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A sme tu opäť! 

 

V novom zložení, ale pre vás. Časopis Školák má 

staronové redakčné zloženie. Minuloroční deviataci 

odišli na stredné školy a štafetu prebrali tohtoroční 

redaktori, deviataci Lenka, Gabika, Renátka, 

Klaudia  a Mirko.  Grafiku pripravili Valika 

a Jakub. 

Tento školský rok  chceme začať jesenným číslom. 

Nájdete v ňom zaujímavé články , jesennú  

omaľovánku, a tí, ktorí majú radi krížovky, si tiež 

prídu na svoje. Pretože krížovka v tomto čísle 

časopisu bola vytvorená len pre nás – žiakov našej 

školy! 

               Tak šupsa čítať a lúštiť! Prajeme                            

.                     príjemnú zábavu!     

 

Redakčná rada: Valika Hamalová, Jakub Buzalka - grafika 

Renátka Pleváková , Gabika Staníková 

Mirko Kučík, Lenka Satinová, Klaudia Dlapová 

 

 pani učiteľka Mgr. Martina Fedorová 
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Dejepisno-literárna exkurzia Banská Bystrica, Tajov 

Tento rok s stretli dve významné výročia: 75.výročie SNP a 145.výročie 

narodenia Jozefa Gregora-Tajovského. 

A keďže pamätníky pripomínajúce tieto  udalosti sú  v Banskej Bystrici 

a jej blízkom okolí, rozhodli sme sa spojiť „dva v jednom“ a zorganizovať 

dejepisno-literárnu exkurziu.  

Žiaci 7.-9.ročníka nasadli skoro ráno do autobusu a pocestovali do srdca 

stredného Slovenska, do Banskej Bystrice. Tam 

ich čakal bohatý program v podobe krátkej 

potulky po centre mesta a jej najznámejších 

pamiatkach. Potom sa presunuli do Múzea SNP, 

kde ich čakala takmer dvojhodinová 

exkurzia spojená s výkladom. Veru bolo čo 

pozerať i počúvať. Lektor Lukáš  pútavým 

spôsobom  priblížil smutné  udalosti 2.svetovej vojny, ktoré boli umocnené 

mnohými exponátmi. Ako povedal lektor: „ sú to originály a za každým z nich je 

jeden ľudský osud.“ Stála expozícia je tento rok  obohatená o multimediálnu 

výstavu, kde si mohli žiaci sami zažiť chvíľu v zákope, či obdivovať vozidlo 

Mercedes, na ktorom sa vozili vojenskí velitelia. Exkurziu sme ukončili 

prehliadkou vojenskej techniky vo vonkajších priestoroch Múzea. 

Literárna časť exkurzie pokračovala v malebnej  dedinke Tajov pri 

Banskej Bystrici. Navštívili sme rodný dom spisovateľa Jozefa Gregora-

Tajovského, kde je inštalovaná stála expozícia venovaná spisovateľovi, ale aj 

ďalšiemu významnému rodákovi  Jozefovi Murgašovi, vynálezcovi rádiotelegrafie 

Týmto sa chceme poďakovať p. lektorke z Literárneho a hudobného múzea 

v Banskej Bystrici za veľmi príjemný prístup 

a krásny výklad k obidvom známym rodákom. 

Vedeli ste, že: 

Jozef Gregor-Tajovský ..............učil nejaký čas 

aj v Dohňanoch? 

Jozef Murgaš ............................bol vlastník 16 

patentov, napr. „Zón systém“ (prvý bezdrôtový prenos informácií a ľudského 

hlasu), rybársky navijak?  

                                                                                    Gabika Staníková a Lenka Satinová                       
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Kalendárium 

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok 

na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa 

istým druhom smútku, reflexie, spomienok. Cirkev si v novembri pripomína dva 

významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Druhým 

významným dňom je Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná 

Dušičky (2. novembra).  

1. november: Sviatok všetkých svätých 

 Cirkev už po stáročia spája so Slávnosťou všetkých 

svätých nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie 

strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po 

vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, 

kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom 

oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých.  

Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až 

do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a sv. Ján Zlatoústy 

(354 - 407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov. Ešte aj v dnešnom 

gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých. Slávnosť všetkých 

svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od 

cisára Fokusa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho 

Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkov. Pápež 

Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. 

novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých 

svätých.  

Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už 

nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v 

Írsku, potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. (827-844) 

rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň 

pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári 

alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku 

je Slávnosť všetkých svätých dňom pracovného pokoja. 
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2. november: Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Spomienku na všetkých verných zosnulých zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 

998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi 

rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.  

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne 

navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery 

(Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam 

v očistci.  

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá 

spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a 

modlitba na úmysel Svätého otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho 

ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k 

všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do 

polnoci určeného dňa.  

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže 

získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 

novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie obvyklé podmienky. 

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú 

už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či 

oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci 

môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471). 

 

11. november: Martin 

Martin  z Tours by sa mal vlastne volať Martin zo 

Sabarie, lebo sa narodil v roku 310 v Sabarii, ktorá sa 

nachádza v dnešnom Maďarsku. Ale Martinovi rodičia sa 

čoskoro presťahovali do Pávie v severnom Taliansku. 

Jeho otec bol rímsky dôstojník. Martinovi sa to 

veľmi páčilo. Aj on chcel byť dobrým vojakom. Martin sa 

už ako dieťa učil jazdiť na koni a šermovať. Ako 15ročný 

vstúpil do rímskej légie. e bol usilovný a odvážny, čoskoro 

sa stal dôstojníkom rímskeho jazdectva. 

 



 6 

Ale prečo sa volá Martin z Tours? A prečo je taký obľúbený a slávny? 

Najznámejší je príbeh, ktorý rozpráva o tom, ako jedného zimného večera 

prechádzal Martin ulicami mesta na koni. Pod mestskou bránou sedel žobrák, 

ktorý sa triasol od zimy a žobral. Martin sa zastavil a rýchlo začal prekutávať 

svoje vrecká, no nenašiel nič, čo by mohol mužovi dať. Vtom mu napadlo, že svoj 

teplý vojenský plášť rozdelí na 2 polovice a jednu dá žobrákovi. Tak aj urobil. 

V noci sa mu snívalo, že prišiel za ním Ježiš oblečený do jednej polovice plášťa, 

ktorú daroval žobrákovi. Sen na Martina tak zapôsobil, že chcel Ježiša viac 

spoznať. Zatúžil po samote a tichu, chcel sa utiahnuť do pustovne alebo kláštora. 

Martin odišiel z armády a utiahol sa do samoty. Ale ľudia začali za nim chodiť  

a on im vždy pomohol  v trápení, vypočul si ich starosti. 

Martina zvolili za biskupa 

Keď  v meste Tours, v blízkosti Martinovho kláštora, hľadali nového 

biskupa, ľudia si spomenuli na Martina. Ale on sa skryl v maštali medzi husi. Tie 

však tak gagotali, že prezradili Martinovu skrýšu a on sa nakoniec naozaj stal  

biskupom v meste Tours. Odvtedy ho ľudia začali volať Martin z Tours. Jeho 
dobrota a láskavosť sa tak zapísali do sŕdc ľudí, že sa stal obľúbeným svätcom 

do dnešných dní. Zomrel 8. novembra, ale pochovaný bol 11.novembra a odvtedy sa 

slávi jeho meno i jeho pamiatka.                                                                            Klaudia Dlapová                                                
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Halloween – áno či nie? 
 

V posledných rokoch sa aj na Slovensku stal obľúbeným sviatkom 

Halloween, ktorý sa k nám dostal z Ameriky. Autorstvo Halloweenu, ako pôvodne 

pohanského sviatku, sa pripisuje starým Keltom. Bol to sviatok, ktorý sa oslavoval 

na prelome letnej a zimnej časti roka. Verilo sa, že vychádzajú škriatkovia, ktorí 

môžu ovplyvňovať ľudí. Vtedy sa ľudia prezliekali, aby zmiatli tieto bytosti a v 

podstate to bol večer plný čarov, ktorý Kelti svätili. Dnes sa sviatok oslavuje 

30.októbra, deň pred sviatkom Všetkých svätých. 

V 16. storočí sa v anglosaských krajinách cirkevný 

Sviatok všetkých svätých a Halloween „zliali”. Dnešná 

podoba Halloweenu vznikla v Amerike. Írski a škótski 

prisťahovalci boli predovšetkým protestanti, ktorí 

neslávili cirkevné Dušičky. Vrátili sa preto k pohanskej 

verzii sviatku. Íri, ktorí sa do Ameriky prisťahovali najmä 

v 19. storočí, začali robiť svetlonosov z dýň, namiesto 

dovtedy tradičnej repy a sviatok sa rýchle „uchytil”. 

Samotný Halloween sa na Slovensko dostal po roku 1989 vplyvom 

amerikanizácie. Aj keď zábava a chodenie po domoch v strašidelných maskách 

neladilo s naším prostredím, je známe,  že už v minulosti sa na juhu Slovenska či v 

Rakúsku tento čas bral ako sviatok tekvíc. Tieto plodiny sa v týchto oblastiach 

pestovali a tak sa v jeseni vyrezávali a ľudia do nich dávali svetielka. 

Halloween nemá podľa kresťanských cirkví s oslavami Sviatku všetkých 

svätých a pamiatky na všetkých verných zosnulých nič spoločné. Pri Halloweene 

ide o preberanie cudzích vplyvov, ktoré majú pre ľudí svoju príťažlivosť, no 

nemajú nič spoločné s pietnou spomienkou na zosnulých. Halloween propaguje 

kultúru smrti a často sa spája aj s okultizmom, čo je nezlučiteľné s kresťanskou 

náukou. Zábavný charakter Halloweenu môže v sebe skrývať aj určité riziko, že 

namiesto tichej spomienky na blízkych zosnulých budeme oslavovať smrť 

a temnotu.  

zdroj:  internet                                                           upravila: Renátka Pleváková                                                                
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Krížovka s tajničkou 
 
1.  Tvrdý kameň                                                                                Ž _ _ _ 

2. Andrej Sládkovič sa volal vlastným menom          _ _ _“_ _ _ _ _ I _  

 

3.   

4. Príbeh spracovaný do jednotlivých bodov                         _ _ _ _ V _   

5. Má značku H2O.                                                                        _ O _ _  

6. najmenšie prirodzené číslo                                                           J _ _ _ _ 

 

7. Magické číslo                                                                                S _ _ _ _   

8. Slovné druhy delíme na ohybné a....                                             _ E _ _ _ _ _ _                  

9. Ústredná myšlienka v diele sa nazýva......                               _ __ N _   

 

10.Vynašli ho Sumeri a má tvar kruhu                                                 K _ _ _ _ _  

11.Ustálené slovné spojenia (na F )                                               _ _ A _ _ _ _ _ 

_ _ _ _  

12.Vodca izraelského národa(vyviedol z Egypta)                        _ _ _ Ž _ _ 

13. Pani učiteľka prvákov (krstné meno)                                              D _ _ _  

14. Opozitum slova mŕtvy                                                           _ _ _ Ý 

 

15. módna značka zo Španielska (obľúbená p.uč. Šulavíkovej)               D _ _ _ _ _ 

_ _ 

16. posledná časť kompozície príbehu (úvod, zápletka,...)    _ _ _ _ _ _E _ _ _ 

17. Diakrické znamienko                                                        _ _ _ _ _ Ň 

 

Krížovka pre mladších žiakov  
 

1. Názov školského časopisu                         _ _ _ _ _ _ 

 

2. Má meniny 11. novembra                                _ _ _ _ _ _  

 

3. Na poslednej strane tohto časopisu je         _ _ _ _ _ _   

 

4. Sv. Martin sa narodil v meste                    _ _ _ _ _ _ _ 

 

5.  6.decembra má meniny                             _ _ _ _ _ _ _ 
 

                                                                                        Pripravil: Miroslav Kučík 
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Pre šikovné ručičky a maškrtné jazýčky 
 

Keď sa budete náhodou nudiť v týchto jesenných sychravých dňoch 

a nebude sa vám chcieť pozerať stále do mobilu, skúste prekvapiť svojich 

rodičov a kamarátov skvelými mafinami, ktoré sami upečiete. Vôbec to nie je 

zložité, zvládnu to aj začiatočníci. 

 

Recept je od našej pani asistentky Editky Baškovej . 
 

 

Potebujeme: 
 

2 vajcia 

125 ml mlieka 

125 ml oleja 

150g kryštálový cukor  

150g hladká múka 

1 prášok do pečiva 

1 vanilkový cukor 

2 lyžice kakao 

 

Postup: 

 

Celé vajcia šľaháme s kryštálovým cukrom asi 3-5min, kým nie je úplne 

rozpustený cukor. Postupne pridávame múku zmiešanú s kypriacim práškom, olej 

mlieko a vanilkový cukor. Všetko spolu dobre vymiešame. Nakoniec pridáme 2 

lyžice kakaa a znovu premiešame. Keď je cesto dobre vymiešané (bez hrčiek), 

pripravíme si formu na mafiny. Formu buď vymastíme olejom alebo do nej vložíme 

košíčky na mafiny.  Cesto nalievame do pripravenej  formy. Pozor! Lejeme len do 

polovice. Pečieme vo vyhriatej rúre pri 180 °C asi 15 – 20 minút. 

 

Hotové mafiny môžeme dozdobiť podľa vlastnej fantázie, napr. nasekanými 

mandľami, lentilkami a pod....                                      

                                                                           Dobrú chuť želá redakcia ! 
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