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Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského. Sviatok je
oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si
za svoju dlhoročnú prácu, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Aj v našom meste žijú
mnohí pedagógovia, ktorí si za svoju činnosť zaslúžia ocenenie a jednou z takýchto foriem
ocenenia ich práce je udeľovanie plakety J. A. Komenského. Pedagógov na ocenenie
nominovali riaditelia škôl. Slávnostne vyhodnotenie sa konalo 28. marca 2014 v budove
mestského úradu. Plaketu odovzdával primátor mesta Ing. Ján Hartel a vedúci oddelenia
školstva, sociálnych
vecí a zdravotníctva pán Mgr.
Ladislav Vendrinský.
Naša škola navrhla na ocenenie bývalú pani učiteľku Martu Kubatkovú za celoživotnú tvorivú
a obetavú prácu pedagóga v školských službách. Na našu školu nastúpila ako učiteľka v
školskom roku 1970/1971. Svoju lásku k deťom naplno rozvíjala
ako doma, tak
v zamestnaní. Na „Nábreží“ bola počas svojho učiteľovania súčasťou skvelého kolektívu
pedagógov v ročníkoch 1- 5. Určite aj dnes si nejeden bývalý žiak tejto školy spomenie na
pani učiteľky Melániu Muškovú, Annu Kantoríkovú, Martu Sláfkovskú, Zitu Pastuchovú
a ďalšie. Pani Marta Kubatková patrila k učiteľom milujúcim deti i svoju prácu, hrdým na
svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantným k ich nedostatkom a slabostiam. Učila
ich nielen písať, čítať, poznávať svet, ale aj konať dobro. Často siahala až na dno svojich
profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby im ukázala tú správnu cestu vzdelávania. Bola
učiteľkou a každý svoj deň bola za to vďačná. Jej práca bola spájaná s takými vlastnosťami,
ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný až materinský
vzťah k svojim zverencom. Jej poslednými žiakmi boli deti z 3.C školského roku 1990/91.
Srdečne jej blahoželáme k oceneniu a želáme pevné zdravie.

výhercovia tajničky zo Záškoláka čísla 3 sú Ester Šughová V.C, Simona Trnovcová 5. A,
Diana Svrčková 5. C trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a ceny doručíme. Tajnička
znie „ SLOVENSKO “ .a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a
oddychu. Nech je Tvoje srdce obklopené láskou všetkých blízkych hviezda. Nech pod
stromčekom nájdeš veľa darčekov, ktoré Ťa ...

Na našej škole sa nazbieralo
15 501 fliaš.

Hoci sme nevyhrali,
pomohli sme prírode vďaka
vášmu záujmu a usilovnosti.

Najviac fliaš nazbierali a víťazmi tejto súťaže
v našej škole sú:

1.
2.
3.
4.
5.

Veronika Jurkovičová - 5.A- 745 fliaš
Tatiana Janáčiková - 7.A- 678 fliaš
Michal Káčer
- 9.C- 649 fliaš
Samuel Vlček
- 8.B- 643 fliaš
Patrik Sporiš
- 6.B- 538 fliaš

Európsky školský mliečny program vyzýva deti, aby
konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú
stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu
podporovaním rozvoja správnych stravovacích a
výživových návykov, ktoré vydržia po celý život.
Prostredníctvom Európskeho školského mliečneho
programu poskytuje Európska únia dotácie pre školy
a iné vzdelávacie zariadenia, aby mohli poskytnúť
svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne výrobky. Projekt Školský mliečny program
nie je len o mlieku. Je o mlieku, jogurte, syre, cmare a ostatných lahodných mliečnych
výrobkoch dôležitých pre správnu výživu a vyváženú stravu. A čo ponúka Školský
mliečny program, do ktorého sme sa zapojili od apríla 2014 aj my, pre našich žiakov
stravníkov v ŠJ? Na zozname sa nachádza mlieko a jeho ochutené
varianty a väčší sortiment syrov (vrátane nízkotučných syrov) a
fermentovaných mliečnych výrobkov, akým je napríklad cmar.
Mliečne výrobky zmiešané s ovocím a ovocnými šťavami
poskytujú žiakom ešte lahodnejšie a zdravšie možnosti. A prečo
práve mliečko a mliečne výrobky? Mlieko a mliečne výrobky ti
dodajú silu v každodennom živote, pretože sú plné vápnika,
vitamínov, minerálov a iných výživných látok potrebných pre
tvoje telo. Viac o tomto projekte sa môžete dočítať na jeho
oficiálnej internetovej stránke. http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_sk.htm

Každá živá bytosť má právo
žiť na svete. Podľa mňa tí, čo
hovoria, že svet je zlý, nemajú
pravdu. Svet nie je zlý, zlé je
to, čo na tom svete je.
Mne sa osobne svet páči. Páči
sa mi na ňom pestrá príroda.
Je tu veľa živočíchov a taktiež
ľudí,
ktorí
tento
svet
spríjemňujú. Mám rád pohľad na západ a východ slnka. Mám rád ten pocit, keď sa
nadýchnem. Veľmi rád mám aj vietor a letný dážď. Milujem, keď padá prvý sneh. Rád
počúvam šum vody a pohľad na kývajúce sa stromy. Páči sa mi, ako na jar začne všetko
kvitnúť a spievajú vtáky svoje piesne. Mám rád, ako sa na jeseň zafarbí príroda a zmení sa
tak, že pri pohľade na ňu si neviete predstaviť, ako inak by mala vyzerať.
Ale na druhej strane sa mi nepáči, že ľudia sú sebeckí, klamú a vyvyšujú sa. Nemám rád tých,
čo znepríjemňujú život iným. Trápi ma, keď, sa pozriem na vyrúbané lesy, znečistené
rieky....Nepáči sa m,i ako týrajú zvieratá pre potešenie.
Každý by si mal uvedomiť, ako mu je dobre na svete a prestať ho ničiť a ubližovať živým
bytostiam.
Peter Kohút

Na svete je množstvo povolaní. Každé má v sebe
určitú mieru podstatnosti. Je to veľmi individuálne.
Každý vidí „zlato“ v niečom inom. V práci strávime
veľkú časť nášho života, oveľa väčšiu ako s vlastnou
rodinou a priateľmi. Ak budeme nespokojní so
svojím povolaním, budeme nespokojní so svojím
životom. Správny výber povolania pomáha človeku
byť šťastný, spokojný a úspešný.
Dňa 7.3.2014 sa žiaci tretieho ročníka a devätnásti
žiaci štvrtého ročníka zúčastnili na interaktívnej
edukačnej expozícii Prvé detské mesto povolaní na
Slovensku v obchodnom centre MIRAGE v Žiline.
Zámerom expozície bolo prispieť k lepšej orientácii
detí vo svete profesií. Prostredníctvom konkrétnych
povolaní sa praktickým spôsobom oboznámili s
rôznymi profesiami, ktoré si skúšali vlastnými silami. Naše deti navštívili tematické stanice povolaní:
KINEX Na tomto mieste sa zoznámili so strojárskou výrobou – svetom techniky a strojov. Dozvedeli sa, že
ložiská môžeme nájsť v mnohých zariadeniach. Zistili, ako vlastne ložisko funguje, z čoho sa ložisko skladá, ako
sa konštruuje, vyrába a nakoniec, kde sa používa.
KIA Žiaci sa tu ponorili do sveta automobilov. Zistili, ako vzniká auto. Animátori ich previedli výrobnými
povolaniami v automobilovom priemysle.
KRANKAS- Zdravotnícke zariadenie Deti tu videli nemocničnú izbu. Dozvedeli sa informácie o povolaní
lekára a zdravotnej sestry. Získali informácie o význame prevencie: meranie váhy, výšky a základných odberov
pre stanovenie zdravia a správnej životosprávy.
Západoslovenská energetika Na tejto stanici získali informácie o výrobe elektrickej energie. Jej výrobu si
mohli vyskúšať na nainštalovanom bicykli: šliapaním na ergometri vyrábali elektrickú energiu, ktorá následne
rozsvecovala žiarovky (vizualizácia výroby elektrickej energie a systémov jej rozvodu až do bytov ľudí).
Dm Žiaci si v reálnom obchode vyskúšali viaceré reálne činnosti: privítanie zákazníka, práca s pokladňou,
uloženie tovaru na regáli, cenové označenie tovaru.
DHL Logistika je odvetvie plné zaujímavých činností. Deti sa mohli obliecť do rovnošaty kuriéra, skladníka,
zamestnanca zákazníckeho centra či vodiča kamiónu. Vyskúšali si, ako prebieha proces objednávky prepravy a
komunikácia so zákazníkom. Naučili sa telefonovať so zákazníkom, skontrolovať údaje pri prevzatí zásielky,
odvážiť ju a vybrať poplatok za prepravu.
Rajo Na tomto mieste predstavili deťom povolania z oblasti výroby mlieka a mliečnych výrobkov. Deťom
priblížili kolobeh spracovania mlieka od jeho produkcie na slovenskej farme až po hotový výrobok na regáli.
Dozvedeli sa, ako sa pracuje v laboratóriu, ako sa vytvára návrh obalu produktu a pod.
SEVAK Voda prejde kus cesty, kým sa dostane do vodovodnej batérie u nás v domácnostiach. Tento celý
príbeh putovania vody v meste im názorne a podrobne prerozprávali. Jej výrobu, dodávku ku spotrebiteľovi, ale
aj následné odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
TELECOM V Telekome nevyrábajú telefóny ani počítače, ale poskytujú služby, ako telekomunikačné služby,
hlas, zvuk, internet. Na tomto mieste sa dozvedeli, na čo by si mali dať pozor pri telefonovaní alebo na internete.
Naše deti sa v tento deň stali na chvíľu predavačmi, logistami, stavbármi, zdravotnými sestrami, lekármi,
mechanikmi, elektrotechnikmi. Dúfajme, že ich voľba povolania bude správna, uspokojivá. Mgr.Čelková Jana

Angličtina v galérii patrí medzi aktivitu netradičného vyučovania cudzích
jazykov. Pýtate sa, čo má umenie spoločné s jazykmi? Umelecké diela, tak ako
jazyk, vyjadrujú naše myšlienky, pocity, príbehy a očakávania. Žiaci ZŠ
Nábrežná si už druhýkrát vyskúšali pretlmočiť myšlienky umeleckých diel do
anglického jazyka. Vďaka Hanke Hudcovičovej Lukšů z kultúrneho centra
Stanica Žilina-Záriečie zažili moderné umenie v Galérii PlusMínusNula tak, ako
ho doposiaľ nevnímali. Prvotné dojmy žiakov sa síce spájali s momentom
prekvapenia: „Čo tu budeme robiť?!“ Vďaka našej sprievodkyni sa však
v angličtine zoznámili s príbehmi vystavených diel a popritom, celkom
nenásilne, prechádzali na angličtinu a snažili sa v nej vyjadriť svoj nový rozmer
vnímania reality. Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka akcie

Jedného, nie tak pekného dňa nás pani učiteľka pozvala na „prespávačku“
v škole .
Všetci sme si zobrali spacáky a nejaké spoločenské hry . Keď som prišla do našej triedy ,
našla som tam dvanásť spolužiakov: Matúša, Klaudiu, Barboru, Natáliu, Jakuba, Erika,Tina,
Alenu, Martina, Luciu, Veroniku a Sama. Všetci sme si sadli na zem a hrali Človeče,
nehnevaj sa ! Večer sme si išli ľahnúť . Zrazu nám niečo zaklopalo na dvere. Keď sme
otvorili, našli sme tam Marťankov. Veľmi sme sa zľakli.
Marťankovia si prišli po Klaudiu. Klaudia išla s nimi a už sa nevrátila. Začali sme sa
o ňu báť. Pani učiteľka zistila, že Klaudia je šéfom Marťanskej armády. Všetci sme si
povedali, že to nemôže byť pravda. Zrazu sa niečo zablýskalo v okne.
Barborka sa išla pozrieť, čo sa deje. Uvidela Marťanské ufo a skoro odpadla. Lepšie
sa poobzerala a čo nevidí? V ufe sedí Klaudia. Chystala sa uniesť našu triedu, aby
z nej mohla vyrobiť Marťankov.
Všetci sme sa proti nej postavili a Klaudia od zlosti vybuchla. Marťankov sme zabili
a spravili z nich Marťankovú zmrzlinu. ☺☺☺
Ivana Nemcová, 5.A

Priblížme si niektoré ekologické problémy :
•

•

znižovanie lesných plôch nadmerným vyrubovaním
spôsobuje zmeny v obehu vody v krajine
• holoruby- široké vyrúbané časti lesa zvyšujú možnosť
požiarov
• pôda nie je spevňovaná koreňmi
• dažde spôsobujú zosuvy a odnos pôdy a tým
znečisťovanie okolitých vodných tokov
• vodné toky v dôsledku nedostatočného tienenia na
okraji holorubov sa otepľujú, čo spôsobuje úhyn
niektorých vodných organizmov
odpady , ktoré vznikajú pri všetkých činnostiach človeka- sú produktom
domácností, tovární, nemocníc, rôznych odvetví priemyslu- by ročne zaplnili len
v Slovenskej republike vyše 2000 hektárov plochy do výšky 1 metra

Málokto z nás vie, že :
*1tona zberového papiera ušetrí 17 stromov a 500kW elektrickej energie
*1 tona železného šrotu ušetrí 2 tony čierneho uhlia a 4 tony železnej rudy
*pri výrobe 1 tony recyklovaného papiera sa ušetrí 260 m³ vody
*110 ton starého papiera zachráni asi 1 hektár 80- ročného lesa, ktorý je továrňou na
kyslík
* každá skládka obmedzuje a ohrozuje pôdu, spodné vody a je finančne náročná, no
oveľa nebezpečnejšie sú tzv. čierne skládky
Je naozaj nevyhnutné zamyslieť sa nad tým, ako sa správame k našej planéte, ako
zaobchádzame s odpadmi, ako sa správame v prírode k samotným zvieratám
a rastlinám.

Dňa 19. 3. 2014 sme sa my žiaci 6-teho
ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie na
Hospodársky dvor - farma Raková. Aj
takouto formou sme si utvrdili svoje
teoretické vedomosti z hodín biológie ,
kde sa učíme o rôznych hospodárskych
zvieratách, ich význame , chove a pod.
Tu priamo v praxi sme si mohli chytiť
a aj pohladkať ovečky, koníky, teliatka,
kravy- dojnice, jalovice, dokonca
jedného krásneho barančeka, ktorý
vznikol náhodným spárením divo
žijúceho muflóna a našej domácej
ovečky. Baranček bol naozaj krásny
a veľkou raritou v chove. Mohli sme
ochutnať aj výborné domáce mlieko
a výrobky z neho. Aj napriek n tomu, že
počasie sa s nami doslova zahrávalochvíľu slniečko, chvíľu dáždik, o chvíľu
studený lejak – bolo super. Pripájame aj
zopár fotografií. Žiaci šiesteho ročníka
Lipový kvet
Keď rozkvitne v máji lipa,
každý konár vôňu chytá.
Máj je mesiac plnej lásky,
tešia sa tomu sedmokrásky.
Slnko svieti, smeje sa,
Hádanka
Piaty mesiac v roku našom,
uhádneš to ty aj šašo.
Je to mesiac plný lásky,
tešia sa mu sedmokrásky.
Čo je to?

(jám)

Autor: Tatiana Čurajová
4. B

deti pod lipou hrajú sa.
Vtáčiky lietajú
a krásne si spievajú.
Hľadí na ne kvet lipový,
aký je dnes deň zaujímavý.
Samantha Baldauf 4.B

Tá moja je pre mňa všetko. Do nej som sa
narodila, v nej žijem a som tu šťastná. Kto by
nebol ? Tvoria ju ľudia, ktorých nadovšetko
ľúbim a viem, že aj oni cítia ku mne to isté,
pretože mi to dávajú najavo každý deň
odvtedy, čo som sa narodila.
Moju najbližšiu rodinu tvoria moji úžasní
rodičia a sestra. Sú to ľudia, s ktorými sa
stretávam každý deň. Viem, že im môžem vo
všetkom dôverovať, a preto mi nerobí
problém zdôveriť sa im so svojimi radosťami, ale i starosťami. Už od útleho
detstva sa mi snažia vytvárať šťastný domov plný lásky a porozumenia,
v ktorom žijeme, máme sa radi a snažíme sa neustále si pomáhať a byť si oporou
vždy, keď niečo potrebujeme. Rovnako viem, že domov, ktorý mám, mi bude
domovom vždy, aj keď si založím vlastnú rodinu. Je to miesto, kde sa budem
môcť vždy vrátiť. Keď počujem slovo rodina, predstavím si môj domov, stále
usmiatu mamu, pracovitého otca a svoju skvelú sestru. Viem, že na svete je veľa
detí, ktoré žijú v neúplných rodinách alebo opustené v detských domovoch.
Želám všetkým deťom, aby mali okolo seba takých ľudí, ako mám ja. A tým, čo
majú takéto rodiny prajem, aby si to vážili a nezabúdali, že nie všetky deti majú
to šťastie, že majú oboch chápajúcich rodičov.
Anabela Jarošíková 8.A trieda

Ahoj, bytosť z vesmíru. Vítam ťa na planéte Zem. Žijú tu zvieratá, ktoré môžu byť užitočné,
ale aj nie. Ďalej sú tu ľudia ako ja. Môžu byť vysokí, nízki, tuční, chudí, škaredí, pekní, no
prosto akíkoľvek. Ale na planéte Zem sú aj ľudia , ktorých by som tak nenazvala. Neviem, čo
vo vesmíre jete, ale my jeme všetko, čo nájdeš v obchode. Naša planéta je veľmi pekná , ale
keby si prišiel pred 100 rokmi, bol by si oveľa viac nadšený. Pozerala som film
o mimozemšťanoch a nie ste takí zlí ako v tom filme. Nezľakni sa divých zvierat, len si bránia
svoje teritórium, čiže vlastne svoj dom. Ešte ti chcem povedať, že každý človek je jedinečný a je
cicavec.
Úvahy na hodinách etickej výchovy napísala V. Kubalová 5. C.

Dňa 4.4.-5.4. 2014 sa v našej škole konala ďalšia rozprávková Noc Andersenom. V ríši rozprávok sa spolu
s nami-deťmi ocitli aj 4 učitelia : Mgr. Slávka Svrčková, Mgr. Alenka Drexlerová, PaedDr. Igor Drexler
a Mgr. Monika Mojtová. Akcia je tradične organizovaná pre žiakov piateho ročníka, a tak sa tento rok
naskytla príležitosť aj nám tohtoročným piatakom. Poviem Vám, veľmi sme sa na túto noc tešili a zhodli
sme sa na tom, že to bolo ešte lepšie, ako v našich predstavách . Všetci sme boli prezlečení za pirátov. V
škole sme súťažili, hrali sme sa, čítali,..., v noci sme navštívili mestskú knižnicu a prišli k nám do školy aj
zaujímaví a vzácni hostia – Divadlo na hojdačke i pán primátor Ing. Ján Hartel. Za krásny úvod vďačíme
Fanfárovému súboru pod vedením pána Mgr. Štefana Zábojníka. Celý náš nočný program sa týkal
rozprávok a veľa sme sa dozvedeli aj o Andersenovi. Užili sme si veľa zábavy, lepšie sme sa medzi sebou
spoznali a domov sme si odniesli okrem mnohých darčekov skvelé, nové a nezabudnuteľné zážitky. V mene
všetkých zúčastnených detí, ďakujem spomínaným učiteľom za fantastickú noc, za ich láskavosť a ochotu
stráviť s nami žiakmi túto rozprávkovú noc v škole miesto toho, aby ju strávili so svojimi rodinami.
Lucka Ondrušková, 5.C
Rozprávková Noc s Andersenom je medzinárodný projekt na podporu detského čítania. Podujatie je organizované
pri príležitosti pripomenutia si narodenia známeho autora rozprávok Hansa Christiana Andersena. Táto noc v našej
škole bola už šiesta v poradí.

Úprimné ĎAKUJEM vyslovujem Rodičovskej rade pri ZŠ Nábrežná, Fanfárovému súboru pod vedením Mgr.
Štefana Zábojníka, Divadlu na hojdačke, pani knihovníčkam z mestskej knižnice, pánovi primátorovi Ing.
Jánovi Hartelovi, pani vedúcej školskej jedálne Ing. Vladimíre Klečkovej, zúčastneným kolegom, kolegyni
Kultánovej, pánom školníkom, pani upratovačkám, deviatakom (Marike, Barbore, Tonovi, Lucii, Maji, Nine,
Paťovi,...), pánovi Meriačovi, maminám a babičkám zúčastnených detí - p. Vlčkovej, Lachovej, Vlčkovej,
Drndovej, Brisudovej, Svrčkovej, Kubikovej, Ondruškovej, Paduchovej, Hulinovej ( za sladké dobroty ),
Spolku slov. knihovníkov a knižníc, Dominike, Mati, Lucii, Dianke, i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli. Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová, koordinátorka projektu Noc s Andersenom v ZŠ Nábrežná

Rozprávková noc očami ďalších zúčastnených detí:
-bolo super, keď nám učitelia pred spaním čítali rozprávky. Odnášam si domov veľa krásnych zážitkov. (Klaudia P.)
-bol skvelý program, vďaka tejto noci som si spomenula na rozprávky, ktoré som čítala veľmi dávno. Stálo za to zažiť
túto noc v škole. Keby som mohla ísť znovu, neváhala by som. (Ivana H.)
-veľmi ma bavil rozhovor s naším pánom primátorom Ing. Jánom Hartelom, všetci učitelia boli super a bola s nimi
veľkáááá zábava, chýbalo mi tam nejaké strašenie. Noc s Andersenom odporúčam všetkým deťom...
-Som veľmi pyšný, že som sa mohol tejto akcie zúčastniť, veľmi som si to užil...(Christian G.)
-Tešila som sa už dva týždne vopred, divadlo bolo super. A prvýkrát som videla primátora mesta, bolo úžasné
stretnúť ho. Hoci sa kamarátka na mňa v noci pučila, rozprávková noc bola skvelým zážitkom...(Viktória K.)
-Noc s Andrsenom bola asi tá najlepšia akcia na škole vymyslená pre nás nezbedníkov. Keby som mohla, aj prepadnem,
aby som si ten zážitok na celý život mohla zopakovať. Súťažili sme, hrali sme sa. Prekvapila ma návšteva v knižnici,
nemyslela som si, že tá návšteva bude dobrá, ale bola výborná. Som šťastná, no na druhej strane mi je ľúto tých, ktorí
v škole na rozprávkovej noci neboli a nemohli zažiť to, čo my. Nikdy by som si nemyslela, že bude v škole taká zábava.
Učitelia boli suproví. (Natália T.)
-Som veľmi spokojná, program bol super a stretla som sa aj s kamarátmi. Učitelia vytvárali zábavu pre naše a ich
potešenie, hlavne to robili zo srdca, lebo keby nechceli, tak by sme tam neboli. Videla som na učiteľoch, že boli
šťastní a aj ja som bola spokojná, keď som ich videla. Z učiteľov vychádzala úplne žiara. (Veronika J.)

Netradičné dejepisné dopoludnie nám
pripravila p.uč. Mgr. Monika Mojtová dňa
26.3.2014. Na vyučovanie pozvala
naozajstnú archeologičku. Volala sa Mgr.
Danka Majerčíková a prišla k nám
z Kysuckého múzea v Čadci. Doplnila nám
informácie z hodín dejepisu, čo je to
archeológia a podrobnejšie nám vysvetlila,
čím sa zaoberá. Pripomenuli sme si, že
každá nájdená drobnosť – úlomok
keramiky, minca a iná maličkosť, pomáha
archeológom zistiť, ako sa žilo pred
stovkami rokov. Tak vedci zistili, že Kysuce
boli v minulosti chudobné a ľudia tu žili
v ťažkých podmienkach. Po zaujímavej prednáške nás pani archeologička zobrala na miesto
archeologického výskumu - na Koscelisko v Radoli. Našli sa tu pozostatky dávneho kostola
a dokonca aj ľudské kosti. Bolo to veľmi zaujímavé miesto a sme radi, že sme tam boli.
Archeológovia objavujú dávne príbehy ľudí, avšak mnohé tajomstvá si história nechá pre seba
a my sa to nikdy nedozvieme.
Filip Lach, 5.C

Medzi netradičné aktivity vyučovania
dejepisu na našej ZŠ Nábrežná patria
nepochybne okrem projektových dní, výstav,
besied, exkurzií, ... aj tvorivé dielne.
V predveľkonočnom čase prijal naše pozvanie
prísť medzi nás aj pán Ján Stopjak z
Kysuckého Nového Mesta, ktorý je známy
výrobou prekrásnych veľkonočných kraslíc
( získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí ).
Spolupracujeme s ním už niekoľko rokov
a tvorivé dielne pod jeho vedením sú medzi
žiakmi veľmi obľúbené. Tento rok sa stretli
s ním žiaci šiesteho ročníka, ktorí si domov
odnášali nielen krásne vlastnoručne vyrobené kraslice či korbáče, ale aj poznanie, že trpezlivosť
a precíznosť pri práci je veľmi dôležitá.
Počas besedy Ján Stopjak veľmi ochotne odpovedal na mnohé zvedavé otázky detí , ktoré sa
týkali najmä jeho začiatkov výroby veľkonočných vajíčok, jeho práce, ....
Aj touto cestou mu ďakujem za jeho ochotu prísť medzi nás podeliť sa so svojimi skúsenosťami,
za jeho rady a čas, a prajem mu veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl a nápadov.
Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca DEJ a organizátorka podujatia

Dňa 17. marca 2014 sme sa ocitli v ríši
ľudových rozprávok. Dopoludnie sme
venovali jednému zo zberateľov týchto
skvostov - Pavlovi Dobšinskému, ktorého
určite všetci poznáte. V škole a neskôr

i v mestskej knižnici sme sa o ňom dozvedeli
veľa nových a zaujímavých informácií a ešte viac
sme sa oboznámili s ľudovými rozprávkami.
Z rôznych aktivít počas tohto rozprávkového dňa
sme si odniesli nielen ďalšie poznatky, ale aj
nové zážitky, ktoré spríjemnili naše vyučovanie a dokazujú, že učenie nie je nudné. Veľmi
pekne ďakujem v mene ostatných spolužiakov pani uč. Mojtovej za takéto fajn dopoludnie.
Tešíme sa na ďalšie akcie.
Lucia Ondrušková, 5.C

Niet snáď dieťaťa, ktoré by nebolo fascinované nočnou oblohou a predstavou
nekonečného vesmíru. Naši tretiaci sa 7. 4. 2014 vybrali za tajomstvami vesmíru
do Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. V areáli hvezdárne sa
nachádza budova, s veľkou kopulou namiesto strechy. To je jasný znak, že pod
ňou sa skrýva ďalekohľad na pozorovanie oblohy a všakovakých vesmírnych objektov.
Program v hvezdárni bol zaujímavý a pestrý, sprievodca nám poskytol zasvätený výklad. Premietli
nám film o vesmíre, žiaci získali predstavu o otáčaní Zeme, pochopili príčiny striedania dňa a noci aj
ročných období. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho planétach, o jedinečnosti pozemskej prírody a
života na nej. Získali vedomosti o Slnečnej sústave a spresnili si svoje predstavy o pohybe vesmírnych
telies. Tu sme sa dozvedeli ako vznikla a z čoho sa skladá. Všetko bolo ilustrované fotografiami,
animáciami i vtipným výkladom. Naša cesta Slnečnou sústavou bola zakončená v pozorovateľni
hvezdárne pohľadom na naše Slnko. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci o hvezdárskych ďalekohľadoch
a mohli sme si ich aj obzrieť zblízka. Nemali sme smolu, lebo bolo priaznivé počasie na pozorovanie
Slnka hvezdárskym ďalekohľadom.
Deti preukázali pekné vedomosti o vesmíre počas interaktívneho výkladu. Ktovie, možno medzi nimi
sedeli budúci astronómovia. So záujmom sme si prezreli pre nás pripravený program a páčila sa nám
aj prehliadka objektu hvezdárne a samozrejme aj pozorovacia miestnosť s ďalekohľadom.
Mgr. Jana Čelková

21. marec – prvý jarný deň – bol pre našich prváčikov netradičný, pretože ich čakal Deň vody
s kamarátkou Kvapôčkou. Týmto ITV sme chceli deťom pripomenúť, že voda, ktorej nemáme dostatok,
je neobyčajná a vzácna a treba ňou šetriť.
Spoločne sme vytvorili obrázkové pojmové mapy vody, vypočítali sme Kvapôčkine matematické úlohy
i vypracovali Kvapôčkinu slovenčinu. Deti v skupinách vymýšľali Kvapôčke nové mená a oživovali ju

pastelkami.
V závere dňa sme sa s Kvapôčkou vybrali na prechádzku pozorovať rieku Kysucu a v prírode sme sa
zahrali aj na jarný dážď. Späť sme sa vracali prefúkaní vetrom, ale so slniečkovými úsmevmi na
tvárach.
Pridávam názory detí z 1.C na tento deň:
Dianka Svrčková: Deň s Kvapôčkou bol super. Najviac sa mi páčila tvorba plagátu. Dúfam, že si
niekedy takýto deň ešte zopakujeme.
Sofinka Buttová: Bol pekný jarný deň. Rozprávali sme sa o vode. Boli sme aj pri rieke.
Mareček Jakubík: Na prvej hodine sa mi páčilo, ako sme vyrábali projekt. Najviac sa mi páčil spoločný
tanec na telesnej.
Lukáško Gašinec: Na svete je málo sladkej vody. Treba šetriť s vodou. Naučili sme sa vodový tanec.
Miško Máca: S Kvapkou sme sa učili. Počítali sme príklady. Lepili sme obrázky
Timko Jurek: Voda je vzácna. Bez vody nie je život. Sladkej vody je málo a slanej veľa.
Monička Holíková: Boli sme sa pozrieť na lávke na rieku. Bol to pekný deň.
Ninka Trnovcová: S Kvapkou sme spolu písali a počítali. Rozprávali sme sa o vode.
Klárka Vachálková: S Kvapôčkou bola zábava. Boli sme pri vode a hrali hry. Vo vode plávali kačky.
Lukáško Balek: Lepil som na papier lode a rybky. Celý deň sa mi páčil.
Romanko Čimbora: S Kvapôčkou sme lepili, písali a kreslili.
Alexko Macek: Maľovali sme obrázky. Hrali sme sa so slovami.
Jojko Cáder: Kvapka je mokrá a studená. Celý svet potrebuje kvapky vody. Aj ryby ich majú rady.
Ninka Kvašňovská: Pri moste sme sa hrali hru a pozorovali rieku.
Emka Buganová: Robili sme pracovný list z matematiky. Hrali sme sa na dažďové kvapky.
Magduška Trnková: Páčilo sa mi lepenie obrázkov, učenie a počítanie s Kvapôčkou.
Saška Youová: Lepili sme s Kvapôčkou. Boli sme na moste a pozerali sa na rieku. Lepili sme
s Kvapôčkou. Boli sme na moste a pozerali sa na rieku.
Martinka Fridrichová: Učili sme sa a hrali. Spoznali sme čaro vody.
Jakubko Brodňan: Spoznal som Kvapku. A bola tam zábava.
Vaneska Vlčková:Učili sme sa o vode. Pri rieke Kysuca sme sa na lúke hrali hry. Deň sa mi veľmi páčil.
Elka Smreková: Po zime prišla jar a prvý jarný deň. Slnečné dni striedajú sa s dažďom. Vodu potrebujú
ľudia, zvieratá aj rastliny k životu.
Mgr. Ľubomíra Hrušková

Keďže
sme
siedmaci, vedeli
sme, že nás tento
rok
čaká
lyžiarsky kurz .
Na začiatku zimy
si každý začal
usilovne zháňať
lyžiarske
vybavenie.
Už
mesiac pred LK
sme boli strašne
nedočkaví.
Vo
vytúžený
deň
(pondelok
24.2.2014) sme
nervózne
stáli
pred
budovou
našej
školy.
Rozlúčili sme sa
s našimi rodičmi, naložili batožinu a nastúpili sme do autobusu. Náš smer bola Valčianska
dolina – SnowLand Yeti. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo.
Keď sme prišli do nášho lyžiarskeho strediska, osvietila nás biela zasnežená zjazdovka.
Rozdelili sme sa do izieb v turistickej ubytovni Hostel u Yetiho a začali sme s vybaľovaním.
Pod vedením našich p. učiteľov sme odišli do jedálne Fast Food –Humno, v ktorej sme sa po
celý čas nášho pobytu stravovali. Nemôžeme povedať, že sme hladovali, pretože varili veľa a
výborne.
Po obede sme sa obliekli ako správni lyžiari a vyrazili na svah. Konečne sme mali
príležitosť ukázať našim učiteľom a spolužiakom, čo dokážeme na lyžiach. Boli sme
rozdelení do troch skupín podľa našich schopností. Začiatočníkov, tých čo nikdy nestáli na
lyžiach, mala p.uč. M. Vlčáková, tých zdatnejších lyžiarov mala p.uč . A. Kavacká
a najlepších lyžiarov viedol p.uč. I. Jurkovič. Na konci dňa sme boli unavení ako kone po
nočnej šichte v lese, ale stále sme mali chuť sa zabávať. O 22 hodine sme museli byť všetci
povinne v posteli. Každý nasledujúci deň začal budíčkom o 7.30 hodine, raňajkami
a prípravou na lyžovanie. Lyžovalo sa od 9,00 do 12,00 hodiny a poobede od 14,00 do 16,00
hodiny.
Každý večer sme mali večerný program s rôznymi súťažami. Najlepšia a najzábavnejšia
bola súťaž v jedení na čas. Ďalšia súťaž bola vedomostná. Pán uč. Jurkovič vyberal otázky
„zákerného“  druhu, napr.: „Koľkokrát zamáva komár krídlami za sekundu?“ Samozrejme,
nechýbala ani diskotéka. Vytancovaní a vyčerpaní sme zaľahli do postele.
V piatok ráno, v deň nášho odchodu, sme sa naraňajkovali a vyrazili sme poslednýkrát na
svah. Nikdy nezabudneme na zážitky, ktoré sme tam prežili a chceli by sme si to ešte niekedy
zopakovať. Veľké ĎAKUJEM patrí našim p. uč., ktorí sa o nás celý kurz starali.
Žiaci 7.ročníka 

Na fotografii vidíme
očarujúcu
tatranskú
prírodu. Je ako z
rozprávky,
kde
sa
roztopašnej jeseni akosi
vôbec nechce odísť na
zimný spánok. Hovoríte
si: " Veď naša zima je
presne,
ako
táto
huncútska jeseň."
Máte pravdu. Podľa
kalendára by malo
v zimných mesiacoch
snežiť

ostošetsť a my by sme sa mali chodiť lyžovať, sánkovať, guľovať sa či stavať snehuliakov. No
všetci vieme, ako to je. Keď sa pozrieme von oknom, vidíme, že síce všetka príroda je
pripravená na mráz a snehovú pokrývku, no po nich ani stopy. Preto som sa rozhodla opísať túto
zimu, ako tvrdohlavú jeseň, ktorá ani za nič nechce prenechať trón nedočkavej zime.

Blankytne belasá obloha žiari spoza kopcov. Ľahký, ale mohutný oblak sa v doline usalašil ako
miskevata v . Chráni ho majestátny, jemne zasnežený Kriváň. Slnečné lúče z východu vytvárajú
tesne pod vrcholcom nezvyčajné tiene. Ospalý les smrekovca opadavého zahaľuje úpätie vrchov.
Svojím oranžovo-hnedým sfarbením sťa ohnivé plamienky, spestruje okolie. Spoza neho z
diaľky vykukuje rozsiahla kosodrevina a pred ním sa rozprestiera lúčny koberec. Už sa nemôže
pochváliť svojou pestrosťou farieb ako na jar, alebo v lete. Aj ona si obleikla svoje suché jesenné
šaty. Priama poľná cesta udáva jasnú hranicu medzi hájom a lúčinou.

Celý obrázok vo mne vyvoláva pocit nezadržateľného odchodu teplých tónov jesene a príchodu
chladnej zimy. I keď sa tieto ročné obdobia nechvália veľmi príjemným počasím, musím uznať,
že aj oni majú svoje čaro.
Beáta Holienčíková z 8.A

Dňa 27.3. sa v telocvični na ZŠ Nábrežná uskutočnili ukážky Juda.
V rámci programu "Šport cez hranice" Slovensko - Poľskej spolupráce pricestovali z BielskoBiała mladí judisti, ktorí spolu s 2 judistami zo žilinského oddielu Slávia ŽU Žilina, ukázali
tretiakom
a
štvrtákom
našej
školy
tento
olympijský
šport.
Prítomným chlapcom, ale i dievčatám sa veľmi páčili akrobatické a gymnastické kúsky
judistov, potleskom odmenili aj ukážky techník a nakoniec si zopár odvážlivcov skúsilo na
vlastnej koži, aké je to, keď "dokážu hodiť" ako judista.
Všetkých záujemcov o tento aktraktívny šport pozývame na tréningy do kysuckého oddielu
Judo San KNM, ktoré sa konajú v utorok a štvrtok od 15:00 do 16:30 v telocvični na ZŠ
Dolinský potok (Suľkov).

REKAPITULÁCIA SÚŤAŽÍ A VÝSLEDKOV.....
22.1. stolný tenis žiačok – 1.miesto (Beláková, Mihaldová, Janíčková, Tichá)
V dňoch 5.2.-6.2.2014 sa konala okresná súťaž v basketbale dievčat a chlapcov ZŠ.
5.2. naša škola hostila dievčatá zo ZŠ Dolinský Potok, ZŠ Clementisovu a ZŠ Povina.
Naše basketbalistky Janíčková L., Tichá V.,
Mrenková A., Halusková K., Kavacká N., Hrubá A.,
Galvánková K. a Kekelyová K. a keďže si nepočínali
najhoršie obsadili pekné 3.miesto. Na druhý deň,
6.2., súťažili s našimi chlapcami aj súperi zo ZŠ Clementisova, ZŠ
Kys.Lieskovec a ZŠ Snežnica. Reprezentanti školy v zložení Ščamba J.,
Puraš Fr., Madigár M., Vojtuš M., Káčer M., Ovečka T., Michalec M.,
Gucký P. a Mihalda F. obsadili najlepšie, čo sa dalo, 1.miesto. Prispeli
k tomu najmä vyrovnané výkony a výhra nad každým súperom.
24.2.-28.2. sme úspešne absolvovali na svahoch Valčianskej doliny lyžiarsky kurz žiakov 7.ročníka.
*4.3. florbal starší žiaci – 1.miesto (Ovečka, Korčák, roman, Madigár, Puraš, Panák, Michalec, Lisko,
Ščamba)
11.3. florbal mladší žiaci – 2. miesto, víťazstvo im ušlo o 27 sek. (Jačmeník, Čuraj, Korčák, Holienčík,
Kohút, Pajtáš, Ščamba, Tichý, Tolnaj)
*6.3. florbal staršie žiačky a 13.3. mladšie žiačky si to vyskúšali. 
18.3. vybíjaná – 1.miesto, postup do krajského kola (Fraňová, Kastanarasová, Mihaldová, Lehotská,
Panáková, Chromíková, Jurkovičová, Garbierová, Žilková, Svrčková)
*9.4. hádzaná – 1.miesto v krajskom kole, postup na celoslovenské kola, do ťažko cestovateľsky
prístupných Nových Zámkov (Jačmeník, šmehýl, Čelko, Jaššo, Maxián, Urban, Káčer, Kotrč, Korduliak) .
Priebeh: ZŠ Nábrežná-ZŠ Jahodnícka Martin 22:17, ZŠ s MŠ Rabča-ZŠ Nábrežná 18:18 ;
16.4. Dôvera- školský pohár vo futbale žiakov a žiačok roč.2000 a ml. – 1.miesto ( 7 statočných a to:
Tolnaj, Tichý, Lisko, Pajtáš, Plevko, Slovák, Ščamba ). Vo finále sme porazili ZŠ Kys.Lieskovec 1:0.
Postupujeme.
Ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej školy v športových súťažiach . (I.J.)

OSEMSMEROVKA
SALAMANDRA,
ROSNIČKA,
KUNKA,
JAŠTERICA,
UŽOVKA,
VRETENICA,
ŽUBRIENKA,
HRABAVKA,
ROPUCHA
MLOK, PLAZ,
SKOKAN

Znenie osemsmerovky vhoďte do 15. mája 2014 do hlasovacej schránky umiestnenej vo vestibule
školy. Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.
Osemsmerovka :__ ________________________________

Naše ďalšie túry: Túra cez Veľké Ostré do Vadičova

Túra cez Neslušu na Majtánky a Tábor do KNM

Svetovým Dňom Zeme je každoročne, už od roku 1970, 22. apríl.
História tohto dňa sa začala písať v USA a súvisela s podporou vzniku
environmentálnych hnutí založením Americkej agentúry pre ochranu
životného prostredia a s prijatím Zákonov o čistote ovzdušia, vody a o
ohrozených druhoch.. Zem ako jedinečná planéta slnečnej sústavy má
jediná vhodné podmienky na existenciu organizmov, vrátane človeka. V
súčasnej dobe oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách
sveta a týka sa ľudí bez ohľadu na ich pôvod, vieru alebo národnosť.
Stav našej Zeme, ako domova nás všetkých, nie je ľahostajný ani nám,
žiakom tretieho ročníka. Preto naším Dňom Zeme bol 23. apríl. Pri tejto
príležitosti sme
pripravili aktivity, ktorými sme chceli upriamiť
pozornosť na ekologické problémy, týkajúce sa nás všetkých. Jedným
z viacerých výstupov nášho dňa bol ENVIRO – PLAGÁT, cieľom
ktorého bolo výtvarne stvárniť tematiku životného prostredia.
V závere tematického dňa sme aktívne prispeli k tvorbe, zveľaďovaniu a
ochrane životného prostredia . Spoločnými silami sme vyčistili okolie
našej školy.
Želaním dňa, ktoré by malo byť želaním nás všetkých je: ABY BOL
DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ, NIELEN 22. APRÍLA. ( J.B.)

Žolík
Meno a priezvisko žiaka..............................................Trieda...................
Predmet.....................................................Dátum.............................
Podpis pedagóga..........................Podpis riaditeľa školy..............................

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla. Ponúkame vám priestor pre vašu vlastnú
literárnu tvorbu, pre vaše nápady a návrhy. Veríme, že aj vy sa stanete spolutvorcami nášho
školského
časopisu.
Svoje
námety, články
a
fotky
posielajte
na
:
+
zaskolak.nabrezna@gmail.com
Školský časopis pre vás pripravili: Anabela Jarošíková, Bianka Šoporová, Marcel Vasiľák,
Peter Kohút, Ivana Nemcová, Veronika Šimášková, Natália Kubaščíková, V. Kubalová,
Matúš Červienka, Petronela Lukáčová, Doová, Holiačová, Tomáš Kastanaras, Beáta
Holienčíková , Jarmila Bandurová, Viera Ševecová, Ivan Jurkovič
Vyzbierajte 3 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák
v číslach 3/2014, 4/2013a 5/2014. Nalepte na papier a označte
svojím menom a triedou, vhoďte
do hlasovacej urny
umiestnenej vo vestibule školy do 28. júna 2014. Výhercov
odmeníme a ich mená uverejníme v nasledujúcom čísle
Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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