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PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORKY 

Ahoj decká! 

Po letných prázdninách sme opäť začali vstávať o siedmej hodine ráno 

(niektorí aj skôr ), sedieť v laviciach, počúvať ale aj trápiť naše pani 

učiteľky. Zatiaľ čo si zvykáme na školský režim, naša redakčná rada 

nelenila a začala pre Vás pripravovať prvé číslo časopisu Fajnovinky, 

ktorý práve držíte v rukách.  

Tento rok sme prešli menšími zmenami. Tou prvou zmenou je, že nám 

pribudli dve nové redaktorky a to jedna z 3.ročníka a druhá zo 6.ročníka. 

Ďalšia zmena je tá, že máme novú šéfredaktorku, ktorou som práve ja 

“Barča“. Mojou úlohou je starať sa o celý časopis, o jeho vzhľad, 

správnosť článkov a o všetko, čo k tomu patrí .  

V tomto čísle sme si pre Vás pripravili rôzne rozhovory, vtipy, tipy, 

tajničky, pochválime sa Vám s talentom niektorých našich žiakov,  ale 

dozviete sa aj o niektorých z množstva exkurzií a akcií, ktoré sa v našej 

škole uskutočnili. Verím, že napriek zmenám sme Vám priniesli opäť ten 

náš starý známy školský časopis, ktorý Vás poteší nielen v oku, ale aj na 

duši. 

Prajem Vám pekné chvíle strávené pri čítaní nášho časopisu. 

S pozdravom Vaša šéfredaktorka *Barča*             
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REDAKČNÁ RADA 

 

Zľava hore: Veronika Bučková, Vaneska Jenojánková, Barborka Janíková, Deniska Prívarová 

Zľava dole: Tánička Mazúrová, Nikolka Halásová, Margarétka Kobolková  

To sme my – my, čo máme na svedomí toto číslo Fajnoviniek. Väčšinu z nás už 

poznáte z minulého roka, ale ako vidíte, máme medzi sebou aj nové tváre, ktoré 

sa Vám predstavia pri jednotlivých článkoch.  

Skôr než sa začítate do stránok nášho časopisu, chceme Vám poďakovať za to, 

že ste si ho otvorili, za čas, ktorý mu venujete a aj za podporu, ktorú nám 

prejavujete, alebo po prečítaní tohto časopisu prejavíte.  

Zároveň Vám chceme zaželať pokojné, radostné a milostiplné vianočné 

sviatky, nech svetielka, ktoré rozsvietite vo svojich príbytkoch 

rozsvietia aj Vaše srdcia, aby ste ani Vy, ani nikto, kto sa s Vami 

stretne, netrpel smútkom, nedostatkom a nevšímavosťou, ale aby sa 

každý cítil užitočný a milovaný nielen v tieto dni, ale celý nasledujúci 

rok! 
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JESEŇ V ŠKOLE 

... NOVÁ ZÁHADA NA ÚVOD  

TAJOMNÁ PANI SA OBJAVILA 

NA NAŠEJ ŠKOLE 

 

... náš tím detektívov opäť zisťoval nové skutočnosti o tomto 

paranormálnom jave...  

 

Ako prví na svete Vám prinášame rozhovor s tou, ktorá sa stará 

o poriadok v našich neporiadnych triedach a vždy ich zmení na 

nepoznanie šibnutím čarovnou metlou -  

 - pani upratovačka Evka Pakošová: 

 

1- Páči sa Vám na našej škole ? 

Áno, veľmi. 

2- Kedy ste prišli na našu školu ? 

V marci. 

3- Koľko Vám trvá upratať jednu triedu ?   

Približne 20 minút . 

4- V ktorej triede je  najlepší poriadok ? 

V 4.A triede. 

5- Čo by ste odkázali našim  žiakom ? 

Aby sa dobre učili, poslúchali a aby mali úctu k starším. 

Ďakujeme za rozhovor!  

Pripravili: Vaness a Barča 
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Básnička o jeseni  

              (Nikolka Halásová, 3.A) 

 

 

Volám sa Nikol Halásová, mám 8 rokov 

 a chodím do 3. triedy. Rada sa učím, 

 najradšej mám náboženstvo a matematiku. 

Medzi moje záľuby patrí čítanie 

 a vyrábanie voňaviek a mydiel. 

 

 

 Žltá, oranžová, hnedá, červená,  

takéto farby každá jeseň má. 

S týmito farbami listy maľuje,   

každý školák sa z toho raduje. 

 

Keď príde zo školy pustí si šarkana, 

na lúke za domom každý ho naháňa. 

Zo stromu pomaly lístie padá,  

ježko si pod ním jabĺčko hľadá.   

 

Robí si zásoby, zima sa blíži, 

schová sa do nory nech mu nik neublíži. 
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V piatok 20.10.2017 sme mali deň zdravej výživy. Každá trieda pripravovala 

rôzne aktivity a recepty, ktoré na hlavnej chodbe odprezentovali všetky triedy. 

Bolo z čoho vyberať a všetko bolo jedlé. Mne najviac chutili uhorkové kvety od 

8.A. Deviataci pripravili jednohubky, chlebíčky, čokoládové guľôčky a vyrezávali 

dyňu. Šiestaci nás prekvapili rezmi z  BeBe keksov, jednohubkami, kokosovými 

guľôčkami, zeleninovým a ovocným šalátom. Naši najmenší a štvrtáci vyrobili 

ovocné a zeleninové postavičky, plagát a citrónovú vodu. Druháčikovia robili 

ovocného páva. Tretiačikovia vyrábali ovocné tanieriky. Ďalšie postavičky 

a limonádu prichystali aj piataci. Naši siedmaci sa vynašli a pripravili jogurtový 

dezert s ovocím. 8.A zahviezdila uhorkovými rolkami plnenými rybacou nátierkou a 

zeleninovými myškami z reďkovky.  

   

Žiaci 2. stupňa sa 26.10.2017 o 06.20 hod. vydali do Nitry. Čakala ich dlhá 

cesta. V autobuse bola zábava. Ako prvá ich čakala návšteva Nitrianskeho hradu. 

Vnútri bol kostol. Prišla teta Eva, ktorá nás previedla mestom a povedala nám 

jeho legendy a povesti. O kúsok ďalej bolo Divadlo Andreja Bagara. Potom nás 

čakal Románsky kostolík. Užívali sme si krásny výhľad. Boli tam aj jaskyne, 

v ktorých sa dalo aj stanovať. A potom sme sa vydali na cestu domov.
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Dňa 6.10.2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili výletu v Košiciach. Začalo to 

tak, že sme sa ráno stretli na železničnej stanici v Čadci a nastúpili do vlaku 

smer Košice. Keď sme dorazili do Košíc, vybrali sme sa k Slovenskému 

technickému múzeu. Cestou sme videli veľa krásnych stavieb. Napríklad Dóm 

svätej Alžbety, spievajúcu fontánu a veľkú elegantnú zvonkohru. Dozvedeli sme 

sa, že má 22 zvonov a to preto, lebo Košice majú 22 mestských častí. Potom sme 

dorazili do múzea, kde sme videli veľa zaujímavých projektov a pokusov. V prvej 

časti  - vo fyzikálnom oddelení - nás najviac zaujal obraz, v ktorom sme videli 

seba, ale aj veci pred nami.  Unavení, ale šťastní a plní nových dojmov sme 

nastúpili do vlaku a cestovali späť domov. Veríme, že nové vedomosti v živote 

využijeme a na pekný výlet budeme dlho spomínať. 

  

Prechádzka nočnou Olešnou má svoje čaro. Zistili sme to v piatok 10.11.2017, 

kedy sme si večer ozvláštnili svetielkami lampiónov. Vďaka nášmu CVČ a pod 

dozorom pani učiteľky Filušovej, Piontekovej a Vancelovej a niektorých ochotných 

rodičov sme cestou ku kostolu a späť zažili čaro neskorého jesenného večera. 

A že nám bola poriadna zima sme dokázali aj po návrate do školy, kedy sme 

s chuťou do seba dostali teplý čaj a sladký keksík. Predtým však sme pred školou 

na cestu vzduchom vypravili lampióny šťastia. Snáď sa naše tajné priania splnia. 

Už teraz sa tešíme na budúci rok!  

 

Pripravili: Janka, Meggi, Táňa, Vaness, Barča 
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Počas tohtoročného EDJ mali žiaci okrem iných úloh vymyslieť báseň na tému: 

farebná angličtina. Tu Vám prinášame tie naj ... top básničky, ktoré vymysleli na 

školskej chodbe počas pár na to určených minút. Sami posúďte, ako sa im to podarilo: 

RAINBOW   (Valika Chabroňová a Sima Gavlasová, 8.A)  

Marko išiel pred dom, kričí „Aha rainbow!“   

Lea beží rýchlo vpred, vidí dúhu – kričí „Red!“ 

Lukáš je už veľký rodič, v dúhe je aj farba orange. 

Bea má vždy veľa slov, ona vidí v dúhe yellow. 

Peťko zbiera vavrín, on má rád farbu green. 

Mirko je už velkej  kluk, bude zdravý ako buk. 

 

BEZ MENA    (Lukáš Zajac, Peter Kobolka, Marek Kramarčik, Sebko Kozák, Roman Čišecký, 4.A)  

Na ceste je log. 

Prišiel k tomu dog. 

V lese žije fox.    

Zabalil ho box. 

 

NO NAME 2 (Barbora Janíková, Tamara Dodeková, Vanesa Jenojanková, Adela škuľaviková, 9.A) 

Everybody z nás je inej farby - biely, brown ale aj čierny. 

Nevidíme žiadny rozdiel, veď predsa každý z nás má iný podiel. 

 

PÍSMENO „U“  (Adam Bocko, Kristián Zajac, Matej Perďoch, Jakub Krišták, Timo Svitek, 7.A) 

Look, cook, puk v škole je kľud.    

Keď sa narodil kluk, robil veľký hluk. 

                                                Vypracovala: Janka, Meggi a Barča 
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KERIC NA NAŠEJ ŠKOLE 

Ako je známe, už pár rokov spolupracujeme s čadčianskym Kericom, ktorý nám 

každoročne zabezpečuje lektorov anglického jazyka. Vďaka nim majú naše deti 

možnosť bežne sa stretávať s anglicky hovoriacim mladým človekom a získavať tak 

skúsenosti v komunikácii v cudzom jazyku a zároveň sa majú možnosť presvedčiť 

o tom, že aj ľudia zo zahraničia sú v mnohých oblastiach rovnakí ako my. 

Tento rok k nám zavítala Janet Jaccarino z Talianska. Zatiaľ si u nás ešte len zvyká, 

ale od prvej chvíle je vidno, že práca s deťmi ju veľmi baví. Držíme jej palce, aby sa 

jej ročný pobyt na Slovensku páčil a mala s nami len pekné zážitky. 

Vlani sme v škole hosťovali Mariu Elenu Rizzato tiež z Talianska a rok predtým 

Marieke Hendriks z Holandska. Práve tá nam na konci novembra poslala list,ktorý 

venovala všetkým našim žiakom a učiteľom (ale určite myslela aj na ostatných 

zamestnancov školy). Jeho obsah Vám prinášame práve teraz – na stránkach nášho 

časopisu: 
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Sme radi, že sa Marike darí a aj my jej v najbližších týždňoch pošleme list s našimi 

novinkami. 

Pripravila: Barča 
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PRIŠLA ZIMA 

Mikuláš 

Tohtoročný Mikuláš priniesol našej škole sladké balíčky. Každý si na nich pomaškrtil. Anjelici 

pomáhali Mikulášovi tieto balíčky rozdávať. Čerti naopak urobili veľkú spúšť, zlé deti pomazali 

uhlím a zobrali ich do vreca. Po návšteve Mikuláša bol 1. stupeň a piataci v bábkovom divadle v 

Žiline na predstavení Škaredé káčatko. Bola to zábava a bol to nezvyčajný príbeh. 

 

 

Zdobenie perníčkov 

V piatok 08.12.2017 sme v rámci tvorivého popoludnia v našom CVČ zdobili perníčky – jedny zo 

symbolov Vianoc. Hoci sme len začiatočníci, snaha bola. Presvedčiť sa o tom môžu všetci tí, ktorí 

neodmietnu naše pozvanie a prídu sa pozrieť na našu vianočnú besiedku vo štvrtok 21.12.2017 

o 15.15 hod. v priestoroch hlavnej chodby ZŠ s MŠ Olešná. Prijmite naše pozvanie aj na vianočnú 

burzu, kde nájdete výrobky, ktoré sa narodili pod rukami našich žiakov a ktoré si môžete kúpiť 

a tým urobiť radosť sebe aj nám. 

 

Vypracovali: Táňa, Meggi, Janka 
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Z NAŠEJ TVORBY 

Počas vyučovania Výtvarnej výchovy sme v našej škole objavili zopár talentov: 

                                  

         Jakub Cudrák, 7.A                    Monika Halajová, 7.A 

     

Radko Kubiš, 6.A                         Denisa Gajdičiarová, 6.A 

         

             Tatiana Mazurová, 6.A      Petra Číková, 7.A 
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ANTISTRESY 

A teraz si vyskúšajte,  

ako by sa darilo v kreslení Vám ! 

                                              Pre malých 

     Pre veľkých 

 

Pripravila: Meggi 
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  Denim

Nestarnúci denim! V chladnejšom období skús rifľovú 

 bundu vrstviť a obliecť si ju napríklad pod tvoj obľúbený  

kabát. Najväčším plusom je, že investícia do každého 

 denimového kúsku sa oplatí, pretože ho budeš nosiť roky. 

 

 

Folklór 

  
Na jeseň a zimu si môžete zaobstarať 

 kabáty, košele alebo šaty či dokonca aj 

 čižmy s folklórnymi motívmi. Stačí tak  

málo a budeme sťaby vystrihnuté z Mrázika. 

 

 

Červená od hlavy po päty 

Modrá je dobrá, no tento rok je červená lepšia!  

„Ministerstvo farieb“, inštitút Pantané, 

 vyhlásil za top farbu jesennej a zimnej sezóny 

 práve tento krásne sýty krvavý odtieň.   

 Pričom v móde bude všetko od červených  

 predĺžených kabátov, cez vlnené šaty až po 

 výrazné doplnky vo forme červeného klobúka,  

  kabelky alebo čižiem. 

Vypracovala : Vaness 
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VTIPY 

 

Hádajú sa tri sliepky - česká, slovenská a nemecká, ktorá z nich znesie 
viac vajec:                                                                                     

-Ja znesiem denne päť vajec – chváli sa česká sliepka.  

 – Ja znesiem denne desať vajec –chváli sa nemecká.  

Slovenská sliepka vraví: 

-Cha! Načo by som si  namáhala prdélku, keď sa dajú kúpiť v obchode.  

 

Volá otec doktorovi: „Pán doktor, môj syn je chorý!“ 

„A aké ma príznaky?“    

„Zajtra píše písomku z matematiky.“ 

 

 

  „Viete čo potrebuje slon ak má hnačku?“ 

„Hlavne veľa miesta.“  

 

 

„Viete prečo slimák nebeží?“  

„Nemá rád, keď mu vejú uši.“   

 

Pripravila: Nikolka Halásová 
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TROCHU POÉZIE 

Volám sa Janka Kotková. Mám 11rokov a chodím do 6.A.Moje záľuby sú 

 korčuľovanie, bicyklovanie a starostlivosť o zvieratá. Mám rada tmavé  

farby. Môj najobľúbenejší predmet je Telesná výchova. 

 

Sniežik padá vietor fúka, 

Chrobáčiky driemu dnuká. 

Drieme Meduška i čmeľ. 

Aj ježko by driemať chcel, 

Ale aha, pod oknami,      

Kde má skrýšu s jabĺčkami, 

Naraz zastal obor biely 

S hrncom na hlave. 

Čo to je? 

 

 

Oheň v krbe tíško praská, 

v srdciach vládne pokoj, láska, 

z oblohy sa sype sneh, 

všade počuť detský  smiech. 

 

Želáme Vám lásku, zdravie a pokoj  

nielen počas Vianoc ale aj v Novom roku 2018! 

 

Pripravila: Janka Kotková 
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