
 

 

 

 

Zlatník 

 

 

 

 



 

 

 Milí čitatelia! 

 

Čas letí ako voda, hovorí jedna z múdrostí našich predkov. 

A skutočne, zdá sa, že iba nedávno sme vám ponúkli vianočné 

vydanie a už je tu Veľká Noc. 

Sú to len tri mesiace, no zažili sme toho toľko, že sa nedá ani 

zďaleka všetko, čo sme chceli uverejniť, uverejniť. Pripravili 

sme vám preto iba zopár, dúfame, že zaujímavých titulov. 

želáme vám príjemné posedenie pri stránkach nášho časopisu. 

 

 

Fašiangy 

 čas plný veselosti 

 

Od troch kráľov po Popolcovú stredu je každoročne  obdobie 

v našich zemepisných šírkach v znamení ľudových zábav, 

plesov, rozličných hier a karnevalov. 

Fašiangy - to je jedna veľká veselica plná tradícií a zvyklostí. 

 

U nás už tradične: 

 

- rodičovský ples  

    - pochovávanie basy 

 - karnevaly     

 

ktoré mali aj v tomto roku zdarný priebeh. 



 Spomienky na karneval       

6.2. 2015 

 

 

   
 

                                                             

 

Víťazi - 1. stupeň 

1. Šimon Števula 

2. Michaela Mihálechová 

3. Adam Záfer 

 

Víťazi - 2. stupňa  

1. Lukáš Kučera  

2. F. Greguš a N. Lagiňová  

3. Ján Filo  

3.  



                                                     

                           Divoké obdobie - divoké výroky 

                                                                                                                                          
 

1. Apple, Microsoft a Sony, ale aj ostatní  sa snažia vytvoriť čo najcoolovejšie zariadenie, 

aby očarili Chucka Norrisa. Nikdy sa im to nepodarilo. 

 

2. Chuck Norris sa nikdy neučí. Už všetko vie! 

 

3. Keď Alexander Bell vynašiel telefón, mal tri zmeškané hovory od Chucka Norrisa. 

 

4. Strach z pavúkov je arachnefóbia, strach z úzkych priestorov je klaustrofóbia, strach z 

Chucka Norrisa sa nazýva Logika... 

 

5. Chuck Norris a Superman raz proti sebe bojovali. Ten, kto prehral, musel nosiť spodky nie 

pod nohavicami, ale na nohaviciach.                                                                          

 

6. Chuck Norris nesplachuje záchod. Hovno zo záchoda odstraší.                                                                                       

 

Bonus: 

 

Chuck Norris sa raz zo srandy vyčural do nádrže kamióna.... ten kamión teraz poznáme 

ako Optimus Prime.. 

 

           

       

A.Mlynek,  S. Ľubová,  7. roč. 



                No i veselosti bolo azda dosti. Poďme na vážnejšiu tému.       

 

Začiatkom februára 2015 prebiehalo oktesné kolo  súťaže  Európa v škole. 

V tomto školskom roku sme sa rozhodli zúčastniť nielen v jej výtvarnej, ale 

i v literárnej časti. A... oplatilo sa. Tím dievčat zo 6. roč. – Lenka Adamičková, 

Sofia Plaskonisová a Aneta Šticajová vytvoril multimediálnu prácu – prezentáciu 

na tému Vzdelanie je tu pre všetkých, s ktorou obsadili v kategórii 10 – 12 rokov 

1. miesto. Blahoželáme.  

 

 

                                                      Naše „Európanky“ 

 

Už starí Gréci vraveli: „Keď rinčia zbrane, mlčia múzy.“ Preto si naša stála 

poetka Júlia nielen vo svojom príspevku na Európe v škole /a my s ňou/ želá :  

                                                      Preč s vojnou! 



                                          Preč s vojnou 

Vojna nepatrí na tento svet, 

Musí sa skončiť dnes a hneď! 

Školy sa ničia 

a deti od utrpenia kričia ! 

Školské lavice sú zničené 

a učebnice so zošitmi spálené. 

Vojna zničí všetko čo sa dá, 

po nej zostáva len veľká škoda. 

Tie deti sa chcú učiť, ale ako ?! 

Predsa im pomôžeme nejako ! 

Školské pomôcky pošleme 

a malú radosť im tým spravíme. 

Deti sa tešia, že vojna konečne skončila 

a škola s novými kamarátmi začala. 

Učia sa už ako  iní žiaci 

a vravia, že tento život sa im oveľa viac páči.  

 

 

 Júlia Ilková, 7. roč. 

 

 



                                      Svoje city môžeme vyjadriť aj 

       14. februára  na  Valentína = Deň zaľúbených 

 

Sladké bozky našej lásky 

 

Lúčenie s tebou, je ten najväčší 

trest, keď tmavá noc núti ťa 

 cez prach dverí prejsť. 

Na rozlúčku mi dávaš sladký bozk, 

chvíľ smútku už bolo dosť! 

Na utešenie pritisneš ma k svojej hrudi, 

v tú chvíľu mi horúca krv do žíl prúdi. 

Po chrbte prebehne mi chladný mráz 

a ty povieš: ,, Nesmúť, láska moja, veď prídem zas!" 

Nežnými rukami podvihneš mi tvár, 

a upútaš moje oči. 

Hľadíme na seba a svet sa okolo nás točí. 

Srdce mi nahlas búši sťa divé kone po 

 púšti keď cválajú, keď tvoje jemné pery 

mi bozky dávajú. 

Tvoje i moje srdce kráčalo vlastnou cestou, 

no cesty sa stretli a idú vedno 

na dlhú prechádzku podvečerným mestom. 

Kráčajú mestom s menom Mesto lásky. 

No museli z neho spolu utiecť, 

                                                       bo z toľkej lásky by isto iste praskli.          /Anonym/     



...A počínajúc tzv. Popolcovou stredou 18. 2. 2015 (hovorí sa jej aj škaredá- 

žeby jeden zo sviatkov žien a dievčat?) konečne trocha pokoja počas 

predveľkonočného pôstu, ktorý trvá 40 dní. No v našej škole sa nespí na 

vavrínoch.  

 Prebiehajú rôzne súťaže:  

- hoci ešte v januári 2015 žiak 7. roč. Andrej Mlynek v recitačnej súťaži 

Šaliansky Maťko v katrgórii žiakov 6. – 7. roč. získal 2. miesto v okresnom 

kole, 

- v súťaži Rozprávkové vretienko získal žiak 5. roč. Filip Milata 2. miesto 

v katrgórii žiakov 5. – 9. roč.,       

- družstvo chlapcov po víťazstve okresnom kole vo volejbale získalo pekné 

3. miesto v regionálnom kole, 

- po úspešnom absolvovaní súťaže v streľbe zo vzduchovky na krajskom 

kole reprezentovali našu školu žiaci 6. a 9. roč. L. Adamičková, L. Rumler, 

A. Muchová a M Lagin,  

- v dejepisnej olympiáde boli úspešné riešiteľky dievčatá z 9. roč. Alžbeta 

Muchová a Marianna Janušková,   

- v geografickej olympiáde bol úspešný riešiteľ žiak 5. roč. Filip Milata, 

- v matematickej pytagoriáde žiakov 3. – 4. roč. boli úspešné riešiteľky 

žiačky 3. roč. Natália Richtareková, Monika Gregušová, Karolína Milatová 

a žiak 4. roč. Samuel Dúcky, 

- v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína nás reprezentovali žiaci Ema 

Oravcová, Filip Milata, Andrej Mlynek a Anna Kroupová, ktorá obsadila 3. 

miesto v 3. Kategórii, 

- úspechy vo futbalovom turnaji  žiackych klubov  – 1. miesto v Uhroveci, 

1. miesto na Svinnej. 

V škole tiež prebiehajú rôzne podujatia: 

- Lyžiarsky kurz žiakov 5. -  9. roč. pod vedením p. uč. Záboja a Stýskala. 

- Kvíz pre žiakov 1. – 4. roč. v rámci marca – Mesiaca knihy pripravil p.uč. 

Čech. Umiestnili sa títo žiaci : M. Tuchyňová, P. Oravec a Z. Tuchyňová – 

všetci zo 4. roč.  



- Súťaž pre žiakov 5. – 9. roč. v rámci marca – Mesiaca knihy pripravila 

p.uč. Opálená. Po dôkladnej príprave a priebehu celej súťaže zvíťazil tím 

dievčat z 8. roč. /Nutela = N. Kianicová, A. Kozáčková, Z. Kajanová/. 

- Už tradične prebieha Andersenova noc – žiaci 1. – 4. roč. počas nej 

okrem iného vytvorili pod vedením p.uč. Idunkovej a p.vých. Rédekyjovej 

Strom poznania – pochvália sa v ňom s počtom prečítaných kníh. 

- Žiaci celej školy pod vedením p. uč. Matiaša absolvovali deň pod názvom 

Zasaď svoj strom. 

- V rámci tvorivej dielne p.uč. Čech pripravil pre žiakov 1. – 4. roč. 

popoludnie zdobenia veľkonočných kraslíc a pletenia korbáčov. 

 

A teraz niečo z tvorby našich spolužiakiakov:  

  

O Zajkovi ktorý sa prestal báť 

 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a dvanástimi stromami 

bol jeden les. V tom lese žil zajačik - Zajko, ktorý sa narodil len pred 

nedávnom. 

Jedného sychravého dňa šla mamička do lesa hľadať potravu. 

Zajačik práve spal, no po chvíli sa zobudil. Vystrčil ušatú hlávku 

z brlôžka. Pozerá, pozerá, očkami na všetky strany gúľa, no mamičky 

nikde. Roztriasol sa a   

Odvtedy sa Zajko s ježkom kamarátili a každý deň sa spolu hrávali. Behali, 

šantili, panáčkovali i kotúľali sa... Nešli však ďaleko od zajačieho pelieška. Zajko 

zistil, že ak by bolo treba, ochránia ho ježkove ostré pichliače.  

Darmo zajace ľudia volajú zajko-bojko, náš Zajko sa odvtedy už nikdy 

nebál.                                 

                                                                                   Filip Milata, 5.roč. 



 

  Jar klope na dvere.  Príroda sa prebúdza.  Veľká noc je tu čo nevidieť. 

                                               Aj my ju pozdravme:         

 

                                            Voňavá záhrada  

j 

Zaránky záhrada plná krásnych kvetov, 

ich vôňa sa šíri celým svetom. 

 

Na prechádzke po chodníčku pomedzi fialky 

svoju vôňu a nádheru núkajú už z diaľky. 

 

                     Keď kráčam vo dne tou záhradou, cítim sa ani v raji. 

Najkrajšie kvety však kvitnú v máji. 

 

Spomedzi kvetov jasne dominuje ruža, 

už skvostnou nádherou poteší ženu i muža. 

 

Z lavičky v záhrade pri západe slnka počuť, 

 ako jemne na husličky cvrček brnká.            

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                          

                                                                                          Júlia Ilková, 7. roč. 



 

Medzinárodný deň učiteľov 

28.3. 

Učiteľ je spása naša, 

vždy pri nás aj ťarchu znáša. 

Učiteľ Ťa pochváli ale  

pri neúspechu sa mrzuto zatvári.  

Učiteľ je niekto, kto nás má vždy viesť, 

skláňať sa nad lavicou, aj ťaháky zniesť. 

Učiteľ nás vždy chápe, pomôže vždy a rád,               

radí žiakom múdre veci ako kamarát.          

 

                                            

 

 



 

                           M.Kroupa,T.Mihálech, 6.roč. 



Veľkonočné zvyky a tradície: Viete, aký 

majú význam? 

 
Takzvaným Svätým týždňom sa skončí 40-dňový pôst, tomu sa prispôsobuje aj jedálny lístok počas 

sviatkov.  

Napríklad je Zelený štvrtok, keď sa jedli najmä špenát a kapusta pre zdravie. Viete, aké ľudové zvyky a 

tradície mali počas týchto dní naši predkovia? Dozviete sa aj to, prečo sa termín sviatkov každoročne 

posúva a prečo sa na východnom Slovensku prevažne oblieva a na západnom viac šibe.  

Kresťanská Veľká noc 

Svätý alebo Pašiový týždeň je obdobie, keď si kresťania pripomínajú posledný týždeň Ježišovho života 

na zemi. Aj napriek tomu, že sa hovorí týždeň, ide o 9 dní s týmito prívlastkami: Kvetná nedeľa, 

Modrý pondelok, Sivý utorok, Škaredá streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná 

nedeľa, Veľkonočný pondelok. Veľkou nocou sa myslí tá zo soboty na nedeľu, keď Ježiš Kristus vstal z 

mŕtvych.  Svätým týždňom sa končí 40-dňový pôst, keď človek pracoval na svojom vnútornom 

obrodení. Pôstne obdobie pre našich predkov znamenalo, že sa jedlo iba jedno jedlo denne, 

nekonzumovali sa mäso, ryby, vajcia a mlieko. 

Zelený štvrtok 

Názov vznikol skomolením nemeckého Greindonnerstag (plačlivý štvrtok) na Gründonnerstag.  V 

tento deň sa naposledy rozoznejú kostolné zvony, ktoré stíchnu až do Veľkej noci. Naši predkovia 

jedli v tento deň najmä zelenú stravu ako špenát či kapustu, aby boli po celý rok zdraví.  

Zvyky 

Podľa ľudových zvykov ľudia museli skoro vstať a umyť sa rosou - neboli preto chorí. Gazdiné museli 

pozametať dom ešte pred východom slnka a smetie odniesť na križovatku - aby nemali v dome blchy. 

Na Zelený štvrtok sa nikdy nehádajte a nič nepožičiavajte. Pokiaľ sa tradície budete držať, vyhnete sa 

sporom a budete mať peňaženku plnú peňazí. 

Veľký piatok 

Veľký piatok je dňom Kristovho ukrižovania. V ľudových poverách sa spája s magickými silami. V tento 

deň sa mali otvárať hory, ktoré vydávali svoje poklady a nemalo sa nič požičiavať, lebo požičaná vec 

by mohla byť začarovaná; nesmelo sa manipulovať so zemou (ryť, kopať) ani prať bielizeň, lebo by 

bola namočená Kristovou krvou.  



Zvyky  

Podľa tradície sa ľudia na Veľký piatok chodili umývať do potoka, aby sa im vyhýbali choroby. Niekedy 

sa chlapci potápali a snažili sa ústami uchopiť zo dna kamienok, ktorý potom hodili ľavou rukou za 

hlavu, neboleli ich potom zuby. Výrobcovia textílií priadli pašiové nite, tými urobili zopár stehov, 

ktoré potom chránili pred zarieknutím a zlými duchmi celú rodinu. Košeľa ušitá pašiovými niťami 

chránila pred bleskom. 

Biela sobota 

V tento deň ležal Ježiš Kristus v hrobe. Svoj názov získala zrejme od bieleho rúcha novo pokrstených, 

ktorí prijali krst na veľkonočnej vigílii (bohoslužba na Veľkú noc pripomínajúca Kristovo 

zmŕtvychvstanie). Názov môže pochádzať aj zo zvykov veľkého upratovania a bielenia, ktoré sa konali 

v tento deň pred nedeľou zmŕtvychvstania.  

Zvyky  

Ľudia sa starali o úrodu svojich polí. Na pole kládli krížiky z ohorených drievok a sypali na lúky popol z 

posväteného ohňa. Niekde sa za trámy domov dávali uhlíky, aby chránili pred požiarom. Doma sa 

nielen upratovalo, ale aj sa piekli mazance a baránky, plietli sa korbáče a zdobili vajíčka. 

Veľkonočná nedeľa 

V nedeľu je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roku, pri ktorej sa oslavuje Kristovo 

vzkriesenie. Cirkev rozhodla, že to bude vždy prvá nedeľa po prvom jarnom splne. Preto je tiež každý 

rok Veľká noc inokedy. V tento deň sa všetci ponáhľali do kostola, kde sa svätili veľkonočné pokrmy 

(baránok, mazance, vajcia, víno).  

Zvyky  

Každá návšteva dostala kúsok posväteného jedla, trochu dali na pole, do studne a do záhrady - aby 

bola dobrá úroda aj voda. Spoločne sa jedlo vajce uvarené na Veľký piatok s vŕbovým a jaseňovým 

prútom. Ak by niekto počas nasledujúceho roka zablúdil, mal si spomenúť, s kým jedol na Boží hod 

vajce a spomenul by si na cestu späť. 

Veľkonočný pondelok  

Bolo zvykom, že po významných sviatkoch sa deň nepracovalo. Preto je aj dnes Veľkonočný pondelok 

dňom pracovného pokoja, hoci sa cirkevné sviatky končia v nedeľu. 

Zvyky 

Chodí sa šibať korbáčom, najlepšie z čerstvých vŕbových prútov. Tradícia káže dávať maľované vajíčka 

alebo kraslice, ktoré vedeli ženy zdobiť samy podľa krajových zvykov.  Červený pondelok  sa zvykol 

nazývať podľa najčastejšej farby kraslíc. 

Na východe oblievačka, na západe šibačka 



CHICHICHI CHACHACHA CHECHECHE !!!   

 

Pýta sa syn matky:  

-Mama vieš koľko zubnej pasty je v jednej tube?  

-Nemám ani tušenia Janko.  

-Ale ja to viem!   
-Od televízora až ku gauču! 

Príde Škót k doktorovi a hovorí:  

-Pán doktor zadrela sa mi trieska do jazyka.  

-Do jazyka? A ako sa vám to preboha stalo?  

-No, nalieval som si whiskey a trochu mi kvaplo na podlahu.  

Prečo spadne stena, keď sa k nej postaví blondínka?  

Múdrejší ustúpi! 

Príde manželský pár do čínskej reštaurácie.  

-Čo si dáte? Máme mačacie nožičky, psie steaky...  

Žena sa zhrozí:  

-Ježkovi voči!  

-Výborná voľba  madam.   

                                           S. Ľubová, 7. roč. 

 



Všetkým oznamujeme dôležitú vec : 

 

1.apríl 2015 – posledný deň v škole 

pred  VEĽKONČNÝMI  PRÁZDNINAMI 

 

Nie, to nie je kanadský žartík !!!  

Aj keď sa mu hovorí bláznivý deň /tiež deň vtákov -  žeby zase váš sviatok, 

chlapi a chlapci?/ 

 

Prajeme teda pekné prázdniny a príjemnú Veľkú noc !!! 

 

Vaši redaktori:Laura,Filip,Zuzka,Júlia,Anetka,Lenka,Sofia,Mário... 

 

                   


