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Milí spolužiaci, vážení učitelia a ostatní čitatelia,  

prinášame vám ďalšie číslo nášho školského časopisu. Dúfame, že si v ňom všetci 

nájdete niečo, čo vás pobaví, poučí, motivuje či inak osloví alebo zaujme. 

 

Hoci nie tuhá, ale predsa zima sa s nami lúči poslednými záchvevmi nočných 

mrazov. Lúče ešte stále zubatého slnka, hlávky prvých jarných kvietkov a čerstvo 

narodené mláďatká zvieratiek sú predzvesťou príchodu ročného obdobia, ktoré je 

symbolom obnovy života celej prírody - jari. Vtáčiky veselo švitoria svoje jarné 

piesne, ba počuť aj štebot prvej lastovičky a kukanie kukučky. Aj každý človek 

pookreje a teší sa na všetko, čo mu príroda ponúka, aby získal novú silu do ďalších 

dní...    



O udalostiach, ktoré sa odohrávajú v našej škole sa dozviete na jej 

internetovej stránke. Na doplnenie však ponúkame zopár strán nášho 

časopisu. Príjemné čítanie... 

        

Od Nového roku sa dni podľa pranostík : 

                               

                            NA NOVÝ ROK O SLEPAČÍ KROK, 

                            NA TRI KRÁLE O KROK ĎALEJ, 

                            NA HROMNICE O HODINU VÍCE 

 

začali predlžovať. Využili sme ich nielen na zlepšenie polročných známok, 

ale aj na reprezentáciu školy v súťažiach a na spríjemnenie voľného času. 

Tento štvrťrok sa niesol v znamení povianočnej atmosféry, fašiangov, 

prípravy na veľkonočné sviatky a príchod jari. 

                          Jedna z predjarných pranostík hovorí, že  

                                      MATEJ  ĽADY LÁME. 

                        V tomto duchu pokračovali akcie turistického krúžku.  

 

Privítali sme jar cyklotúrou 
 

Tohtoročná teplá zima nedovolila žiakom našej školy, aby absolvovali lyžiarsky 

kurz, ktorý má dlhoročnú tradíciu. Museli sme sa teda prispôsobiť a športovať inak.  

Napríklad v piatok 7. februára  21 žiakov z našej školy strávilo príjemné  

popoludnie na klzisku v Bánovciach nad Bebravou .  

Napriek tomu, že do astronomickej jari zostávali ešte dva týždne, lúče slniečka 

nás dňa 8. marca- MDŽ vytiahli na bicykle. Skupina 11 žiakov 5. – 9. ročníka našej 

školy absolvovala v rámci turistického krúžku cyklotúru cca 30 km dlhú. Trasa bola 

nasledovná: 

Zlatníky – Stará Hora - Dubodiel - Čuklasovce – Horné Držkovce - Cimenná - 

Zlatníky 



Boli sme radi, že sme bližšie spoznali okolie našej obce. Tešilo nás i to, že naša 

fyzická kondícia po zime neochabla a po šťastnom návrate domov po príjemne 

prežitom dni sme takmer necítili „svalovicu.“  

Tak hor sa s chuťou do ďalších športových aktivít. 

         Nika a Sima – 8. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                       Účastníci cyktotúry   

14. február bol v našej škole nielen dňom zaľúbených, ale aj valentínskeho karnevalu. 

V pripravených škatuliach si mnohí našli milé zaľúbené slová alebo iné pozornosti. 

Prečítajte si, ako možno vyjadriť svoje city básňou. 

Jej autorka s ňou bola ocenená titulom „Mladý Jesenský “. 

 

 

 

 

  

  



Milujem 

 
 

  Počuješ každé jedno slovo, 

  Ktoré v mojom srdci drieme. 

Počujem už z diaľky, keď prichádzaš, 

moje srdce plače, keď odchádzaš.  
Každú noc a každý deň... 
 

Ja viem, že chceš byť so mnou,  
ale bojíš sa to povedať. 

Nechceš sa nechať ľahko oklamať. 

 

Mám ťa však skutočne rád. 

Oveľa viac ako len kamarát. 

 

Milujem tvoj smiech, ktorý ti pristane, 

milujem chvíle s tebou, ktoré sú úžasné.  
 

Nechcem stratiť tvoje vzácne pohľady, 

bez nich by som bol asi stratený. 

Píšem milé slová len pre teba... 

  

Milujem tvoje dlane, plné letných krás, 

milujem tvoje oči, ktoré sú plné nás.  
si moja jediná láska na tisícky míľ... 

Vieš, že keď ma niečo trápi, 

pomôcť mi vždy len ty vieš.  
Ďakujem bohu za to, že jestvuješ. 

Dávaš mi novú nádej zo všetkých síl, 

Ako najdrahšie poklady zeme.                                                                         

Pre mňa sú tvoje rady drahšie 

                                                              

 

                                                      

                                         Lucia Lagiňová ,9.ročník 

 

 

 

 

 

                               

                  



Súboj masiek v Zlatníkoch 

 

Priestory telocvične Základnej školy Zlatníky ožili v piatok 14. februára 2014, vo sviatok 

všetkých zaľúbených, školským fašiangovým karnevalom. Vyzdobená telocvičňa sa premenila na 

tanečný parket, prehliadkové mólo i ring zároveň. Karnevalom nás sprevádzala moderátorská dvojica 

najstarších žiakov našej školy – Dr. Jekyll a bábika Chucky. O ozvučenie a hudbu sa postarali Muži 

v čiernom. Ruku k dielu priložili aj deviataci a ôsmaci, ktorí vyzdobili telocvičňu, a za to im patrí 

veľká vďaka. Na všetko dohliadal učiteľský zbor čertov.  

Na žiakov okrem tanečných kôl, čakali aj súťaže. Žiaci si zmerali sily v stoličkovom tanci 

a limbo tanci. Za výhru v súťažiach si odniesli ceny a titul najrýchlejšia a najohybnejšia maska. Aby 

však žiaci iba netancovali, čakal na nich i vedomostný kvíz, ktorý bol zameraný na obdobie 

Fašiangov a nechýbali ani otázky týkajúce sa Valentína. Víťazi kvízu boli odmenení titulom 

najmúdrejšia maska.  

Okrem „malých“ titulov, všetci netrpezlivo čakali na záverečné odovzdávanie cien pre 

najlepšie masky. Všetky masky boli starostlivo pripravené a deti si dali tú námahu, aby vyzerali čo 

najpresvedčivejšie. Porota zložená z učiteľov tak mala ťažkú úlohu pretože na oboch stupňoch mohli 

byť ocenené iba tri najlepšie masky. Porota prihliadala na originalitu a domácu tvorivosť pri 

zhotovovaní masky. Vyhodnotenie prinieslo mnohým na tvári radosť i smútok. No i napriek tomu 

znamenal školský karneval pre deti príjemné spestrenie dňa a radosť z nadchádzajúcich jarných 

prázdnin. 

                                                                                                          

                                                                                                            

                               

 

 

 

 

 

            



FAŠIANGY, TURICE, VEĹKÁ NOC IDE...    

       

       Naša obec je jedna z tých, v ktorých sa s úctou udržiavajú tradície našich predkov. 

Patrí k nim aj POCHOVÁVANIE  BASY  A PÁLENIE MORENY, ktorých sa aktívne 

zúčastňujú aj žiaci našej školy.  

      V predveľkonočnom období každý z nás rozmýšľa, akú zaujímavú výzdobu si 

urobiť, čo upiecť či uvariť a čím obdarovať chlapcov, ktorý nás podľa prastarých 

zvykov prídu kúpať alebo vyšibať korbáčmi. 

      Najtypickejšou veľkonočnou ozdobou sú vajíčka, ktoré sa pripravujú rôznymi 

spôsobmi. Varia a farbia sa celé alebo sa vyfukujú a robia sa z nich kraslice.  

      Veľkonočné vajíčka sa však dajú aj upiecť. 

Potrebujeme: 750g hladkej múky, 250g palmarínu, 120g práškového cukru, 2 žĺtky,          

citrónovú kôru z 2 citrónov a 1kl citrónovej šťavy. 

Postup: 1. Do preosiatej múky s práškovým cukrom pridáme nastrúhanú cit. kôru.         

2. Cesto rozvaľkáme  a na pomúčenej doske na hrúbku 4mm a formičkou vajcovitého 

tvaru vykrajujeme. Ukladáme na papierom vyložený plech na pečenie.                        

3. Rúru vyhrejeme na 165°C a pečieme cca 17min. Cesto by malo byť po upečení skôr 

bledšie ako tmavé.                                                                                                              

4. Po upečení spájame po 2ks malinovým alebo ríbezľovým lekvárom a posypeme 

práškovým cukrom. 

     Ak sa rozhodnete tieto vajíčka upiecť, dúfam, že sa vám vydaria.  

V mene svojom i redakčnej rady nášho časopisu vám želám príjemnú VEĽKÚ NOC.   

                                                                                                                            Klaudia Iblová, 7.roč.            

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



12. marca si svoje vedomosti preverili naši deviataci pri riešení úloh celoslovenského 
testovania zo SJL a M. Možno aj vám pri učení dobre padne                  

                             Dobrá rada nad zlato 

                                10 tipov ako si pomôcť pri učení 

1. Neučte sa učivo naspamäť! Dlhý text v pamäti zostane len krátky čas a pri 

opakovaní tematického celku z daného predmetu, po ktorom zvyčajne nasleduje 

písomka, sa to musíte učiť ešte raz.   

 2. Pri čítaní textov sa snažte porozumieť im, pochopiť preberané učivo, pojmy, nové 

skutočnosti. Pochopenie učiva je najdôležitejší krok k jeho zapamätaniu si a uloženiu 

do dlhodobej pamäte! Pravdaže ho treba z času na čas trošku „oprášiť“! 

 3. Prečítajte si učivo z knihy a povedzte vlastnými slovami z neho len to podstatné a 

najdôležitejšie! Ak je problém urobiť to s celým textom, treba ísť postupne, po 

odstavcoch! Naučte sa z neho len to najpodstatnejšie a najdôležitejšie! 

 4. Učte sa nahlas! Vytvorte si na učenie svoje miesto, kde vás nik nebude rušiť 

a nahlas si opakujte to, čo si chcete zapamätať. Rovnako nahlas sa potom aj 

preskúšajte! 

 5. Hľadajte súvislosti, ktoré k danej téme patria, prepájajte získané vedomosti aj 

s inými predmetmi. 

 6. Výkonnosť pri učení klesá v popoludňajších hodinách, predovšetkým okolo 15 

hodiny, preto sa neučte hneď po príchode zo školy. Oddýchnite si, relaxujte, venujte sa 

záľubám! Najvhodnejší čas sadnúť si k učeniu je okolo 17 hodiny.  

 7. Začnite tými najťažšími úlohami, nech ich máte rýchlo za sebou, kým ste čerstvo 

oddýchnutý. Pokračujte jednoduchšími. 

 8. Netrávte nad školskými povinnosťami dlhé hodiny. Tie ubíjajú a unavujú! Snažte 

sa zefektívniť učenie: učiť sa krátko, vybrať si len to najdôležitejšie! Napísať domáce 

úlohy, preopakovať a dať si pauzu! 

 9. Neučte sa dlho do noci, mozog aj telo je unavené, a informácie si dobre 

nezapamätá, alebo si ich nezapamätá vôbec! Ráno zistíte, že vlastne vôbec nič neviete. 

Preto ak ste sa večer nestihli všetko naučiť, neponocujte, ale nechajte to radšej na ráno 

a trošku si privstaňte! 

 10. Nezabúdajte na prísun čerstvého vzduchu, správnu teplotu v miestnosti a vhodné 

osvetlenie. Len ťažko sa budete sústrediť v prekúrenej izbe s vydýchaným vzduchom 

pri umelom svetle. 

   

S týmito radami vám prajeme dobrý pocit z učenia a tie najlepšie známky aké si  

želáte mať. 

 

 



                                  Hviezdoslavov  Kubín        

 

   Na počesť velikána slovenskej poézie P. O. Hviezdoslava sa na Slovensku 

každoročne s dlhodobou tradíciou koná súťaž v prednese poézie a prózy.   V 

mesiacoch marec - apríl - máj prebiehajú triedne, školské , okresné a krajské kolá, 

následne sa uskutoční celoslovenské finále. Žiaci našej školy zožali v tejto súťaži 

nejeden úspech.                                                                                                           

V šk. r. 2013/14  bolo  školské kolo v pondelok  24.3. 2014 úroveň svojho talentu 

a zručnosti v prednese si zmerali žiaci v troch kategóriách.                                                

I. kategórie   sa  zúčastnilo  14  žiakov.                                                                         

1. ročník   -  Sofia Blinová, Thomas Stanko, Sofia Maršalová, Jaroslav Hanuš            

2. ročník   -  Zuzana Záferová, Šimon Schneider, Ema Oravcová, Emília Čmelová,                                            

Ľuboš  Margolien,  Michaela Miháleková,                                                                       

3. ročník   -  Miriam Čmelová, Samuel Dúcky, Oliver Urban, Michaela Tuchyňová                                                                               

 

 

1. miesto  -  Zuzana Záferová                             Do okresného kola postupuje                                                              

2. miesto  -  Sofia Blinová                                  v próze Zuzana Záferová .                                                                                                                         

3. miesto   -  Sofia Maršalová 

 



II. kategórie   sa  zúčastnilo  10  žiakov.                                                                           

4. ročník  -  Filip Milata, Ema Kianicová, Matúš Haring                                                    

5. ročník  -  Ján Snopek, Jakub Dobeš, Klára  Filová , Adrián Viľk                                                      

6. ročník  -  Patrik Rédeky,  Katarína Kočicová,  Mário Záfer 

 

 

1. miesto   -  Filip Milata                                                                                                      

2. miesto  -   Ján Snopek                                                                                                         

3. miesto  -   Patrik Rédeky  

 

V tejto kategórii priamo do okresného kola postupuje Andrej Mlynek  zo 6. ročníka, 

lebo v šk. roku 2012/13 bol víťazom v prednese prózy okresného kola v II. kategórii  

a postúpil do krajského kola, ktoré sa pravidelne koná  v Bzinciach pod Javorinou. 

V próze do okresného  kola postúpil Filip Milata.                                                    

V poézií do okresného  kola postúpil Ján Snopek. 

 

  



III. kategórie   sa  zúčastnilo  8  žiakov.                                                                            

7. ročník  -  Adriána Kozáčková, Anna Kroupová, Nikoleta Lagiňová, Klaudia Iblová          

8. ročník  -  Adriána Niková, Lenka Božíková                                                                       

9. ročník  -  Lucia Chudá, Magdaléna Ruseková 

 

 

1. miesto  -  Adriána Kozáčková                                                                                     

2. miesto  -  Lucia Chudá                                                                                                  

3. miesto  -  Anna Kroupová  

V próze  do okresného kola postupuje  Lucia Chudá. 

V poézii  do okresného kola postupuje Adriána Kozáčková. 

Všetkým, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole v Bánovciach nad Bebravou, 

ktoré sa koná 10.4.2014 v Centre voľného času  prejeme veľa úspechov. 

 

 

 



Julkina básnička pre najmenších 

Veselá veľrybka 

Malá veľrybka čo v mori pláva, 

veselo si chvostom máva. 

Veľrybka s ostatnými rybkami hrávať sa chodí, 

ale mamička ju ráno do škôlky vodí. 

Po škôlke, keď domov príde, 

na hladinu sa pozrieť ide. 

Mamička ju potom hľadá, 

vraví  jej: „Na toto si ešte mladá!“ 

Potom  ju našla a idú spolu domov. 

Veľrybka ide veselo so svojou mamou. 

Maličká veľrybka spomína si na deň krásny 

a je rada, že má kamarátov vlastných. 

Večer, keď už ide spať, 

teší sa, že zajtra sa bude zasa hrať. 

 

                                                          Júlia Ilková, 6. ročník 

                       

 

 

 

 

 

 



Naši obľúbenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hádam každý z nás má zvieratko blízke svojmu srdcu. Ja by som vám chcel predstaviť miláčika našej 

rodiny – Jackiho.  

Je to slimák hnedej farby. Máme ho od Vianoc roku 2013. Darovala nám ho mamina priateľka. Jeho 

domček má zatiaľ 18 cm, no narastie do dĺžky 25-30 cm. Jeho telo tvorí noha, ktorou sa pomocou 

slizu pohybuje. Okrem tykadiel a očí „na stopkách“ je zaujímavý jeho drsný jazyk, ktorým si 

obrusuje potravu. Najradšej má uhorku, šalát a mrkvu, ale aj piškótu a sépiové kosti s kokosovou 

kôrou, ktoré potrebuje pre živiny a dostatočnú pevnosť domčeka. Okrem potravy nutne potrebuje 

vlhkosť a občas je nutné ho okúpať.  

Chováme ho v teráriu a dúfam, že nás bude ešte dlho obšťastňovať, lebo na Vianoce 2012 mal 5 cm 

a teda mu do maximálnej veľkosti ešte nejaký ten centimeter chýba. 

 

    

    

 Ján Snopek , 5. ročník 

 

 

 

 

 



VTIPY 

 Učiteľ sa pýta Móricka: 

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti ostalo? 

-Sedem 

 

Otec synovi: 

-Také vysvedčenie si zaslúži riadny výprask! 

-Super, ocko, ja viem, kde býva náš učiteľ! 

 

Štyria vysokoškoláci majú víkend pred skúškou, ale namiesto učenia idú na chatu piť. 

V pondelok nič nevedia ,tak zavolajú profesorovi, že dostali defekt a nemôžu prísť na 

skúšky. Profesor im skúšky ochotne preloží na štvrtok. Dovtedy sa perfektne naučia a 

prídu. Profesor dá každého do inej triedy a dá im dve otázky: prvá za 10 bodov je ľahká 

týka sa učiva. Druhá, za 90 bodov znie: ktoré koleso? 

 

 Deti v škole dostali úlohu že majú vymyslieť vetu v ktorej pou-

žijú slovo ananás. Na druhý deň v škole sa ich učiteľka pýta. 

Tak Anička prečítaj nám svoju vetu .Ananás je tropické ovocie. 

Výborne Anička jednotka a teraz ty Peťko. Včera sme mali na 

obed ako dezert ananás. Výborne Peťko jednotka. No a teraz 

ty Ferko .Ocino ráno robil raňajky a na nás zabudol. 

                                                                                               

                                                                                   

 

                                                                                                                          Zuzana Kajanová, 7.roč. 

 



Zablúď si a príď do cieľa 

 

ROZLÚSKNI SI ORIEŠOK 

  

        

                     

        

                                                           

        

      

                  

 

 

                                           Miloš Kroupa, 5. roč. 

1. Krása- ľudovo 

2. Človek obrábajúci pôdu 

3. Druh platidla 

4. Veda, ktorá skúma vývin ľudskej 

spoločnosti 

 

 

 

Tajnička:   

Staroveká stavba,  jeden   

zo 7 divov sveta 

                                                                                                                                                 Andrej Mlynek 6. roč.    

                                 



28. Marec  -  DEŇ  UČITEĽOV                                                 

Dieťa, žiačik, žiak, človek. Trieda, tabuľa, malé písané a, veľké 

tajomstvo, svet. Zvedavosť, túžba, poznanie, múdrosť. A na konci – 

učiteľ. Alebo na začiatku? 

Bol tu. Stál pri katedre, keď sme so zatajeným dychom prekročili 

prah školy. Viedol nám ruku, ktorá zápasila s neposlušnými písmenkami. 

Tešil sa s nami z prvého podareného výkresu. Pozrel na nás prísnym 

okom, keď sme konali zlo. A plakal s nami nad prvou pätorkou. Viem 

to, určite ho trápila dlho potom, keď sme my už dávno na ňu zabudli. 

Lebo taký je učiteľ. Zostáva dieťaťom po celý život. Prežíva stovky 

detských osudov. My, deti, sme jeho osud. A preto prichádza každé 

ráno. Preto znova a znova berie do rúk kriedu. Preto zabúda na 

príkoria a často na úkor vlastného zdravia odovzdáva nám – SEBA. 

Vieme, pani učiteľky, páni učitelia, až po rokoch budeme vedieť 

oceniť všetko, čo ste pre nás urobili. A viete to i vy. Preto dovoľte 

malý preddavok – poďakovanie od vašich žiakov. 

V mene všetkých žiakov redakčná rada 

                                                                      siedmačky – Slávka, Zuzka, Klaudia, Anička, Nika a Maťka 

                     


