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VALENTÍNSKY ZÁŠKOLÁK VÁM PONÚKA 
Citáty o láske  / Slovo riaditeľa / niečo zo Zdravej školy / básnici z 2.ročníka / Valentínsky ples
na našej škole / Zápis nových prvákov / Internet a sociálne siete / Školský parlament / Turistický
krúžok informuje / učitelia z našej školy v Prahe / Olympiády / Návšteva nemeckej lektorky / iné
básnické črevá / niečo, čo zistili vedci... 
Transplantovať srdce z človeka do človeka už dokážeme; lásku ešte nie. - Charles Aznavour

ÚVODNÍK

Fašiangy Turíce Veľká Noc príde... tak sa spieva

v jednej piesni a tak plynie čas... máme tu preto ďalšie číslo Záškoláka.

Fašiang – je to obdobie od Troch kráľov až do
polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou.
Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až
koncom 4. storočia cirkvou) až do Veľkého
piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a
jarou. Vo fašiangovom období bolo na
hospodárstve relatívne menej práce. Počas
fašiangov sa organizovali zabíjačky, zábavy a tiež
sa robievalo veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do
masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj
ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu
negatívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a

plodnosť hospodárskych
zvierat. Posledné tri dni boli najveselšie a zábavy
vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred
Popolcovou
stredou.
Fašiang
končil
pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom
pohrebe miestni občania v prestrojení za farára,
organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri
ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy
všetkých prítomných. Fašiang síce ešte neskončil,
no môžete si prečítať, ako v tomto období žije
naša škola.
JK

Mnoho teenagerov hráva videohry. Z toho je viac chlapcov
ako dievčat, viac ako 70%. Vedci odhalili, že videohry nie sú pre
väčšinu ľudí škodlivé. Dokonca znižujú predpoklad fajčenia
v budúcnosti. Avšak asi 5% hráčov priznáva, že sa od videohier
nevie odtrhnúť a sú od nich závislí! Preto, ak hrať videohry, tak
len rekreačne.
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(zdroj: www.yale.edu)
Pitie energetických nápojov, ktoré v posledných rokoch zaplavili
obchody, by sa nemalo preháňať. Prítomnosť kofeínu môže spôsobiť
ťažkosti s poruchami rytmu srdca. Jedna šálka kávy obsahuje v priemere
asi 85 miligramov kofeínu, čo zodpovedá množstvu v jednej plechovke
energetického nápoja. Deťom preto do rúk energetický nápoj nepatrí.
Nevhodná je už aj konzumácia kolových nápojov. Výskumy tiež ukázali, že ten, kto pije veľa energy
drinkov, je náchylnejší
piť viac alkoholu. Preto, s energetickými nápojmi veľmi opatrne!
(zdroj: www.primar.sk ; www.onlinelibrary.wiley.com)
Vedci z kanadského Toronta skúmali, či sa budú žiaci lepšie učiť, keď im

za dobré známky (jednotky a dvojky) zaplatia. Rozhodli sa ich
odmeniť sto dolármi. Pre mnohých to mohol byť naozaj dobrý dôvod, prečo
sa začať učiť a robiť si domáce úlohy! Vedci však zistili, že chuť učiť sa
trvala len krátko. Výborné výsledky z testov a skúšok napočudovanie
nedosahovali dlho. Vraj za to môžu zlé spôsoby pri učení sa.
(zdroj: www.utoronto.ca)

Láska je mocná ako smrť... Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. - Pieseň piesní

Milí žiaci! Od vianočného čísla prešlo niekoľko
týždňov, a tak môžeme hodnotiť tok udalostí, ktoré
ich sprevádzali.
Sústredili sme sa na zápis predškolákov do
prvého ročníka pre budúci školský rok. Pani
učiteľky urobili pre to veľmi veľa, za čo im patrí
moje úprimné poďakovanie. Aj mnohí z Vás
pomohli naplniť naše predstavy o počte zapísaných
detí. Zhotovili ste pekné darčeky pre našich
budúcich žiakov, z ktorých sa veľmi tešili.
Tento rok sme zapísali 69 budúcich školákov,
a tak by počet žiakov od septembra nemal u nás
klesnúť. A prečo je ten počet taký dôležitý? Každá
škola je financovaná “ministerstvom školstva a tých
ostatných vecí“ podľa počtu žiakov. Boli časy, keď
našu školu navštevovalo viac ako tisíc detí. Ich počet
z roka na rok klesal až k dnešnému číslu 579.
V meste sa postavili od roku 1977 dve nové školy a
aj počet narodených detí
neustále klesá. No
a peniažky sú dôležité, aby škola dobre fungovala. A
aj preto je každý zapísaný žiak na našej škole
dôležitý tiež.
Jedným kritériom úspešnosti školy sú aj Vaše
študijné výsledky. Dnes už všetci máte známky za
prvý polrok zapísané vo vašich vysvedčeniach. Ak
ste s výsledkami neboli spokojní, máte príležitosť
to napraviť. Druhý polrok práve začal.
Z výsledkov polročnej klasifikačnej porady
Vám
ponúkam
niekoľko
údajov
–
klasifikovaných...578 žiakov /1 žiak neklasifikovaný
pre
veľkú
neospravedlnenú
absenciu/,
vyznamenaných...278 žiakov, prospelo veľmi
dobre...103 žiakov, neprospelo ...16 žiakov /najviac
z matematiky/. Celkovo ste vymeškali 19 264 hodín
(priemer na žiaka 33,4), z toho neospravedlnených
bolo 826 hodín.
Dobré meno škole robia naši reprezentanti v
súťažiach a predmetových olympiádach. O ich
úspechoch dočítate na webovej stránke našej školy
a v tomto čísle časopisu. Spomeniem iba niekoľko
žiakov, na ktorých sme pyšní – Dominika Chrastová,
Dávid Súkeník, Adam Vaňko, Barbora Fojtíková,
Petra Gajdlanová, Nina Kavacká, Ivka Baliarová,
Táňa Staníková, Filip Švábik, Evka Božeková...
Moja vďaka patrí aj vyučujúcim, ktorí ich na súťaže
v matematike, anglickom jazyku a geografii

pripravovali. Verím, že v ďalšom čísle Záškoláka
budeme písať o ďalších úspešných „vedcoch“ či
„umelcoch“ alebo „jazykároch“ či „športovcoch“.
Apropo. Na stránke školy sú zverejnené zoznamy
žiakov, tried aj s ich týždennými rozvrhmi. Je to
jedna z našich noviniek.
Máme za sebou aj 9. ročník Valentínskeho
plesu. Mám z neho veľmi dobrý pocit. Za jeho
skvelým priebehom opäť stojí práca viacerých
pedagógov, pani kuchárok, školníka ale aj
v programe vystupujúcich žiakov. Nádherné brušné
tanečnice zo 6.B, úžasné mažoretky, neuveriteľný
virtuóz Denis Dubjel, baletka Barborka
Mazúrová a očarujúci Nábrežníček, títo všetci
roztlieskali zaplnenú školskú jedáleň v sobotu 12.
februára. Moje úprimné poďakovanie patrí aj tým
Vašim rodičom a všetkým, ktorí prispeli darom do
tomboly – pán primátor Hartel, pán Harcek, Kadela,
Šteiniger, Mičian, Piják, Lach,
Svrček, pani
Ďuranová, Pavlusíková, Mareková, Babuljaková
a ďalší, na ktorých si neviem v tejto chvíli
spomenúť.
Keď budete čítať tieto riadky, už bude mať za
sebou prvé zasadnutie Váš školský žiacky
parlament. Zástupcovia tried Vás všetkých budú
informovať aj o starostiach, ktoré nám robia niektorí
„tiež žiaci“. Objavili sa nám v škole náznaky
šikanovania. Niektorí „hrdinovia“ nemajú peniaze
na mliečne Brejky, tak si ich pýtajú od slabších
žiakov. Verte, dokážeme si urobiť v škole
poriadok s takýmito nespratníkmi. Postup je
jednoduchý – od pokarhania, cez pohovor s rodičmi,
zníženú známku zo správania až k trestnému
oznámeniu. Zakročíme aj proti chronickým
ničiteľom školského majetku. Vás, slušných žiakov,
prosím o spoluprácu. Nezatvárajte oči, nebojte sa
svoju krivdu ohlásiť svojim triednym učiteľom,
upozorňujte na ničenie majetku tried, aby ste
tieto veci nemuseli na konci školského roka platiť
spoločne.
Zaželajme si mnoho síl do druhého školského
polroku. Deviatakom držím palce 9. marca, keď
bude ich veľký deň – Celoslovenské testovanie zo
slovenského jazyka a matematiky.
PaedDr. Igor Drexler

Ak sa sklameme v láske, nezmúdrieme, len sa staneme opatrnými. - Juan Ruiz de Alarcón
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Čas letí ako bláznivý, nezastavím ho ja, ani ty...
Slová známej piesne sú v skutku pravdivé. Veď len
nedávno, pred rokom, bol zápis detí do prvého ročníka.
Vtedy zapísané deťúrence v súčasnom období už sedia
v školských laviciach a sú z nich úspešní žiaci, prváci.
A opäť
sa
priblížil ten čas,
keď
sme
sa
obliekli
do
sviatočných šiat.
Všetci sme žili
prípravami
na
slávnostné dni,
17. a 18. januára 2011. Hostiteľom podujatia bola naša
škola a hosťami predškoláci a ich rodičia prichádzajúci na
zápis do prvého ročníka. Tešili sme sa na príchod každého
dieťaťa. Pre návštevníkov to bol neobyčajný deň. Veď za
chvíľočku budú z nich veľkí žiaci, ktorí sa naučia čítať,
písať, počítať... Sadnú si na druhú stranu brehu. Na tú, kde
sa z nich stanú tí, ktorí budú čítať krásne rozprávkové
knihy a tí druhí budú počúvať. Budúci prváčikovia nám
prezradili veľa obdivuhodného. Mnohé z nich nás
prekvapili svojou šikovnosťou. Vedeli napísať svoje
krstné meno, nádherne kreslili, poznali geometrické tvary,
číslice, krásne básne, piesne, rozprávky... Každé z nich si
zaslúžilo byť obdarované sladkou odmenou a maličkými
darčekmi. V tieto dva dni sme zapísali 69 budúcich žiakov
našej školy. Veľké
ďakujeme
patrí
všetkým
zúčastneným. Už sa
tešíme na nový
školský
rok
a držíme
palce
našim
novo
začínajúcim
prváčikom.
Napísala: Mgr. Jarmila Bandurová
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Áno, áno. Ten toľko reklamovaný ples našej školy už prebehol. Presne v sobotu 12.februára vo vyzdobenej jedálni
našej školy sa stretli noví a „starí“ hostia, ktorí sa prišli zabaviť do priestorov, kde sa zväčša zdržujú práve ich deti-žiaci
našej školy. Tí, čo prišli neoľutovali. O úvod sa postarala p.uč. Anna Vlčková, o program žiaci našej školy, o otvorenie
p.riaditeľ Igor Drexler. Za stolom sme mohli zazrieť i p. primátora Jána Hartela s manželkou a p.Igora Ševeca, riaditeľa ZŠ
Clementisova. Pod taktovkou DJ Pavla Kubicu zazneli prvé tóny a zábava už len gradovala. Hudba, tanec, dobré jedlo od
našich kuchárok, buková muzika, tombola a opäť len zábava, valentínske čokoládky a tanec. Sem-tam cvak fotoaparátom
a sekvencie kamery. Kto sa potreboval porozprávať, zašiel do bufetu, kde sa usmievali naše pani učiteľky...
9.ples skončil, tešíme sa na 10!
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Na OLYMPIÁDE Z ANGLICKÉHO JAZYKA
V okresnom kole anglickej olympiády, ktoré sa konalo 18.1.2011 si zmerali vedomosti,
nadaní angličtinári z viacerých škôl. Zo školského kola spolu so mnou postúpila aj Eva
Božeková. Všetci sme sa zišli v CVČ a odtiaľ nás potom zaviedli do triedy, kde nás
privítala predsedkyňa poroty pani učiteľka Emília Palicová. Potom sme si každý
vyžrebovali číslo, ktoré nás sprevádzalo po celý deň. Rozdelení sme boli na 2 skupiny: v 1. skupine boli
žiaci 6. a 7. ročníkov a v 2. skupine boli starší žiaci 8. a 9. ročníkov. Olympiáda sa začala písomnou
časťou, ktorá pozostávala zo štyroch testov. Obsahom prvého testu bola gramatika. Tento test bol ťažký
rovnako ako aj slovná zásoba. Občas som si musela tipnúť. Potom nasledoval ľahší test čítanie
s porozumením a nakoniec trochu ťažšie počúvanie s porozumením. Keď sme mali písomnú časť za
sebou, dali nám krátku prestávku počas ktorej nám rozdali občerstvenie. Druhá časť bola ústna. Našou
prvou úlohou bolo vytvoriť príbeh na obrázok. Táto časť je podľa mňa najhoršia. Do vnútra nás volali po
jednom podľa čísel. To čakanie na chodbe bolo ešte horšie ako samotné rozprávanie textu. Napokon to
však bolo za mnou a ja som si mohla vydýchnuť. Ďalej nasledovalo tvorenie dialógu. Dvojicu som
tvorila so sympatickým dievčaťom Ingrid zo školy Clementisova. Tvorenie dialógu mi išlo najlepšie,
s Ingrid sme si dobre rozumeli a som rada, že si od súťaže dopisujeme cez facebook  Napokon prišlo
vyhodnotenie. Po úvodných nudných slovách sa začali oznamovať výsledky. Bol to úžasný pocit keď
oznámili, že na 1. mieste sa umiestnila Dominika Chrastová. Toto je vlastne moja prvá súťaž, z ktorej
som postúpila na krajské kolo. Takže 7. marca, kedy sa toto kolo uskutoční, mi držte palce!
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Napísala: D. Chrastová, 7.A
Na OLYMPIÁDE Z NEMECKÉHO JAZYKA
Dňa 20. decembra 2010 sa uskutočnilo v poradí 5. školské kolo olympiády v nemeckom
jazyku na našej škole. Pod taktovkou vyučujúcich nemeckého jazyka si svoje vedomosti
a zručnosti porovnávali žiaci v 2 kategóriách: 1A /piataci, šiestaci/ a v kategórii 1B
/ôsmaci, deviataci/. Písomná časť obsahovala: 1. počúvanie s porozumením – na
základe prečítaného textu vyučujúcou museli zodpovedať na zadané otázky, 2. čítanie
s porozumením – žiaci dostali krátky text, ktorí si museli najskôr prečítať a potom zodpovedať na
otázky, či sa zadaná informácia nachádza v texte alebo nie, 3. gramatický test. Vo všetkých troch
častiach sa nachádzali aj neznáme slovíčka a tu museli účastníci preukázať aj svoje „dedukčné“
schopnosti. Po písomnej časti nastal čas na malé občerstvenie a doplnenie energie potrebnej k ústnej
časti. Medzitým pani učiteľky opravovali testy a potom už nasledovala ústna časť, ktorá sa skladala
z časti, v ktorej žiaci vytvárali príbeh o ponúknutom obrázku; v druhej časti súťažiaci porozprávali
o dvoch témach samostatne a k tomu dostali aj otázky od skúšajúcich k danej téme, na ktoré museli
odpovedať. Po ústnej časti porota zrátala body všetkých účastníkov z oboch častí a takto to tento rok
dopadlo:
1A :
1B:
1. miesto Janka Macáková 7.B
2. miesto Aleš Berešík 7.B
3. miesto Michal Haluza 5.A

1. miesto Patrícia Kekelyová 9.A
2. miesto Filip Švábik 9.A
3. miesto Veronika Čičalová 9.A
Napísala: Mgr. Slávka Svrčková

Láska je láskou až vtedy, keď nečaká, že bude tiež milovaná. - Antoine de Saint-Exupéry

Na BIBLICKEJ OLYMPIÁDE
27. januára 2011 sa na našej skole konala biblická olympiáda zúčastnilo sa veľa žiakov,
ale vyhrať mohlo len 1 družstvo. Olympiáda bola pod záštitou p.uč.Anny Ochodničanovej
a p.uč. Evky Iliašovej, zúčastnili sa družstvá skoro zo všetkých tried 7.až 9. ročníka.
Otvoril ju p. farár Jakubskej fary p.Pavol Mazuch. Prvé
miesto si zas uchmatli bojovníci z 8.C Marek, Viky
a Peťa, rovnako ako minulý rok… Olympiáda trvala asi 1 hodinu,
všetci účastníci dostali malý ruženec a prvé tri miesta dostali aj iné
ceny, test sa skladal z 5.častí: test na výber odpovede, biblické čísla a
aj biblické zvieratá, všeobecné otázky a obrázok. Táto olympiáda nemá
len význam štúdia, ale aj duchovný význam. Týmto chcem všetkých
pozvať na túto, ale aj akúkoľvek inú olympiádu a ak vás čokoľvek
baví, tak neváhajte a choďte do toho.
MmM 8.C

PRIAMO V CENTRE PRAHY
na návšteve ZŠ BRÁNA
JAZYKOV
V rámci projektu Pre život, nie pre
školu sa učíme sa niektorí naši učitelia počas jarných
prázdnin zúčastnili metodicko-poznávacieho pobytu
u našich českých susedov.
V starobylej 100 vežatej Prahe sme dňa17. marca 2011
navštívili základnú školu s názvom Brána jazykov.
Prezreli sme si priestory školy, zoznámili sme sa so
spôsobom výučby niektorých predmetov a dozvedeli
sme sa aj o organizácii výmenných jazykových pobytov,
s ktorými má škola dlhoročné skúsenosti. Niektoré
triedy boli práve odídené na pobyte v škole v prírode, tak sme pozreli, ako sú zariadené a vyzdobené.
Na prvom stupni sú už v každej triede samozrejmosťou interaktívne tabule, aby podnecovali záujem
malých žiakov o učivo. Stretli sme sa so štvrtákmi, ktorí počas hodiny českého jazyka rozoberali vety
na interaktívnej tabuli a tí istí štvrtáci nám aj zaspievali pesničku v angličtine, či narysovali
trojuholník. Škola, ktorá priamo v centre hlavného mesta stojí už 105 rokov, podporuje rozšírené
vyučovanie jazykov, najmä jazyka anglického a francúzskeho, a tak majú deti hodiny cudzieho jazyka
každý deň. Po návšteve školy nasledovala návšteva centra mesta – Karlov most, Prašná brána,
Václavské námestie, Hradčany či katedrála Sv. Víta nám pripomenuli minulosť, ktorá sprevádza život
človeka. Obdivovali sme veľkolepé diela z dôb, kedy ešte neexistovali veľké stroje a technika. Po
celodennom chodení po Prahe sme sa v prázdninový piatok spokojní a plní dojmov zo spoločného
pobytu vydali na 6-hodinovú cestu vlakom domov.
JK
Kto dáva zo srdca, vždy má čo dať. – Sv. Augustín
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BESEDA so VČELÁROM
VČELA MEDONOSNÁ
MELLIFERA

- APIS

Včela medonosná je veľmi malý a nenápadný tvor, ktorý
usilovne lieta počas teplých dní od rána do večera, po
celý deň sa snaží nazbierať čo najviac sladkého nektáru,
z ktorého vyrába sladký med. Na hodinách biológie sa
učíme aj o týchto usilovných jedincoch. Aby sa naše
vedomosti ešte viac rozšírili, v rámci projektu: ,,Pre
život, nie pre školu sa učíme.“ zavítal do našej školy
v decembri veľmi vzácny hosť a odborník na chov včiel včelár pán Miroslav Káčerík z Horného Vadičova, ktorý
sa celým svojím srdcom venuje už dlhé roky náročnej
práci so včielkami. O čom svedčí aj skutočnosť, že sám
chová okolo sto rodín včiel. Okrem toho svoje bohaté
skúseností odovzdáva s veľkým nadšením mladým
včelárom v rámci včelárskeho krúžku.
Počas dvoch hodín, ktoré mimochodom ubehli oveľa rýchlejšie, ako napr. hod. matematiky či chémie,
sme sa dozvedeli, aké jedince žijú v spoločenstve vo svojich úľoch, aký význam má včelia matka, tzv.
kráľovná, robotnice, ktoré sa delia podľa jednotlivých činností na čističky, kŕmičky, hľadačky a pod. a
samčekovia, tzv. trúdy. Veľmi pútavým spôsobom nám ujo včelár priblížil život tohto ešte nie úplne
prebádaného živočícha, mali sme možnosť vidieť
zaujímavý film zo života včely, zapamätali sme
si, že najdôležitejšou a prvoradou úlohou včiel
nie je produkcia medu, vosku, propolisu, ale
zabezpečovanie novej úrody ovocia a iných
chutných plodov. Pýtate sa: ,,Akým spôsobom?“
No predsa ,,jednoduchým opeľovaním“. Nie
nadarmo sa hovorí:,, Že ak zahynie posledné
včelstvo, ostane ľudstvu ešte jeden rok života.“
Preto by sme si mali uvedomiť, aké dôležité je
chrániť tieto živočíchy a zároveň by sme sa mali
snažiť, aby na našom stole nechýbal voňavý chlebík s ešte voňavejším medíkom - zdrojom vitamínov
a mnohých liečivých látok. Prajeme našim včelárom veľa úspechov, aj tým začínajúcim, a osobitne
pánovi Káčeríkovi, aby sa mu darilo aspoň ako doteraz, keď jeho med získal 1. miesto v rámci
Slovenska. Veríme, že by určite uspel aj v zahraničí. Už teraz sa tešíme na podobnú besedu, ktorá bude
venovaná životu rýb v našich vodách, ochrane vody, rybnikárstvu a rybárčeniu.
Žiaci 6-teho ročníka
Láska patrí všetkým. Moja však len Tebe. – Kamil Peteraj
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V neveľkom útulnom podkroví Stanice Žilina – Záriečie sme si
aj tento rok dňa 26.1. počas filmového festivalu Jeden svet
(zúčastňujeme sa ho každý rok ) pozreli filmy s problematikou
ľudských práv, globálnych problémov,...
Film „Chcem byť Niekto“ hovoril o 5 čínskych stredoškolákoch, ktorých
snom bolo dostať sa na vychýrenú univerzitu, pričom si uvedomovali, že
uspieť môžu len tí najlepší. Štúdium bolo preto náročné - vyučovanie v škole
začínalo o 7.00 hod ráno a končilo
záber z filmu
o 23.00 hod večer - každý deň
vrátane soboty! Podľa vyjadrení
študentov vo filme, ich študijné
výsledky „ sú pre nich a ich
rodičov jedinou nádejou na lepší
život.“
Druhý film sa volal „Neviditeľné
dievčatá“. Hlavnými postavami
boli 3 dievčatá, ktoré nikdy nepatrili medzi najväčšie hviezdy
v triede. Kvôli svojej hanblivosti sa stránili kolektívu a nájdenie si
kamarátky bolo pre ne veľkou prekážkou. V triede sa cítili, ako keby boli
pre ostatných neviditeľné. Najlepšie im bolo v koži postáv interaktívnej
počítačovej animácie, kde sa mohli navzájom zveriť so svojimi
problémami – s osamelosťou a šikanovaním v škole. Všetky tri si
uvedomovali, že svoje problémy nevyriešia únikom do umelého sveta
vymyslených postáv, ale tým, že sa im dokážu v reálnom živote postaviť
čelom.
záber z filmu

Téme globálneho otepľovania, vysťahovalectvu sa venoval tretí film s názvom
„Tučniaci v ohrození“. Keďže došlo k roztopeniu antarktického ľadovca, tučniakom
neostávalo nič iné, než sa poobzerať po inej zemi. Vysnívanou destináciou sa vďaka
pohľadnici so zasneženými vrcholkami Álp pre jedného z nich stalo Švajčiarsko.
Neoblomný colník však odmieta tučniaka do krajiny vpustiť. Ten sa ale nevzdáva
a neváha použiť najrôznejšie dômyselné triky.
Záber z filmu
Tento film nám napriek vážnej téme vyvolával úsmev na tvári vďaka spracovaniu. Išlo
o kombináciu animácie s hraným filmom. A okrem iného nám pripomínal, ako často sa predstavy
o vysnívanej krajine môžu rozchádzať s realitou.
Súčasťou festivalu bola aj diskusia o filmoch a „horúca čokoláda“ 

A ešte pár slov na záver (zo slohu Tatiany Staníkovej ) :
„Takéto dopoludnie sa nám páčilo a určite si z premietaných filmov vezmeme ponaučenie.“
Napísala: Mgr. Monika Mojtová, tr. uč. 8.A
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NÁVŠTEVA NEMECKEJ
LEKTORKY
Naša p.uč. Jarka Michelová je srdcom aj dušou nemčinárka, a preto
nelenila a sprostredkovala žiakom, ktorí sa na našej škole tento
jazyk učia, stretnutie s rodenou Nemkou, ktorá na Slovensku,
v Žiline, vyučuje nemčinu na strednej škole.
Dňa 21.2.2011 sme dostali návštevu z Gymnázia na Hlinskej 29 zo
Žiliny. Lektorka nemeckého jazyka pani Cornelie Kutscher prišla
v sprievode svojej kolegyne Mgr. Zuzany Zajacovej, aby našich žiakov, ktorí sa učia nemčinu ako prvý
cudzí jazyk, poinformovali o možnosti ďalšieho štúdia na ich škole, v triede s rozšíreným vyučovaním
nemeckého jazyka.
Zároveň si pre našich žiakov pripravili zaujímavé aktivity, pri ktorých si mohli otestovať svoje
vedomosti, slovnú zásobu a tí starší i poznatky z krajinovedy Nemecka. Nespornou výhodou tohto
typu štúdia je možnosť získať Nemecký jazykový diplom ( Deutsches Sprachdiplom ) II. stupňa na
úrovni B2 / Samostatný používateľ / a C1 / Skúsený používateľ /. Tento certifikát má medzinárodnú
platnosť a vydáva ho Konferencia ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko. Umožňuje
prístup na nemecké, rakúske a švajčiarske univerzity bez dodatočných jazykových skúšok. Črtá sa tu
i ľahšia možnosť získať štipendium v týchto krajinách.
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Ako druhý cudzí jazyk majú žiaci v tejto triede angličtinu s týždennou dotáciou 3 hodiny a majú
možnosť dosiahnuť v tomto jazyku úroveň B2. Pevne verím, že s pani lektorkou sa naši žiaci nestretli
naposledy a budúcnosť ukáže, či nevzniknú bližšie a častejšie kontakty. Pani lektorka ocenila aktivitu
a nadšenie žiakov 6.B triedy. Páčila sa jej i prezentácia o našom meste, ktorú si pripravili žiaci z 9.A.
Štúdium jazyka, histórie a kultúry nemecky hovoriacich krajín napomáha k otvorenosti voči svetu,
tolerancii ako i k rozvíjaniu multikultúrnej spoločnosti a v neposlednom rade i k obohateniu seba
samého. Lebo vzdelanie získané vlastnou poctivou
prácou predstavuje bohatstvo, ktoré vám nikto
nemôže vziať. Viac informácií o tejto škole nájdete na
www.gymza.sk
Napísala: PaedDr. Jarmila Michelová

Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás
niečo stojí. - Antoine De Saint Exupéry

Internet je viac ako hra, je to tvoj
život. Čítajte viac o našich
zosieťovaných životoch.
Deň bezpečného internetu - 8. február
Aj na internete dodržiavajte všetky pravidlá
slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v
bežnom živote, bude určite nevhodné aj na
internete.
Majte ohľad k druhým. Nie každý má super
rýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohý sa
pripájajú z domu cez pomalý modem - a platí
si za dáta!!! Neposielajme teda zbytočné a
zbytočne veľké e-mailové správy.
Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a
mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis.
Publikovať nepravdivé informácie alebo
niekoho ohovárať tiež nie je vhodné.

Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z
internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám
páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za
svoje. Nevydávajme za svoje prácu niekoho
iného. Ak využijeme prácu iných, mali by
sme spomenúť ich autorstvo.
(zdroj: www.zodpovedne.sk)

11

Dve TVáRE SOCiáLNyCH SieTí...
Môžu Ti toho dať veľa, ale môžu Ti aj veľa zobrať. Občas pomôžu, keď sa cítiš sám,
niekedy sa vďaka nim zabavíš. Môžeš sa skontaktovať s ľuďmi, ktorí sú tisícky
kilometrov od Teba. Ale, niekedy kvôli „TOMU“ nestretneš zoči voči svojich priateľov,
nepozrieš sa im do očí, len im všetko napíšeš cez Facebook. Namiesto toho, aby si žil
svoj skutočný život, komunikuješ prostredníctvom klávesnice. Netrpezlivo sedíš
a čakáš, či tam pribudla nejaká nová správa a prvé, čo ráno urobíš je, že zapneš počítač
a pripojíš sa na internet. Všetkým napíšeš, že si sa práve zobudil/a, informuješ ich, kde
si a čo práve robíš. Tvoji virtuálni priatelia Ti odpíšu: „Aj ja.“ Ako zistíš, že si na
TOMTO SVETE závislí?
Pravidelný prístup k počítaču dnes má už väčšina ľudí. Keď radšej sedíš pri PC ako so
svojimi priateľmi alebo s rodinou pri jednom stole; keď odmietaš ísť na krúžok, len aby
Ti niečo „dôležité“ na nete neušlo, môžeš si povedať, že to nie je v poriadku. Áno, keď
nepôjdeš von, nemusíš rozmýšľať, čo si oblečieš, postačí pyžamo, či tepláky, veď to
nikto nevidí. Ešte horšie to je, ak odmietneš ísť na prázdniny tam, kde nie je pripojenie
na internet. Nevieš si predstaviť pár dní bez počítača a svojich virtuálnych priateľov? To
je závislosť! Pokiaľ si však uvedomuješ rozdiel medzi virtuálnym svetom a skutočnými
zážitkami s ozajstnými priateľmi, nemusíš sa báť. Bez skutočných priateľov a stretnutí
budeš sám, aj keby si sa obklopil tisíckami virtuálnych priateľov. Sociálne siete sú
prínosné, len pokiaľ nám slúžia. Tak ako sa hovorí: Dobrý sluha, zlý pán!
(spracované podľa časopisu Moja psychológia)

Nudíte sa? Chceli by ste užitočne
a zmysluplne stráviť niektorý z víkendov?
Pridajte sa k nám!
Na našej škole pôsobia od septembra
i viaceré turistické krúžky. Minimálne
1krát do mesiaca sa koná nejaká
zaujímavá turistická akcia pre
žiakov. Takto mali naši žiaci
možnosť kochať sa prekrásnymi
prírodnými scenériami v Malej
Fatre, na Straníku, na Veľkom Ostrom...
V novembri 2010 sme zamykali Kysuckú bránu
výstupom na Brodnianku. I keď bol už
november užili sme si neskutočne krásne

počasie, slniečko, modrú obloha a fascinujúce
výhľady na Snežnicu, Žilinu ako i naše mesto.
V januári sme obdivovali zasneženú prírodu
v okolí Tábora, prikrmovali sme lesnú zver.
Zdravie sme si utužili i pobytom
v Aquaparku v Turčianskych Tepliciach. Pre
Vás plánujeme ešte niekoľko podujatí
ako napr. výstup na Rochovicu,
Neslušské vrchy, Ľadonhoru ako
i výlet do Vysokých Tatier. Ak máte
chuť, pridajte sa. Tešíme sa na vašu
účasť.
J.Michelová, vedúca turist. krúžku
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Strom kvetmi a človek láskou sa nebesiam najviac páčia. - ázijské príslovie

22. marec – Svetový deň

vody

22Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda
nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za
samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je voda najdôležitejšou
zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu,
ktorú vídame na fotografiách z vesmíru.
Voda je najbežnejšia kvapalina. Je doslova všade, aj v
našom tele. Voda je absolútne potrebná pre všetky formy
života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch
voda riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť. Od nej
závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy.
Ovplyvňuje počasie, ktoré máme. Všetko živé potrebuje
vodu
ľudia,
zvieratá
i
rastliny.
Asi 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý deň jej
potrebujeme viac ako 2 litre. Táto voda má byť súčasťou
potravy. Nahrádza vodu, ktorú stratíme vylučovaním,
potom a dýchaním.
Voda je dôležitejšia ako jedlo - väčšina ľudí môže prežiť
30 - 40 dní bez jedla, ale len 3 - 5 dní bez vody.

Devätoro zdravého pitného režimu
1. Vypiť denne 2 - 3 litre tekutín
2. Ráno nalačno vypiť pohár vody alebo bylinkového čaju
3. Vodu treba piť po dúškoch i počas dňa, medzi 9. - 14.hodinou piť najväčšie množstvo tekutín
4. Nezapíjať jedlo vodou, piť minimálne 20 minút až 1 hodinu po jedle
5. Prevárať, alebo aspoň nechať vodu odstáť
6. Namiesto malinoviek a limonád piť vodu alebo bylinkové čaje, najosviežujúcejším nápojom je
dobrá pramenistá voda, ktorú možno prichutiť pár kvapkami pomaranča, citrónu alebo grapefruitu s
troškou medu
7. Nepiť vodu z chladničky - zhoršuje trávenie (zápal sliznice žalúdka) a nepridávať ľad do nápojov
8. Horúce nápoje zhoršujú trávenie a zahlieňujú organizmus
9. Teplota nápoja by sa mala približne zhodovať s izbovou teplotou
www.infovek.sk
spracovala: Mgr. Ľubomíra Hrušková
Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní. - Dante Alighieri
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POHĽAD Z OKNA /Umelecký opis/
Sedím v teplej izbe a pozerám von oknom. Obloha sa na mňa
prekrásne usmieva. Slniečko vytŕča svoje lúče a ohrieva
zamrznuté stromčeky. Vietor vystrája a rozhadzuje drobné
vločky po celej dedine. Vidím ako sa zasnežené kopce držia za
ruky. Sú krásne a ligotavé. Stromy sú postavené v radoch ako
vojaci. Na kalužiach sa robia biele okuliare. Malé domčeky sú
učupené pod bielou perinkou. Vysoké stromy poriadne
drkocú zubami. Mráz maľuje na okná pekné obrazy. Kríky
a stromy sú rozstrapatené a šedivé. Sneh na potôčiku sa podobá šľahačke. Je mäkký ako páperie.
Sneženie je okúzľujúce. Sniežik pomaly oblieka stromy do bielych kabátov.
Niektoré rieky sú pokryté studeným, priehľadným zrkadlom. Strechy sú
ozdobené veľkými mečmi v podobe cencúľov. Vietor nám slabučko šepká
krátke piesne. V noci sa na ligotavom ľade odrážajú malé svetielka. Sú to
hviezdičky a mesiačik. V mesačnom svite začínajú tancovať snehové vločky.
Lúka sa zohrieva pod bielou prikrývkou. Pani Zima je kúzelníčka. Čo si
myslíte vy?
Keďže Jarka nám poslal svoju prácu sama, a teda zareagovala na
našu výzvu podeliť sa s nami o niečo svoje, patrí jej za to odmena.

Napísala: Jarka Adzimová, 7.C
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KALIGRAM je báseň, ktorej písmená sú usporiadané do obrazca, ten naznačuje obsah básne.
O tvorbu podobných básní sa pokúsili naši žiaci z 8. ročníka. 8.D Vám ponúka dva:

Láska je

to, čo

Keď slniečko pekne

medzi ľuďmi

chýba, nebuď

hreje, niečo sa ti na mňa

hlúpy a rozdávaj ju všetkým iba.
Zajtra, dnes a každučičký každý deň

z trávy smeje. Sú to klobúčiky
farebné, hnedé, oranžové aj červené.

pre lásku som ochotný

Najviac sa

veľkých zmien

mi páčia

LÁSKA

hríby
sucho
hríby

L. Jančošková, 8. D

V. Tulec, 8.D

Najdôležitejšia hodina je vždy prítomnosť, najvýznamnejší človek je ten, ktorý stojí oproti, najnutnejší
skutok je vždy láska.
- Johannes Eckhart

Od februára tohto roku sa aj na našej škole zrealizoval ŠKOLSKÝ PARLAMENT.
Zástupcovia jednotlivých tried budú pri pravidelných stretnutiach predkladať
konkrétne návrhy, ako zlepšiť, oživiť či ešte viac zmodernizovať chod školy a ako
prispieť k budovaniu vzájomných vzťahov...
Pravidelne vás budeme informovať slovom i vizuálne o činnosti parlamentu na
stránkach časopisu, na webovej stránke školy a zástupcovia tried vás budú konkrétne
informovať na triednických hodinách.
Školský parlament sa bude angažovať proti patologickým javom, šikanovaniu a všetkým formám agresivity.
Bude sa riadiť Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.
Právo na meno a štátnu príslušnosť.
Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.
Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.
Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.
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Školský parlament vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy.
Svojou činnosťou umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení školy.
Chce prispieť k napĺňaniu Európskej charty.

Zhromažďuj si poklad predovšetkým z lásky, ktorú dostávaš, lebo ten pretrvá ešte dlho potom,
ako pominie tvoje bohatstvo a tvoje zdravie. - Og Mandino

V našej triede pracuje 5 stálych skupín, z ktorých každá má svojho zvieracieho maskota.
Deti o nich tvorili básničky a v skupinách vymysleli aj ďalšie príbehy. Používali v nich 5 slov z obrázkov:
ježko, hruška, ťava, činka, žabka. Ako sa im podarili, posúďte sami.

1. sova Nataša

2. myška Lucka

3. mačka Micka

4.labuť Oľga

5. žabka Kvačka

Ja som malá sovička, o mne je táto básnička.
Mňa má každý rád, každý je môj kamarát.
Pri škole sme videli ježka. Bol pekný. Zrazu naňho spadla hruška. Ježko sa schoval pod ťavu.
Ježko je silný a posilňuje s činkami. Pri jazere stretol žabku. (Anetka, Dianka, Miloško Majko)
Ja som malá myška a volám sa Šiška,
Moja mama mamička, tá sa volá Dušička.
A môj brat sa volá Peter, doma máme nový sveter.
Ťava ide po púšti a stretne žabku. Ahoj, žabka! Za chvíľu sa k nim prikotúľa malý jež. Ahoj, ježko!
Prečo máš na chrbte hrušku? Preto, aby som v zime nebol hladný. Za chvíľu príde pán.
V rukách drží činku a povie: Jáj, zverce, pomóc! (Esterka, Monika, Filipko, Samko)
Ja som malá mačička, v košíčku je sestrička.
Nepijem len mliečko, ale papám všetko.
Mám aj malé pazúriky, nimi chytím všetky myšky.
Ježko leží v lístí. Spí. Spadla mu hruška na chrbát a on sa zobudil. Zbadal drobnú žabku.
Tá mu rozprávala o ťave, čo žije v Egypte. Majú tam vraj ťažké činky. (Lucka, Norika, Kristiánko, Kiko)
Ja som krásna labuť, mám aj biely krk.
Po tele mám biele pierka, to vie Petrík, ba i Vierka.
Ide ježko do záhrady. Na chrbát mu spadne hruška zo stromu. Zľakne sa a beží. Skoro skočil na žabku.
Tá pozerá na ťavu, ktorá nesie na chrbte činku. (Simonka, Reginka, Peťko, Tomáško)
Ja som malá žabička, o mne bude básnička.
Ja sa volám žabka Kvačka, do vodičky skáčem raz – dva.
Ježko ide po záhrade. Našiel ťažkú činku. Keď ju dvíhal, spadla naňho hruška. Zľakol sa a utiekol.
Narazil do ťavy, ktorá niesla na hrbe žabku. (Katka, Bianca, Zorko, Martinko, Jakubko)
„Céčkari“ p.uč. Hruškovej
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Zimné radovánky
Zima

Biely sneh ľahučký, padá na čiapočky.

Snežík nám už poletuje, Janko z okna vykukuje.

Chytajte ho detičky, sú to malé hviezdičky.

Bude dobrá sanica, raduje sa Danica.

Roztopia sa na tvári, krásny úsmev zažiari.

Mráz nám líčka vymaľuje, Ferko si to pochvaľuje.

Bežte von detičky, užite si guľovačky.

Barborka Brisudová 2.A

Sami Tebba 2.A

Zimná báseň
Zlatistá jeseň už od nás odchádza, strieborná zima pomaly prichádza,
Zem pokryje bielučkou perinou. Hurá, deti, leťme za dobrou sanicou!
Alenka Pajtášová 2.A
Snehuliak

Snehová vločka

Na dvore nás sniežik zláka. Postavíme snehuliaka.
Starká ešte mrkvu dá a snehuliak noštek má.
Martin Vydra 2.A

Radosť vločiek
Vločka dýcha na vločku, prilietajú k oblôčku.
Láskajú sa, láskajú, na perinku sadajú.
Tešia sa, že malé deti ukážu im nové svety.
Kika, Samko, kde sú len,
bez nich je tak dlhý deň.
Čože vidíš? Čože je ti? Hurá, už sa blížia deti!
Spravíme im prekvapenie,
kopec snehu nahrnieme.
Deti kopu zbadali, od radosti jasali.
Rozbehli sa hore svahom,
snehuliaka robia na ňom.
Jedného, dvoch, desiatich,
malých, veľkých, nosatých.
Deti sánky z domu berú, vločky dívajú sa z brehu.
Vločky, deti, tešia sa, no prázdniny končia sa.
Čože sa to zrazu deje? Slniečko sa z neba smeje.
Deti veľká radosť prešla, snehuliaci sa už menšia.
Už nebude zima, mráz, ale o rok, milé deti,
stretneme sa opäť všetci, stretneme sa opäť zas.

Jedna vločka malá, na výlet sa vybrala.
Tancovala vo vzduchu, a smiala sa od ucha k uchu.
Spadla Matúškovi na noštek a dala mu ľadový
božtek.
Matúš Hollý 2.A
Keďže naši DRUHÁCI nelenia a pravidelne prispievajú do
Záškoláka, žiaci z 2.A, 2.B aj 2.C dostávajú od redakcie
Záškolák sladkú odmenu.

Napísala a nakreslila : Kristínka Halúsková, 5.B,
ktorej za usilovnosť odovzdávame malý darček.

Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod,
ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste.
Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa
budovateľmi Európy a nového Sveta. - Ján Pavol II.
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Na hodine angličtiny 

Brušné tanečnice a mažoretky plesajúce na Plese školy 
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Virtuóz Denis 

Nemčinári na olympiáde 

Modelky zo 7B

Angličtina a jej bossovia z 8C,
len keby sa im viac chcelo ...
Ešte niečo z plesu 

Vždy pripravený 

Každoročne nás príjemne prekvapuje COOP JEDNOTA , ktorá všetkým školám na Slovensku sponzorsky
odovzdáva lopty. Tento rok sme takto získali futsalové lopty.
*8.2. Okresné kolo mladších žiačok – ORION FLORBAL - 4. miesto
Farby školy hájili: R.Ozaniaková, M.Sidorová, M.Mičianová, M.Nemcová, J.Macáková, J.Macáková, J.Čuláková,
Z.Nagyová, T.Jaššová
Pozrite si výsledky: Rudina-Nábrežná 1:0, Povina – Nábrežná 3:0, Clementisova- Nábrežná 1:0, ... niekedy veľmi
tesne, ale body sme nezískali;
*8.2. Okresné kolo mladších žiakov – ORION FLORBAL CUP - 2. miesto
Farby školy hájili: S.Panák, M.Roman, T.Ovečka, D.Mekyňa, F.Puraš, L.Franc, M.Vojtuš, E.Caban, M.Hollý
Výsledková listina: Rudina- Nábrežná 1:1, Povina- Nábrežná 0:3, Clementisova- Nábrežná 2:2, ... neprehrali sme, ale
pár bodíkov nám predsa chýbalo k postupu na kraj;
*10.2. Okresné kolo starších žiačok – ORION FLORBAL - 5. miesto
Farby školy hájili: B.Fojtíková, P.Kekelyová, P.Cerchlanová, N.Mičianová, K.Židková, B.Mrenková, M.Jureková,
T.Švaňová, V.Čičalová, E.M.Božeková, P.Gajdlanová
Aj tu k výsledkom: Dol.Potok- Nábrežná 1:0, Povina- Nábrežná 1:1, Clementisova- Nábrežná 3:0, Rudina- Nábrežná
1:1, ... tu by som vymenil 2 remízy za 1 výhru a sme na tom lepšie;
*10.2. Okresné kolo starších žiakov – ORION FLORBAL - 3. miesto
Farby školy hájili: M.Nemčík, R.Belák, M.Caban, L.Garbier, S.Ježo, M.Ďurčo, S.Lobodass, M.Roman, M.Kočiš, T.Ďuriš
A nakoniec profíci: Rudinská- Nábrežná 1:1, Povina- Nábrežná 3:1, Dol.Potok- Nábrežná 0:0, Clementisova- Nábrežná
1:6, ... keby sa dali rozdeliť góly do iných zápasov, sme prvý ;
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OLYMPIÁDA - ALE NIE ŠPORTOVÁ – GEOGRAFICKÁ
7.2.2011 nás na okresnom kole geografickej olympiády nasledovne reprezentovali :
5.roč.: 2.miesto Nina Kavacká
6.roč.: 1.miesto Ivana Baliarová , 3.miesto Ľubka Oravcová
7.roč.: 2.miesto Eva Božeková
8.roč.: 1.miesto Táňa Staníková
9.roč.: 1.miesto Filip Švábik, 2.miesto Dávid Súkeník
V ročníkoch 6.-9. menovaní žiaci postupujú do krajského kola. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
® I.J.2010
Láska, podobne ako život, nie je pohodlný a pokojný stav, ale veľké a nádherné dobrodružstvo.
- Henri Fayol

Rukavičky

Ide zima

Išla Ivka do školičky,
zabudla si rukavičky.

Pani Zima

Ide zima, ide mráz,
príde sniežik medzi nás.
Budeme sa s tebou hrať,
snehuliakov z teba mať.

Snehuliak sa smeje,
tebe zima nie je?

Budeme sa lyžovať,
sánkovať i bobovať,
najradšej sa guľovať.

Ivanka Padúchová

Veselý snehuliak

Sonička Vlčková

Snehuliak sa vonku smeje,
že slniečko hreje.

Milá pani v bielom šate,
po roku nás navštívila zase.
A s ňou prišli milé deti,
guľovačka, sánkovačka,
lyžovačka.
V čase vlády pani Zimy čaká
nás čas vianočný
a privítanie Nového roka.
Natália Bieliková

Darčeky

Na hlave má hrniec,
snáď to nie je koniec.
Na nose červenú mrkvu má,
zajačikom ju ochutnať dá.
Deti sa pri ňom hrajú,
a veselo behajú.
A večer, keď zasvietia hviezdičky,
spia už všetky detičky.
Martinka Kvaššayová

Ako sa deti radovali

Padá sniežik na strechy,
pod stromčekom mám
darčeky.

Aha , padá sneh, už je hora
biela. Vytiahnite sane,
Janka, Hanka, Nela.

Dostala som pekné
hračky – bábiku, kocky
a aj kačky.

Chlapci majú guľovačku.
A dievčatá sánkovačku.

Nikolka Brhelová

Biele vločky padajú.
Deti sa im radujú.

Mikuláš
Mikuláš stratil plášť,
Mikuláška sukne.
Hľadali, nenašli, teraz
sedia smutne.
Charlotte Wiltschová

Mrázik
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Ivanka Hulínová

Keď napadne snehu veľa,
snehuliakov stavať treba.
Sánky, lyže pochystáme,
radosť veľkú veru máme.
A keď mrázik príde, hneď
na ľade kamarátska partia
v korčuliach sa zíde.

Spracovala: Mgr. Jarmila Bandurová

Žanetka Veselá

Ak nám chcete zdeliť niečo zaujímavé, dať nám tip na niekoho šikovného z Vašej
triedy, poslať fotku, napísať nám o výlete, či nevšednom vyučovaním, o tom, ako
prežívate voľný čas, je tu pre všetkých e-mail: zaskolak.nabrezna@gmail.com
Zaujímavé príspevky, tipy a nápady odmeníme!
Ďakujeme prispievateľom do tohto čísla, ako aj aktívnym redaktorom spomedzi žiakov.
Školský časopis je vydávaný z iniciatívy niektorých žiakov a učiteľov v snahe zmapovať
život na našej škole a informovať tak aj širokú verejnosť. Citáty pre Vás vybrala
Mgr. Hanka Ochodničanová.
Mgr. Anna Vlčková a Mgr. Jolana Kubišová

