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   Milí naši čitatelia, 

 

 milá pani riaditeľka, pani učiteľky, naši žiaci a všetci tí, ktorí práve držíte vo svojich 

rukách 1. číslo časopisu Fajnovinky za tento školský rok. Prázdniny ubehli ako voda, 

znova prišla jeseň a s ňou nový školský rok, ktorý už beží v plnom prúde a tak nám 

nič iné neostáva, len znovu vstávať o niečo skôr, zasadnúť do školských lavíc a desať 

mesiacov trápiť naše mozgové závity a učiteľov. A ani naša redakčná rada nelenila a 

chopila sa šance pripraviť pre vás zbierku nových informácií. Tieto dva posledné roky, 

môjho navštevovania základnej školy, ktoré rýchlo ubehnú, budem šéfredaktorka 

časopisu ja, bude v mojich rukách vybrať zaujímavé články, starať sa o výzor časopisu 

a hlavne aby bol pre Vás zaujímavý. V tomto čísle sa dozviete o podujatiach, na 

ktorých sme sa zúčastnili v období od začiatku školského roka až po vianočné 

obdobie. Prajem Vám pekné chvíle strávené pri čítaní nášho časopisu. 

S pozdravom Veronika Bučková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje záľuby sú:  

- bicyklovanie a prechádzky po prírode. 

Budem sa podpisovať Veronika. 
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NAŠA REDAKČNÁ RADA 

                                                                                              
Volám sa Erika Brožková. 

Mám 14 rokov.  

Rada tancujem a čítam knihy. 

Budem sa podpisovať Eri. 

 

 

Mám 14 rokov.  Veľmi rada maľujem , 

korčuľujem sa a cestujem. Milujem pizzu, mňam. 

Obľubujem fialovú, modrú a žltú farbu. Som 

v znamení  barana, takže som celkom tvrdohlavá. 

V časopise budem mať na starosť rozhovory 

a správy z aktivít školy.

 

Ahojte! 

Volám sa Júlia Mravcová a som žiačka 9.A. 
Mám 15 rokov. 

Rada počúvam hudbu a chodím na 
prechádzky s mojím psom.  

Budem sa podpisovať: Julka  
 

 
 

Niečo o mne  

Volám sa  Vanesa  Jenojanková. Mám 13 

rokov. Chodím do 8 .triedy. Rada počúvam 

hudbu  a chodím so svojim psom na 

prechádzky. Budem sa podpisovať Vanes. 
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Volám sa Barbora Janíková. 

Mám 13 rokov a chodím do 

8.ročníka. Moje záľuby sú 

spievanie, korčuľovanie a hranie 

na heligónke. Budem  sa 

podpisovať Baška. 

 

 

Volám sa Margaréta Kobolková 

Mám rada zvieratá. 

Mám rada leto, lebo je teplo a mám narodky. 

Mám 10 rokov. 

Som žiačka 5. ročníka. 

Budem sa podpisovať Margarétka Kobolková. 

  

 

 

 

 

Volám sa Tatiana Mazurová.  

Niektorí  ma poznajú ako kamarátku 

alebo z videnia. Mám rada kone  

a jazdím na nich, som znamenie 

ryby. Najradšej mám leto, lebo sa  

môžem kúpať. Nemám rada zimu, 

lebo mi je zima. Budem sa podpisovať 

Tatiana Mazurová. 
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... ZÁHADA NA ÚVOD  

TAJOMNÉ PANIE SA OBJAVILI 

NA NAŠEJ ŠKOLE 

... náš tím detektívov zisťoval nové skutočnosti o tomto 

paranormálnom jave...  

Ako prví na svete Vám prinášame rozhovor s pani učiteľkou Mgr. 

Martinou Grochalovou: 

Páči sa vám na našej škole? 

Na vašej škole sa mi páči, je v tichom a krásnom prostredí, sú tu milí žiaci a dobré 

kolegyne. 

Aký máte pocit zo žiakov? 

Dobrý. Žiaci sú takí istí ako pred rokmi. Snaživí i menej snaživí, citliví, vnímaví, poslušní 

i nezbední. 

Zmenilo sa niečo na našej škole, kým ste boli na materskej dovolenke? 

Vymenili sa žiaci. Pribudla miestnosť na škôlku, máte nové šatne, posilňovňu, ... 

Učili ste aj na inej škole okrem našej? 

Učila som na cirkevnej ZŠ v Skalitom. Bola to moja prvá základná škola. 

Páčia sa Vám predmety, ktoré učíte? 

Áno, učím ich rada. 

Čím ste chceli byť v detstve? Chceli ste byť učiteľkou? 

Už v detstve som chcela byť učiteľkou. Najviac som chcela byť učiteľkou v škôlke, až 

neskôr na ZŠ sa to zmenilo a chcela som učiť žiakov ZŠ. 

Aké sú Vaše záľuby? 

Medzi moje záľuby patrí najmä hudba, výtvarné práce a šport. 

Čo by ste chceli na záver našim čitateľom odkázať? 

Čitateľom prajem, aby sa cítili príjemne pri čítaní tohto časopisu. :) 
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A tu sú výsledky detektívneho pátrania po identite druhej záhadnej 

osoby na škole. Prinášame Vám teraz rozhovor s pani učiteľkou Mgr. 

Ivanou Piontekovou: 

  Páči sa vám na našej škole? 

Na našej škole sa mi celkom páči, učím rada, teším sa z každého dobrého výsledku žiakov, 

ale žiaľ, niekedy som smutná z tých žiakov, ktorí ma zarmucujú svojím zlým správaním 

alebo sa na vyučovanie nepripravia. 

Prečo ste si vybrali práve slovenský jazyk a ruštinu? 

ÓÓÓ, v čase, keď som sa rozhodovala, čo budem študovať, obdivovala som len výtvarné 

umenie. Preto na prvom mieste zvíťazila výtvarná výchova a tie ostatné predmety sa tam 

nejakou náhodou pridružili. 

Keď ste boli 6 rokov na materskej, chýbala vám naša škola? 

Mala som síce veľa povinností, ale vždy sa našla nejaká chvíľa, keď som v myšlienkach 

zablúdila do priestorov našej školy. 

Učili ste aj na inej škole alebo iba u nás? 

Učila som aj na inej škole, na južnom Slovensku, v dedinke Lukovištia. 

Ako dlho ste učili na našej škole pred materskou? 

4 alebo 5 rokov. 

Aké sú vaše záľuby ? 

Vo voľnom čase, ktorého veľa nemám, sa rada venujem ručným prácam, práci v záhradke, 

výtvarným prácam, rada si zájdem aj do prírody. 

Aké je vaše životné motto ? 

Hovoriť striebro, mlčať zlato. 

Čo by ste na záver chceli našim čitateľom odkázať? 

Odkázala by som toľko, aby žili a konali tak, aby to neskôr neľutovali. 

                                                                                  Vypracovali: Eri a Naty 
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...A TAKTO SI TU ŽIJEME 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017 

Pondelok 05.09.2016 bol pre mnohé rodiny výnimočný. Opäť sa začal 

kolotoč každodenných školských povinností. Na úvod sa všetkým 

prítomným prihovorila pani riaditeľka a spoločne s triednou učiteľkou 

Mgr. Martinou Filušovou a pánom starostom obce Štefanom Cudrákom 

privítali našich prváčikov, ktorým Obec Olešná venovala aj knižku na 

pamiatku. Po uvítaní našich najmladších dostal slovo aj pán starosta, 

ktorý všetkým zaželal úspešný školský rok.  

    

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2016 

Už sa stalo tradíciou, že jednou z prvých aktivít v rámci školského roka na našej škole 

sa stal EDJ. Vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou KERIC v Čadci sa nám 

podarilo získať aj pre tento školský rok lektorku, ktorá bude našu školu navštevovať 

každý štvrtok. Je ňou Maria Elena Rizzato z Talianska, s ktorou sme sa počas tohto 

dňa mohli prvý krát aj porozprávať. 
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DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

Dňa 20.10.2016 sa naša škola zmenila na „sklad“ zeleniny a ovocia. Všetky 

triedy boli rozvoňané zdravými a chutnými potravinami. Žiaci i pani 

učiteľky usilovne pracovali na chutných, dobre vyzerajúcich a originálnych 

výtvoroch.  Navštívili nás aj lektorky z Kericu, ktoré prišli z Českej 

republiky a exotického Myarmanu. 

        

Exkurzia Banská  Bystrica 
V piatok 14.10.2016 žiaci II. stupňa navštívili rodné mesto Jozefa Gregora Tajovského – 

Banskú Bystricu. Konkrétne sme boli v jeho rodnom dome v Tajove, kde sme sa o ňom 

dozvedeli zaujímavé informácie a pozreli sme si v akých podmienkach býval. Potom sme si 

boli pozrieť historické námestie v Banskej Bystrici. A nakoniec sme boli v múzeu SNP kde sme 

sa predovšetkým my ôsmaci dozvedeli nové informácie o II. svetovej vojne.  

 

Vypracovala : Veronika 
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Výlet do Bratislavy 
Naši ôsmaci a deviataci išli v piatok 7.10.2016 na výstavu o vesmíre  Cosmos discovery. Bolo 

to veľmi zaujímavé. Videli sme predmety z vesmíru napr. družice, meteorit a skafandre 

kozmonautov. Nakoniec sme išli do nákupného centra. Domov sme sa vracali vlakom, plní 

noviniek o vesmíre. 

 

Vypracovali: Naty , Eri a Julka 

 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE 

V tieto chladné zimné dni je naozaj málo času, aby si  deti splnili povinnosti do 
školy a stihli aj vybehnúť von medzi kamarátov. Aby sa decká aspoň trošku 
rozhýbali, pozvali ich p.uč. Mgr. Vancelová, Mgr. Filušová, Mgr. Pionteková na 
športové popoludnie v rámci CVČ. Všetci prvostupniari, veľkí s malými, 
dievčatá s chlapcami s nadšením zdolávali prekážkové dráhy, súťažili, 
povzbudzovali. Na záver si zahrali loptovú vojnu. Vyhrali všetci, ktorí sa 
rozhýbali.  

         

Vypracovali: Tatiana Mazúrová, Margarétka Kobolková   
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EXKURZIA DO PIEŠŤAN 

Dňa 11.11.2016 sa žiaci 9.ročníka vybrali na exkurziu do Piešťan. Navštívili 
vojenské múzeum, balneologické múzeum, pamiatky mesta, most lásky 
a vyvierajúci prameň. Na záver sa vybrali do nákupného centra  a cestou späť 
si dali pečené gaštany a teplú  oplátku. Domov sa vracali unavení ale plní 
vedomosti o Piešťanoch.   

                 Vypracovali: Eri a Julka 
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD 

Tohtoročný lampiónový sprievod v rámci nášho CVČ sme prežili v pokojnej, 
priateľskej atmosfére. Čas pre svoje deti si našli aj rodičia. Stretli sme sa o 16. 
hodine a než sme porozsviecali lampáše a lampióny, zotmelo sa. Prešli sme 
tradičnú trasu okolo kostolíka do Potôčkov a späť. Večer bol  krásne chladný, 
a v žiare svetielok, v blízkosti kamarátov a rodičov mal čarovnú atmosféru.  

Po návrate sme pred školou vypustili lampión šťastia. Veríme, že všetky 
priania sú splnené...  
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NAJKRAJŠIA TEKVICA 

V jeseni sme v škole zvykli organizovať súťaže venované úrode. 

V predchádzajúcich rokoch sme vyhodnocovali najkrajšie jabĺčka, no 

vzhľadom k tomu, že tento rok silné jarné mrazy zničili väčšinu úrody 

ešte v kvete, rozhodli sme sa, že tento rok vyskúšame vyhodnotiť 

najkrajšiu tekvicu. Vo štvrtok 27.10.2016 sme ukončili hlasovanie 

a výsledky pekných prác detí a prírody boli nasledovné: 

Do súťaže sa zapojilo 10 súťažiacich. Za ich tekvičky hlasovalo 44 žiakov. 

Po spočítaní hlasov sme dospeli k týmto výsledkom: 

1.miesto – Timotej Svitek (VI.A) – 14 hlasov 

2.miesto – Veronika Bučková (VIII.A), Terezka Fojtíková (II.A),  Vaneska 

Dedičová (II.A) – všetky zhodne po 7 hlasov 

 

Vypracovala: Tatiana Mazurová a Margarétka Kobolková 

Na našej škole prebehlo však oveľa viac akcií, než tých pár, ktoré sme Vám tu priniesli. 

Pochopiteľne Vám o všetkých z priestorových dôvodov nemôžeme na stránkach 

časopisu napísať, no ak máte záujem dozvedieť sa viac, prípadne vidieť naše fotky, 

navštívte webové sídlo školy: 

www.zsmsolesna.edupage.sk 

 

http://www.zsmsolesna.edupage.sk/
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AKO BYŤ IN AJ V CHLADNÝCH DŇOCH... 

Jesenná móda 

             

 
Zimná móda   

       

                                                                           Vypracovala: Julka 
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NIEČO CHUTNÉ DO BRUŠKA... 

Americké lievance (aj na slano) 

Budeme potrebovať  

115 g hladkej múky 

3 ks vajec 

140 ml mlieka 

1 čl sódy  bikarbóny 

soľ  

niečo sladké- čučoriedky, černice, maliny, hruška, 
dusené  jabĺčka, banán, čokoláda ( nastrúhaná) 

alebo niečo slané - slanina s mäsom  ( na malé kocky), 

kukurica, 

navrch  javorový  sirup 

smotana na šľahanie (vyšľahaná), alebo  kys. 
smotana  

Oddeľte žĺtky od bielkov, každé do inej misy. K žĺtkom pridajte múku, sódu bikarbónu a (nie 
studené) mlieko. Vymiešajte na hladké, hustejšie cesto. Bielky vyšľahajte so soľou na tuhší sneh a 
cesto primiešajte k snehu. Rozohrejte nepriľnavú panvicu a nalejte na ňu trochu cesta na lievanec 
(môžete použiť aj silikónové formičky). Pražte ho cca 2min., kým nezačne odspodu tuhnúť a vtedy 
ho zvrchu posypte sladkými, alebo slanými ingredienciami. Opatrne ho obráťte a opražte z druhej 
strany, kým nie je zlatistý z oboch strán. 
Sladké lievance oblejte javorovým sirupom, alebo ich potešte čiapočkou zo šľahačky, slané môžete 
doplniť kyslou smotanou.   
 

DOBRÚ CHUŤ                            VYPRACOVALA: MARGARÉTKA KOBOLKOVÁ 

Karamelové sušienky 
Cesto: 

220g hladkej múky 

80g cukru  

1 bal. vanilínového cukru 

125g zmäknutého masla alebo margarínu  

80g cukru 

400g sladeného mlieka  

Na ozdobenie: 

200g mliečnej čokolády 

Postup: 

Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom a vanilínovým cukrom. Pridáme maslo 
alebo margarín a ručne vypracujeme dohladka. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche 
vyvaľkáme pomocou váľka na plát (20 x 30 cm) a prenesieme na vymastený a múkou  
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vysypaný plech (20 x 30 cm). Na niekoľkých miestach poprepichujeme vidličkou. Vložíme do 
predhriatej rúry a pečieme. Elektrická rúra 180 °C, teplovzdušná rúra 160 °C, plynová rúra 
stupeň 3. Doba pečenia je asi 25 minút. Korpus necháme vychladnúť. Na prípravu náplne v 
kastróliku rozpustíme maslo s cukrom. Pridáme kondenzované mlieko a za stáleho miešania 
povaríme, kým náplň nezíska karamelovú farbu (asi 8 minút). Náplň nanesieme na korpus, 
uhladíme a odložíme asi na 1 hodinu do chladničky stuhnúť. Do kastrólika vo vodnom kúpeli 
nalámeme čokoládu, necháme rozpustiť a nanesieme na náplň. Pomocou tortovej karty alebo 
vidličky vytvoríme vzor a necháme stuhnúť. Sušienky ostrým nožom nakrájame na obdĺžniky. 

Vypracovala Tatiana Mazurová 

 

TVAROHOVÉ TYČINKY pre nemotorné ručičky 

Ak však dávate prednosť slaným jedlám, vyskúšajte tento veľmi jednoduchý recept na prípravu chutného 

vianočného pohostenia. 

 

Suroviny: 

0,5 kg tvarohu 

0,5 kg hladkej múky 

0,5 kg masla alebo margarínu 

1 žĺtok, soľ, rasca, semienka na posyp 

K tvarohu pridáme múku, maslo, alebo margarín, soľ a vypracujeme cesto. To rozvaľkáme, 

potrieme rozšľahaným vajíčkom, posypeme rascou, prípadne sezamom, alebo inými 

semienkami – podľa chuti a posolíme. Pečieme vo vyhriatej rúre do zlatista. 

  

 

A ešte zopár poučných citátov a porekadiel o jedle: 

Treba jesť, aby sa žilo a nie žiť, aby sa jedlo. - Latinské porekadlo 

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie. - La Rochefoucauld 

Raňajky zjedz sám, obed ponúkni priateľovi a večeru daj nepriateľovi. - príslovie 

Povedz mi, čo ješ a ja Ti poviem, ako dlho budeš žiť. - Porekadlo 

Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí! – Porekadlo 

Vypracovali: Tatiana Mazurová a Margarétka Kobolková 
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Vianoce vo svete 

Fínsko       
Fíni sú presvedčení, že ich krajina je 

pravlasťou Santa Klausa, ktorý od nich 

roznáša darčeky po celom svete. Vianoce sú 

pre nich a veľkou slávnosťou vianočného 

stromčeka gigantických rozmerov, okolo 

ktorého sa hrajú deti, tancujú a spoločne sa 

radujú z darčekov.  

Grécko  
Grékom nosí netradične darčeky až na 

Nový rok svätý Vassilios. Vianoce spájajú s 

tradíciou hrania rôznych hier šťastia a 

krájania novoročných koláčov. Ten, kto vo 

svojom dieliku objaví zlatú alebo striebornú 

mincu, bude mať v nasledujúcom roku 

šťastie. 

 

Holandsko  
Zo Španielska pripláva 25. Decembra 

dobrácky dedo Sinter Klaas na bielom koni. 

Vznesie sa nad strechami domov a cez 

komín sype deťom darčeky zabalené v 

pestrofarebných papieroch, rovno pod 

vianočný stromček. Niekedy mu pomáhajú 

sluhovia – muríni, ľudia ich však volajú 

čiernymi Petrami. Pre dobré deti majú 

darčeky, neposlušné deti odnášajú vo 

vreciach do Španielska, kde musia celý rok 

slúžiť Sinterovi Klaasovi. Domov sa vrátia 

až o rok. 

Poľsko  
 Poľské Vianoce sa odlišujú od tých našich 

jednou tradíciou – na štedrovečernom stole 

je o jeden príbor navyše pre náhodného 

návštevníka alebo hladného pútnika. Keď 

sa potom na oblohe objaví prvá hviezda, 

sadajú si k stolu. Pán domu rozdáva 

oblátky a podáva sa dvanásť chodov 

symbolizujúcich 12 mesiacov v roku. 
 

Švédsko   
 V švédskej domácnosti nesmie chýbať 

trojramenný vianočný svietnik so 

sviečkami, ktorý pripomína mystérium 

Svätej Trojice. Stromček sa zvykne zdobiť 

až na Štedrý deň a doprostred miestnosti sa 

zavesí „vianočná koruna.“ Darčeky nosí 

hrbatý vianočný škriatok nazývaný 

Jultomben, ktorého sprevádza malý trpaslík 

Julnissar.  
Vypracovali: Eri a Julka 
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ZAS SÚ TU VIANOCE...  

Biela  čipka 

Vonku padajú z bielej sýpky 

 neobyčajné jemné čipky. 

 Mamka roztĺka orechy. 

 Rožteky kladie na plechy. 

Je uznojená ako v lete. 

 Vianočku v rukách krásne pletie. 

 Babka každému rozpráva:  

Kapustnica je voňavá!  

Otec mrazivým rezkým vzduchom 

 kapríka nesie pod pazuchou. 

 Dedko v kožúšku teplom, 

mäkkom, 

 náhli sa domov so stromčekom. 

 Budú Vianoce! O chvíľočku. 

Radujem sa a chytám vločku.  

Opatrne! Je krehká. Sypká.  

Je to vianočná biela čipka. 

 

 Pranostiky na zimu 

 

Po svätej Baruši daj pozor na uši. 

Na svätého Mikuláša už je zima celá naša. 

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 

Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí. 

Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké priekopy a záveje 

narobia. 

Na svätú Katarínu, schovaj  sa pod perinu. 

Vypracovali: Vanes a Baška 
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ZAHRAJTE SA 

...S FARBIČKAMI A PRECVIČ SI ANGLIČTINU    

 

    ANTISTRES PRE DOSPELÝCH  
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HÁDANKY 
1.Kto príde každý večer do domu?   

         _ _ _     (mta) 

  2.Čo je vo dne plné a v noci prázdne?      

 _ _ _ _ _ _ _    (ponkytá) 

         3.Iných oblieka a sama je nahá.          

   _ _ _ _   (ailh) 

 

  4.Po hore chodilo, nešuchlo, po vode chodilo, nečľuplo.   

         _ _ _ _ _   (nklso) 
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Vianočný školský  

horoskop 

Baran   

Baranov v tomto období čakajú samé príjemné prekvapenia. Budeš mať šťastie na 

Vianoce ak si stretol čerta. A nešťastie, ak si nestretol Mikuláša. 

Býk 

Býkov  v tomto období čakajú  aj nemilé prekvapenia . V januári ťa bude bolieť 
zadok z toľkého sedenia za učebnicami.  Ale aj milé prekvapenia  a to bude tvoje 
vysvedčenie!!! 

Blíženci 

Hviezdy ukazujú,  že budeš  milo prekvapený zo svojich darčekov na Vianoce. Ale 
budeš aj smutný, pretože  Vianoce veľmi rýchlo skončia.  Ale neboj sa, čakajú ťa 
aj na budúci rok. 

lev  

Vo vašej rodine nastane po Vianociach finančná kríza. A vaši rodičia čakajú už 
iba na Februárovú výplatu, ktorá Vás všetkých veľmi poteší. 

 Rak  

Nepreháňajte to s učením, ale doprajte si vianočnú sánkovačku alebo  lyžovačku 
s kamarátmi. 

PANNA  

Karty ukazujú,  aby ste si dali na vianočný stromček červené stužky, ktoré do   
vašej  rodiny prinesú veselú náladu. 

STRELEC 

Na Vianoce to nepreháňajte so sladkosťami,  lebo po vianočných prázdninách 
vás vaši spolužiaci nespoznajú. 

VODNÁR 

Slnko ukazuje, že v tomto období  musíte poslúchať a pomáhať svojim  rodičom. 
Lebo Vás sklamú vaše vianočné darčeky. 
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RYBY  

Musíte sa veľa učiť, lebo potom dostanete výprask od čerta a nedostanete 
balíček od Mikuláša. 

KOZOROŽEC 

Neseďte doma za počítačom ale radšej si užite vianočnú náladu s blízkymi. 

VÁHY 

Uži si vianočné prázdniny na plné dúšky,  pretože  tieto prázdniny budú až na 
budúci rok. 

ŠKORPIÓN 

Karty ukazujú, že budete spokojný s Vianocami. Po novom roku na Vás čakajú 
milé prekvapenia. 

 

                                                                                                         Vypracovali: Baška a Vanes 

Milí naši čitatelia! 

Nedajte sa odradiť horoskopmi, ale užívajte si Vianoce plnými dúškami! 

Prajeme Vám pokoj do duše, lásku do srdca, zdravie z ocele a hlavne blízkosť 

spriaznených duší! 

A do roku 2017 život krásny ako v rozprávke a množstvo splnených snov, ktoré 

prežijete v zdraví, pokoji a láske!  

 

Letí k tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo ti 

treba - šťastie, pokoj, láska, neha. 

Ježiško má rád aj teba.  

Každú slzu, kvapôčku premení ti na vločku. 

Redakčná rada 
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