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                    Aj v tomto školskom roku vám ponúkame príspevky v našom 

školskom časopise Zlatník.         

                 Po skončení prázdnin sme sa opäť všetci stretli milovanej 

škole plní zážitkov a očakávaní. 

                 Čas letí ako voda a nielen 1. štvrťrok školského roka, ale takmer 

štvrťrok kalendárneho, je za nami. 

                Po dlhej jeseni sa konečne priblížili Vianoce a my sa tešíme nielen na 

darčeky, ale aj na zimné prázdniny, počas ktorých si oddýchneme a načerpáme 

nové sily na januárové polročné preverovanie učiva.  

               Tak čítajte a zlomte väz! 

                                                                                     Vaša redakcia 



 Múdrosti našich predkov 
 

September - z poľa ber! 

 

Keď si sedliak v októbri hľadá kabanicu, 

neuvidí potom na jar húsenicu. 

 

Studený november - zelený január. 

 

Aké veľké sú cencúle v decembri, 

také dlhé budú rúrky z kukurice. 

 

Keď je december studený, 

je vždy s úrodným rokom spojený. 

 

Január studený - marec teplý. 

 
Keď je začiatok a koniec januára pekný, 

bude úrodný rok. 

 

Keď vlci a líšky v januári vyjú, 

znamená to tuhú zimu. 

 
 



                 Jesenný deň  

 
            Tekvice sú neprehliadnuteľným symbolom jesene. Aj v našej škole sme im 
venovali pozornosť.  

           Žiaci 1.- 4. ročníka  realizovali svoju tvorivosť a nápaditosť vo formovaní 
tekvíc na krásnych svetlonosov, ktoré vyjadrovali rôzne tváre. Sami posúďte ich 
kreativitu.            
            
            
  
 

 

                  Za pomoci šikovných učiteliek a rodičov vytvorili nádheru. Však? 
            

          K Jesennému dňu neodmysliteľne patrilo aj púšťanie šarkanov. Počasie 
prialo a deti si prišli na svoje. 

 



Zahanbiť sa nedali ani žiaci 2. stupňa, najmä šiestaci a siedmaci. Varili tekvicové 

 špeciality :   Krémovú polievku z tekvice Hokaido 

Pečené Hokaido s provensálskymi bylinkami –  

 

- Najskôr bolo treba tekvicu nakrájať :  

   

 

 

potom pokvapkať sójovou omáčkou, mierne posoliť a vložiť do panvice s olejom 
/najlepšie olivovým/. Asi na 5 min. zapnúť zdroj na max., 10 min. nechať 
vypnuté dôjsť. Ďalej – otočiť na 2. stranu, posypať mletým cesnakom, 
provensálskymi bylin5 min. a nechať dôjsť. Podávame najlepšie teplé s čerstvým 
chlebom. Po vychladnutí možno ohriať v mikrovlnke.                           Dobrú chuť ! 

               

 

 



                                                Halloveen 

Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v 

kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, 

najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve,Kanade v Austrálii a na Novom Zélande. 

Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. 

Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer 

všetkých svätých). Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain - pohanský nový 

rok (koniec pohanského roka). Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku všetkých mŕt-

vych. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice,vo vnútri ktorých je sviečka, 

čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby čer-

vená, žltá, oranžová a čierna.  

 

                                            

 

Podľa iných zdrojov
[1]

 je Halloween staroanglickou verziou nášho sviatku "Všetkých svätých". 

Cirkev ich oslavovala už od prvých storočí.Sviatok všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. 

mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. 

Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkov. 

Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v 

Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Prvého novembra sa svia-

tok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Ang-

licku. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň pripomína-

jú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Druhým 

významným sviatkom je spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. 

Tento sviatok nadväzuje na Slávnosť všetkých svätých. Spomienku na všetkých verných zosnu-

lých zaviedol svätý opát Odilo z Cluny (Francúzsko) roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa 

táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí. Je dňom modlit-

by za zomrelých. Oslava tohto sviatku mala rozličné kultúrne prejavy, zvyky v rozličných častiach 

sveta.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
http://sk.wikipedia.org/wiki/31._októbra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojené_štáty
http://sk.wikipedia.org/wiki/Portoriko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Írsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojené_kráľovstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sk.wikipedia.org/wiki/Austrália_(štát)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nový_Zéland
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohan


     Martin síce na bielom koni neprišiel, ale zimnú idylku si predstaviť vieme. 

 

Zimná nádhera 

 

Už nastala zima, 

to je moja obľúbená chvíľa. 

Sniežik  sa nám chumelí, 

všetci sme veľmi veselí. 

 

Deti sa radi sánkujú, 

niektoré aj guľujú. 

Snehuliak sa stavia, 

jeseni sa máva. 

 

Cez zimu je veľmi chladno, 

veľa snehu bolo dávno. 

Dúfam,  že bude aj ľad, 

ale určite bude veľký chlad. 

 

                                                           Ján Filo, 5.roč. 

 



  Zaujímavosti o Mikulášovi  

 

Viete, že Santa Claus tak, ako ho poznáme dnes, neexistuje od 
nepamäti? Má svojho reálneho otca, ktorým je maliar Haddon 
Sundblom, dátumom jeho narodenia je rok 1931. Podoba 
bielovlasého a spokojného Santa Clausa v červenom kabáte 
nevznikla náhodou, ale na objednávku spoločnosti The Coca-
ColaCompany. 

V roku 1931 chcela spoločnosť The Coca-Cola Company prísť na 
trh s netradičným vianočným balením. Obrátila sa na 
výtvarníka Haddona Sundbloma s požiadavkou na vytvorenie 
vianočného inzerátu pre časopis Sunday Evening Post. Práve tu 
sa objavil po prvýkrát veselo vyzerajúci a dobrácky starec s 
kučeravou bielou bradou, šibalstvom v očiach, v červenom 
kabáte a nohaviciach s vysokými čižmami a širokým opaskom. 
Modelom pre tohto Santa Clausa bol obchodník na dôchodku 
Lou Prentice. Podľa Sundbloma tento obchodník stelesňoval 
všetky vlastnosti Santa Clausa. Jeho tvár bola starootcovská, 

nežná, s vráskami, ktoré akoby sa rozžiarili šťastím, keď sa 
smial, ale ktorá v sebe zároveň skrýva šibalstvo a múdrosť. Po 
smrti obchodníka používal ako predlohu Sundblom sám seba.
  
 

Podľa stredovekej legendy Mikuláš rozdal všetok svoj majetok a 
stal sa biskupom v Myre (dnes Turecko). Bol známy svojou 
láskavosťou k deťom a ochotou kedykoľvek pomáhať všetkým, 
ktorí pomoc potrebujú. Mikuláš je patrónom plavcov a detí. 
Príbeh o človeku, ktorý dokáže nezištne obdarovať druhých a 

sám pritom pociťuje radosť, je vlastný národom na celom svete. 
Mikuláš, ktorého poznáme my, má svoju podobu v severskom 
Pere Noelovi, rovnako ako v Dedovi Mrázovi na východe, či v 
anglo-americkom Santa Clausovi. Pôvodná podoba Santa 
Clausa ešte na začiatku 20. storočia bola stelesnená v 
dobromyseľnom škriatkovi. Mikuláš mal zasa všetky atribúty 
starého a múdreho biskupa - biele rúcho s biskupskou čiapkou 
so zlatým vyšívaním, bol vysoký, chudý, s bielou bradou 
a striebornýmivlasmi. 
                                      



Aj v našej škole bol Mikuláš 
 

 



                                       

Sniežik sa nám nechumelí, zima je slabučká, no Vianoce predsa prichádzajú. 

VIANOCE 
 

Vianočná nálada už začína v každom domčeku, 

sladké salónky sú povešané na krásnom stromčeku. 

S maminou pečieme voňavé medovníčky 

a otecko viaže mi, na vrkoče mašličky. 

Pri vianočnom stromčeku v krbe drevo praská 

a v celom dome prevláda radosť a láska. 

Po vianočnej večeri už sa deti tešia, 

nedočkavo si popod stromček po darčeky bežia. 

Vianočný čas a v duši pokoj, 

smútok a zlosť dnes idú bokom. 

Vonku padá sneh a anjelov doň deti robia, 

keď mamička so starkou celý dom vianočne zdobia. 

Unavené deti líhajú si do  postieľky, 

mamička s oteckom im prídu dať pusinky. 

V spánku majú krásny sen, 

že sa so snehom budú hrať aj ďalší deň. 

 

                                                                                     Júlia Ilková,  7. ročník 



Vianočné VTIPY  

Dežo spomína na svoju mladosť: 
- My sme boli takí chudobní, že na Vianoce vyšiel otec von z chatrče, tri -
krát vystrelil z pištole. A keď sa vrátil, povedal: Tak deti, dedo Mraz 
spáchal samovraždu. Žiadne darčeky nebudú... 

 "Miláčik, čo darujeme mojej mame? Na Vianoce sme jej darovali kreslo. 
Čo by sa k tomu hodilo?" 
- "Elektrický prúd", hovorí na to muž. 

 
Móricko píše Ježiškovi: 
"Milý Ježiško, mám ťa rád a dúfam, že aj ty mňa. Dones mi na Vianoce 
motorku." 
On mu odpíše: 
"Nie, to je drahé." 
Móricko mu opäť píše: 
"Mám narodeniny hneď po Vianociach ,dones mi motorku." 
On mu odpíše: 
"Nie, to je drahé." 
Móricko sa poobzerá po izbe a uvidí Pannu Máriu. 
A píše: 
"Zajal som tvoju matku, výkupné je motorka." 

 

Keď sa budeš v noci báť, 
skús si niečo pekné priať.hb 
Tvoj anjelik o tom vie, sud piva Ti 
prinesie. Dáš si glga, príde slina, 

ožereš sa  ako sviňa. 

Ahoj, čo robíš na Vianoce? ..... Chýba mi 
somár do Betlehemu. 

Sane sa mi rozpadli, darčeky mi odpadli, anjeli sa 
niekde túlia, čerti zase trávu húlia. Je to všetko na potvoru, asi pôjdem na 
podporu. Tvoj Ježiško.       

                                                                                                               Zuzana Kajanová,  8. roč.  

 



         Niečo pre šikovných chlapcov 

 

      Pre vtáčikov môžete vyrobiť  kŕmidlo ako žiaci 7., 8. a 9. roč. našej školy 

 

 

 

Potrebujeme :  Dosku na podstavu – rozmery  23 krát 23 cm 

                            Lem podstavy – doska hrubá cca 1 cm – rozmery 3,5 krát 23 cm 

                            Brezové polienko ľubovoľnej hrúbky a výšky 

                            Strieška -- pravá strana 20 cm krát 25 cm  

                                    ľavá strana 17,5 cm krát 25 cm 

                                               povrch z térového papiera 



 
 

 

 

Tip pre dievčatá na dlhé zimné 
večery 

 
 
                                                                                

 

Starostlivosť o nechty 

Základné kroky pre zdravé nechty  

Zloženie vašej stravy sa odráža vo vašich nechtoch.  

Ak nie sú vaše nechty v poriadku, musíte sa zamyslieť nad svojím jedálničkom. 

Do stravy treba zahrnúť viacej ovocia a zeleniny, aby ste si zaistili nutné vitamíny a enzýmy. 

Snažte sa do stravy zahrnúť aj viacej zinku a vitamínu B a samozrejme treba dodržiavať pitný 

režim. 

 Čo znamenajú: 

Krehké nechty – nedostatok vitamínu A a vápnika 

Biele fliačiky na nechtoch – nedostatok bielkovín  

Veľmi zaguľatené a zakrivené konce a hnednutie kože – nedostatok vitamínu B12 

Mäkké nechty – nedostatok vápnika 

Rezy a praskliny v nechtoch – začnite dodržiavať pitný režim / aspoň 2 l vody denne/ 



 

Pekné nechty jednoducho a rýchlo 

Manikúru si robte aspoň dvakrát za týždeň vždy minimálne po 10minutách. Používajte leštič-

ku na nechty. 

Kupujte si odlakovače , ktoré zároveň nechty spevňujú a dodávajú im živiny. Kupujte si vždy 

laky kvalitné – najlepšie laky na nechty bez acetónu a so spevňovačom.  

Laky s acetónom síce rýchlejšie zaschnú, ale rýchlejšie potom z nechtu odpadnú...takže ko-

nečný efekt nebude žiadny a nič neušetríte. Žiaľ v dnešnej dobe je na trhu veľa „lacných a 

nekvalitných“ lakov na nechty, preto buďte pri ich výbere opatrní, pretože si môžete nekvalit-

ným lakom nechty poškodiť. 

 

Ako si urobiť dobrú manikúru? 

Vaše nechty môžu byť krátke aj dlhé, ale mali by vždy vyzerať upravene. Podľa nechtov sa 

hneď pozná ako sa žena, ale aj muž o seba stará. Stačí poznať pár trikov a manikúru zvládnete 

s prehľadom. Tu sú niektoré z nich: 

 používajte najlepšie sklenený pilník na nechty 

 po umytí si osušte ruky 

 kým si začnete formovať tvar nechtov tak si rozmyslite, či sa bude tvar hodiť vašej 

ruke a tvaru prstov – najuniverzálnejší tvar je oválny vzhľad nechtov 

 po úprave si skontrolujte či je kraj nechtov hladký a bez zúbkov 

 doprajte svojim nechtom kúpeľ. Dajte si ich do misky s teplou vodou, môžete pridať aj 

kvapku olivového oleja 

 kožičku nestrihajte ale opatrne ju zatlačujete tak aby sa nepoškodilo nechtové lôžko, 

zádery opatrne ostrihajte 

 krémom na ruky si jemne masírujete pokožku na rukách a prstoch 

 skôr ako si dáte lak na nechty, tak si ich poriadne umyte, očistite a vyleštite leštičkou 

na nechty 

 pre dlhšiu životnosť laku, používajte podkladový lak na nechty  

 lak sa nanáša väčšinou v dvoch vrstvách, pritom medzi jednotlivými nátermi by mala 

byť pauza aspoň dve minúty aby lak stuhol. 

Ako správne nalakovať nechty 

krok 1: V prvom rade nepoužívajte staré laky. Staré laky na nechty nevyzerajú dobre. Sú hus-

té a ich natieranie je zložité. Ak nepomôže ani potrepanie fľaštičky, tak lak radšej zahoďte aj 

keď to bol obľúbený odtieň a kúpte si radšej nový. Starým lakom na nechty , ktorý zasychá 

rovnako aj tak svoje nechty nenalakujete poriadne. 

krok 2: Vždy začínajte podkladovým lakom. 

krok 3: Štetec vytiahnutý z fľaštičky otrite z jednej strany, aby sa na necht nenanieslo viac 

laku ako je potrebné. 

krok 4: Pri lakovaní nechtu sa snažte robiť čo najmenej šikmých ťahov. Farbu nanášajte tro-

mi ťahmi. Jeden ťah ide cez stred nechtu ďalšie po stranách. 



krok 5: Keď sa lak dostane na kožu, tak majte pri sebe drievko, ktorým lak okamžite odstrá-

nite, stačí použiť špáradlo. 

krok 6: Používajte ochranný lak, ktorý sa aplikuje na koniec a zakryje drobné nedostatky v 

nanášaní farebného laku. 

krok 7: Odpočívajte, pokiaľ lak zaschne. 
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... a už sú za dverami. 

Srdečne Vás pozývame  na vianočnú besiedku 
spojenú s vianočnou burzou žiakov našej školy 
a ich rodičov, ktorá sa uskutoční v sobotu 13.12. 
2014.  

Krásne Vianoce a dovidenia v roku 2015 !                                   Vaši redaktori 

                                                                                                            



Na rozlúčku 

 

   Čisto Vianočná  

 

Na Vianoce každý rok 

Veselý je každý cvok 

Napríklad aj moja babka 

Na Vianoce rybu papká 

Na Silvestra  šampanské otvorí 

 A všetci sú  z neho veselí 

Sniežik sa chumelí 

Zima je v cieli  

Deti sa sánkujú a ľudia guľujú 

Bábätká papkajú a dedkovia s babkami 

Oddychujú 

Tak všetci čakajú na tú čarovnú noc keď 

Sa Ježiško narodí.          

                                                              Lenka Adamičková, 6.roč. 



 


