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Milí čitatelia nášho školského časopisu Zlatník, 

prinášame Vám ďalšie číslo školského časopisu. 

 

Ospravedlňujeme sa za meškanie (v zimnom období sa ani 

nám nevyhli choroby  ), no dúfame, že to vynahradia naše 

najnovšie príspevky a zachováte nám aj naďalej priazeň. 

 

Teší nás, že sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi pri zverejnení 

1.čísla, ktoré ste určite dostali do Vašich tried v tlačenej podo-

be. 

Netrpezlivo čakáme aj na Vaše vlastné príspevky, podnety či 

rady, ktoré nám môžete posielať na našu emailovú adresu: 

 

casopiszlatnik@gmail.com 

 

Na všetkých čitateľov sa teší naša nezmenená a veselá redakč-

ná rada v zložení: 

LENKA ADAMIČKOVÁ (7.ROČ.) –„POHOĎÁK“ 

SOFIA PLASKONISOVÁ (7.ROČ.) –„MÓDNY GURU“ 

ANETA ŠTICAJOVÁ (7.ROČ.) –„SNÍLEK“ 

DÁVID LOBOTKA (6.ROČ.) –„MAJSTER VTIPOV“ 

MONIKA ŠULOVÁ (8.ROČ.) –„TICHÁ MYŠKA“ 

A dozerá na nás stále pani učiteľka PaedDr. Ivana Hlocká –že 

vraj „ŠÉFICA“ ☺☺☺ 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE! 
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AKTUALITY  

 

Milí čitatelia, prinášame Vám zopár nových akcií našej školy, samozrejme nie 

všetky sa nám zmestia do časopisu .  O všetkých akciách ako aj o dianí na na-

šej škole sa dozviete na našej internetovej stránke: 

https://zszlatniky62.edupage.org/ 

 

MIKULÁŠ V NAŠEJ ŠKOLE 
Aj tento školský rok k nám privítal Mikuláš so 

svojimi pomocníkmi: anjelmi a čertmi. Úlohy 

pomocníkov sa výborne zhostili naši najstarší 

žiaci z 9.ročníka. Spolu s Mikulášom navštívili 

najskôr naše najmenšie detičky v škôlke a potom 

postupne každú triedu. Žiaci mali pre nich pri-

pravené pekné pesničky i básničky, za čo ich 

dobrí anjeli odmenili balíčkami plnými sladkos-

ťami. Nezbedníkov naši čerti aj pomaľovali čiernymi uhlíkmi a veru nevyhli sa 

im ani naši učitelia. Mikuláš nezabudol ani na tety kuchárky a pána školníka. 

  

Autor:Sofia Plaskonisová 
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VIANOČNÁ BESIEDKA 

Každoročne si žiaci našej školy 

pripravujú pre rodičov a hostí 

vianočný program, ktorý pre-

zentujú na Vianočnej besiedke 

v kultúrnom dome. Tento rok 

sa konala 19.decembra 2015. 

Programom nás sprevádzali 

žiaci 9.ročníka, ktorí sa posta-

rali aj o ozvučenie. Žiaci pred-

viedli pekné básne, piesne 

a tance. 

Na besiedke boli vystavené 

rôzne výrobky, ktoré zhotovili 

šikovní žiaci a učitelia našej školy počas záujmových krúžkov 

a v popoludňajších hodinách. Tieto výrobky si mohli rodičia aj zakúpiť a takým-

to spôsobom oceniť snahu detí. 

Pre prítomných rodičov, hostí a deti bol pripravený punč i sladké zákusky. 

Veríme, že program sa zúčastneným páčil a veríme, že sa v hojnom počte zíde-

me opäť o rok. 

 

 

 

 
Autor:Lenka Adamičková 
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KARNEVAL 
V piatok 29. januára 2016 sa telocvičňa našej školy 

zmenila na krásnu sálu, pripravenú privítať všetky 

karnevalové masky. O výzdobu sa postarali naši ši-

kovní deviataci pod vedením pani učiteľky Opálenej, 

do tanca nám hral DJ Bača ( Filip Greguš ) a o sprie-

vodné slovo sa postarali Adriána Kozáčková a Zuzana 

Kajanová. Ani tento rok žiaci nezaháľali a pripravili si 

naozaj zaujímavé masky, či už požičané alebo vlastno-

ručne vyrobené. Tie najzaujímavejšie boli odmenené 

peknými cenami. Žiaci si na karnevale nielen zatancovali, ale aj zasúťažili. Takto strávené 

dopoludnie sa im zaiste páčilo a už teraz môžu premýšľať, akými maskami prekvapia 

a zaujmú nabudúce. My Vám ponúkame zopár záberov  
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Ocenené masky 

 

1.kategória 

1. miesto - Adam Záfer (cesta) 

2. miesto - Kristína Richtarechová (leopardica) 

3. miesto - Michaela Mihálechová (kráľovná jari) 

 

2.kategória 

1. miesto - Lukáš Rumler (Nicki Minaj) 

2. miesto - Lukáš Kučera (Coca-Cola truck) 

3. miesto - Natália Maninová (Pipi Dlhá Pančucha) a Adrián Viľk (discoman) 

 

 

 

 
          Autor: Monika Šulová 
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BESEDA: HOLOKAUST 
27.1. - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 

 
Poznávanie dejín holokaustu má veľmi naliehavý humánny a etický 

rozmer a zaraďovať túto tému do školskej praxe je neustále potrebné. 

27. januára 2016 sme si preto na našej škole pripomenuli 71. výročie 

oslobodenia nacistického tábora smrti Osvienčim Červenou armádou. 

Tento deň bol vyhlásený 1. novembra 2005 Valným zhromaždením 

OSN za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. 

Prednášky sa zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. 

Pod vedením učiteliek PaedDr. Hlockej a Mgr. Opálenej sa oboznámili 

so základnými pojmami holokaustu, o jeho priebehu i o tom, ako smutne sa mnoho príbehov 

skončilo. Pani učiteľky pri prednáške využili pripravené prezentácie, krátke filmové ukážky, 

úryvky z kníh zaoberajúcich sa touto tematikou. Na záver prednášky bolo úlohou každého 

žiaka vyrobiť na znak úcty obetiam holokaustu židovskú hviezdu a písomne (anonymne) vy-

jadriť svoje pocity k tejto téme. 

Štúdium o holokauste by malo pomôcť žiakom zamyslieť sa nad použitím a zneužitím moci, 

o úlohe a zodpovednosti jednotlivcov a národov, o dôsledkoch rasizmu a antisemitizmu. 

 

 
 

 

 

Autor: Monika Šulová 
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ZAUJÍMAVOSTI 
 

 
Oslavujete nejakým spôsobom sviatok Valentína? Myslíte si, že je to len komerčný sviatok? 

A je len pre zaľúbencov? Že neviete? Tak Vám prinášame zopár zaujímavostí o tomto sviat-

ku. Príjemné čítanie  

Kto to bol Sv. Valentín? 

O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, 

koluje celý rad legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská 

legenda, ktorá popisuje obdobie za vlády cisára Claudia II. 

Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho 

nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Clau-

dia bol dôvod prostý, nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Preto za-

kázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj na-

priek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to Claudius zistil, uväznil 

Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred 

svojou smrťou napísal Valentín milostný list jednej žene a tak vzniklo prvé valentínske 

prianie. 

 

Druhej legende o Sv. Valentínovi sa hovorí 

pohanská. Odohráva sa tiež v starom Ríme 

a popisuje Valentína ako cnostného, po-

čestného a múdreho muža. Cisár sa dopo-

čul o jeho múdrosti a pozval ho k sebe. 

Oficiálne sa Valentín nemohol stať cisáro-

vým priateľom, pretože veril poverám. A 

tak radšej ubytoval Valentína u mestského prefekta Astoria, kde mal byť tzv. pod kon-

trolou. Prefekt mal krásnu, ale nevidiacu dcéru, do ktorej sa Valentín zamiloval. Asto-

rius ho poprosil, aby sa modlil za dcérin zázrak. Dievčaťu sa skutočne zrak navrátil a o 

zázračnom uzdravení si rozprával celý Rím. Bohužiaľ pohania odmietli v zázrak uve-
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riť a vtrhli do domu prefekta. Odviedli Valentína a za mestom mu sťali mečom hlavu. 

Po svojej smrti sa stal sv. Valentín patrónom vernej, čistej a oddanej lásky. 

Valentín v rôznych krajinách  

Valentín alebo inak povedaný Deň zaľú-

bených sa slávi všade na svete v rovnaký 

deň, ale v každej krajine inak, s inými tra-

díciami. 

V Taliansku sv. Valentína tradične slávia 

slávnostným stolovaním, darovaním kve-

tov. Zamilovaní si vyslovujú sľuby, kto-

rými ukazujú, kam až sú schopní vo vzťahu zájsť. Tradície podobné talianskym sú aj 

v Nemecku. V Španielsku sa kladie dôraz na slávnostnú večeru so sviečkami. V USA 

je sv. Valentín nielen sviatkom zaľúbených, ale aj dňom pre rodiny a pre priateľov. 

Avšak v Brazílii majú svojho Valentína 12. júna, deň pred sviatkom sv. Antona, patró-

na manželov. Ženy, ktoré ešte nie sú vydaté, vtedy nosia so sebou sošku sv. Antona, 

ktorému sa zdôveria s túžbou ísť k oltáru. V Japonsku dávajú dievčatá chlapcom, nie 

vždy manželom či snúbencom, čokoládu. Tí, čo dostali tento darček, môžu o mesiac, 

14. marca, dať dotyčnej bielu čokoládu. 

V Anglicku si ľudia posielajú pohľad-

nice, darčeky partnerom alebo nieko-

mu, koho ľúbia. Pohľadnice a darčeky 

sa tradične posielajú anonymne, aj keď 

sú od partnera alebo niekoho, koho po-

znajú.  

 

Valentín u nás 

Na Slovensku sa tradície na sv. Valentína veľmi neodlišujú od ostatných krajín. Zami-

lovaní si kupujú rôzne darčeky, ktorými si preukazujú svoju lásku. Typickými darmi 

sú kvety, bonboniéry, čokolády atď. Darmi sa neobdarúvajú len partneri. Deti niečo 

vyrobia alebo kúpia svojim rodičom. Tak isto to funguje aj medzi kamarátkami, súro-
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dencami atď. Avšak viac ako pätina ľudí neoslavuje deň sv. Valentína, pretože ho po-

važujú za komerčný sviatok. Myslia si tiež, že ten, kto je zamilovaný, nepotrebuje 

k tomu sviatok.  

Zaujímavosti 

 Prvá komerčná valentínska pohľadnica bola vyrobená v štyridsiatych rokoch 

19. storočia v USA. 

 Valentínske pozdravy boli obľúbené už v stredoveku. Najstaršia známa po-

hľadnica je vystavená v Britskom múzeu. 

 Viac ako 35 miliónov bonboniér s čokoládami v tvare srdca sa predáva na Va-

lentína. 

 Až 73% ľudí, ktorí kupujú kvety, sú muži, zatiaľ čo iba 27% tvoria ženy. 

 Červená ruža bola obľúbeným kvetom Venuše, rímskej bohyne lásky. 

 Približne 220 000 je počet svadobných návrhov na Valentína každý rok. 

 Každý rok na sv. Valentína prijme talianske mesto Verona, kde žili milenci 

Rómeo a Júlia, okolo tisíc listov adresovaných Júlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Monika Šulová 
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PREČO MÁME PRIESTUPNÝ ROK? 

Priestupným rokom označujeme rok, ktorý má o jeden 

deň navyše. Tento deň sa pridáva na koniec februára 

(29. február).  
Z histórie 

Súčasný systém počítania rokov má korene v Rímskej ríši. Prvý systém zaviedol 

v roku 750 pred Kristom jeden zo zakladateľov Ríma – Romulus. Rok mal 304 

dní rozdelených na 10 mesiacov. Začínal sa marcom a končil sa decembrom. 

Romulom ustanovený spôsob počítania ro-

kov veľmi rýchlo prestal vyhovovať. Cisár 

Numus Pompilius v siedmom storočí pred 

Kristom pripojil na koniec roka dva ďalšie 

mesiace - január a február, pričom celkový 

počet dní bol 354. Keďže Rimania považo-

vali párne čísla za nešťastné, pridali ešte 

deň, aby celkový počet dní bol nepárny - 

355. Chýbajúce dni roka sa dorátavali v 

prechodných obdobiach. V rímskom kalen-

dári bol teda február posledným mesiacom 

v roku. Práve preto má tento mesiac pre-

menlivý počet dní a práve k nemu sa pridá-

val v priestupnom roku jeden deň. Pri prechode z juliánskeho na gregoriánsky 

kalendár sa tento postup nemenil. Juliánsky kalendár zaviedol v roku 46 pred 

Kristom významný rímsky panovník a politik Gaius Julius Caesar. Dĺžka 12 me-

siacov bola stanovená tak, aby vo výsledku dala 365 dní v obyčajnom roku a v 

priestupných rokoch, každý štvrtý rok, sa pridal jeden deň vo februári. Takže 

rok mal v takom prípade 366 dní.  

Autor: Lenka Adamičková 
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MÓDA 
 

 

Tentoraz našu autorku módy Sofiu nadchlo RETRO. Niektoré outfity sú naozaj zaujímavé. 

Obliekli by ste si dnes niektoré kúsky? Hovorí sa, že móda sa opakuje a časom aj vracia. Sú-

hlasíte? 

70. ROKY 

To je zlatá éra disca, hippies a glam rocku. Mladí ľudia v tom čase rapídne menili spoločnosť 

kreatívnymi a pestrofarebnými nápadmi, ktoré boli často za hranicou prevládajúceho vkusu. 

Dnešná móda inšpirovaná týmto obdobím je trochu umiernenejšia, často s dávkou elegancie.  

 Šaty z tohto obdobia boli jedinečné, nespútané a len ťažko prehliadnuteľné. V 70. rokoch 

ľudia milovali sýte farby, bláznivé vzory a trvanlivé materiály. Módne outfity museli zahŕňať 

široké goliere, krátke sukne a topánky s výraznou platformou. Aj disco štýl reprezentovaný 

lesklými materiálmi a flitrami patril medzi veľmi populárne. Hnutie HIPPIES vnieslo do tohto 

mixu kvetinové a batikované vzory i vzdušné ženské šaty. Inšpiračným zdrojom pre disco 

módu boli glam rockové skupiny s ich vybíjanými koženými bundami a extravagantným vku-

som.   

 

Make-up: „Nahé“ tóny, červené pery a zvodné dymové líčenie dokonale pristanú k 70. rokom. 

Podľa toho, ako intenzívne ho nanesiete, môže výsledný look pôsobiť elegantne a žensky. 

Účesy: Outfity v krikľavých farbách s výrazným make-upom najlepšie doladíte jednoduchými 

účesmi. Ak je však odtieň a vzor oblečenia menej výrazný či tlmený (biznis kostým, jemná 

blúzka alebo nekomplikované šaty), potom by vlasy mali byť dominantným prvkom vášho 

vzhľadu.   
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80. ROKY 

Multifarebné a neskombinovateľné kombinácie, obrie vypchávky na ramená, krikľavé líčenie 

a šialené účesy. Toto bola móda 80. rokov. Ak by sa zobudila tá najštýlovejšia dievčina revo-

lučných časov dnes a vybrala sa do ulíc, pravdepodobne by bola považovaná za blázna. Raz 

darmo, zaspať dobu sa neoplatí. 

„Účesy, účesy, ach tie účesy!“ 

 Takto si nôtila natupírovaná Beata Dubasová s účesom pripomínajúcim víťaza na šampionáte 

o najušľachtilejšieho pudlíka. Hviezdy filmu a hudby sa predbiehali, kto má viac natupírované 

vlasy a kto je viac kučeravý. Ako to býva zvykom, mladá generácia ich samozrejme s nadše-

ním nasledovala. A tak v kaderníctvach stáli zástupy žien, ktoré túžili po trvalej ondulácii 

konkurujúcej afro účesom.  

 

90. ROKY 

Pre začiatok 90. rokov boli typické jasné, ba až neónové farby, najčastejšie na rozťahaných 

tričkách, mikinách. Obľúbené boli džínsy (krátke aj dlhé) a legíny (najlepšie krikľavé).Ženy 

obľubovali krátke sukne, tesné minišaty s pančuchami kontrastných farieb. Biele ponožky do 

tenisiek s legínami a voľným tričkom, to bol hit. Vrátila sa aj móda z obdobia „hippies“, naj-

mä batikovanie odevov. Páni rokov 90.rokov si zamilovali flanel. Košele, košele a ešte raz 

košele! K tomu riflové bundy, prípadne čierne kožené a vlnené svetre, vetrovky žiarivých 

farieb, najlepšie z príjemne „šuštiaceho“ materiálu, tzv. „šušťáky“. Neskôr prišli do módy 

topánky na platforme (viď móda populárnej skupiny Spice Girls).Módu ovplyvnila aj vzrasta-

júca popularita hip-hopu a raperov (MC Hammer, Dr.Dre, Vanilla Ice).Nadšenci tohto štýlu 

nosili voľné rifle, teplákové súpravy, šiltovky. Mládež 90-tych rokov zosobňovali aj hrdinovia 

z kultového seriálu Beverly Hills 90210. Okolo roku 1992 prišiel „grunge“ štýl, ktorý prefe-
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roval dojem rozmazaných očných liniek, tieňov. V polovici rokov 90. rokov prišli prírodnejšie 

(tzv. „nude“) odtiene a make-up. Tiež sa rozšírila paleta farieb (najmä v hnedej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofia Plaskonisová 
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DNES VARÍME MY!  

 

 

V našom školskom časopise Zlatník majú svoje miesto aj stránky venované vareniu či peče-

niu, kde dievčatá vyberajú zaujímavé recepty. A ako by to bolo, keby sme si nejaké aj nevy-

skúšali. 

Preto sme sa jedno popoludnie rozhodli, že si uvaríme krémovú brokolicovú polievku, ktorá 

nám dodá v tomto ročnom období potrebné vitamíny. Dievčatá (Lenka Adamičková a Sofia 

Plaskonisová) ukázali, že vedia narábať nielen slovom, ale dokážu sa šikovne zvŕtať aj v ku-

chyni. Mali sme však aj jedného pomocníka (Lukáša Rumlera), ktorý bol hlavným degustáto-

rom . Polievka nám všetkým chutila a tu Vám ponúkame recept aj zopár fotiek z nášho spo-

ločného varenia. 

KRÉMOVÁ BROKOLICOVÁ POLIEVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suroviny: 

- brokolica (približne 500 g) 

- 1 smotana na varenie (500 ml) 

- 5 stredne veľkých zemiakov 

- 1 cibuľa 

- 2-3 strúčiky cesnaku 

- 30-40 g masla 

- soľ 

- pečivo  
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Postup: 

Na masle osmažíme na kocky pokrájanú a osolenú cibuľku spolu s prelisovaným cesnakom. 

Pridáme umytú, na kúsky rozdelenú brokolicu spolu s pokrájanými zemiakmi. Podlejeme vo-

dou a varíme. Keď sú brokolica aj zemiaky mäkké, celú zmes rozmixujeme. Opäť dáme hr-

niec na sporák a pomaly za stáleho miešania prilievame smotanu na varenie. Chvíľu polievku 

povaríme a môžeme servírovať s opečeným pečivom, ktoré sme si vopred pokrájali na kocky 

a opiekli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lenka Adamičková 
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VTIPY   

 

 

Malá Anička pomáha mamičke v kuchyni. 

„Anička, umyla si ten šalát?“ – kontroluje 

starostlivá mamička. 

Anička sa spokojne usmeje a odpovie:  

„Áno mamička, poriadne som ho umyla. Aj 

s mydlom!!!“ 

 

 

Babička zobrala svojho vnúčika na prechádzku a pýta sa ho: 

„Tak čo, Miško, ako sa máš?“ 

Miško pokrčí plecami a odpovie: 

„Ale, ujde to, len tá tvoja dcéra stále odo mňa chce, aby som jej pomáhal a dobre sa 

učil.“ 

 

Lukáško má teplotu a veľmi kašle. Mamička mu ide dať sirup proti kašľu. Vtom Lu-

káško spustí krik: „Dedko mi dá sirupček, dedko!“ 

Mamička pozrie na driemajúceho dedka a prekvapene sa spýta Lukáška: „Prečo práve 

dedko?“ 

Lukáško sa usmeje a povie: „Lebo dedkovi sa trasú ruky a vždy polovici sirupu vyleje.“ 

 

Janko dostal trojku z matematiky. 

Učiteľka sa ho pýta: „Janko, čo tam tak gumu-

ješ?“ 

Janko pohotovo odpovedá: „Nepovedali ste, že si 

tu trojku mám opraviť?“ 

 

 

Aké oči má žaba? 

Vodotesné. 
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Medveď zvolá ráno všetkých obyvateľov lesa: „Milé moje zvieratá, v noci ma niekto z 

vás kopol.  

Aj keď som ho nechytil, cítil som, že na hlave mal dlhé uši. 

Zrazu sa zajac začne hrozne rehotať: „Slimák, máš problém...“ 

 

Príde kovboj do šenku a zreve:  

„ Kto mi natrel koňa na zeleno?“  

Prihlási sa medveď.  

Kovboj hovorí:  

„ Už uschol, môžeš ho ísť nalako-

vať.“ 

 

 

Sedí dievčatko na pieskovisku  

a niečo spokojne papká. Okoloidúca  

pani sa ho pýta:  

„ Dievčatko a čože to papkáš?“ 

„ Neviem, šamé to šem pliliezlo...“ 

 

Prídu rodičia po dieťa do škôlky. Slniečko svieti, deti 

sedia v piesku s mobilnými telefónmi a učiteľka si 

drieme na lavičke.  

 „Haló pani učiteľka, nebojíte sa, že sa vám nejaké dieťa stratí?“  

 „Nie, kde by chodili, veď wifi- signál je len na pieskovisku.“ 

 

V škole na poslednej hodine:  

- Kto odpovie prvý na moju otázku, môže ísť 

domov.  

Janko vyhodí tašku cez okno.  

- Kto to bol?  

- Ja! Dovi! 

 

Autor: Dávid Lobotka 


