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PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORKY 

Milí čitatelia ! 

V tomto školskom roku sme si pre vás pripravili už tretie - 

posledné číslo nášho časopisu. Čoskoro je tu čas prázdnin a 

oddychu, no predtým ako sa vyberieme na výlety a dovolenky 

musíme na poslednú chvíľu zlepšovať známky, ktoré nie sú vždy 

také, ako si predstavujeme.  

V tomto čísle nájdete informácie o školských aktivitách, ktoré 

sa u nás udiali od vydania veľkonočného čísla časopisu. Okrem 

toho odhalíme ďalšiu záhadu tajomných paní na našej škole, 

prinesieme zopár rozhovorov a zaujímavé typy na leto z oblasti 

módy a stravovania.  

 Skôr, než sa začítate do riadkov tohto čísla časopisu, chceme 

všetkým vyznamenaným žiakom zablahoželať, poďakovať sa za 

skvelú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a popriať 

všetkým – žiakom, ich rodičom, učiteľom, ale aj ostatným 

zamestnancom školy pokojné a veselé letné dni, ktoré nám  

prinesú veľa krásnych zážitkov a nebudú naplnené nudou, ale 

chvíľami strávenými pri spoločných hrách. 

Našim deviatakom zároveň prajeme veľa úspechov a síl v štúdiu 

na stredných školách.  

Touto cestou sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať za Vašu 

priazeň a čas, ktorý ste nám venovali počas čítania nášho 

časopisu. Veď len vďaka Vám a aktivitám, do ktorých sa 

zapájate, máme o čom písať. 

Pekné prázdniny a veľa úspechov do nového školského roka 

2017/2018 želá šéfredaktorka Veronika.  
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Predtým než sa zapozeráte na stránky tohto čísla časopisu chceme sa s Vami podeliť o jeden 

zážitok. Vyvrcholením našej novinárskej práce bola návšteva redakcie týždenníka Kysuce 

v pondelok 19.06.2017. Tam nás privítal a sprevádzal sám pán šéfredaktor Mgr. Ladislav Paštrnák,  

ktorý nás zasvätil do tajomstva vzniku najstarších novín na Kysuciach. Oboznámil nás s históriou 

týždenníka, spôsobom výberu tém, prípravy nového čísla, písania a spracovania textov,  tlače, 

archivácie novín, ale mali sme aj možnosť prakticky si pozrieť grafické spracovanie jednotlivých 

článkov. Zistili sme, že zostaviť profesionálne noviny nie je vôbec jednoduché a treba k tomu 

nielen trpezlivosť, ale aj chuť, talent a predvídavosť, aby sme dokázali čitateľov aj zaujať. V práci 

novinára je však najdôležitejšie uvedomiť si to, že slovo je silná zbraň – dokáže človeka povzbudiť, 

odmeniť,  ale na druhej strane aj ublížiť  uškodiť jeho povesti.  a

 

 

Zľava: Mgr. Ladislav Paštrnák, Barborka 
Janíková, Margarétka Kobolková, Natálka 
Perďochová, Erika Brožková, Vaneska 
Jenojánková, Julka Mravcová, Veronika 
Bučková, Tanička Mazurová 
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ROZHOVOR S HRADNÝM KĽUČIAROM 

Viete, kto každý deň otvára ako prvý školské dvere? Viete, kto 

rieši technické problémy, opravuje po nás poškodený nábytok, 

stará sa v zime o teplo v triedach, v lete kosí trávniky a keď sa 

všetci vytratíme zo školy všetko skontroluje, pozatvára 

a zamkne školu? Neviete...? Tak čítajte! 

Rozhodli sme sa vydať na detektívnu výpravu po našej škole a odhaliť tajomstvá nášho 

pána školníka – Ľubomíra Žáka. Tu je rozhovor s ním. 

Páči sa vám na našej škole? 

Je to tu bomba, a sú tu aj pekné pani učiteľky.    

Od kedy pracujete na našej škole? 

Od roku 2008. 

Čo ste študovali? 

Vyučil som sa za automechanika. 

Koľko máte rokov? 

47 rokov. 

Zmenilo sa niečo na našej škole? 

Je toho veľa čo sa tu zmenilo, ale nedávno k nám prišla super upratovačka. 

Páči sa vám vaša práca? 

Áno, pretože nie je jednotvárna, každý deň robím niečo iné a zaujímavé. 

Čo by ste odkázali našim žiakom? 

Aby sa im darilo, keď odídu z našej ZŠ a aby sa uchytili vo svojej vysnívanej práci. 

Ďakujeme pán školník, že ste si našli na nás chvíľu času. 

 
 

 

 

Vypracovali: Baška a Vaness 
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NAŠE ÚSPECHY 

V poslednom období prebehlo zopár súťaží, do ktorých sa zapojili aj naši žiaci. 

Centrum voľného času v Čadci zorganizovalo súťaž o Liečivých rastlinách, do ktorej 

sa pod vedením pani učiteľky Ing. Halásovej zapojili šiestačky a siedmačky. Peťka 

Číková (VI.A) získala v tejto súťaži 3.miesto. 

     

Počas 50. ročníka Palárikovej Rakovej prebiehala aj výtvarná súťaž Ja a divadlo, do 

ktorej sa zapojili aj žiaci pracujúci pod krídlami p.uč. Mgr. Vancelovej v krúžku 

Tvorivých dielni a za svoje kolektívne dielo Zázračný vták Ohnivák získali Cenu 

starostu Obce Raková. 

   

A teraz sa vydáme na návštevu za žiačkou, ktorú prezradia jej šikovné ruky a jej diela 

ste si mohli pozrieť aj v priestoroch hlavnej chodby. Keďže zakrátko opustí našu 

školu, poprosili sme ju, aby nám prezradila niečo o jej nedávnom úspechu. 
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KRÁĽOVNÁ FARIEB 

NATÁLIA 

 PERĎOCHOVÁ 
 

Ahoj Natálka, o tebe je známe, že rada kreslíš. Povedz nám kedy si sa začala 

venovať kresleniu? 

Kreslenie ma bavilo už od detstva, ale do ZUŠ som začala chodiť keď som bola 

šiestačka. 

Prečo práve kreslenie? 

Najprv som hrala 2 roky na klavír v ZUŠ v Turzovke, ale zistila som, že ma to nebaví, 

tak som skúsila výtvarný odbor, ktorý ma veľmi zaujal. Dodnes rada kreslím, maľujem 

a tvorím. 

Čo ťa inšpiruje pri tvorbe? 

Inšpirujem sa naozaj všeličím ako napríklad rôznymi obrazmi maliarov, ale hlavne 

prírodou, ktorú maľujem najradšej. 

Máš v pláne pokračovať v kreslení aj po 

skončení ZŠ? 

Určite áno, maľovanie a kreslenie však zatiaľ 

beriem len ako koníček. 

Navštevuješ nejakú výtvarnú školu? 

Áno, navštevujem Základnú umeleckú školu 

v Turzovke. 

Ktorý obraz ti časovo trval najdlhšie? 

Bol to jeden domček, ktorý som vonku maľovala 

celé letné prázdniny, teda 2 mesiace. 
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S akými farbami najradšej maľuješ? 

Najradšej maľujem akrylovými farbami. 

Kreslíš radšej ceruzkou alebo pastelkami? 

Mám rada oboje, ceruzkou to ale trvá dlhšie a je to náročnejšie. 

Ceruzka alebo štetec? 

Jednoznačne štetec. 

Aký bol tvoj najväčší úspech? 

Čo sa týka výtvarných súťaží, nedávno som získala 1. miesto v súťaži Zvery a tvory 

v našich predstavách organizovaných Kysuckou Galériou v Čadci. 

                                                           

Akú radu by si na záver nášho rozhovoru dala tým, čo sa chcú naučiť kresliť? 

Nikdy sa nevzdávať. Podľa mňa sa najlepšie učí na vlastných chybách. Takže nebáť sa, 

keď sa niečo nepodarí, ale naopak. 

Natálka, ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti veľa skvelých tvorivých nápadov! 

Vypracovali: Baška a Vaness 
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NAŠE AKTIVITY 

Ako to už u nás každoročne býva, aj tento 

rok sme si dňa 18.05.2017 pre naše 

najdôležitejšie osoby v živote, ktorým 

hovoríme MAMA, pripravili malé 

poďakovanie za to, že nás vychovávajú, 

starajú sa o nás a dávajú nám lásku, robia 

pre nás veľké veci aj keď to považujeme za 

samozrejmosť. Učia nás od prvého kroku, od prvého slova až po dospelosť, a nie 

vždy to je s nami jednoduché. Pripravili sme si teda rôzne vystúpenia. 

Nezabúdajme však, že nie iba počas ich sviatku, ale každý „obyčajný“ deň si treba 

vážiť to, čo pre nás mamy robia.      Vypracovala: Veronika 
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TAJOMNÉ PANIE SA OBJAVILI 

NA NAŠEJ ŠKOLE (záhada č.2) 

... náš tím detektívov zisťoval nové skutočnosti 

o ďalšom paranormálnom jave...   

Prinášame Vám rozhovor s tými, ktorí majú na svedomí šírenie záhadných vôní v priestoroch našej 

školy vždy v doobedňajších hodinách.... Vypátrali sme, že hlavnými vinníkmi sú naše pani 

kuchárky -  Mária Sloviaková (1), a Michaela Štichová (2) a pani vedúca školskej jedálne Alena 

Korčeková (3). 

Ktoré jedlo varíte najradšej?  

1. + 2. Také, ktoré deťom chutí a všetko sa zje. 

Varíte rada, alebo preto, že je to vaše zamestnanie? 

1. + 2. Varíme rady, baví nás to. 

Ktoré jedlo je náročné na prípravu?  

1. + 2. Najnáročnejšie je plnené mäso. 

Ako dlho varíte na našej škole? 

1. Som tu už 41 rokov.   2. Ja som tu len 1 rok. 

Koľko detí Vám za jedlo poďakuje? 

1. + 2. Málo detí vie za jedlo aj poďakovať, skôr to ocenia až vtedy, keď odídu z našej školy 

a potom spomínajú, ako bolo dobre. 

Ste rada že môžete variť práve na našej škole?  

1. + 2. Samozrejme. 

Ktoré jedlo varíte doma najčastejšie?  

1. Kapustnicu s mäsom.   2. Sviečkovú. 

Máte nejaké koníčky?  

1.Áno, záhradku.  2. Huby a šport. 
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Podľa Vás, čo by sme my žiaci mohli zlepšiť na svojom správaní v jedálni? 

1. + 2. Určite kultúru pri stolovaní a slušnosť. 

Ktoré jedlo žiaci neobľubujú a naopak, ktoré majú radi? 

1. + 2. Deti nemajú veľmi v láske zemiaky a naopak uprednostňujú ryžu a cestoviny. 

Máte „kuchárske“ vzdelanie?  

1. + 2. Samozrejme. 

Pracovali ste aj niekde inde?  

1. + 2. Áno. 

Vymysleli ste si už aj vlastný recept? 

1. Áno.  2. Nie. 

Zmenilo sa niečo v jedálni odkedy tu pracujete?  

1. Áno veľa – najdôležitejšie je to, že sa jedáleň po dlhých rokoch presťahovala z drevenej budovy 

za riekou pri ceste (zo starej školy) tu - do hlavnej budovy školy a deti ani ostatní zamestnanci už 

nemusia chodiť na obedy cez cestu. Zároveň sa vynovilo aj zariadenie kuchyne a jedálne a tak 

môžeme variť a Vy jesť v slušných podmienkach. 

2. Ja to nemôžem posúdiť, pretože som tu ešte len krátko. 

Ktoré jedlo je finančne najdrahšie?  

3.Jedlá z hovädzieho mäsa ako napríklad hovädzia roštenka. 

Koľko litrov čaju sa spotrebuje za deň? 

3. Približne 30 litrov.  

Koľko rokov pracujete na našej škole?  

3. 13 rokov. 

Kde sa stratí jedlo, ktoré nezjeme?  

3. Polievka neostáva, prílohy sa priložia deťom na „dupľu“ a zvyšok sa musí dávať na likvidáciu. 

Nechceli by ste zmeniť pondelkové prívarky? 

3. Viem, že niektoré deti by to rady zmenili, ale podľa noriem a predpisov musia byť v jedálnom 

lístku zaradené aj tieto jedlá. 
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Koľko eur týždenne miniete na jedlo?  

3. Na to sa ťažko odpovedá, všetko záleží od zloženia jedálneho lístka. 

Podľa čoho vyberáte jedálny lístok?  

3.Každá vedúca školskej jedálne musí pri plánovaní dodržiavať materiálno-spotrebné normy 

a receptúry pre školské stravovanie, ktoré vydáva Ministerstvo školstva SR a tieto normy sa 

neustále aktualizujú, takže si nič z toho, čo máte na tanieri, nemôžeme vymýšľať sami, ale je 

presne nanormované  a kontrolované. 

A to je záver nášho rozhovoru. Ďakujeme pani kuchárkam a pani vedúcej za to, že si našli pre nás 

čas na zodpovedanie našich otázok. Prajeme im, aby mali veľa zdravia a sily, aby nám aj naďalej 

mohli chutne vyvárať a aby mali vždy dosť vďačných a hladných stravníkov, ktorí sa budú pri 

jedle vedieť slušne správať a dokážu aj za obed poďakovať. 

Vypracovali: Naty a Eri 

Keď už hovoríme o varení, nedá nám, aby sme nepridali nejaký chutný a jednoduchý recept. Máme tu 
leto, tak prečo nevyužiť čerstvé ovocie? Vyskúšajte, snáď Vám zachutí! 

Letný koláč  

INGREDIENCIE:                                                                               

hladká múka -300g 
trstinový cukor-120g 
kypriaci prášok do pečiva-2 ČL                       
Soľ – štipka 
zmäknuté maslo-200g 
NÁPLŇ:  
kyslá smotana-400g 
trstinový cukor-50g 
hladká múka-2 PL 
Vajce – 2KS 
vanilková aróma -2 lyžičky 
čerstvé jahody-400g 
POSTUP: 

Zo surovín spracujeme kompaktné cesto, ktoré rozdelíme. 2/3 cesta dáme na spodok malého 
plechu vystlaného papierom na pečenie. Cesto rukou roztlačíme po celej ploche. Zvyšok 
odložíme do chladničky. Kyslú smotanu zmiešame s ostatnými surovinami (okrem jahôd). 
Vytvoríme tekutý krém, ktorý nalejeme na cesto. Jahody menších kúskov rovnomerne 
poukladáme na vrch smotanového krému. Zvyšným cestom doplníme vrch koláča, 
nastrúhame ho na hrubom strúhadle. Pečieme vo vyhriatej rúre na 170°C  35-40 minút. Pred 
podávaním necháme koláčik vychladnúť.            Vypracovali: Baška a Vaness 
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NIEČO DO BRUŠKA 

... a tým, ktorí majú radšej niečo mäsovejšie, pridávame recept na 

Ľahký zeleninový šalát s kuracím 

mäsom 

Suroviny: 1 ľadový šalát, 1 šalátová uhorka, 2 papriky, 5 paradajok, sterilizovaná 

kukurica, soľ, mletá červená paprika, oregano, olivový olej, sójová omáčka  

Postup prípravy: 

1.Ľadový šalát si nakrájame na prúžky (alebo natrháme), uhorky, papriku, paradajky 

nakrájame na kocky a pridáme kukuricu. Množstvo zvolíme sami, podľa chuti. 

2.Kuracie prsia nakrájame na malé kocky. Pokvapkáme ich sójovou omáčkou, osolíme a 

okoreníme štipľavou mletou paprikou a pre chuť môžeme pridať aj oregano. Opražíme 

ich na olivovom oleji až do zmäknutia. Hotové mäsko poukladáme na servítku, aby sme 

odstránili prebytočný olej. 

3.Pripravený šalát pokvapkáme olivovým olejom a premiešame. Esteticky naň 

poukladáme vychladnuté kúsky kuracieho mäska a pred podávaním dáme zachladiť do 

chladničky.  

Dobrú chuť! 

 

Vypracovala : Veronika  
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MÓDNE OKIENKO 

Letná móda 
Pomaly, ale isto, presne tak sa ku nám blíži leto. Čaká nás so svojimi slnečnými dňami, 

vysokými teplotami a samozrejme, letnou módou. Aby ste vedeli, po čom sa pomaličky 

môžete obzerať v obchodoch, prezradíme niektoré z trendov. Už čoskoro sa do nich budeme 

obliekať a užívať si najkrajšiu časť roka plnými dúškami. 

Čerstvosť  a čistota je to hlavné, čo vyžaruje zo zelenej a žltej farby. Stačí si 

predstaviť čerstvo pokosenú trávičku, ktorá sa leskne pod lúčmi slniečka. 

Samozrejme, že k žltému odtieňu sa perfektne hodí aj šedá sukňa, prípadne 

džínsy. A potom stačí tento super „look“ doplniť už len niekoľkými zelenými 

doplnkami. 

 

Ďalšou úžasnou voľbou je spojenie červenej a modrej farby. Obyčajné džínsy sa 

dajú vďaka výraznej červenej farbe úžasne zvýrazniť a pretransformovať. 

Vyskúšať môžete sexy klasiku - džínsy s bielym tričkom a červeným sakom. 

Tento kontrast je skvelou cestou k tomu, ako zaujať pozornosť kdekoľvek.  

                          
Vypracovala: Julka 
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ANTISTRES NA PRÁZDNINY 

Vypracovala: NATY 
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PRE ZÁBAVU 

Spoj hádanky so správnym obrázkom:                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodkované šaty nosí, 

umýva sa v kvapke 

rosy. Kvetinky má 

veľmi rada, preto na 

ne často sadá.                    

Pri cestičke rastie 

kríček ako chrastie. 

Prútiky sťa hady 

hryzú. Plody, 

čierne uhlíky, 

chutia ako cukríky. 

 

Ide, ide panáčik, 

má on žltý zobáčik, 

kde vodička hučí, 

tam zobáčik strčí. 

 

Z jari bolo nežným 

kvetom, na konári 

zrelo letom. Dnes je 

pekné, guľaté a vy ho 

ochutnáte. 
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Vtipy 

Pani učiteľka sa pýta Janka:  

-Kde leží Trója? 

-Medzi Dvójou a Štvórou – odpovedá Janko. 

 

 

-Jožko, keď poviem: ja sa kúpem, ty sa kúpeš, on 

sa kúpe ... aký je to čas? 

-Letný, pani učiteľka. 

 

-Ako sa ti darí v škole? –pýta sa babka vnuka. 

-Výborne babi, môj kontrakt s piatou triedou pokračuje o jeden ďalší rok. 

 

-Oci! Ty máš veľké šťastie!  

-Áno? Prečo? -V septembri mi nebudeš musieť 

kupovať pracovné zošity, lebo budem znovu 

v tretej triede! 

 

Vypracovali: Tánička a Margarétka 

 

Milí naši čitatelia! 

Je tu záver nášho časopisu a nášho celoročného snaženia priniesť Vám zopár postrehov 

z diania na našej škole. Dúfame, že ste si v ňom našli vždy niečo, čo Vás dokázalo pobaviť. 

Chceme sa Vám poďakovať za Váš čas, ktorý ste venovali nášmu časopisu a tešíme sa, že si 

ho budete čítať aj budúci školský rok.  

Redakčná rada: Veronika Bučková (8.A) – šéfredaktorka, Margarétka Kobolková a Tanička 

Mazurová (5.A), Vaneska Jenojanková a Barborka Janíková (8.A), Natálka Perďochová, Erika 

Brožková a Julka Mravcová (8.A) – redaktorky 
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