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 Ahojte, Fazuľkári! 

Ani sme sa nenazdali a školský rok 2015/2016 je za nami. Veríme, že 

sa Vám v ňom darilo a budete mať presné také vysvedčenie, ako ste si 

predstavovali.  

V tomto školskom roku sa toho na našej škole udialo neúrekom. Zú-

častnili sme sa rôznych športových súťaží, z ktorých sme si odniesli 

krásne umiestnenia, reprezentovali sme školu vo vedomostných či re-

citačných súťažiach, v rámci exkurzií a výletov sme navštívili mnohé, 

pre nás nové miesta, spoznali sme krásy našej prírody, oddýchli sme 

si počas prázdnin či sviatkov. Každá trieda má určite svoje zážitky, 

spomienky, na ktoré bude vždy v dobrom spomínať.  

Počas roka viackrát zasadal školský parlament, kde sa Vami zvolení 

predsedovia snažili o zlepšenie klímy v škole, uskutočňovali rôzne 

podujatia, ktoré, veríme, v budúcnosti budú mať svoju tradíciu. 

V rukách držíte tretie číslo novovzniknutého školského časopisu. Ve-

ríme, že sa Vám predošlé čísla páčili. Snažili sme sa vytvoriť časopis, 

v ktorom budú obsiahnuté nielen informácie o živote našej školy, ale 

aj zo života okolo nás. V budúcom školskom roku by sme radi pokra-

čovali v našej činnosti a spravili časopis ešte zaujímavejším 

a atraktívnejším. Bohužiaľ, bude tak bez štyroch členov redakčnej ra-

dy – naši deviataci už čoskoro zatvoria brány našej školy, aby otvorili 

dvere na novej kapitole svojho života. V mene redakčnej rady by sme 

sa im chceli poďakovať za príspevky a články do Fazuľkova, no naj-

mä za konečné grafické upravovanie. Kristína Kolníková, Miroslava 

Ficová, Patrik Fúčela a Pavol Piroh, ale aj ostatní deviataci, prajeme 

Vám, aby prvé vykročenie na strednej škole bolo tou správnou nohou. 

A všetkým ostatným Fazuľkárom prajeme krásne leto plné zážitkov, 

príjemne strávených chvíľ a mnohých možností na nazbieranie no-

vých síl do ďalšieho školského roka. 

Dovidenia v septembri! 

Vaša redakčná rada 
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Osobnosti Sučian 

V tomto čísle Vám predstavíme významné osobnosti, ktoré pozná celé 

Slovensko a my sa môžeme pýšiť tým, že všetci sú rodáci zo Sučian. 

Možno ste si niekedy všimli pamätné tabule na ich rodných domoch, 

no nevedeli ste, o koho ide, práve preto Vám ich teraz priblížime. 

 

(*1.2. 1878,  Sučany—†27.6.1944, USA) sa narodil 

na evanjelickej fare v Sučanoch a dostal výborné 

vzdelanie. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystri-

ci, v Šoproni a v Sibiu (Rumunsko),  kde maturo-

val. Právo študoval v Budapešti a Kluži a filozofiu 

vo Viedni. Všeobecné i špecializované vedomosti, 

znalosti rečí (ovládal sedem jazykov – maďarský, 

nemecký, anglický, francúzsky, rumunský, srbochorvátsky, poľský), 

talent, pracovitosť i odvaha ho vo všetkých oblastiach, v ktorých pra-

coval, viedli k úspechom. Bolo tomu tak najmä v žurnalistike a v poli-

tike. Ešte za Rakúsko-Uhorska pracoval ako redaktor v Abendblat-

te, Slovenskom denníku (ktorý založil v roku 1910), Slovenskom týž-

denníku (ktorý založil v roku 1903 a bol jeho redaktorom do ro-

ku 1914), redigoval aj mesačník Naša zástava, spolupracoval s ďalšími 

periodikami, najmä s Hlasom. Pracoval tiež v rakúskej tlačovej kance-

lárii vo Viedni. 

V roku 1905 bol zvolený za poslanca uhorského snemu za volebný 

obvod v Kulpíne, (dnešné Srbsko, časť Vojvodina). Mal kontakty aj s 

panovníckym dvorom. Za Rakúsko-Uhorska pôsobil v rám-

ci Slovenskej národnej strany, neskôr sa usiloval o vytvorenie agrárnej 

strany, ale začala sa I. svetová vojna a tento zámer sa mu splniť nepo-

darilo. Po zhodnotení nemožnosti zreformovania monarchie prispel 

roku 1918 k spísaniu tzv. Martinskej deklarácie, ktorá presadzovala 

spojenie Slovenska a Česka v česko-slovenskom štáte. Po vzni-

ku ČSR patril k politickým špičkám Slovenska, tiež ako vedúci činiteľ 

agrárnej strany na Slovensku, neskôr Republikánskej strany poľnohos-

podárskeho a maloroľníckeho ľudu. 

Milan Hodža  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1878
https://sk.wikipedia.org/wiki/Su%C4%8Dany
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Juraj Langsfeld 

Juraj Langsfeld alebo Ďurko Lan-

gsfeld (*16. október 1825, Sučany - 

†22. jún 1849, Kremnica) bol sloven-

ský národovec, učiteľ vo vtedaj-

šom Turčianskom Svätom Martine a 

neskôr dobrovoľník v Hurbanovom vojsku. Burcoval Sučancov 

i Turancov, aby sa pridali k povstaniu proti Maďarom a zabezpečili si 

tak slobodnú budúcnosť. Po prehre sa utiahol do hôr k partizánom, 

avšak v roku 1849 bol pri Turčianskych Kľačanoch chytený, odvede-

ný spolu s ostatnými zajatcami do Kremnice, tam odsúdený a obese-

ný. Ako jeho biografiu napísal Jozef Gregor Tajovský dielo „Smrť 

Ďurka Langsfelda“. 

Rudo Moric (*27.3.1921, Sučany — †26.11.1985, Bratislava) 

Narodil sa v rodine železničiara a vzdelanie získa-

val v Sučanoch, Martine a v učiteľskom ústave 

v Bánovciach nad Bebravou. Neskôr pokračoval 

vo vzdelávaní popri zamestnaní na Pedagogickej 

fakulte Univerzity Komenského v Trnave, kde 

získal doktorát z filozofie. Po ukončení štúdia pô-

sobil v rokoch 1941-43 ako učiteľ v Belej. Ako 

príslušník 1. čs. armády na Slovensku sa aktívne 

zúčastnil SNP, po jeho potlačení bol internovaný 

v zajateckých táboroch v Rakúsku. V rokoch 1946-48 pokračoval v 

učiteľskej dráhe v Stupave, kde taktiež vydával det-

ský časopis Okienko Záhoria, bol dramaturgom Škôl filmu, neskôr 

pracovníkom Výskumného ústavu pedagogického a tajomní-

kom Zväzu slovenských spisovateľov. V roku 1959 sa stal riaditeľom 

vydavateľstva Mladé letá a od roku 1964 bol predsedom výboru Slo-

venského literárneho fondu, ktorého úlohou bolo podporovať tvorivú 

činnosť v oblasti pôvodnej umeleckej a vedeckej literatúry. 

Pavol Piroh, Patrik Fúčela 

https://sk.wikipedia.org/wiki/16._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/1825
https://sk.wikipedia.org/wiki/Su%C4%8Dany
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/1849
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kremnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_(mesto_na_Slovensku)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Miloslav_Hurban
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C4%8Dianske_K%C4%BEa%C4%8Dany
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Gregor_Tajovsk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Su%C4%8Dany
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_(mesto_na_Slovensku)
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1novce_nad_Bebravou
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Komensk%C3%A9ho
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_vied
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/1943
https://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dite%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A1-Dulice
https://sk.wikipedia.org/wiki/1946
https://sk.wikipedia.org/wiki/1948
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stupava
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Okienko_Z%C3%A1horia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Film
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zv%C3%A4z_slovensk%C3%BDch_spisovate%C4%BEov&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1959
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A9_let%C3%A1_(vydavate%C4%BEstvo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1964
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensk%C3%BD_liter%C3%A1rny_fond&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensk%C3%BD_liter%C3%A1rny_fond&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Umelec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vedec
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Na slovíčko s ... 

Pani zástupkyňou Mgr. Ľudmilou Sýkorovou 

Vždy ste túžili stať sa učiteľkou? 

Keď som chodila do základnej školy, chcela 

som byť letuška. No zistila som, že sa ňou ne-

môžem stať, lebo letušky museli mať určitú 

výšku, no a ja som veľmi do výšky nenarástla.   

Keď som nemohla byť letuškou, chcela som sa 

stať chovateľkou koní a jazdcom z povolania. 

No opäť smola – na školu prijímali len chlapcov. Tak som šla na gym-

názium a po jeho skončení som sa rozhodla byť učiteľkou. 

 

Čo rada robíte vo voľnom čase? 

Voľného času mám veľmi málo, ale ak si nájdem voľnú chvíľu, tak 

rada robím ručné práce, pracujem v záhrade, rada čítam knihy 

a časopisy. 

 

Baví Vás vaša práca? Ak by ste sa mohli znovu rozhodnúť, menili 

by ste?  

Rada učím. Teší ma, keď vidím u žiakov pokroky.  

A druhá časť otázky? Neviem. Niekedy premýšľam nad tým, čo by 

som robila, keby som neučila. Zatiaľ som neprišla na nič, čo by ma 

bavilo viac. Ale možno niekedy na to prídem. 
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Na slovíčko s ... 

S pani učiteľkou Mgr. Katarínou Hlavatou 

 

Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľ-

kou? 

Od malička som mala rada deti. Pôvodne 

som chcela byť učiteľkou pre materské 

školy. Ale, žiaľ, neurobila som talentové 

skúšky z hudobnej výchovy. Nemám to-

tiž hudobný sluch. Ale nebanujem, pretože kombináciu, ktorú som 

si vybrala a vyštudovala (biológia — chémia), rada učím. 

 

Aké predmety Vás v škole bavili najviac? 

Najviac biológia, matematika, dejepis, výtvarná výchova, telesná 

výchova. Na tejto škole som hrávala aj basketbal za školu, tiež som 

sa zúčastňovala Turčianskych hier mládeže. 

 

Ako najradšej trávite svoj voľný čas? 

Turistikou, ručnými prácami, no momentálne najviac trávim svoj 

voľný čas s mojimi vnučkami, dvojičkami Andrejkou a Barborkou. 

 

Kristína Kolníková, 
 Miroslava Ficová 
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Žiakmi 9.A 

Naši deviataci sú už prijatí na stredné školy a trávia u nás posledné 

spoločné chvíle. Pomaly im dochádza,  že zachvíľu opustia brány na-

šej školy a začne sa pre nich nová etapa života – náročná, ale určite 

krásna. Taká, akú si každý zariadi. Opýtali sme sa ich, ako by zhod-

notili svoje pôsobenie na základnej škole. Tu sú otázky, ale aj ich od-

povede: 

1.Aký bol Váš obľúbený predmet? 

Amy – Angličtina. 

Maťo Katrák – Fyzika. 

Matúš – Telesná výchova. 

Laura – Výchova umením. 

Dušan – Fyzika. 

Dominika – Fyzika. 

2.Bude Vám chýbať Váš kolektív? 

Všetci sa jednoznačne zhodli: „ÁNO!“, iba Dušanovi a Janovi S. 

nie. 

3.Čo Vám bude najviac chýbať zo základnej školy? 

Kolektív. 

Niektorí učitelia. 

Naša trieda. 

4.Tešíte sa na stredné školy? 

Opäť jednoznačná odpoveď: „Áno.“ 

My Vám teda prajeme, aby sa Vám na stredných školách darilo, aby 

ste zúžitkovali všetko, čo si odnesiete z našej základnej školy, na kto-

rú, veríme, budete mať len tie najkrajšie spomienky. 

 

Nikola Ďubašáková a redakčná rada 

Na slovíčko s... 
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Sme žiaci 4.A triedy a je nás 24. No nie vždy to tak bolo. V prvom 

a v druhom ročníku sme boli 2 triedy, ale v 3. ročníku nás spojili do 

jednej. Rýchlo sme si na seba zvykli a dnes je z nás jeden perfektný 

kolektív.  

Blíži sa koniec školského roka a my sa veľmi tešíme do školy 

v prírode, ktorá bude pre nás zas niečím novým a po návrate nás ešte 

čaká plavecký výcvik. Toto však nie sú jediné aktivity, ktoré nám 

spestrovali naše štyri roky.  

Všetko sa to začalo v prvej triede. My, prváci, sme spolu 

s princeznou a vílami naučili hlúpeho Jana čítať, písať, počítať, za-

spievali sme mu anglickú pieseň Bingo a na oplátku sme zas boli 

pasovaní za prváčikov.  Nasledovali vianočné besiedky, na ktorých 

sme mamičky vždy niečím pekným obdarovali a naše mamičky čas-

to vyronili aj slzičku šťastia, besiedka ku Dňu matiek, koncoročné 

výlety vo Vychylovke, v Demänovskej jaskyni, v Banskej Štiavnici, 

navštívili sme divadelné predstavenia v Národnom dome a v štúdiu 

v Martine, absolvovali sme dopravné ihrisko v Beniciach, vždy sme 

sa tešili na návštevy k ujovi rezbárovi do Turčianskeho Petra, do 

Turčianskej Štiavničky na nezabudnuteľné zážitky so zvieratkami  

a na prechádzky v parku.   

Veľkým zážitkom bola Andersenova noc. Kreslili sme si na tričká, 

vytvárali papierové kostýmy (náš Marcel takmer odpadol, no nemo-

hol si to dovoliť, veď by si pokazil kostým :D), zahrali sme sa na 

Popolušku a preberali sme hrach a fazuľu, pozreli sme si svetelnú 

šou, zažili nočné behanie po škole len s baterkami a čelovkami. Po-

čas celého večera sme dostávali za splnené úlohy gombičky, 

z ktorých sme nakoniec vytvorili na plátna rozprávkové stromy.   

Predstavujeme... 4.A triedu 
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Som žiakom 4. A triedy a môžem povedať, že je to úžasná trieda. 

Máme veľa náučných, zábavných a veselých výletov. Sme dobrý 

kolektív, ktorý drží vždy spolu. Navzájom si pomáhame, hráme sa, 

nikdy si nenadávame. Nie sme žalobaby a nie sme ani drzí. Proste, 

máme sa radi. Na hodinách počúvame pani učiteľky, aj keď zavše 

rozprávame. Myslím, že naša pani učiteľka nás ma rada.  

Matúš Piroh 
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Pripravili: žiaci 4.A s pani učiteľkou Miriam Szabovou 
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Predstavujeme Vám novú rubriku, v ktorej sa dozviete zaujímavosti zo 
zvieracej ríše, ale aj informácie, o ktorých ste dodnes vôbec netušili... 
Vedeli ste, že... 
 
-  slon je jediné zviera, ktoré nemôže skákať? 

 

-  tráviace šťavy krokodíla dokážu rozpustiť medený klinec? 

 

- konzola PlayStation je v Číne zakázaná? 

 

-   lemur dokáže svoju hlavu otočiť do oboch 

strán až do 180 stupňov? 

 

-  leňochod chodí rýchlosťou 3cm za minútu, ak 

sa ponáhľa? 

 

- každoročne dopadne na povrch Zeme 1 000 

ton hviezdneho prachu? 

Viete, že... 



12 

- kravy majú najlepších priateľov, s ktorými 

trávia väčšinu času? 

 

- každou sekundou Slnko spáli 4 milióny ton 

vodíka? 

 

- keď vydry spia, držia sa labkami, aby od 

seba neodplávali? 

 

- v Japonsku majú reštauráciu, v ktorej zamestnávajú opice ako čašní-

kov? 

 

-  40% Američanov si myslí, že ľudia a dinosaury žili v rovnakom 

čase? 

 

- tigrí rev je počuť 3 km ďaleko? 

 

-  anglická armáda má viac koní ako tankov? 

 

 

 

 

 

 

Miriam Vladárová 
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Vlastná tvorba 
 

Báseň o papieri 

Letel papier, letom svetom 

a pristál na hlavách deťom. 

Deti papier chytili,  

do zberu ho hodili. 

 

Papier v zbere narieka, 

unáša ho papierových sĺz rieka. 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

ujo školník pri ňom stál. 

 

Vytiahol ho von z rieky, 

papier v suchu hovel si, 

keď vtom prišiel malý žiak, 

pretočil papier naopak. 

 

Spravil na ňom štyri čiary 

a zazvonil zvonec malý. 

To je koniec básničky 

papierovej Aničky. 

 

Radka Socháňová, 2.B 
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Naša trieda – 7.B 
 

Vieme, že nám nejde matika, 
ale tvárime sa, že sa nás to netýka. 
Cez hodiny pracujeme ako mravce, 

no cez prestávky meníme sa na dravce. 
 

Aj keď spory medzi sebou máme, 
domácu úlohu si vždy odpísať dáme. 

Naša triedna má z nás vrásky, 
no aj tak sme jej veľké lásky. 

 
Miriam Vladárová, 7.B 

Vlastná tvorba 
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Piataci v telke: 

Naši piataci sa vybrali na výlet do Bratislavy, kde mali natáčať ďalšiu 

časť zábavnej súťaže Daj si čas. Náš tím sa skladal z Aďka Rybára, 

Anky Giertovej, Marka Lisíka a Katky Kyselicovej. Bojovali proti ZŠ 

s MŠ K. Strmeňa v Palárikove. Nakoniec, po tuhom boji, vyhrali vý-

sledkom 8:15. Gratulujeme. 

Futbalový turnaj 8. a 9. ročníka: 

Turnaj sa konal vo Vrútkach a boli štyri skupiny, z ktorých vždy postu-

poval jeden víťaz. Naši chlapci tuho bojovali, ale postup im tesne ušiel. 

Skončili druhí v skupine. Za krásne umiestnenie ďakujeme. 

Návšteva z Fulneku: 

25.5. našu školu opäť navštívili žiaci z družobnej školy vo Fulneku. A 

keďže sa s nimi už dobre poznáme, tak sme si s nimi poriadne zasúťa-

žili. Boli sme rozdelení do asi desiatich skupín, ktoré medzi sebou sú-

ťažili v rôznych disciplínach. Žiaci mali výbornú náladu a odniesli si 

odtiaľ nových kamarátov. Sme radi, že sme ich opäť mohli vidieť. 

Andrej Benko 

 
Aktivity na škole 
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Medzinárodný deň hasičov 

Na Slovensku slávime rôzne sviatky. Niektoré 

sú veľmi známe, iné, naopak, takmer nikto 

nepozná. Vedeli ste, že slávime aj Medziná-

rodný deň hasičov? 

Medzinárodný deň hasičov vznikol v roku 1999. Vznikol  na podnet 

pripomenutia  si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností 

zomreli pri  požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadru-

jeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoje 

životy k ochrane bezpečnosti nás všetkých. 

Silvia Benková 

Sviatky jari 
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 Deň Zeme 

Deň Zeme si na našej škole každoročne pripomíname 22. apríla. 

V súčasnosti ide o ekologicky zameraný sviatok, ktorý upozorňuje 

ľudí na dopady ničenie životného prostredia. 

       Ako vlastne tento sviatok vznikol? 

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali 

pri oslavách jarnej rovnodennosti a oslavovali príchod jari. 

      Kedy, kde a prečo bol prvýkrát oslávený Deň Zeme? 

Prvý Deň Zeme bol oslávený 22. apríla 1970 v San Franciscu. Kam-

paň s týmto sviatkom spojená si kládla za cieľ preniesť otázku ekoló-

gie do politických kruhov. Cieľom bolo začať viac recyklovať odpad-

ky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. 

OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (22. apríla 1971). V ro-

ku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22.apríl sa stal Me-

dzinárodným dňom Zeme. 

     A ako sme si my na našej škole tento rok pripomenuli Deň Zeme? 

Tento rok sme na našej škole oslávili Deň Zeme jarným zberom pa-

piera a výtvarnou súťažou, v ktorej sme mohli použiť hociktorú dru-

hotnú surovinu. 

Miriam Vladárová 

Sviatky jari 
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Práce našich žiakov ku Dňu Zeme 

Miriam Vladárová 

Pani učiteľka Janíková 
4.A 
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4.A 

7.A ŠT 2 
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Medzinárodný deň detí 

Ako každý rok sa MDD slávi v rôznych kra-
jinách. Ale prečo sa tento sviatok vôbec  
oslavuje?  MDD sa oslavuje zvyčajne 1 . jú-
na. Na Slovensku (a v niektorých ďalších 
krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa 
začal tento sviatok  a v  od roku 1952 . 

Myšlienka MDD vznikla na Svetovej konfe-
rencii v  Ženeve vo Švajčiarsku v roku 1925. 
Zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, 
ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prá-
cou, vzdelaním a inými otázkami, týkajúcimi sa detí na celom svete. 
Po konferencii  viaceré vlády zaviedli tento deň ako oslavu detského 
sveta. Zámerom je urobiť deťom radosť a súčasne poukázať  na prob-
lémy detí na celom svete.  

A preto je v tento deň zvykom, že sa na školách neučí, neskúša, ale 
učitelia si pre žiakov pripravia zábavné doobedie plné hier, ako tomu 
bolo i tento rok. Prišli mušketieri zo skupiny historického šermu Boj-
ník  z Bojníc. Ukázali nám, ako sa kedysi šermovalo a prečo vznikali 
konflikty a my sme sa mohli pustiť do  rôznych aktivít, čo nám pri-
pravili. Bol aj nafúknutý skákací hrad, kde sme sa mohli šmýkať. Pri-
šli medzi nás aj deti zo škôlky a tie mali už o program postarané. Vše-
tci sme boli z tohto dňa nadšení a tešíme sa o rok.  

Sme radi, že nás dospelí majú radi. Páči sa nám tiež, keď sa postarajú 
o choré, ale aj o opustené deti z detského domova. Ukazujú nám, ako 
máme žiť. Tešíme sa, že ešte sme deťmi. 

                               Natália Beláčiková,   

Romana Skrisová 

 

Sviatky jari 
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Medzinárodný deň priateľstva 

Oslavovanie priateľstva sa začalo v roku 1935 

v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomovanie 

si úlohy priateľstva v našom živote. Priatelia 

sú pre nás veľmi dôležití, pomáhajú nám 

a snažia sa navodiť nám dobrú náladu. Tento 

deň by sme mali tráviť so svojimi priateľmi 

a vyjadriť im svoju vďaku za tie krásne chvíle, ktoré s nimi prežíva-

me a určite by sme ich mali pochváliť aj za maličkosti. Hovorí sa, že 

priatelia sú rodina, ktorú si sami vyberáme. Sami určite budete súhla-

siť, že tie najväčšie radosti, starosti, ale i trápenie prežívame najmä 

so svojimi priateľmi. Kedy však tento deň slávime? Kalendáre sa 

v tom líšia. Niektoré za Deň priateľstva považujú 30. júl, iné 1. au-

gust či 8. jún. Je teda len na nás, ktorý deň si vyberieme, aby sme 

tým svojim priateľom povedali, ako nám na nich záleží. Malá rada na 

záver – robte to každý deň.  

Nikola Ďubašáková 

Medzinárodný deň otcov 

Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington už v 

roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všet-

kých otcov ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William 

Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. 

Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že 

matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný 

mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa 

konala v deň narodenín Sonorinho otca, 19. jú-

na 1910. Popularita sviatku rástla a tretia júnová 

nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých ot-

cov. V roku 1966 prezident Lyndon 

Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v kto-

rom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny 

sviatok Dňa otcov. 

Sviatky jari 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spokane_(Washington)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Washington_(%C5%A1t%C3%A1t_USA)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1910
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonora_Smart_Doddov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/1910
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lyndon_Johnson
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lyndon_Johnson
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1. máj — Sviatok práce 

Sviatok práce oslavujú ľudia vo viac ako 80-tich krajinách po ce-

lom svete. Tento deň sa „oslavuje“ oddychom ľudí, na ktorých do-

zerá patrón všetkých pracujúcich, svätý Jozef. 

Avšak, zatiaľ čo sa sviatok oslavuje v Európe 1. mája, Američania ho 

oslavujú na konci leta a Austrálčania rôzne dni v mesiacoch marec, 

máj a október. Tento sviatok sa spája s veľkými protestmi 

a s rozdelením dňa na tri časti: 8 hodín práca, 8 hodín odpočinok, 8 

hodín vlastné aktivity. 

Európa 

V Nemecku a Švédsku je od začiatku 20.stor. sviatok známy ako „Tag 

der Arbeit“. Vo Veľkej Británii, Belgicku, Chorvátsku, Portugalsku, 

Španielsku, Srbsku, Turecku, Taliansku a v Rusku, na Slovensku je 

Sviatok práce oslavovaný 1.5. Vo Fínsku 1.5 oslavuje mladšia generá-

cia počas prvomájovej noci. Počas dňa zvyknú „korunovať“ sochy 

v mestách a pri tejto príležitosti nosia študenti čiapky na hlavách 

v celej krajine. Nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku sa zvyknú 1. 

mája stavať máje. Bulhari zakladajú ohne a preskakujú ich, pričom 

vydávajú rôzne zvuky, aby vystrašili hady. 

Kanada a USA 

V Kanade oslavujú Sviatok práce 1. mája. V Spojených štátoch ame-

rických považujú sviatok za oficiálny deň konca leta a oslavujú ho 1. 

pondelok v septembri, či už predĺženým víkendom s rodinou alebo 

stretnutím s priateľmi pri pikniku. Sviatok práce bol v USA spájaný 

s násilnými protestmi, a preto sa ho prezident Grover Cleveland rozho-

dol presunúť a oslavovať v septembri, aby sa s týmto sviatkom nespá-

jalo násilie. 

Južná a Latinská Amerika 

V Brazílii je Sviatok práce dňom, kedy sa každoročne upravuje mini-

málna mzda. V Argentíne je deň práce považovaný za dovolenkový.  

Sviatky jari 
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Austrália 

V Austrálii oslavujú tento sviatok v rôzne dni, v závislosti od štátov – 

niekde ho oslavujú v marci, v ďalších  v máji alebo dokonca v októb-

ri. V Novom a v Južnom Walese, v Južnej Austrálii a v okolí hlavné-

ho mesta ho oslavujú 1. pondelok v októbri. V Tasmánii a vo Viktórii 

majú Sviatok práce 2. pondelok v marci, zatiaľ čo v západnej Austrálii 

1. marcový pondelok. Avšak na druhej strane v Queenslande 

a v Severnom teritóriu ustanovili 1. máj za sviatok, ktorý oslavuje za-

mestnancov. Dôvodom rozdielnych dní osláv v Austrálii je, že každý 

štát a územná správa vydávajú licenciu na určovanie dňa sviatku prá-

ce. 

Nový Zéland 

Na Novom Zélande oslavujú sviatok práce 4. pondelok v októbri. 

Ázia 

Hongkong, Pakistan, Malaysia, Singapore, Srí Lanka, Vietnam majú 

oficiálne stanovený Sviatok práce. V Thajsku ho považujú za národný 

sviatok a v Indii sa tento sviatok nazýva Maharashtra. Jedine 

v Japonsku nie je tento deň považovaný za sviatok. V Číne naopak 

dostávajú zamestnanci 3 dni voľna. Od roku 2008 si môžu zobrať 1 

deň voľna v máji a 2 dni v apríli a v júni. Na Filipínach bol Sviatok 

práce prvýkrát oslavovaný skôr ako na Slovensku, a to v roku 1903. 1. 

máj oslavujú aj na Havaji, avšak tento deň, nazývaný Lei Day, je po-

važovaný za deň, kedy sa oslavuje os-

trovná kultúra a kultúra domorodých 

obyvateľov. 

Afrika 

Sviatok práce poznajú aj v Egypte a 

v Južnej Afrike. 

Margita Hűberová 
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Vtipy 

 
,,Jožko, kde máš svoje vysvedčenie?“ 
pýta sa mama svojho syna na konci školského roka. 
,,Požičal som ho Jankovi, chcel nastrašiť svojich rodičov.“ 
 
Slon si kúpi nové tenisky. 
Ako si tak ide, pristúpi žabu. 
Žaba vypúli oči a slon hovorí: 
,,To čumíš na moje nové tenisky, čo?“ 
 
,,Kde pracuješ Fero?“ 
,,V bani.“ 
,,A čo tam robíš?“ 
,,Umývam okná.“ 
 
Pračlovek si číta vysvedčenie svojho syna 
a hovorí: 
,, To, že si dostal trojku ešte chápem, ale že si dostal 
päťku z dejepisu, ktorý má len dve strany tak to nechápem!“ 
 
Otec sa vráti za služobnej cesty a pýta sa syna: 
,,Janko, hádaj čo som ti doniesol?“ 
,,Nič.“ 
,,Ty nezbedník! Zase si uhádol!“ 
 
Príde malý dinosaurus za mamičkou a spýta sa: 
,,Mami, keď zomrieme, pôjdeme do neba?“ 
Mamička sa naňho pozrie a povie: 
,,Nie. Do múzea.“ 
 
 
Mišo ukazuje ockovi vysvedčenie. 
,,Samá päťka! Niečo tak hrozné som ešte nevidel!“ 
,,Ja tiež nie, včera som toto vysvedčenie našiel medzi tvojimi doku-
mentami z detstva.“ 
 
 
 

Miriam Vladárová 
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J Ú L M Á N E M Á Z 

J Á M E T E R G J M 

U H L Y E O A E Ú G 

H A Z U A D K O N U 

R L Š Č K P I G A M 

N O D I I O Z R E A 

I K M T R V Y A T I 

E Š L E F E F F I O 

E M Í Ľ A Ď T I K S 

S L O V E S Á A A O 

Osemsmerovka 

Nájdi slová:  AFRIKA,  ETIKA,  GEOGRA-
FIA,  

 JÚN, JÚL, JUH, SLOVESÁ, ZÁMENÁ, 

KM (kilometre), METER, MÍĽA, 

NIE, ODPOVEĎ, OS, ŠKOLA, UČITEĽ,  

UHLY, FYZIKA, GUMA, 

ZŠ (základná škola)  

 OSEMSMEROVKA (3 slová): 

 
  

Miriam Vladárová 
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Vysnívaný je to čas, 
má ho rád každý z nás. 

Cez zimné sa sánkujeme, 
cez letné sa vykúpeme. 

 
A potom škola volá, 
je to ale veľká smola. 
V školičke sa učíme, 

/ tajnička / 

Tajnička 

1                

2                 

3                 

4                    

5                     

6                  

7                 

8                 

             

9                  

10                  

11                 

12                 

13                   

14                  

15                  

16                  
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1 Orgán sluchu   

2 Krajina v Ázii   

3 Pomôcka na šitie   

4 Hallowenska ozdoba   

5 Obyvatelia Severného pólu  

6 Hmyz - po anglicky BUTTERFLY 

7 Najväčšie zviera    

8 Dopravný prostriedok  

9 Drahý kov   

10 Máj ..... čas   

11 Zvuk pri búrke    

12 Balík slamy   

13 Obyvateľ Talianska   

14 Prefíkané zviera   

15 Otravný hmyz   

16 Horľavá látka   

Margita Hüberová  
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