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Príhovor šéfredaktorky  

  

Niekto by povedal, že štyri mesiace ubehnú ako voda a nič 

výnimočné sa v takom krátkom čase na škole nestihne udiať. 

Ten, kto však dianie na našej škole sleduje intenzívnejšie asi vie, 

že máme za sebou akciííí, ako sa hovorí – neúrekom. Je pravda, 

že pred Vianocami nás mnohých skolila chrípka a nestihli sme 

uskutočniť ani vianočné tvorivé dielne, ani našu milovanú 

vianočnú besiedku, ale hneď v januári sme pracovali ako 

včeličky. Predovšetkým sme doťahovali polročné známky, ale 

stihli sme sa aj tešiť zo snehu a slnečného, hoci mrazivého 

počasia. A čo máme nové od vydania posledného čísla 

Fajnoviniek? .... Čítajte a dozviete sa, ako si v našej školičke 

žijeme. 

Skôr, než sa však začítate do našich novinárskych snažení, 

prijmite odo mňa malé veľkonočné vinšovanie: 

 
Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. 

Prijmite náš pozdrav krátky, v tieto veľkonočné sviatky. 
Nech Vás tešia jarné kvietky a netrápia žiadne pletky, 

Chlapcom veľkonočné vajíčka a dievčatám úsmev na líčka. 
Čítajte v zdraví tieto riadky, prežite v radosti požehnané sviatky. 

 

Veronika 
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Hry na snehu 
Tohto roku nás potešila bohatá nádielka snehu. Žiaci prvého stupňa sa 
17.01.2017 športovo obliekli , doniesli si klzáky, boby ale i naplnené igelitové 
vrecia. Toto zábavné popoludnie začali hrou, kde deti mali za úlohu, čo najskôr 
dokotúľať do brány obrovské snehové gule. Tam pomohla len spolupráca. Potom 
sme sa presunuli na blízky kopec. To si deti úžasne užili. Svišťanie dole kopcom, 
karamboly, váľanie sa v snehu. Deťom sa domov ísť nechcelo. Bolo to veselé 
popoludnie. 

 

Lyžiarsky výcvik 
Aj tento rok sa na našej škole konal lyžiarsky výcvik, ktorý bol pre  žiakov  
7.ročníka  v dňoch 13.2.-17.2.2017.  Siedmaci si užili lyžovačku, ktorú  im 
doprialo aj pekné slnečné počasie. Žiaci budú spomínať na  mnoho pekných 
spomienok a zážitkov so svojimi spolužiakmi. Naši lyžiari sa domov vrátili 
unavení ale plní elánu, aj keď zároveň smutní že ich lyžiarsky výcvik sa skončil. 

   

                                   Vypracovali: Vaness a Baška 
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Sv. Valentín (14. február) 

14. február je úplne normálny deň, ktorých je v kalendári ešte 

minimálne 350. Líši sa len tým, že húfy ľudí sa v priebehu dvadsiatich 

štyroch hodín snažia prejaviť svoju lásku ku komukoľvek: nakupujú 

kvety, symbolické darčeky a pohľadnice s humorným textom, vážnym vyznaním lásky alebo len 

jednoduchým – myslím na Teba... Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si 

vyznávame lásku viac ako inokedy. 

Vlastne až samotný „svätovalentínsky boom“ prinútil mnohých pátrať po skutočnom svätcovi 

tohto mena a po jeho vzťahu k zamilovaným. Pôvod dňa svätého Valentína je stále opradený 

záhadami, pretože s týmto sviatkom sú spojené mená najmenej troch svätcov. V Cirkvi sa počas 

storočí objavilo niekoľko významných Valentínov a 14. februára spoločne slávia sviatok dvaja z 

nich - rímsky kňaz - mučeník a jeho menovec, sv. Valentín z Terni. Niektorí historici sa dokonca 

domnievajú, že ide o toho istého muža, ktorý žil v treťom alebo štvrtom storočí v Ríme. 

O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho 

letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších 

je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom 

Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády 

cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol 

vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi 

vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod 

jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. 

Ženatých mužov nepovažoval za dobrých 

bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v 

celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek 

cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď 

to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho 

na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napísal 

Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo 

prvé valentínske prianie.  

Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa 

stal patrónom zamilovaných a tento sviatok sa stal 

obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.                                                                                                                                              

Vypracovala: Baška                                                                           



6 
 

 

KARNEVAL 
Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval 

nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 24.2.2017. Deti z MŠ a 

žiaci 1.-5.ročníka si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do našej školy 

zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné ale aj 

kovboji, šašovia a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky 

sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Na záver boli všetky 

odmenené vecnými cenami.  

 

Spomedzi nádherných masiek však boli vybrané tri TOP, ktoré si naozaj 

zaslúžili odmenu navyše: 

1.miesto – Adamko Jozek – 1.A – automat na sladkosti 

2.miesto – Peťko Filuš – 2.A – hot-dog (párok v rožku) 

3.miesto – Tánička Mazurová – 5.A – muffinka 

 
                                                                                                              Vypracovali : Baška a Vaness 
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Vytvor si svoju masku 
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Benátsky karneval 

Hovorí sa, že karneval v Benátkach odštartovalo víťazstvo 

Benátskej republiky proti patriarchovi z Aquileia v roku 

1162. Na počesť tohto víťazstva ľudia začali tancovať. V 

sedemnástom storočí bol barokový karneval spôsob, ako 

vytvoriť vo svete prestížny obraz o Benátkach. Táto tradícia  

každoročne priláka do Benátok státisíce návštevníkov. 

Okrem miestnych obyvateľov, ktorí sa obliekajú do 

neuveriteľných kostýmov, konajú sa počas karnevalu aj 

slávnostné sprievody pripomínajúce históriu mesta. Mnohí 

šľachtici používali masky aj pri hazardných hrách, aby sa 

takto skryli pred veriteľmi.  

         

Masky boli vždy dôležitou súčasťou benátskeho karnevalu. 

Ľudia mohli stráviť veľkú časť roka v prestrojení. Benátske 

masky zvyknú byť vyrobené z kože, porcelánu alebo pomocou 

pôvodnej sklárskej techniky. Pôvodné masky mali pomerne 

jednoduchý dizajn a dekorácie, až neskôr  sa pridali rôzne 

šperky, ale aj drahokamy.   

                   Vypracovala: Naty 
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Jarné trendy  
Zima sa pomaly končí a hoci všade v obchodoch 

svieti nápis zľava, niekde už vykladajú novú 

kolekciu. Jablkovo zelená alebo takzvaná 

„greenery". Má evokovať prvé jarné dni, keď sa 

príroda zobúdza a obnovuje. Čipka a bavlna na 

oblečení sa budú niesť aj rokom 2017. 

 

 

 

Ľahká elegancia   

Na jar 2017 sa môžete tešiť na štýl nazývaný „ľahká 

elegancia", inšpirovaná atletickou a pohodlnou módou. 

Vsadiť teda môžete na jednoduchosť, čo sa týka strihu i 

farieb, prípadne môžete svoj outfit spestriť nejakým 

zaujímavým doplnkom. 

 

Úzke rifle so zahnutým koncom  

Ďalšia minuloročná štýlová topka pôjde pomaly, ale isto do módnej minulosti. 

Členkové čižmičky v kombinácii s úzkymi džínsami so zahnutým koncom. 

 

 

 

 

                                                                                    Vypracovala : Julka  
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Veľká noc vo svete  
Veľkonočné sviatky sú pre kresťanov na celom svete oslavou vzkriesenia 
Ježiša Spasiteľa. Kým u nás na Veľkonočný pondelok oblievame vodou a 
šibeme, vo svete sú s týmto sviatočným dňom spojené všakovaké zvyky a 
tradície.  

V Anglicku, Írsku, USA i Nemecku je zvykom na 
Veľkú noc poskrývať po dome alebo v záhrade 
vajíčka s rôznymi lahôdkami. Kto ich nájde, 
dostáva dohodnutú odmenu, pečie sa ovocný 
koláč. S týmito zvykmi sú spojené rôzne mystické 
čary a povedačky.  

Taliani pečú veľkonočný chlieb, do ktorého predtým dajú neporušené 
vajcia v škrupinke.  

V Írsku dominuje tradičná pórová polievka s 
pečenou jahňacinou. 

 V Tanzánii zasa celé rodiny bujaro oslavujú nový 
život. 

 V Grécku sa deti tešia na lambády - veľké farebné sviečky, ktoré 
dostávajú od svojich kmotrov. 

 Rakúšania pečú veľké praclíky a Poliaci si pochutnávajú na bielych 
klobáskach s čerstvým osoleným chlebom.       

 V Argentíne vás ponúknu dvoma špeciálnymi 
domácimi nápojmi. 

 Povery a čary majú radi aj Nóri, ktorí chodia do 
prírody. Dáni zasa oslavujú jarné kvety.  

Fíni podávajú na veľkonočný stôl zvláštnu pochúťku z vareného sladu so 
šľahačkou.  
                                                                              Vypracovali: Julka a Eri 
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Symboly Veľkej noci 
 BARÁNOK: Symbol baránka sa nachádza už 

v predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa 

používal ako obetné zviera za hriechy. V kresťanstve je 

baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne 

podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu 

sveta.  

KRÍŽ: Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, 

pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento 

trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.   

VAJÍČKO: Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, 

bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, 

života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou 

vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia 

vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že 

vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období.  

ZAJAČIK: Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje 

korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné 

symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. 

Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských 

rituáloch  oslavujúcich príchod jari.   

KORBÁČ: Tento, v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol 

Veľkej noci, má tiež pôvod v starých pohanských 

zvykoch.  Bitie a šľahanie prútmi patrí k dávnym magickým 

praktikám. Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať 

zlých duchov. Má tiež pripomenúť bičovanie Ježiša Krista 

pred jeho ukrižovaním.  

 

Vypracovala:Julka a Eri 
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Pôstne obdobie 

Popolcovou,Škaredou či Krivou stredou sa skončilo 

fašiangové obdobie, keď sa konala väčšina svadieb, 

plesov a karnevalov, ktoré v stredovekých mestách 

organizovali najmä mäsiarske cechové združenia. 

Skončil sa aj čas zabíjačiek a nadišiel čas dať zbohom 

mäsu, čo vo svojom pomenovaní nesú samotné 

fašiangové oslavy - „carne vale" (rozlúčka s mäsom). 

 

V poslednú fašiangovú nedeľu sa symbolicky „pochovala basa" a miestni chlapci sa 

zvykli ešte posledný raz prejsť s hudbou dedinou, aby na poslednú zábavu vyzbierali 

klobásy, slaninu, vajcia a koláče. Po fašiangoch bohatých na jedlo a zábavu 

prichádza najdlhšie obdobie pôstu v roku, 

ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. 

Pravidlám pôstu sa zvykol prispôsobiť nielen 

domáci jedálny lístok, ale aj každodenný 

život v rodine a v celej komunite. 

Čo sa nejedlo  

 V každom prípade sa zakazovala konzumácia mäsa z 

teplokrvných zvierat a pôvodne aj iných potravín, ktoré z 

nich pochádzali - teda aj mliečnych produktov a vajec. 

Vďaka pôstom vydržali zásoby dlhšie, obsah stravy sa 

striedal, pôstom sa telo pripravilo na blížiace sa sviatky, 

ktoré boli spojené s hostinami. 

Čo sa jedlo  

Piekol sa chlieb a placky, varili sa najmä polievky, rôzne múčne a 

obilné kaše, prívarky zo strukovín, kapusty, zemiakov a cestoviny. 

Okrem polievok z obilnín, kapusty, strukovín, cesnaku, sušených 

(a na juhu už aj čerstvých) húb sa na polievky s mliekom a 

zásmažkou využívali v chlebovej peci usušené hrušky, slivky alebo 

jablká. 
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Diéty pri detoxikácii  

Odporúča sa nekonzumovať alergizujúce potraviny (mlieko, vajíčka), vnútornosti, 

červené mäso, vyprážané jedlá, rafinovaný cukor. Odporúča sa konzumácia sezónnej 

zeleniny (v zime napr. zemiaky, kapusta, kel, brokolica). Dopoludnia je dobré 

konzumovať len celé ovocie, dobré ho požuť a premiešať so slinami. Na obed a 

večeru (do 18,00) je možné jesť zeleninu varenú na pare, zemiaky, celozrnnú ryžu, 

proso alebo pohánku. 

 

Liečivé byliny pri detoxikácii  

Odporúča sa pitie čajov alebo extraktov z 

bylín: pŕhľava, púpava, echinacea, lopúch, 

breza a iné. Podporné účinky na čistenie 

organizmu má aj petržlen, cesnak, rebarbora 

a vinič . 

 

Odporúčané  doplnky výživy  

Vláknina, olivový olej, jablčný ocot, morské riasy môžu byť pomocou pri detoxikácii. 

Odporúča sa používať antioxidanty ako doplnok diéty (vitamín A, E, C a selén), B-

komplex (najmä B3), vápnik, horčík a zinok . 

 

Prajeme Vám, aby ste jarné očisťujúce dni prežili v pohode a v zdraví, ale 

hlavne..... nezabudnite na smiech!!! 

 

Učiteľ sa pýta žiačika Jožka, aby povedal, prečo musíme 

jesť zeleninu.  

- Preto, lebo nemáme dosť peňazí na mäso, - odpovedá 

Janko. 

Vypracovala : Vaness 
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Hurá k stolu 
Po jarnej očiste a predveľkonočnom 

pôste nastane čas sviatkov, kedy sa 

gazdinky opäť častejšie krútia okolo 

sporáka a pre hladných šibačov 

chystajú niečo pod zub. Ak Vám došla 

fantázia, skúste náš tip: 

 

 

 

 

 

Bravčové mäso v Solamyle 

 Keďže  táto mňamka sa marinuje, ako prvé si pripravíme marinádu zmiešaním 

nasledujúcich surovín: 

2 veľké lyžice Solamylu, 4 celé vajcia, malá lyž. čierneho mletého korenia, 1 malá lyž. 

majoránu, 1 celé balenie drvenej rasce, 1 malá lyž. Vegety, 4 – 5 kvapiek Maggi, 5 

väčších strúčikov cesnaku, 1 malá lyž. soli, 1/2 dl oleja 

Do tejto marinády namočíme na 24 hodín 1 kg bravčového mäsa, ktoré sme predtým 

narezali na plátky a naklepali. Po uplynutí stanoveného času na marinovanie chutné 

plátky mäsa jednoducho opražíme na oleji ako rezeň. 

A neviete akú zvoliť prílohu k tomuto mäsku? Keďže je jarné obdobie, tak sa naše telo 

určite poteší z dobrého zeleninového šalátika a v spojení s touto smaženou 

energetickou bombou je to určite skvelé riešenie.  

Na jeho prípravu môžete použiť akúkoľvek zeleninu, ktorú nájdete v chladničke, príp. 

v špajzi – rajčiny, šalátové uhorky, mrkvu, reďkovku, ľadový šalát, cibuľku, príp. 

šalotku, ktorá je  chutnejšia a pekne Vám šalát zafarbí, alebo pažítku z vlastnej 

záhrady. Všetko toto po nastrúhaní a pokrájaní môžete zmiešať a dochutiť zopár 

kvapkami citrónovej šťavy (zdravšia verzia octu), posoliť morskou soľou, okoreniť 

mletým čiernym korením a kto uprednostňuje sladšie chute nech siahne po mede.  

Môj tip: 
Namiesto ľadového šalátu Vám odporúčam použiť lístky mladej púpavy, prípadne 
pŕhľavy, ktoré sme dopredu poriadne umyli v studenej vode. Viete o tom, že pŕhľavu 
a púpavu môžete pripravovať podobne ako špenát? 
Obsahujú pritom oveľa viac železa a vitamínu C a pôsobia 
liečivo na močové cesty, trávenie, čistia krv a dokonca 
pôsobia proti bujneniu buniek. Stačí pár lístkov denne 
a doplníte si všetky potrebné vitamíny a minerály, ktoré 
naše telo po zime tak veľmi potrebuje. 
 

Fantázii sa medze nekladú a z prírody možno čerpať teraz na jar mnoho vitamínov, 

ktoré sú sústredené v mladých lístkoch. 

Tak dobrú a zdravú chuť!!! 

Vypracovala: Veronika 
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Najkrajšia trieda 
V dňoch od  06.02. do 23.02.2017 sa uskutočnila  súťaž v čistote tried. Členovia 

parlamentu a dvaja vyučujúci hodnotili triedy podľa nasledovných kritérií: 

1. Celková čistota triedy - čistota podlahy, poriadok okolo koša, stav tabule 

2. Lavice - ich usporiadanie, poriadok v laviciach, zavesené tašky 

3. Výzdoba triedy – aktuálnosť nástenky 

A tu je poradie umiestnenia tried: 

1. miesto:     IX. A           120 bodov  4. miesto:    V.A              113 bodov 

2. miesto :    II. A           116 bodov  5. miesto:   VIII.A         103 bodov 

3. miesto :    III.A          115 bodov  6. miesto:    VII.A           101 bodov 

                    IV. A          115 bodov  7. miesto:    VI. A            94 bodov 

Deviataci boli odmenení putovným pohárom pre najkrajšiu triedu, ktorý bol plný 

sladkostí. Srdečne im blahoželáme k získaniu titulu a veríme, že ich snaha mať vždy 

pekne upravenú triedu nepominie hneď po vyhlásení výsledkov. 

    

Jarné prázdniny v Tatrách 
Zase nuda počas prázdnin? Určite nie! Žiaci našej školy združení v CVČ mali 

možnosť zahodiť nudu a objavovať krásy našich veľhôr aj počas zimy a zároveň si 

vyplniť tri dni jarných prázdnin zaujímavou aktivitou. A veru bolo čo obdivovať. 

Každý si v Tatrách našiel tú svoju srdcovku – zimu, sneh, krásne výhľady, ale aj 

prítomnosť ostatných kamarátov urobila z tohtoročných jarných prázdnin veľký 

zážitok. 
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Olešná má talent 

Dňa 15.3.2017 sa uskutočnila talentová súťaž s názvom Olešná má talent, kde sa nám 

predstavili deti s rôznymi talentami ako je napríklad tanec, spev a hra na hudobný 

nástroj. Víťazi (Matej Škulavik, Laura Králiková a Lucia Badžgoňová) postupujú do 

okresného kola do Čadce s názvom Kysuce majú talent. Víťazom gratulujeme 

a prajeme im veľa ďalších úspechov. Tí, ktorí ste sa nestihli zapojiť do našej súťaže 

nebuďte smutní, čakáme na vás na ďalší rok. 

 

Kysuce majú talent 

V závere marca sa v KD Čadca konalo neverejné výberové kolo tejto súťaže, ktorého 

sa zúčastnili aj naši víťazi Olešná má talent, pričom Laurika Králiková spolu 

s Luckou Badžgoňovou z 3.A zaujali porotu natoľko, že ich vybrali do finálového 

kola, ktoré sa bude konať 23.04.2017 v KD Čadca o 16.00 hod. Toto finále je 

určené pre širokú verejnosť a vstupné naň je 2 eurá. Kto máte chuť držať palce našim 

dievčatám a potleskom, prípadne vlastnoručne vyrobenými transparentmi ich 

podporiť, určite si nájdite čas. V prípade otázok týkajúcich sa finálového kola sa  

obráťte na p.uč. Michalatovú. Bolo by skvelé, keby sme ich prišli podporiť v čo 

najväčšom počte, pretože okrem rozhodnutia poroty môže niekto zo súťažiacich 

získať aj Cenu diváka. 
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Divadelné predstavenie  

Dňa 9.3.2017 sa uskutočnilo na našej škole divadelné predstavenie s názvom Domček 

na stračej nôžke. Myšlienkou tohto divadelného predstavenia bolo aby si deti 

uvedomili, že sú závislé na telefónoch. Deti sa veľmi potešili a zároveň sa dozvedeli 

niečo nové. 

 

Pasovanie prvákov 

V piatok 24.03.2017 sa u nás konala významná udalosť v živote našich prváčikov - 

zažili „pasovanie prvákov do žiackeho cechu“. Veríme, že to bola udalosť, na ktorú 

tak skoro nezabudnú. Stalo sa už každoročnou tradíciou, že najstarší žiaci školy 

uvedú našich najmladších a tento rok sa o to postarali žiačky 7.-9.A. a pre prváčikov 

pripravili aktivity, ktorými ich rozprávkovým svetom sprevádzali rozprávkové 

bytosti. Po zaujímavých súťažiach došlo k najdôležitejšej časti dopoludnia, kedy 

prváčikovia pri pasovaní mečom zložili sľub prváka. Okrem diplomu so sľubom na 

nich čakala aj sladká odmena. Myslíme si, že aj tento rok táto milá aktivita splnila 

svoj účel a okrem toho, že zanechala v očiach detí veľa radosti a dojmov, vzbudila 

v nich pocit zodpovednosti a spolupatričnosti, z čoho sa všetci veľmi tešíme. 

                                            Vypracovali: Julka a Eri 
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Zahrajme sa  

  

  

Vypracovali: Eri a Julka 
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Zopár veľkonočných vinšov 

 

Pekné sviatky, dobrú zhodu, 

ženám čerstvú, sviežu vodu, 

mužom tiež nech sladko je, 

nech si prídu na svoje. 

 

 
Sladké koláče, 

ohybné korbáče, 

vodu studenú,  

šunku údenú, 

veľa radosti 

a málo starosti. 

 

 
 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, 

nech prinesie Veľká noc. 

Zdravie, šťastie, úsmev 

v tvári, želáme Vám 

k sviatkom jari. 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

V tomto čísle Fajnoviniek Vám prinášame novinku. Na základe môjho návrhu pani riaditeľke 

sme dostali možnosť využiť na vyučovaní tzv. ŽOLÍK. Jedná sa o kupón, 

ktorý sa nachádza na poslednej strane časopisu a ktorý môžete použiť ako 

záchranu na odpustenie jednej zlej známky v prípade, že ste sa na niektorú 

z malých písomiek, príp. na odpoveď, nie práve poctivo pripravili. Žolík 

sa však nevzťahuje na veľké opakovacie testy po tematických celkoch, 

príp.štvrťročné písomné práce. Žolík si môžete vystrihnúť a na jeho druhú stranu je potrebné 

napísať svoje meno pre lepšiu kontrolu, pretože platí pravidlo: jeden žolík na žiaka. 

Pripravila: Tatiana Mazurová 
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