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Milí Fazuľkári! 

Už po druhýkrát sa Vám prihovárame s naším školským časopisom. 

Veríme, že sa Vám prvé číslo páčilo. Na to druhé sme si trošku počka-

li, no myslíme si, že čakanie stálo za to.  

Keďže sa Vám prihovárame v apríli, máme za sebou sviatky končiacej 

sa zimy, ale aj prvé jarné sviatky. Veríme, že ste si ich naplno užili 

a nazbierali sily do posledných mesiacov školského roka. Spoločne si 

pripomenieme niekoľko najznámejších sviatkov, aj to, prečo ich vlast-

ne slávime. Pokračujeme aj v rubrike Na slovíčko s..., kde si tentokrát 

predstavíme pani zástupkyňu Pokrievkovú. Vo Vlastnej tvorbe nás ča-

kajú básne plné nonsensu, ktoré na hodinách literatúry tvorili naši pia-

taci. Chýbať nebudú ani ilustrácie, rubrika Niečo z histórie či Tajnič-

ka. 

V tomto čísle sme si však pre Vás pripravili dve novinky. Prvou je Ku-

pón záchrany, ktorý sa nachádza pod úvodníkom. Je to kupón, ktorý 

môžete využiť na ľubovoľnej vyučovacej hodine, keď ste sa 

z nejakého dôvodu nepripravili. Na začiatku hodiny ho odovzdáte pani 

učiteľke a tá ho môže akceptovať a nevyvolať Vás. Pozor, kupón ne-

platí pre písomky a použiť ho môžete iba raz!  

Druhou novinkou je rubrika Naši naj... V nej budeme uverejňovať naj-

lepších žiakov v prospechu, ale i v reprezentácii triedy či v správaní 

z každej triedy. Veríme, že sa tí, ktorí sa v nej nájdu, potešia a Vy os-

tatní sa pousilujete, aby boli nabudúce uverejnené aj Vaše mená. 

 Prajeme Vám príjemné čítanie!                            Vaša Redakčná rada 

 

  

Úvodník 

 

Kupón záchrany 

pred skúšaním Ťa ochráni.  

Že nestíha, každému sa občas stane,  

pozor však, aby to nebolo opakovane! 

Kupón záchrany 
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 Naši naj  

        ROSPECH A SPRÁVANIE           REPREZENTÁCIA 

 

1.A  Lea Maňková, Šimon Matula 

1.B  Jakub Šimko, Miroslav Handlír,  

        Daniela Kulichová, Nikola Sýkorová 

2.A  Lujza Pálffyová, Richard Vrábel, 

        Romana Móricová, Lea Závatzká  

2.B  Nina Hlavatá, Jakub Kozák,  

       Matej Špirko, Tomáš Marček 

3.A  Bianka Štangová, Ivan Gríger              Kristína Fúčeľová,  

 Ingrid Špirková, Silvester Ondák     Klára Matulová    

3.B  Samuel Dianovský, T imea Hanáková,      Šimon Obžut, Daniel Čech 

        Nikola Rybárová, Anna Barnau, 

        David Szabo  

4.A  Júlia Hűberová, Terézia Staňová, 

        Matúš Piroh, Kevin Remeník,  

        Liliana Raffajová, Katarína Kozáková,       Karin Vladárová 

5.A  Katarína Kyselicová, Adrian Milan Rybár,   Lukáš Vojtek  

5.B  Anna Giertová 

6.A  Lucia Fúčelová                                            Matej Marček 

6.B  Marika Majáková, Natália Beláčiková, 

        Zuzana Pirohová 

7.A  Margita Hűberová, Júlia Stehlíková 

7.B  Zuzana Fúčelová, Sofia Schneiderová,  

        Vanessa Bielená 

8.A  Mária Pirohová, Andrej Benko, Roman Vrabec 

8.B  Jakub Szabo, Nikol Ondáková 

9.A  Nikolaj Cupan, Vanesa Tomková,    

 Pavol Piroh 

 

V tejto rubrike Vám prinášame prehľad najúspešnejších žiakov jednot-
livých tried. Veríme, že sa posnažíte, aby sa tu nabudúce objavili aj 
Vaše mená. :)  
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 História Sučian 

V minulom čísle sme Vám predstavili históriu našej školy. Ten-

tokrát sme sa rozhodli, že sa budeme venovať histórii obce, v ktorej 

naša škola stojí, aby ste sa dozvedeli, ako sa postupne sformovala.  

Najstaršie zmienky o obce siahajú až do mladšej doby bronzovej 

(1300 – 70 p.n.l.), kedy sa v lokalite Hradiská a Skala usídlil ľud lužic-

kej kultúry. Podľa nálezov bola práve na Skale významná obchodná 

osada. Ďalšie záznamy, tiež z osady Skala, hovoria o ľude púchovskej 

kultúry, ktorý si tu postavil hradisko. Pri Váhu sa našli mince 

z rímskeho obdobia, hradiská z tejto doby však postupne dobyli 

a obsadili Slovania, ktorí sa tu natrvalo usídlili. 

Počas vzniku Uhorského kráľovstva si vtedajší obyvatelia začali 

stavať svoje obydlia pozdĺž potoka, neďaleko rieky Váh. Najstaršia 

písomná zmienka o tejto osade pochádza z roku 1264, no v cirkevnej 

kronike sa o Sučanoch môžeme dozvedieť už z roku 1115. Pôvodný 

drevený kostolík koncom 13. storočia nahradil nový, ktorý bol až do 

18. storočia obklopený cintorínom. V tomto čase vznikalo aj Sučian-

ske panstvo, ktoré malo sídlo na Sučianskom hrade.  

Obec roku 1350 získala mestské výsady, čo ju oprávňovalo orga-

nizovať jarmoky, trhy, no stala sa i kultúrnym centrom Dolného Turca. 

Vyberalo sa tu tiež mýto a vznikli tu soľné sklady. Mestečko malo 

svojho kata, malo povolenie na varenie piva a pálenie pálenky. 

Sučiansky hrad a panstvo spravovali viacerí majitelia. Boli to 

napríklad veľmi známe rody Thurzovcov, Pongrácovcov či Nyáryov-

cov. Práve poslední spomenutí organizovali honosné svadby a oslavy, 

ktorých sa zúčastnili všetky významné šľachtické osobnosti vtedajšie-

ho Uhorska. Ňáryovci v 16. storočí konvertovali z katolíckej na evan-

jelickú vieru a založili tu miestnu školu. Obec počas ich panovania 

prosperovala, zakladali sa tu mnohé cechy (združenia remeselníkov) 

a Sučany zásobovali aj okolité obce.  
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 Dôležitým centrom obce sa už v minulosti stal rínok (námestie) 

s kostolom, radnicou (obecným úradom), mýtnou stanicou, soľným 

skladom a pranierom (stĺpom hanby). V polovici 18. storočia si Ňáry-

ovci vybudovali kaštieľ a neskôr prispeli i na stavbu nového, evanje-

lického kostola. 

 

 

 

 

 

 

                 

Sučany v minulosti (Zdroj: Internet) 

V 19. storočí sa naša obec stala rodiskom známeho Ďurka Lan-

gsfelda, ktorý bol veľmi úzkym spolupracovníkom Ľudovíta Štúra, 

Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hurbana. Počas revo-

lučných rokov 1848 – 1849, 17.1.1849, sa v Sučanoch konalo ľudové 

zhromaždenie, na ktorom vystúpili všetci spomenutí. Aj vďaka Suča-

nom s Sučancom teda Slováci ukázali, že sú veľmi silní a chcú sa 

oslobodiť spod maďarskej nadvlády. 

Po tomto období sa však situácia v mestečku začala zhoršovať 

a postupne získavalo dedinský ráz, hoci tu bola otvorená už i lekáreň, 

zdravotné stredisko a dokonca i obecná pošta. Pre opätovný rozvoj 

obchodu bolo veľkým prínosom otvorenie Košicko-bohumínskej že-

leznice, vďaka ktorej bola v obci postavená tehelňa (roku 1887), ne-

skôr i likérka s octárňou a parná píla.  

Hoci obidve svetové vojny ťažko zasiahli i našu obec, dokonca 

v nich zomreli i sučianski rodáci, obec sa po nich dokázala postaviť na  
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nohy a ešte viac sa modernizovať: pri Váhu bola vybudovaná vodná 

elektráreň, vznikol ochotnícky divadelný krúžok, Živena, Červený 

kríž, športový a turistický klub a kino. Postupne sa zlepšovalo aj 

školstvo, vznikla základná škola, pri ktorej postupne vznikli 

i nadstavbové kurzy, učňovská škola a ľudová knižnica. Obec po-

stupne nadobúdala moderný ráz, zlepšovala sa infraštruktúra, teda 

stav ciest, spojenie s okolitými obcami, zlepšil sa kultúrny i školský 

život a postupne vznikali ďalšie podniky, ktoré sú známe dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sučany dnes (Zdroj: Internet) 

 

Ako môžete sami vidieť, história našej obce je naozaj veľmi 

bohatá a v minulosti plnila významné postavenie nielen v rámci re-

giónu Turiec, ale i v rámci celého Slovenska.                 

                                                                          

                                                                                Pavol Piroh 
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Pani zástupkyňou Mgr. Máriou Pokrievkovou 

 

Akou žiačkou ste na základnej škole boli vy? 

Takou normálnou, učila som sa dobre, ale nechý-

bala som pri žiadnych triednych vilomeninách. 

 

Ktorý predmet ste v škole mali najradšej? 

Na základnej škole dejepis a telesnú výchovu. Na gymnáziu fyziku. 

  

Čo rada robíte vo voľnom čase? 

Rada cestujem, rada spoznávam nových ľudí  a nové krajiny a rada 

trávim čas s rodinou a priateľmi. 

 

Ako ste prišli na to, že profesia učiteľky je pre vás tá správna? 

Už ako malá som sa veľmi rada hrala na učiteľku a na zájazdoch som 

vždy strážila mladších kamarátov a všetci mi hovorili, že by bola zo 

mňa dobrá učiteľka. 

 

Mali ste v škole nejaké poznámky? 

Občas som mala, ale len také, keď vyrušovala celá trieda. 

 

Margita Hüberová 

 

 

Na slovíčko s ... 
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Sviatky jari 

 14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom 

všetkých zamilovaných, ktorí sa navzájom obdarujú kvetmi, sladkos-

ťami či inými drobnosťami. Prečo však takýto sviatok vôbec existuje 

a kto bol svätý Valentín? 

Svätý Valentín z Terni (narodený: ? – úmrtie:  14 februára 269 v Rí-

me) bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Ide o  jedného z najznámejších a 

najobľúbenejších  svätcov. Pochádzal z mesta Terni na juhu dnešného 

talianskeho regiónu Umbria. V roku 197 sa stal v meste biskupom. Ne-

skôr pôsobil v cisárskom Ríme. Jeho skutky sa spájajú s vladárom 

Claudiom II.  

Claudius vyhlásil názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu osla-

buje svoju bojaschopnosť  a rímski muži dokonca odmietali vstupovať 

do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať 

svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojov-

níkov. Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Práve 

kňaz Valentín tento príkaz ignoroval a tajne sobášil 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. V roku 469 pápež Gelasius ustanovil 

deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Sv. Valentín 

sa tak stal patrónom zaľúbených. 

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 zahra-

ničí. Dnes sa Valentín oslavuje tak, že tí, ktorí sa 

majú radi, si zvyknú vymieňať valentínske darče-

ky ako prejav náklonnosti... 

Lucia Fúčelová, Natália Beláčiková  
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Veľká noc: 

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na ma-

rec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania  

Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich inter-

pretácia súvisia s významným židovským sviatkom Pesách, ktorý sa 

slávi  zhruba v rovnakej dobe. V prostredí gréckokatolíckej a pravos-

lávnej cirkvi sa pre tento sviatok používa takmer výlučný názov  

Pascha. Kresťanské  oslavy sa v Novom zákone nespomínajú, najstar-

ším svedectvom o Veľkej noci je Veľkonočný preslov Melitona Sard-

ského z 2. storočia. Oslavy Veľkej noci sa objavili veľmi skoro, i keď 

ešte nie v takej podobe, ako ich poznáme dnes, teda formou oblievač-

ky a šibačky. 

Silvia Benková 
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Deň učiteľov : 
28. 3. je deň, kedy sa každoročne 

pripomíname Deň učiteľov. Na 

svete sa však tento deň slávi 

5. októbra.  Tento deň bol vyhlá-

sený organizáciou UNESCO 

v roku 1994 ako pripomienka 

Charty učiteľov, ktorá bola 

v tento deň podpísaná. Na Slovensku však Deň učiteľov slávime 28.3., 

pretože v tento deň sa narodil Ján Amos Komenský.  Poďme si ho teda 

predstaviť. Narodil sa 28. marca 1592 v Česku.  Bol   český   pedagóg, 

jazykovedec, prírodovedec,  humanista,  filozof, poli-

tik. Mal slovenských predkov. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený 

za kňaza  Jednoty  bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cir-

kvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám. Po porážke če-

ských stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred 

cisárskymi vojskami. V tom čase mu na mor zomrela manželka. Vý-

chodisko z trpkej situácie hľadal v práci. Vtedy začal pracovať na svo-

jej knihe Labyrint světa a ráj srdce. V roku 1628 opustil Moravu a 

pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pri tom podporovali bohatí 

mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu. Zavádzal úplne nové spôsoby 

v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná 

pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Pre-

slávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou 

múdrosti“ a „škola hrou“. Zomrel 15. novembra 1670 v Holandsku.  
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   MDŽ:  

Medzinárodný deň žien 

Medzinárodný deň žien pripadajúci každoročne na 8.marec je medzi-

národne uznávaný sviatok k výročiu štrajku 40 000 newyorských kraj-

čírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pra-

covného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. 

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nado-

budol už masový charakter. Dodnes si tento sviatok pripomíname aj 

u nás, mamičky či starké iste vždy poteší kytička či pekný obrázok. 

Silvia Benková 

Jeho myšlienky boli na dobu, v ktorej žil, veľmi moderné 

a prekračovali vtedajšie chápanie sveta, no najmä školstva. Dodnes sa 

o jeho teórii učia budúci učitelia a školské vyučovanie tiež vychádza 

z jeho myšlienok. Práve preto, aby sa nezabudlo na túto významnú 

osobnosť, deň jeho narodenia oslavujeme dňom, ktorý patrí ľuďom, 

ktorým zasvätil celý život  — učiteľom.  

                                                                                Nikola Ďubašáková 
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Olympiády a  súťaže 

Milí žiaci! 

V poslednom čase sa na našej škole konalo veľmi veľa športových, 

ale aj iných súťaží. Preto Vás s nimi chcem oboznámiť.  

                                         Pytagoriáda 

Je to súťaž, v ktorej si najlepší matematikári zo škôl cvičia svoju logi-

ku. A po triednych kolách sa najlepší zo škôl vybrali aj na oblastné 

kolo. Z našej školy tam išli 4 účastníci a umiestnili sa takto: 

3. ročník: Kristína Fúčeľová - 9. miesto 

3. ročník Paula Zigová - 36. - 41. miesto 

4. ročník Júlia Hüberová 11. – 13. miesto 

8. ročník Jakub Beniač - 2. miesto 

                                       Dejepisná olympiáda 

9.2. 2016 sa 2 žiaci z našej školy zúčastnili tejto olympiády. Táto 

olympiáda má zistiť  naše poznatky z histórie. Na olympiáde nás re-

prezentovali Jakub Beniač z 8.A a Pavol Piroh z 9.A. Jakub obsadil 4. 

miesto z pomedzi 13 a Pavol 4. miesto z pomedzi 17. 

                                           Vajanského Martin 

Na našej škole sa konala recitačná súťaž na počesť Svetozára Hurba-

na Vajanského. Deti recitovali prózu aj poéziu a umiestnili takto: 

1. kategória – poézia: 

1. miesto Katarína Kozáková (4.A) 

2. miesto Klára Matulová (3.A) 

3. miesto Nina Hlavatá  (2.B) 
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 1. kategória – próza: 

1. miesto Terézia Staňová (4.A) 

2. miesto Daniel Čech (3.B) 

3. miesto Nikola rybárová (3.B) 

 

2. kategória – poézia: 

1. miesto Leonarda Vrabcová (6.B) 

2. miesto Laurette Janíková (5.B) 

3. miesto Katarína Kyselicová (5.A) 

                Zuzana Pirohová (6.B) 

 

2. kategória – próza: 

1. miesto Natália Beláčiková (6.B) 

2. miesto Matej Marček (6.A) 

3. miesto Marika Majáková (6.B) 

 

3. kategória – poézia:                                                                                                                      

2. miesto Margita Hűberová (7.A)                

                                                          

Autorka obrázku: Miriam Dianovská     

3. kategória – próza: 

1. miesto Martin Sokol (8.A) 

2. miesto Júlia Stehlíková (7.A) 

Katarína Kozáková na okresnom kole obsadila krásne 3. miesto.  
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                                      Čo vieš o slovenskej literatúre? 

V utorok 22.3. 2016 sa ôsmi žiaci z 5. – 6. ročníka vybrali na súťaž, kde 

mali ukázať, čo vedia o slovenskej literatúre. Mali napísať čo najviac 

o Pavlovi Dobšinskom, Márii Ďuríčkovej, Hane Zelinovej, ale aj Marte 

Hlušíkovej. 

                                       Šaliansky Maťko 

Je to súťaž, v ktorej sa recituje. Každoročne sa na tejto súťaži zúčas-

tňujú aj naši žiaci. Tento rok sa na okresné kolo prebojoval Lukáš 

Vojtek z 5.A. Úspešne nás na ňom reprezentoval, pretože sa umies-

tnil sa na 3 mieste . 

                                       Lyžiarsky výcvik  

Po jarných prázdninách sa žiaci 7. ročníka sa vybrali na lyžiarsky 

výcvik. Každý deň cestovali do Jasenskej doliny. Prvý deň sa učili 

základy lyžovania. 2. - 3. deň sa zdokonaľovali. 4. deň mali karneval. 

Posledný deň mali súťaž, a potom sa naposledy vrátili domov. 

Andrej Benko 
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 Vlastná tvorba 

 
 

Všetko je naopak 

Smädný má plné ústa vody, 

v hlave zas samé zložité kódy, 

beznohý lezie na strechu, 

                                 tam chytí veľkú bosú blchu.  

Skáče po modrej oblohe, 

má novú čapicu na nohe, 

z úst jej trčí jazyk veľký, 

a v nose má tri dierky. 

Dávid Hodoš, 5.B 

Dopletený svetrík 

Dievka Mara na slniečku 

pletie svetrík pre mamičku. 

A tá vlna hundre svoje, 

že to veru nie je dobre. 

Očko z ihlice kričí, 

že nech vlna mlčí. 

Vlna stále hovorí, 

že to všetko doplietli. 

 

Mara mlčí, 

len tak v kúte sa krčí. 

Ihla, tá sa smeje vlne, 

že to oni robia dobre. 

Keď to Mara uplietla, 

zistila, že všetko doplietla. 

Mamka prišla po svetrík 

a zistila, že to už veru neoblečie nik. 

Barbora Gerecová, 5.A       
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Mačka Lietačka 

Bola raz jedna stena, 

a za tou stenou pena. 

Za tou penou mačka, 

lietala ako kačka! 

Nebola to obyčajná mačka, 

ale mačka Lietačka. 

Nechytala ona vtáky, myši, 

iba muchy vo svojej skrýši! 

Veselá básnička 

Bol jeden pes, ktorý si spieval 

a často lietal. 

Ráno vstal 

a večeru si urobkal. 

Keď natrhal si kvety, 

išiel na orechy. 

Na smreku boli zavesené 

a boli zelené. 

 

 Simona Džuganová, 5.B 
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Tajnička 

   

Malé žlté (TAJNIČKA) 
slávia sviatok jari,         

    

veľkonočným šibačom 
nech sa celý rok darí! 

          

1                      

2                    

3                       

4                         

5                    

6                      

7                     

8                        

              

              

               

               

             

              

               

                 

1. Sladká dobrota 

2. Jedna zo svetových strán 

3. Je to upletené z prútia 

4. Symbol Veľkej noci 

5. Ročné obdobie 

6. Rastú na lúke alebo v záhrade 

7. Premietajú sa tam filmy 

8. Škola pre vodičov 

 Margita Hüberová 
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