
 Milé dievčatá a chlapci ! 
 

Teraz máte aj vy 
možnosť vytvárať 

podobu nášho školského 
časopisu . 

 

 

Stačí, ak vhodíte svoj 
príspevok (s menom autora alebo anonymný) 
do papierovej schránky s označením školský 
časopis.  
 

Príspevky – texty, fotografie, kresby..., musia  
byť vaše, nechceme poéziu a prózu z internetu 
alebo texty odpísané z akejkoľvek knihy !!! 
 

Vyjadrite sa k podujatiam a udalostiam na škole, 
píšte o akciách na škole, svoje nápady, odkazy, 

pripomienky - spolužiakom i vyučujúcim ! 
 

POZOR ! Svoj názor vyjadrite slušne a pod-
porte ho argumentmi! 
 

Tešíme sa najmä na básne, poviedky, 
rozprávky, interview, vlastné úvahy... 
 
 

Na vaše texty a februárové číslo sa teší 
redakčná rada. 

 

    Zrkadielko 
 

Spektrum informácií zo života žiakov 

zo ZŠ s MŠ Ráztočno 
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Ako sme vznikli 
 

Narodil sa časopis! Ako? Veľmi ťažko. Najprv musí 

niekomu skrsnúť v hlave nápad. A tento nápad je nutné 

dať aj na papier alebo do počítača.  
Ale jedna hlava a jeden nápad je na vytvorenie školského 

časopisu málo, a tak sa musí spojiť viacero hláv a viacero 

nápadov a tieto múdre a vynaliezavé hlavičky, ktoré sa 
spojili, vytvorili redakčnú radu. Redaktormi školského  

časopisu sú žiaci 8. a 9. ročníka, pod vedením pani 

učiteliek, ktoré sú im nápomocné pri ich tvorbe.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Adresa: ZŠ s MŠ Ráztočno 
             Komenského č. 428/43 

             972  31  Ráztočno 
            
Tel.č. : 046/54 70 120 

E-mail: zsraztocno@gmail.com  

Web.:   www.obecraztocno.sk  
 

Časopis vychádza od školského roku 2012/2013 ako 
občasník pod vedením pani uč. Mgr. Z. Krajčovičovej. 

            Škôlkarom 
 

Vieš, aké je teraz ročné obdobie?  Vymaľuj dieťa, ktoré 
je správne oblečené. 
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Pre bystré hlavičky 
 

Poznáš čísla? Pospájaj ich do obrázku a obrázok si 
vyfarbi. 
 
 
 

 

 
 

   Zo života školy 
 

                       

                       

SEPTEMBER 
 

3. 9. 2012 – Slávnostné otvorenie školského roka 2012/13, 
4. 9. 2012 – podpis Zmluvy a návšteva SOŠ v Handlovej, 
5. 9. 2012 – dopravné ihrisko a beseda s pani policajtkou, 
10. 9. 2012 – začal zber papiera v škole,  
27. 9. 2012 – besdeda so spisovateľmi. 
 

OKTÓBER 
 

5. a 19. 10. 2012 – Minifutbal – športové súťaže, 
8.- 12. 10. 2012 – Týždeň zdravej výživy – súťaže, aktivity, 
9. 10. 2012 – beseda s dentálnou hygieničkou, 
29. 10. 2012 – divadielko Doktor Jajbolíto, 
30. 10. 2012 – Imatrikulácia prvákov.      

                                                     

 



    Na slovíčko so...  
 

spisovateľkou                
        a prekladateľkou 
 

                  Vladimírou 

   Komorovskou 
 

1. Kde ste sa narodili a kde bývate? 

Narodila som sa v Trenčianskych Tepliciach, ale v  súčasnosti žijem 
v blízkosti Budmeríc v Bratislavskom kraji. 
 

2. Ktoré cudzie jazyky ovládate? 

Vyštudovala som FF UK v  Bratislave, odbor francúzsky a ruský 

jazyk, prevažne prekladám z francúzštiny, no viem aj po poľsky. 
 

3. Kedy ste začali písať? 

Bolo to ešte v študentských časoch, ale všetko, čo som vtedy napísala, 
som roztrhala. Neviem, bolo to asi preto, že som si myslela, že to nie 

je také dobré. 
 

4. Kedy ste vydali svoju prvú knižku? 

Ako som už spomínala, píšem a tvorím už dávno. Najviac času však 
venujem najmä  prekladom kníh. Prispievala  som aj do rôznych 
časopisov (Slovenka, Zdravie, Plus 7 dní).   

No keď sa vo mne nahromadia rôzne pocity a podnety, som nútená 
sadnúť si za stôl a písať. Vtedy zanedbávam celú domácnosť a len 

píšem a píšem. Prvá kniha, ktorá mi vyšla, sa volá Všivavé osudy 
a bola vydaná v roku 2007. 
 

5. Aký je váš najobľúbenejší spisovateľ a literárne dielo? 

Na túto otázku sa nedá presne odpovedať. Ale najviac sa mi 

v súčasnosti páči francúzsky spisovateľ Emil Zola a jeho naturizmus.  
Knižka, ktorú považujem za nesmrteľné a najkrajšie dielo a neustále 
sa k nej vraciam, sa volá Bambi.  
                                                      (Zuzana Majdanová, 8. ročník) 

     Receptárik     
                                        Jablkové rezy  

                              alebo „pité“ starej mamy                      

Potrebujeme: Cesto: 500 g polohrubej múky, štipka soli, prášok    
do pečiva, 2 vajcia, 250 g masla, 125 g práškového cukru, citrónová 
kôra. Plnka: 4-5 lyžíc mletých orechov alebo bielej strúhanky, 1 kg 

očistených, nahrubo postrúhaných jabĺk, 50 g hrozienok, mletá 
škorica, kryštálový a vanilínový cukor a práškový cukor na posýpku.  

Postup: Múku preosejeme, pridáme prášok do pečiva, štipku soli, 

práškový cukor a postrúhanú kôru z umytého citróna, premiešame,    
v strede zmesi urobíme nožom jamku a vyklopíme do nej 2 celé 
vajcia. Stuhnuté maslo postrúhame a najprv nožom, potom dlaňami 

rýchlo vypracujeme polotuhé cesto. Vyvaľkáme 2 bochníky, 
prikryjeme obrúskom a pripravíme plnku. Umyté jablká olúpeme      

a nahrubo postrúhame. Jeden väčší bochník cesta vyvaľkáme na 
pomúčenej doske a s pomocou valčeka preložíme na suchý plech. 
Cesto zarovnáme do krajov a posypeme pomletými orechmi, alebo 

bielou strúhankou, ktoré vsajú prebytočnú šťavu z jabĺk. Potom 
rozsypeme do rovnakej vrstvy postrúhané jablká, umyté hrozienka, 

poprášime mletou škoricou alebo škoricovým cukrom, vanilínovým   
a kryštálovým cukrom. Vyvaľkáme druhý bochník cesta vo veľkosti 
plechu a s pomocou valčeka cesto prenesieme na plech a ochutené 

jablká prikryjeme. 

Vrchné cesto miestami prepichneme 

vidličkou, aby pri pečení unikla 

para z jabĺk. Pečieme vo vopred  

vyhriatej horúcej rúre pri 200º C  

asi 30 minút. Upečené krájame 

 na 5 x 5 cm štvorce.  

Vrch pocukrujeme. Dobrú chuť! 



    Vtipy zo školy 
 

 

 
- Ach, mamička, keby si vedela, ako sa mi po tých sviatkoch 

nechce do školy. Všetci mi tam idú na nervy, aj žiaci,              
aj učitelia, aj školník...  
- Nič si z toho nerob, synak. Zober si desiatu a pekne choď. 

Veď ti už minulo päťdesiat, tak musíš niečo vydržať! 
 

Učiteľ:  
- Musím vám povedať, vážená pani, že váš syn je veľmi 
slabý v zemepise!  

Matka:  
- To nevadí, pán učiteľ. My aj tak nikde necestujeme. 

 

Príde učiteľka do triedy a hovorí žiakom:  
- Dnes budeme počítať s kalkulačkami.  

Deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej hovorí:  
- Koľko je 590 kalkulačiek a 790 kalkulačiek? 
 
 
Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:  

- Váš syn nič nevie.  
Otec dopísal:  

- Práve preto ho posielam do školy. 
 

                                 Učiteľka hovorí žiakom:  

                                - Ako vidíte žiaci, vonku nám krásne  
                                sneží,  čo keby sme začali s guľovaním?  

                                - Áno, áno - kričia deti.  
                                - No dobre... k tabuli príde Nováková!  
 
 

    Čo nás zaujíma 

 

                           O zbojníkoch  
                                       v Ráztocne  
 

     Kedysi dávno, keď sa ešte v Kremnici ťažilo zlato vo 

veľkom, viedla obchodná cesta z Turca – Mošoviec cez 
Ráztočnianske lazy. Táto cesta, ktorá viedla cez hory, sa 
zdala bezpečnejšia a bola aj kratšia ako pôvodná. 

     No netrvalo dlho a na salašoch, Ráztočianskych lazoch 
a v sklárni – dnešnom Sklenom, sa začali schádzať zbojníci, 

ktorí prepadávali vozy so zlatom. Zbojníci čakali pod 
kopcom nazývaným Strach. Bol to strmý kopec a keď ho 

vozy zdolali, ostávali pod ním oddýchnuť si. Práve v takej 
nestráženej chvíli prepadávali zbojníci obchodníkov 

a furmanov s vozmi. 
      Pri jednom takomto prepade bol jeden zo zbojníkov 

zastrelený. Skala, ktorá pripomína mohylu zbojníka, dodnes 
stojí na Rovne. 

     Pri inom prepade zasa pod kopcom Strach bol chytený 
jeden zbojník, ktorého potom na výstrahu popravili na 
námestí v Kremnici. Keď zbojníkovi dali posledné slovo 

pred smrťou, obrátil sa k prítomným ľuďom a povedal: „Až 
je tu niekto z Ráztočna, aby vedel, že v Hubyhákovej pod 

najväčším dubom som zakopal zlato.“  
     Veľa rokov po poprave zbojníka ľudia kopali, hľadali 

zlato. Nikomu sa to však nepodarilo, a tak ľudia žijú v tom, 
že v našich horách, kdesi pod najväčším dubom, je 

zakopaný veľký poklad.  (povesť z knihy Biela ľalia, 1995 Prievidza) 



Sviatok všetkých  svätých  
            a Dušičky 

 

V prvý novembrový deň si pripomíname Sviatok všetkých svätých. 

Druhého novembra zase deň Pamiatky zosnulých. Ten je tiež ľudovo 
nazývaný Dušičky. Tieto dni sú charakteristické spomienkami na tých, 

čo už nie sú medzi nami, návštevami cintorínov, zapaľovaním sviečok 
na hroboch a zdobením čečinou. 

Korene Sviatku všetkých svätých siahajú až do 4. storočia.               
Vo Východnej cirkvi sa už od tohto storočia slávila spomienka na 
všetkých tých, ktorí položili svoj život za vieru. V Západnej cirkvi sa 
datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. 
Sviatok všetkých svätých prvýkrát oslávili v Ríme dňa 13. mája 
609. V tento deň sa slávila posviacka bývalého pohanského 
chrámu Panteónu, ktorý bol postavený v roku 25 pred Kristom          

a pohania ho zasvätili všetkým bohom. 

Neskôr pápež Gregor III. (731–744) zmenil slávenie Všetkých svätých 
zo dňa 13. mája na deň 1. novembra. V tento deň v Bazilike sv. Petra 
slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých, pretože je 
mnoho svätých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Pápež Gregor 
IV. o 100 rokov neskôr rozšíril tento sviatok na celú cirkev a odvtedy 
sa každoročne slávi po celom svete. 

Na sviatok všetkých svätých nadväzuje deň Pamiatky na všetkých 
verných zosnulých  – Dušičky. V roku 998  opát Odilo 
v benediktínskom kláštore Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra 
večer vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť 
veľkú zádušnú omšu. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto 

spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali 
v 14. storočí. 

Počas obidvoch sviatkov 1. a 2. novembra nielen veriaci, ale 
i ostatní obyvatelia na Slovensku navštevujú hroby svojich 
blízkych, zdobia ich kvetmi a zapaľujú sviečky. V týchto 
sviatočných dňoch sa konajú v kostoloch i na cintorínoch omše 
a modlitbové stretnutia.                                               (zdroj: internet) 

     Z našej tvorby  
 

Jeseň 
 

     Po horúcich a krásnych letných dňoch prichádza menej 

obľúbené ročné obdobie – jeseň. S jeseňou prichádzajú sychravé 

dni, v ktorých je každý deň iný. 

     Od skorého rána zahalila pustú krajinu hustá hmla. Hmla 

ovládla všetko živé, ale aj neživé. O niekoľko hodín sa pomaličky 

stráca. Konečne sa začali listy na stromoch pýšiť svojou 

farebnosťou. Ihličnaté stromy im tichučko závidia, hoci vedia, že 

o niekoľko dní o svoju pýchu prídu.  

     Vysmiate a žiarivé slniečko pomaly vychádza z obro-

vitánskeho mraku. Zrazu všetko ožilo. Vtáčiky začali krásne 

spievať celému lesu. Ten sa im odvďačí svojou pestrou farbou. 

Všetko sa už chystá na veľký oddych, ktorý príde v zime. Plytký 

potôčik, ktorý tečie lesom, sa trblieta. Parí sa z neho ako 

z lokomotívy. Celá príroda je rada, že sa blíži obdobie veľkého 

odpočinku. Prichádza veľká a hustá tma v podobe noci. Všetko 

zaspalo. 

     Pod jeseňou si veľa ľudí prestaví len škaredé a veterné 

počasie, no ja si predstavím krásnu a farebnú prírodu, ktorá sa 

stále mení.                                    (Tomáš Podolec, 8. ročník)  

 
Moji starí rodičia 

 

     Mám starých rodičov, ktorých mám veľmi rada. Aj keď 

rozprávajú troška zastarane až východniarsky, celkom dobre im 

rozumiem. V mojej prítomnosti sa snažia hovoriť tak, aby som aj 

ja rozumela. 

     Veľmi si ich vážim, pretože vždy, keď niečo potrebujem, mi 

pomôžu. Viem, nie každý má starých rodičov, ktorí sú dobrí. 

Niektorí sú možno prísni, a preto sa s nimi vnúčatá nerozprávajú, 

a niektorí sú možno už po smrti. Častokrát sa stáva, že deti 

svojich starých rodičov ani nepoznajú.  

     Ja mám starých rodičov, ktorí sa nahradiť nedajú. Najmä moja 

starká vždy stojí pri mne. Naučila ma veľa naozaj skvelých vecí, 

napríklad štrikovať, háčkovať a dokonca, keď som bola maličká, 

ma učila šiť. Preto aj ja budem vždy stáť len za ňou.   

                                                (Bianka Adamcová, 9. ročník) 


