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Úvodník 

Milí Fazuľkári ! 

J 
e tu nový školský rok a my sa znova prihovárame s naším 
školským časopisom Fa-
zuľkovo.  Veríme,  že sa 

Vám bude aj toto číslo časopisu 
páčiť a na vydaní ďalšieho čísla 
sa budete podieľať aj Vy. Neza-
budnite, že môžete prispieť do 
každej rubriky. 

A čo Vás čaká v tomto čísle? 

V rubrike Na slovíčko s ... si predstavíme pani učiteľku Miriam 
Szabovú. Nebudú  chýbať ani ilustrácie našich ilustrátorov či 
osemsmerovka a tajničky. Pri osemsmerovke sme si pre Vás pripra-
vili novinku — keď ju vylúštite, vpíšte riešenie do tabuľky na  stra-

ne  22 a budete zaradení do žrebovania. :) Dozvieme sa pár zaují-
mavostí z ríše zvierat a aj zaujímavosti, o ktorých ste doteraz ani 
netušili  v rubrike Viete, že ... Pripomenieme si aktivity, ktoré sa 
uskutočnili v našej škole, napríklad Európsky deň jazykov a Noc 
v škole a spomenieme aj vystúpenie dravcov. 

Do Fazuľkova prispeli básňami naši spolužiaci, ktorí nám predstavia 
niečo z vlastnej tvorby. Ani v tomto čísle nezabudneme na našu 
obec a v rubrike Z histórie Vám priblížime pár zaujímavostí. 

Naša redakčná rada sa najviac teší na vtipy, pri ktorých sa spoloč-
ne zasmejeme. Veríme, že pobavia aj Vás. 

V tomto časopise máme pre vás  ešte jednu novinku, ktorou je an-
tistresová omaľovánka. 

Samozrejme, nezabudli sme na populárny kupón záchrany. Je to 
kupón, ktorý môžete využiť na hociktorej hodine. Pozor, kupón ne-
platí na písomky a testy! 

Prajeme Vám príjemné čítanie! 

V mene redakčnej rady Júlia Hüberová  
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Z histórie 
 

Pamätné domy  v Sučanoch 
 
Rodný dom Ďurka Langsfelda 

Rodný dom sa nachádza na ulici 

pomenovanej podľa neho, teda 

na ulici Ďurka Langsfelda. Je to 

jedna z mála pamiatok, ktorá sa 

viaže na udalosti revolučných ro-

kov 1848-1849. Evidovaný je 

v zozname kultúrnych nehnuteľ-

ností. V súčasnosti sa v tejto bu-

dove nachádza stála muzeálna expozícia, v ktorej je zahrnutá his-

tória obce. Expozícia je umiestnená v troch miestnostiach, kde 

môžu návštevníci vzhliadnuť na najstaršie písomné zmienky o obci, 

ktoré pochádzajú z roku 1258. Ďurko Langsfeld sa narodil 

16.10.1825 a bol popravený 22.6.1849 v Kremnici.

 

Bilingválne gymnázium 

Základný kameň ku stav-

be Štátnej meštianskej 

školy Hodžovej 

v Sučanoch bol položený 

dňa 13. novembra r. 1927, 

aby na ňom postavená bo-

la budova, v ktorej by sa 

vzdelávala a zveľaďovala naša mládež, budúcnosť slovenského ná-

roda. Stavbu projektoval architekt Alois Pinkas z Bratislavy, po-

stavili ju Dvořák a Kučera zo Sliezkej Ostravy a Rudolf Kossuth 

z Dolného Kubína. 
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Evanjelický kostol 
 

V 15. storočí aj Sučany prijali 

Husovo učenie a prevzali pôvod-
ný rímsko-katolícky kostol. Bolo 
to aj vďaka známemu pravidlu 
„Cuius regio, eius religio“, 
t.j.  „Koho vláda, toho nábožen-

stvo“. Vtedajší gróf Nyáry 
s Husovým učením súhlasil. Po 
potlačení husitského povstania 
stratili husiti vplyv aj 
v Sučanoch a v 60.-tych rokoch 

15. storočia sa v Sučanoch opäť spomínajú rímsko-katolícki kňazi. 
Napriek tomu bolo toto obdobie dôležité, pretože vytvorilo pred-
poklady pre lepšie šírenie Lutherovej reformácie a formovanie 
evanjelickej viery. 
                                                             

Katolícky kostol 
 

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie stojí na námestí 
v obci. V dávnejšej minulos-

ti bol ohradený múrom. 
Okolo kostola sa nachádzal 
cintorín, ktorý bol však od 
roku 1803 premiestnený. 
Kanonické vizitácie udávajú 

rok postavenia kostola 1115. 
Pôvodný kostol bol v 13. a 14. storočí prestavaný v gotickom slohu. 
Za svojho dlhého trvania prešiel mnohými zmenami až do dnešnej 
podoby. Zachovaná listina udáva, že kostol posvätil Benedikt Thu-
rioczy zo sv. Michala, ktorý kúpil Sučianske panstvo od Ľudovíta. V 

roku 1599 bol kostol aj reštaurovaný. Vo svojej histórii prešiel 
mnohými katastrofami, viackrát vyhorel. 

                                                                       Andrej Benko
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Na slovíčko s ... 

... pani učiteľkou  Mgr. Miriam Szabovou 

Ako vnímate odchod 4.A? 

Nebolo to ľahké, no stále sme v jednej 

škole a môžeme sa kedykoľvek stretnúť. 

Budem sledovať vaše úspechy a pokroky. 

Budem rada, keď sa mi prídete osobne 

pochváliť. 

Máte dobrých prváčikov? 

Sú presne takí, akí bývajú prváčikovia, 

takí akí ste boli aj vy - zvedaví, nepo-

sední, veselí. 

Čo vás doviedlo k povolaniu učiteľky na základnej škole? 

Mala som vždy dobrý vzťah k malým deťom a už ako malá som sa 

hrávala na učiteľku. 

Myslíte si, že ste dobrá pani učiteľka? (my si myslíme, že 

áno) 

Jasné! Ale je stále čo zlepšovať. Človek sa učí celý život. 

Ktoré predmety učíte najradšej? 

Keby som si mala vybrať tri predmety, tak najradšej učím výtvar-

nú výchovu, slovenský jazyk a prírodovedu. 

Chceli by ste sa stať znova žiačkou základnej školy? 

Nie. Žijem tu a teraz a minulosť nech ostane len v mojich spo-

mienkach. 

             Katarína Komentová, Katarína Kozáková a Timea Kuzicová  
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Zo života našej školy 
 

Európsky deň jazykov 

European day of languages 

Európsky deň jazykov si kaž-

doročne pripomíname 26. sep-

tembra. V súčasnosti ide 

o sviatok, ktorým si pripomína-

me, aké dôležité je poznať 

cudzie jazyky. Na našej škole 

sme si tento sviatok pripome-

nuli 27. septembra  prezento-

vaním projektov o rôznych eu-

rópskych štátoch, na ktorých 

všetci žiaci druhého stupňa poctivo pracovali. Projekty potom po-

čas 2.a 3. vyučovacej hodiny prezentovali vo veľkej telocvični po 

anglicky a potom prekladali do slovenčiny.           

              Miriam Vladárová 
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Dravce a sovy 

 

V pondelok 10.10.2016 sa počas 3.a 4.vyučovacej hodiny konalo 

na novom ihrisku vystúpenie dravcov 

a sov českej spoločnosti Zayferus. 

Zoznámili sme sa s rôznymi druhmi 

sov a dravcov a mali sme možnosť vy-

hrať kalendár, leporelo alebo pexeso. 

Videli sme, ako vysoko lieta orliak 

bielohlavý, počuli sme  (teda skôr ne-

počuli), ako   ticho lieta sova lesná 

a plamienka driemavá. Videli sme tiež, ako ka-

rančo pásikavý pobehuje a hľadá skryté mäso, 

ako sokol útočí a loví svoju korisť a aké veľké 

rozpätie krídel má sup jarabý. Po vystúpení 

sme sa vrátili do školy s novými vedomosťami 

o dravcoch a sovách.  

Miriam  Vladárová   
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Noc v škole 

V piatok 30.9.2016 sme sa žiaci 6. – 9. 

ročníka, vybratí za najlepší prospech 

a správanie, stretli o 17:00 v škole, kde si 

pre nás pani učiteľky pripravili zábavné 

aktivity.  

Najskôr sme sa rozdelili do štvorčlenných 

tímov, v ktorých sme celý večer súťažili. 

Našou prvou úlohou bolo prestrieť si stôl 

s večerou. Túto úlohu sme všetci zvládli 

na jednotku. Hneď potom sme sa presu-

nuli do veľkej telocvične, kde sme plnili 

rôzne úlohy. Písali sme slová podľa abecedy, kreslili sme porekadlá, 

súťažili sme v jedení čokolády príborom a čo najrýchlejšie sme 

museli odpovedať na otázky, aby sme sa čo najskôr zbavili škatule, 

ktorá mohla každú chvíľu vybuchnúť. Po súťažiach v telocvični sme 

sa vrátili do jedálne, kde na každý tím čakal prestretý stôl.  Naje-

dení sme sa potom presunuli do malej telocvične, kde sme si rozlo-

žili spacáky a počkali na pani učiteľky.  Po chvíli za nami prišla pani 

učiteľka Vrabco-

vá, ktorá nám 

rozdala papiere 

so zoznamom pani 

učiteliek, ktoré 

sme museli po 

tme v škole nájsť 

a splniť úlohy, 

ktoré si pre nás pripravili.  
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U pani učiteľky Marčekovej sme sa zahrali na Popolušky, pani uči-

teľka Majková nás vyskúšala z geografie, pani učiteľka Palubjako-

vá otestovala našu pamäť a šikovnosť, pani učiteľka Hlavatá nás 

vyskúšala zo siedmackej biológie. V knižnici sme u pani učiteľky 

Gregovej hľadali najhrubšiu a najširšiu knihu, s pani učiteľkou Za-

charovou sme si zopakovali angličtinu a u pani učiteľky Vrabcovej 

sme skákali cez prekážky, robili stojky a triafali sme do koša. 

Za každú splnenú úlohu sme dostali písmenko na kartičke, na konci 

sme z nich poskladali slovo. Po týchto súťažiach nás čakala skúška 

odvahy, kde sme museli dokázať, že nie sme len šikovní, ale aj od-

vážni. Tento večer plný zábavy sme zakončili pozeraním filmov a po 

pár hodinách spánku sme sa naraňajkovali a najlepšie tímy vyhrali 

ceny. Potom sme sa rozlúčili a s hlavou plnou zážitkov sme sa vráti-

li domov, aby sme dospali ponocovanie v škole. 

Ďakujeme pani učiteľkám: Majkovej, Zacharovej, Palubjakovej, 

Marčekovej, Hlavatej, Vrabcovej, Gregovej, ktoré nám pripravili 

noc plnú zábavy a nezabudnuteľných, vtipných chvíľ.                

                                                                   

Miriam Vladárová 



10 

    Farebný týždeň  

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil farebný týždeň.  Ponde-

lok patril fialovej farbe, utorok žltej, streda  oranžovej, štvrtok 

zelenej a piatok červenej. V pondelok sme ovocie len fotili a kaž-

dý  deň  sme sa fotili aj my, žiaci. V utorok sme jedlo aranžovali. 

V stredu sme robili panáčikov z mrkvy. Vo štvrtok sme si robili 

z kapusty škrabošky. A v piatok tí, čo mali červené tričko, robili 

veľkú  stuhu v átriu.  Stuhu ale nerobili triedy: 6. B, 6. A, 7. B, 

7. A, lebo boli na výlete v Martine v Pamätnom dome Jozefa  Cíge-

ra-Hronského, a potom sme si šli pozrieť kultúrne pamiatky.   

                                                                       Silvia Benková 
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Mesiac úcty k starším 

Október je mesiac úcty k starším. Úcta 

k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sme ma-

li lepší život ako bol predtým. Úcta 

k tým, čo sa vzdávali radosti, aby urobili 

šťastnými nás, deti. Veď za ich vráska-

vými tvárami sa skrýva pochopenie, súcit 

i mnohé ďalšie vlastnosti, ktoré sa nauči-

li počas svojho ťažkého života. Preto sa 

oslavuje tento mesiac. Vyjadrujeme im 

úctu a vďaku za to, čo pre nás urobili.  

Možno ani nevieme, že taký mesiac aj vô-

bec existuje. Je významný práve preto, lebo 

nám pripomína, aby sme nevyjadrili úctu 

a vďaku iba mesiac, ale mali by sme to robiť 

vždy. Vždy znamená naozaj vždy. Oni sú práve tí, ktorí svoj voľný 

čas venujú len nám. Aj keď sú rodičia v práci, aj vtedy. Varia nám, 

pečú nám... Je toho veľa. Ale nielen vtedy, keď sú rodičia, preč, 

prakticky stále. Postarajú sa, keď nám rodičia prídu z práce, lebo 

sú unavení. Starí rodičia nám vynahradzujú ten čas, čo nestíhajú 

rodičia. 

Snáď pochopíme, že môžeme byť radi, že ich tu  máme. Lebo nám 

môžu dať ešte toľko lásky a mnoho nás naučiť. Vtedy pochopíme, 

čo je to úcta a rešpekt. A práve tieto vlastnosti by sme mali použí-

vať v každodennom živote ako naše hodnoty.  A zároveň im vždy 

povedať do očí slovká: ďakujem, prosím a mám ťa rád/a.    

                                                         Natália Beláčiková 

Zdroj: http://

skd1.blogspot.sk/2015/10/oktober-

mesiac-ucty-k-starsim.html 
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Viete, že... 

 koala denne prespí až 22hodín? 

 

 oko pštrosa je väčšie ako jeho 

mozog? 

 

 najväčší hlodavec ma svete je 

kapibara, ktorá vyzerá ako 

morča, ale váži viac ako 100 

kilogramov? 

 

 krokodíl nemôže vyplaziť jazyk? 

 

 v severnej Afrike žije až 240 

druhov svetlušiek? 

 

 najdlhší zaznamenaný slepačí 

let trval 13 sekúnd? 

 

 krokodíl nevie cúvať? 

 

 dospelý kôň má 40 zubov? 

 

 na Madagaskare žije až 99 druhov lemurov? 

 

 slony spia iba 2 až 3 hodiny denne?      

                                      Miriam Vladárová 
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Najinteligentnejšie zvieratá planéty 
 

1. Šimpanz 

2. Delfín 

3. Slon 

4. Papagáj sivý (Žako) 

5. Chobotnica obrovská 

6. Borderská kólia 

7. Prasa 

8. Havran a vrana 

9. Myš 

10. Ovca                 

    

    

Zuzana Pirohová 
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Ako trávia čas redaktori Fazuľkova? 
 

Predstavujeme Vám novú rubriku  
„Ako trávia čas redaktori Fazuľkova?“,   

v ktorej Vám v každom čísle predstavíme jedného redaktora 
Fazuľkova. 

 
Gymnastika 

Na gymnastike je hlavné, aby gymnastka 

bola ohybná, aby sa nebála výšok, robila 
náročnejšie prvky. Pre gymnastku je oce-
nenie to, že ju na tréningu trénerka vy-
berie na súťaž. Na gymnastike máme 
šesť disciplín, sú to: akrobacia, kladina, 

hrazda, preskok, malá kladina a lavička. 
Dievčatá sú rozdelené do šiestich skupín. 
Skupiny sú: predškoláčky, najmladšie 
žiačky, mladšie žiačky, staršie žiačky, juniorky a ženy. Staršie 
gymnastky, juniorky a ženy už cvičia na hudbu. Keď idú na hud-

bu, musia si dávať veľký pozor, aby 
sa trafili do rytmu a nešli moc poza-
du, tiež na vystreté  špičky a kolená. 
Na kladine musia isť až do konca, 
lebo budú mať zrážku (strhnuté bo-

dy). Keď idú na hrazdu, musia si na-
trieť ruky magnéziom (biely prášok), 
je to kvôli tomu, aby sa nešmykli. Ak 

sú dievčatá na preskoku, predtým sa musia pozdraviť rozhodky-
niam.    

Mňa gymnastika veľmi baví, lebo keď mi robí trénerka rozťaho-
vačku, tak robím lepšie šnúry a skoro aj rozštep. Na malej kla-
dine už spravím premet bokom. A na akrobacii premet vpred aj 
vzad. Na veľkej kladine kotúľ zo stoja.  Vďaka gymnastike som 
viac ohybná. Dokážem  ekarté aj váhu. Aj keď tam nechodím 

tak dlho ako moje kamarátky, som aj tak  dosť šikovná. 
 

Silvia Benková 
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   Vlastná tvorba 

Ódy na školu od našich deviatakov 

 

Škola je tak krásna,   

moja myseľ je vždy jasná. 

Jasná, ale cestou do školy, 

kto mi dá domáce úlohy? 

 

Zvonec už zvoní,  

hlava ma z neho bolí. 

Učiteľ už vo dverách 

a ja neviem, čo robiť mám. 

Adam Matula 

 

 

Ó, škola, ty, čo si ma vychovala, 

prekypuješ úspechom. 

Vychovala si veľa múdrych detí, 

obchádzajú ťa s úsmevom. 

 

Neplačeš nad starými hriechmi, 

voniaš novotou, 

vypracúvaš projekty 

a žiaci prechádzajú obnovou. 

 

Tak sa maj, škola, veľmi pekne, 

na nás nezabudni 

a ďalšie roky s novými deťmi  

uži si veľmi. 

Andrej Benko 

Ó, naša škola premilá, 

čo nás za tie roky naučila. 

K základom nás priviedla, 

do života uviedla. 

Ó, škola, čo nás všetko učí, 

no občas aj mučí. 

Do školy chodím rád, 

tu som s každým kamarát. 

 Spoznal som tu veľa ľudí, 

v našej škole sa nik nenudí. 

 

Tomáš Murček 

Zdroj: http://www.zsdunajskaluzna.sk/ 
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Vtipy 

 

„Čo ti je, Jožko?“ 

„Rozprávam zo spánku, pán doktor.“ 

„Ale veď na tom nie je nič nebezpečné.“ 

„Ale mne sa potom celá trieda smeje!“ 

 

Fero pečie hus. Zrazu sa trúba 
otvorí a hus vraví: 

„Fero, prilož, lebo mám husiu kožu!“ 

 

Malé kuriatko nájde praženicu 
a pýta sa jej: 

„Braček, si to ty?“ 

 

 

 

 

 

Príde zajko do obchodu a pýta sa predavačky: 

„Teta, máte zhnitú mrkvičku?“ 

Predavačka odpovie, že nemajú a zajko odíde. 
Takto sa to opakuje tri dni a keď na štvrtý 
deň príde zajko do obchodu,  predavač-
ka radostne skríkne: 

„Aha, zajko. Máme zhnitú mrkvič-
ku!“ 

Zajko si odkašle, vyberie odznak 
a povie: 

„Dobrý deň! Hygiena.“ 
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Janko bol v septembri prvýkrát v škole. Keď sa vráti domov, 

otec sa ho pýta: 

„Tak, ako bolo v škole?“ 

„Poriadne nás oklamali! Ani DVD, ani televízor tam nemajú, 

dvadsať ľudí tam sedí a aj tie stoly a stoličky sú iba dreve-

né. A tomu hovoria prvá trieda?!“ 

 

Juro dostane trojku z matematiky. 

Pani učiteľka sa ho spýta: „Juro, čo tam toľko gumuješ?“ 

„Nepovedali ste, že si mám tú trojku opraviť?“   

 

Učiteľka sa pýta žiaka: 

„Koľko rokov má dnes človek, ktorý 

sa narodil v roku 1964?“ 

„Muž či žena?“ 

 

Jožko cestou domov zo školy hovorí 

mamičke: „Dnes som sa ako prvý pri-

hlásil v škole.“ 

„A aká bola otázka?? 

„Kto rozbil okno?“ 
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Osemsmerovka 

N E T O P I E R K K 

O P I C A R U M E L 

S R G E P A R D Á O 

O P E T Ž N O L S K 

R E R Ľ E A H A Ď A 

O S H Š J R C R E N 

Ž I R A F A O A V M 

E R Y B A B R K D Y 

C K Ô Ň O I H Y E Š 

Z A R B O K I D M E 

Miriam Vladárová 

Nájdi slová:  

baran, bobor, dikobraz, gepard, hroch, klokan, kôň, 

lemur, myš, netopier, nosorožec, opica,  pes, raky, 

ryba, slon, tiger, žirafa, jež, medveď 

Osemsmerovka: 

„Na Mesiaci  by bolo lepšie chodiť do školy!“ 

„Prečo?“ 

„Lebo je tam vraj všetko 6—_____________ . (dve slová) 
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Tajnička 

Zvislo 
 
2. Najbližšia hviezda slnečnej 

sústavy 

3. Dopravný prostriedok 

4. Vodný živočích 

5. Naša obec 

6. MHD – mestská hromadná doprava 

7. Krumpľa = ..... 

9. Výrobok včiel 

10. Pokrývka hlavy 

12. Sladké jedlo 

Vodorovne 

 
1. Najlepší priateľ človeka 

8. Latinský názov — výr skalný 

9. Domáca mačkovitá šelma 

11. Veda o povrchu zeme 
a  horninách 

12. Nemá začiatok ani koniec 

13. Opak tmy 

Margita Hüberová 
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Antistresová omaľovánka 

 

V tomto čísle sme si pre Vás pripravili ešte jednu novinku
- ručne  robenú antistresovú omaľovánku.  

Príjemné vyfarbovanie! :)   

Miriam Vladárová 
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Vyučovacie predmety: 

 
 
Vodorovne 
 
1. Hodina športovania 

4. Hodina čítania 

5. Hodina počítania 

6. Náuka o našom jazyku 

7. Hodina spevu 

8. Zemepis 

9. Náuka o živočíchoch 

                                                                           Margita Hüberová 

Tajnička 

Zvislo 
 

2. Hodina kreslenia 

3. História 
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  Riešenie osemsmerovky zo strany  19:  

 

  _____________________________________________ 

  Meno, priezvisko, trieda: 

 

  _____________________________________________ 

 

 

Správna odpoveď 

Vystrihni kupón na tejto stránke, vpíš doň riešenie 
osemsmerovky, ktorú si vylúštil/a na s. 19 a vhoď ho 
do  škatule pri zborovni školy (pod stolom s vianočnou 
výzdobou).  Dvoch z Vás vylosujeme a získate malý 
darček. 
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Kupón záchrany 
 
Pravidlá používania kupónu záchrany: 
1. Kupón záchrany vystrihni a do bublinky, ktorú rozpráva 

Jednotka, napíš svoje meno, priezvisko a triedu. 

2. Kupón  odovzdaj na začiatku hodiny pani učiteľke. 

 
!!!Pozor!!! Kupón môžeš použiť len raz a neplatí na písomky!!! 
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Toto číslo pre Vás, pod vedením pani učiteľky Petry 

Palubjakovej, pripravili: 

Šéfredaktorka:  

Miriam Vladárová (8. B) 
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