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Vianočné číslo Záškoláka ponúka: Medzinárodný deň školských knižníc, Projektový deň
o Londýne, Dejepisná exkurzia, Olympiáda zo slovenského a anglického jazyka, Z pera našich
žiakov, Pre našich najmenších, Na hodine biológie, Dopoludnie s matematikou, Športoviny,
Predaj vianočných pohľadníc, Vianočné maškrtenie, Žolík – ospravedlnenie...

V súvislosti s vianočnými
sviatkami sa každému z nás
v mysli vynorí iný obraz. Ak by sme však hlasovali
o najpopulárnejšiu vianočnú pieseň, pieseň s najväčším
významom a tradíciou, výsledok by bol jednoznačný.
Svoju popularitu si táto skladba udržuje už takmer 200
rokov, jej text bol preložený do približne 300 jazykov,
považuje sa za najkrajšiu koledu na svete. No málokto vie,
odkiaľ vlastne pochádza a ako vznikla.
Ako mnohí z vás už tušia, hovoríme o piesni, ktorej názov v pôvodnom nemeckom názve znie Stille
Nacht, heilige Nacht – Tichá noc, svätá noc. Jej prvá verzia zaznela v Kostole sv. Mikuláša v
Oberndorfe ,v malej dedinke pod Alpami, na Vianoce v roku 1818. Za jej zrodením stoja dvaja muži,
rakúsky farár Joseph Franz Mohr, ktorý napísal text a riaditeľ miestnej školy Franz Xaver Gruber,
ktorý zložil hudbu.
Ku vzniku piesne sa viaže mnoho legiend, no najpravdivejšou sa zdá byť táto verzia: tesne pred
vianočnými sviatkami sa v kostole pokazil organ, ktorý vraj prehrýzli myši a miestny farár si nevedel
predstaviť polnočnú omšu bez hudby a spevu. Preto sa rozhodol vytvoriť pre farníkov náhradný
program a 24.decembra teda v kostolíku zaznel text Tichej noci, vtedy ešte s názvom Pieseň z nebies,
sprevádzaný tónmi gitary.
Tichá noc je známa na celom svete a svojím posolstvom lásky,
porozumenia a mieru spája takmer všetky národy. Počas vianočného
mieru v priebehu 1.svetovej vojny sa táto koleda ozývala z oboch
táborov a na chvíľu zjednotila znepriatelené skupiny. Nájdime si aj
my vo svojich srdciach miesto pre odpustenie, lásku a pri počúvaní či
spievaní tejto skutočne krásnej koledy zabudnime na všetko zlo vo
svete a nechajme sa unášať kúzlom Vianoc. J.B.

Mamička žiačky Mirky Paľuchovej z 3.C upiekla pre celú triedu chutné medovníčky. Pani
Janke Paľuchovej veľmi pekne ďakujeme a s vami sa aspoň podelíme o recept.
Mirkine medovníčky
1 kg hladkej múky
370 g medu
4 vajcia
170 g masla
300g práškového cukru
. 2 kávové lyžičky sódy bikarbóny
1 lyžica škorice
5 potlčených klinčekov
Cesto vymiešame, necháme hodinu stáť. Pečieme pri teplote 180 º C – 8 minút. Medovníčky sú hneď
+mäkké. žiaci 3.C
Vianoce po celý rok má ten, komu úsmev na tvári žiari každý deň.

♥ výhercovia tajničky z čísla 1 sú Ivanka Hulínová, IV.B,
Viktória Valiašková,

VII.C, Tomáš Poniščjak, VIII..A trieda. Výhercom srdečne

blahoželáme a ceny doručíme . Tajnička znie „ Jeseň “.
♥ s predajom prvého čísla nášho školského časopisu nám pomohli žiačky IX. B triedy Martinka
Mičianová, Janka Macáková a Tánička Jašová. Ďakujeme.
♥ 6. december je svätý Mikuláš. Napriek jeho popularite však o jeho
skutočnom živote vieme veľmi málo. Patrí medzi najobľúbenejších svätcov.
Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie,
pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou
dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v
južnom Turecku).
♥ vianočné prázdniny začínajú v sobotu 22. decembra a vyučovanie sa
opäť začne v utorok 8.januára 2013.
♥ v rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnejším sviatkom Prvý
sviatok vianočný alebo sviatok narodenia Pána, ktorý sa podľa
gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa
Vianoce

začínajú

sláviť

už

deň

vopred,

na

Štedrý

večer

(24. decembra). Rímski katolíci sústreďujú svoju oslavu najmä k času, keď odbije
polnoc medzi 24.a 25. decembrom. Omša sa takto slávi priamo o polnoci, a
preto sa nazýva Polnočná omša.

V tomto čase sa konajú aj obchôdzky a

koledy. Betlehemci chodia po domoch a vinšujú všetkým zdravie, šťastie a
Božie požehnanie.
♥ slávnostný zápis detí do prvého ročníka

pre nový školský rok

2013/2014 bude 15. a 16. januára 2013 v priestoroch našej základnej
školy. Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky
preukaz zákonného zástupcu.
♥ polročné prázdniny budú v piatok 1. februára 2013 a vyučovanie sa opäť
začne v pondelok 4. februára 2013.
♥ v tomto čísle Záškoláka nájdete ospravedlnenie, ktoré sme nazvali „Žolík“.

Ak ste si

spomenuli, že vám chýba domáca úloha, zošit alebo ste sa zabudli naučiť na daný
predmet, využite „Žolíka“ ako ospravedlnenie. Zástupcovia školského parlamentu
vás budú podrobnejšie informovať o možnostiach jeho využitia na vyučovaní. J.B.
Chcete aj vy prispieť do tejto rubriky? Máte dobré nápady, pripomienky?
Napíšte nám na e-mail zaskolak.nabrezna@gmail.com.

...je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu
pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora
vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a
poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov
literatúry.
Aj PK SJL sa rozhodla pripraviť toto podujatie pre
žiakov školy .
Už ráno 22.10.2012 ich na vchodových dverách privítal
obrovský plagát . Vo vestibule si mohli žiaci pozrieť
zaujímavú výstavku netradičných kníh – malých,
veľkých, najstarších či tvarovo neobvyklých. Cieľom
tohto podujatia bolo zvýšiť záujem žiakov o prácu s knihou. A nielen to. Svoju kreativitu, nápady
a fantáziu uplatnili v mnohých aktivitách – tvorbe ilustrácie k danej téme, vymýšľaní príbehu
z výstrižkov, dokončení deja podľa vlastnej fantázie,
písaní rôznych literárnych žánrov. Nemenej pútavá bola
práca s internetom, pri ktorej spoznali mnoho
spisovateľov – rodákov z Kysúc. Deviatakov zaujala
prednáška riaditeľky mestskej knižnice o histórii vzniku
knižníc. Žiakov I. stupňa milo prekvapila dramatizácia
rozprávok, ktorú pripravili žiaci 6.A triedy či skladanie
puzzle a pexesa s rozprávkovým motívom, ktoré pre deti
zhotovili žiaci 8.B triedy.
Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom nielen v škole.
Najlepšie výtvarné práce si mohla široká verejnosť
pozrieť v priestoroch mestskej knižnice.

...A čo nato žiaci?
Takýto deň by sa mal konať každý rok- precvičovali sme si slovnú zásobu, na tvorbu sme
Čavajdová, Kavacká R., Lukáčová , 7. B
mali dosť času, vypočuli sme si zaujímavé práce.
Dnešný deň sa mi páčil. Prezentácie boli kvalitné a táto aktivita bola výborná. Ani sme
nevedeli, že na Kysuciach je toľko spisovateľov a básnikov. Stálo to za to. Andrej Urban,
Braňo Matejčík, 8. B
Hrať divadlo bolo zaujímavé, pri nacvičovaní sme
zažili veľa zábavy. Mali sme obavy, či sa to bude
tretiakom páčiť, ale prekvapili nás veľkým
potleskom. Rád by som si to ešte niekedy
zopakoval Šimon Cetera, 6.A
Veľmi sa nám páčila hra na spisovateľa. Bol to
oddych medzi dňami, kedy sa len učíme.
Pochvaľovali sme si , že môžeme písať dielka
podľa vlastnej fantázie. Boli plné emócií, ale aj
dobrodružstiev. Na záver dňa smi práce
prezentovali , vyhodnotili najlepšie a ocenili potleskom. Bol to vydarený deň.
Nikola Vašková, Martina Kopyčiarová, 9.D

Zimné sviatky
Advent- krásny čas,
prináša nám veľa krás.
Osvieži nás ostrý mráz,
sviatky radosti tu budú zas.
Kapor vo vani žblnkoce,
hurá, už sú tu Vianoce.
Na Silvestra krásny čas,
raduje sa každý z nás.
Delobuchy buch, buch,
buch, veru zničí ten náš
sluch.
Dávid Gavlas
Ján Čimbor,

Zasnežené Vianoce

Vianočný čas
Už je zima,
už je mráz,
Vianoce sa blížia zas.
Je to čas pre detské sny,
ale aj pre nás, dospelých.
Tešíme sa na darčeky,
aj na sladké medovníky.
Viki Francová, III.B

VII.B
Zima

Vianoce
Vianoce má každý rád,
hračky, knižky, oblečenie,
deti sa chcú len hrať .
Na Silvestra všetci úúú
petardy kupujú.
Na Nový rok bum, bum,bum
ozýva sa tam aj tu.
Samuel Vlćek VII. B

Vianoce
Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k vám letí.
A keď rozžiaria sa vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.
Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz,
Vianoce už sú tu zas!
Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé.
Rodinu objať, stretnúť priateľov,
spojenie duší cítiť aj bez slov.
Mirka Svrčková, VII.A

Keď sa jeseň skončila,
zima sa už začala.
Biele polia, biele lúky,
zamrzli nám aj potoky.
Postavíme snehuliaka
z čistučkého snehu.
Potom už len z brehu
pozeráme jeho nehu.
Sniežik padá,
bude mráz.
Príde zima
biela k nám.
Na okno už klope mráz,
pomaľuje okna zas.
Mamka, ocko, detičky
ozdobujú vetvičky.
Anabela Jarošíková, VII.A

To nie je iba deň,
je to niečo ako hviezdny jas.
Je to prekrásna pieseň,
ktorú chcem počuť zas a zas.
Pieseň o láske, šťastí a radosti,
v detských očkách žiaria iskričky
smelosti.
Mamička už pečie, mamička už varí,
deti jej pomôžu s úsmevom na tvári.
Zvončeky už zvonia
na nebeskom stromčeku.
Ihličie zas vonia
v našom malom domčeku.
Zvoní, zvoní zvonček malý,
Vianoce sú za dverami.
Rozvoniava celý dom,
spokojne si žime v ňom.
Sniežik sa sype, vetrík fúka,
zapadol les, zapadla lúka.
Všetko je biele, snehuliak sa rehoce,
Zvonček na stromčeku veselo sa ligoce
Monika Veselá, VII.B

Vianoce
Vianoce, ten vzácny čas,
keď pokoj a láska žiaria v nás.
Vianoce, ten večer plný očakávaní
a radosti zo splnených prianí.
Keď sa šíri vôňa perníkov a škorice,
znejú koledy z každej ulice.
Stromček v obývačke krásne sa
ligoce,
Príjemná atmosféra. Sú predsa
Vianoce!
Všetci sa pri stole stretávame,
sviatočné chvíle si užívame.
Darčeky si z lásky dáme,
veľa zdravia zaželáme.
Petronela Lukáčová, VII.B

.

Upršané októbrové ranné cestovanie bolo začiatkom našej dlho očakávanej dejepisnej exkurzie.
Cieľom našej poznávacej cesty bolo Poľsko, konkrétne koncentračný tábor z obdobia 2. svetovej
vojny – tábor Osvienčim (po nemecky Auschwitz) , priestory priľahlého tábora Brezinka (Birkenau)
a kráľovské mesto Krakov.
Keď sme dorazili do Osvienčimu, napriek tomu, že sme mali informácie o tábore z predchádzajúcich
dejepisných hodín, aj zo septembrových projektových dní či z pútavého výkladu, ktorý nám
v autobuse podala naša dejepisárka p. uč. Mgr. Monika Mojtová , naše pocity boli zmiešané. Dostali
sme slúchadlá, rozdelili nás do skupín,..... Počas prehliadky pamätných miest nám lektorky
porozprávali o histórii tábora, previedli nás mnohými zákutiami Auschwitzu i Birkenau a nešetrili
pritom smutnými príbehmi zo života väzňov. Častokrát nám behal mráz po chrbtoch, dojatím sme
mali stiahnuté hrdlá, slzy na krajíčku. Pri stene smrti sme zapálili sviečky a uctili si tak tých, ktorých
život vyhasol na týchto smutných miestach. Veľmi silným momentom na tomto mieste bolo
stretnutie s ľuďmi z Izraela, ktorí mali cez plecia prehodené izraelské zástavy, modlili sa nahlas po
hebrejsky , čím vzdávali úctu obetiam holokaustu.
Na ceste do Krakova sme mali množstvo podnetov na premýšľanie. V tomto kráľovskom
korunovačnom meste sme si pozreli najzaujímavejšie miesta, o ktorých nám pani učiteľka cestou
porozprávala – priestory kráľovského zámku Wawel, námestie s názvom Hlavný rínok, Mariánsky
kostol,...videli sme starodávne kočiare na prevoz turistov, kúpili sme suveníry. Okolo piatej večer sme
sa unavení, ale plní dojmov cez okná autobusu lúčili s Poľskom. Po dni plnom zážitkov bolo krásne
sledovať, ako vonku sneží.
Pani učiteľke Mojtovej i tetám z kysuckého CVČ aj touto cestou ďakujeme za zorganizovanie tejto
výbornej exkurzie.
Dominika Chrastová, Anika Harceková, Táňa Jaššová, Maťa Mičianová, 9. roč.
Pripájame aj ďalšie názory a dojmy niektorých účastníkov exkurzie:
„Po návrate som svoju večernú modlitbu venovala ľuďom, ktorí tam zomreli. Po tejto exkurzii sa viac
zamýšľam nad sebou ale aj nad tým, čo mám, že mám byť za všetko dobré vďačnejšia. Určite túto
exkurziu odporučujem...“ Anika H., 9.A
„Som veľmi rada, že som mohla zažiť túto exkurziu s poučným charakterom. A som rada aj tomu, že
žijem v tejto dobe a dúfam, že sa už nič podobné nikdy nestane. Budem si vážiť to, čo mám...“ Maťa
M., 9.B
„Vidieť toľko bolesti v jednom ohraničenom priestore bolo pre mňa dosť zdrvujúce. Uvedomila som si,
že život nie je len o tom, či mám drahé veci a aké veľké vreckové dostanem na tento mesiac. Život má
hlbší zmysel. Vďaka tejto exkurzii si cením každý všedný deň...“ Táňa J. ,9.B
„Som rada, že som sa mohla zúčastniť práve tejto exkurzie...“ Marika M., 9.B
„Nikdy nezabudnem na vetu v Osvienčime vyslovenú - „Človek si vie byť bratom, ale aj vrahom“...“
Barbora M., 9.A
„Uvedomil som si, aký bol vo vojnovom období ťažký život...“ Adam O., 9.A
„Táto exkurzia vo mne zanechala hlboký dojem. Uvedomil som si, že život je cenný, mám si vážiť to, čo
mám. Túto exkurziu by som odporučil aj ostatným...“
Michal Ch., 9.A

„Uvedomila som si, že to, čo je pre mňa samozrejmosť, pre ľudí v táboroch bolo niečo výnimočné.
Oveľa viac si vážim všetko, čo mám, život aj blízkych...“ Nikola V., 9.D
„Táto exkurzia bola jednou z najlepších, na akých som bola.“ Monika K., 9.D
„Odporúčam ísť do Osvienčimu ľuďom, čo sa stále sťažujú, aby zistili, že môže byť aj horšie.“ Ivana S.,
9.D

Foto: M.Mojtová

Kto z nás by nepoznal aspoň tie najčastejšie využívané liečivé bylinky? Voňavý čajík z listov
lesnej jahody, materinej dúšky či chuťovo veľmi výrazný čaj zo šalvie lekárskej? Aj na
hodinách biológie v 6. ročníku sa učíme o priaznivých účinkoch liečivých rastlín, ba učíme sa
aj prakticky poznávať tieto dary našej prírody. Čo vieme o histórii rastlinnej liečby?. Pod
týmto označením sa dnes chápu rastliny použiteľné či používané buď priamo na liečenie
chorôb ľudí, zvierat, alebo ako surovina na výrobu liečiv a liečivých prípravkov- liekov.
Rastliny sa používajú čerstvé i sušené. Slovensko sa vyznačuje nesmiernym bohatstvom flóry.
Z európskej kveteny sa považuje za liečivé rastliny asi 1000 druhov, ľudové liečiteľstvo
z nich používa asi 800 druhov, oficiálna medicína asi 300. Stredovek liečivým rastlinám
a vôbec prírodným vedám veľmi neprial. Rozširovanie znalostí o liečivých rastlinách veľmi
urýchlil objav kníhtlače – začali sa totiž vydávať herbáre. Azda najznámejší je Brunfelsov
herbár z r.1500, u nás bol veľmi známy herbár Petra Ondreja Matthioliho z r.1562,
z novodobých diel dvojzväzkový Slovenský herbár, ktorý v r. 1946 vydal popredný slovenský
botanik Ján Futák. V súčasnosti nie je problém kúpiť si kvalitnú publikáciu o liečivých
rastlinách, lepšie je naživo si ich pozrieť, ovoňať, chytiť do ruky Vedomosti sú omnoho
trvalejšie a hlbšie. A o to nám išlo aj na našej hodine biológie. Žiaci si doniesli rôzne vzorky
usušených liečivých byliniek a spolu sme uvarili čerstvý voňavý čaj, ktorý sme mohli aj
ochutnať. No a na jar a v lete by sme chceli ísť do prírody a niektoré rastlinky si aj
vlastnoručne natrhať a spracovať do herbára. Myslím, že žiakom sa forma hodiny naozaj
páčila, o čom svedčia aj ich postrehy .Tu sú niektoré z nich:
• Maťka - ,,Najviac mi chutila medovka a mäta, doma ich máme, lebo pestujeme
liečivé bylinky. Teraz poznám oveľa viac liečivých byliniek.“
• Betka – ,,Ochutnala som veľa nových bylinkových čajov, najviac mi chutila dúška
materina.Už sa teším na jar a na leto, keď ich pôjdeme s mamou zbierať na lúky a do
lesa. Bola to super hodina, ale krátka...“
• Lukáš – ,,Asi najviac mi chutila šalvia lekárska , má takú výraznú špecifickú chuť
a vôňu.“
• Saška – Mne najviac zachutila medovka lekárska a dúška materina. Máme chalupu
a tam tiež pestujeme rôzne bylinky a sušíme si ich na zimu, ale spoznala som mnohé
nové, ktoré som ešte nikdy nevidela.“
• Henrietka – ,,Hodina bola super, čaje boli vynikajúce...“
• Miška – ,,Najviac byliniek u nás zbiera a suší moja starká, ale odteraz jej budem
veľmi rada pomáhať, už poznám oveľa viac liečivých bylín...“
• Blaženka, Ajka, Frederika – ,,Spoznali sme mnoho nových rastlín, naučili sme sa aj,
na aké choroby ich môžeme použiť a vieme , že venovať sa zberu a sušeniu byliniek je
veľmi krásna záľuba...“

Žiaci 6-A triedy

Naše vlastnoručne nazbierané a usušené liečivé bylinky ( aspoň niektoré) :

Dňa 29. októbra 2012 boli naši najmenší školáci pasovaní veľkou
ceruzkou v Písmenkovom kráľovstve medzi žiakov našej školy.
Ale ešte predtým museli pomôcť zobudiť princeznú ABECEDU,
poskladať postrácané písmenká z Knihy kúziel a predniesť slávnostný
sľub. Potom mohol pán kráľ pristúpiť k samotnému pasovaniu.
Právoplatnosť tohto slávnostného aktu potvrdil i pán riaditeľ PaedDr. I.
Drexler vo svojom príhovore.
Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pamätný list, sladkú maškrtu a svoj
prvácky sľub potvrdili odtlačkom prsta na table svojej triedy.
Podporiť našich prvákov prišli rodičia, príbuzní aj priatelia.
Za pomoc pri organizovaní a príprave tohto pekného podujatia chceme poďakovať
deviatakom zo školského parlamentu, p.uč. Mgr. A. Ochodničanovej, pánom školníkom, p.
riaditeľovi PaedDr. I. Drexlerovi a p. uč. Mgr. I. Jurkovičovi za fotografie.
Pani učiteľky 1. ročníka

Dňa 22. novembra 2011 sa žiaci 9.B a vybraní žiaci z 9.C a 9.D
zúčastnili druhého projektového dňa o Londýne. Ten prvý sa konal
presne pred rokom na jeseň. Cieľom dňa bolo dozvedieť sa viac
informácií o významnom európskom meste, hlavnom meste
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, o
Londýne. Žiaci získali prehľad o významných miestach, akými sú
Big Ben, Westminster Palace, Buckingham Palace, Tower Bridge,
Greenwich a i. Vyučovanie bolo rozdelené tak, aby si žiaci
potrénovali postupne počúvanie a čítanie s porozumením, ale aj
písanie. Ich slohové výstupy však neboli napísané na papieri, ale na
tričkách. Tvorivá aktivita, zdá sa, zaujala všetkých a vďaka zanieteniu ju zvládli aj tí menej zdatní
v angličtine. Filmom nakukli do ulíc veľkomesta, avšak ten, kto by sa chcel naozaj previesť
doubledeckerom, môže tak urobiť v júni 2013 – máme posledných 5 voľných miest!
Napísala: Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

FOTOGALÉRIA z projektového dňa:

V Amerike nosí darčeky Santa Claus. Toto sú darčeky, ktoré doniesol
deťom v New Yorku. Čo im doniesol? Doplňte písmenká do slov a pospájajte:

B_ _ _

K_ _

B_ _ _

Prečítaj si tri listy Santovi a spoj s balíčkom:

C_ _

D_ _ _

T_ _ _

DEAR SANTA CLAUS!
I want a car, a teddy and
a kite. Thank you. SAM
DEAR SANTA CLAUS!
I want a doll, a plane and
a bike. Thank you. PAM
DEAR SANTA CLAUS!
I want a ball, a bike and
a cat. Thank you. PAUL
Napíš list Santovi:
DEAR SANTA CLAUS!

1
2
3

Vedeli by ste v kontexte vety z knihy Júliusa Satinského
nahradiť slovo prejav iným vhodným výrazom? Alebo
v priebehu 10 minút napísať diskusný príspevok na tému
Jeden mesiac bez mobilu a potom ho predniesť pred svojimi
vyučujúcimi? Takéto a ďalšie iné úlohy riešili účastníci
olympiády zo slovenského jazyka, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 21. a 22. novembra 2012 v ZŠ Nábrežná
v Kysuckom Novom Meste. Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov 8. a 9. ročníka. Dievčatá
i chlapci si najskôr preverili svoje vedomosti z gramatiky rodného jazyka formou testu, úlohy
boli väčšinou zamerané na čítanie s porozumením. Nasledovala tvorba reklamy do časopisu
ako konkrétneho slohového útvaru zameraného na využitie či zneužitie mobilu. Po
vyhodnotení týchto dvoch častí do užšieho kola postúpilo 8 žiakov, ktorí už museli predviesť
aj svoje rozprávačské umenie a schopnosť vystupovať pred publikom. Víťazkou sa nakoniec
stala Dominika Chrastová z 9. A triedy, 2. miesto obsadila Eva Božeková z 9.A a 3.
Laura Janíčková z 8. B triedy. Prvé dve postupujú do okresného kola. Blahoželáme.
Môj pohľad na olympiádu zo SJL:
Dominika Chrastová: Na olympiáde zo slovenčiny som bola prvýkrát, takže som ani presne
nevedela, čo ma čaká. Test bol oveľa kratší a jednoduchší, než som si predstavovala. Pri tvorení
reklamy som sa presvedčila o tom, že spontánne nápady bývajú často najlepšie. Rozhodla som sa
svoju reklamu zrýmovať. Hoci som nemala veľa času, s výsledkom som bola napokon veľmi
spokojná. Vymýšľanie diskusného príspevku ma celkom bavilo. Pri ústnom prejave som dokonca
nemala ani trému. Túto olympiádu by som si hocikedy kedy zopakovala.

PK_SJL
Vianoce
Vianoce sa začínajú,
deti dobrú náladu majú.
Zajtra už sú Vianoce,
a všetko sa tu ligoce.
Darčeky sú pod
stromčekom,
deti sa radi na ne dívajú
so smiechom.
Tánička Čurajová 3.B
Štedrý večer
Zima, zima duje
sniežik poletuje.
A vo dvore na kopčeku,
počuť plno detského
smiechu.
Už sa blíži Štedrý večer
a hostina veliká.
Za stolom je prvý Peter
a hneď za ním Monika.
Deti sa už radujú,
že darčeky dostanú.
Peťka Marčanová 3.B

Štedrý večer
Štedrý večer dušu hladí,
sneh sa znáša na záhrady.
Na stromčeku sviečky horia,
anjeli sa vonku roja.
Majú sane s párom koní,
roľníčkami postroj zvoní.
Mihajú sa v bielej pláni,
s batôžkami našich prianí.
Vrece šťastia, náruč lásky,
žiaden plač a žiadne vrásky.
Húf anjelov sa k nám ženie,
už mi nesú prekvapenie.
Vaneska Švaňová, 3.B

Vianoce
Cingi – lingi detičky,
vyťahujte roľničky,
Tato, mama, detičky
upečieme perníčky.
Stromček máme voňavý,
zdobený
darček pod ním uložený.
Cingi – lingi detičky
zaveste tie roľničky.
Už sú tu Vianoce
a stromček sa nám ligoce.
Michal Helt 3.B

Zima
Zima, zima, zimička
zasnežená jedlička.
Zasnežený dom
a vianočný stromček v ňom.
Vonku stoja snehuliaci,
poslušne ako vojaci.
A v rybníku zamrznutom,
pláva kapor ako víchor.
Peťka Marčanová 3.B
Vianoce
Vianoce sa začínajú,
všetky deti radosť majú.
Sánkovať sa budeme,
sane sú v stodole na sene.
Tešíme sa na darčeky –
bábiku a autíčko,
Karolínke sa zaslzilo
očičko.
Kapustnicu všetci zjeme,
darčeky si s radosťou
pozrieme.
Anetka Staníková 3.B

V piatok 16. novembra sa nadaní angličtinári zúčastnili
na školskom kole anglickej olympiády. Už tradične
sme boli rozdelení do dvoch kategórií: šiestaci
a siedmaci tvorili kategóriu 1A, ôsmaci a deviataci
kategóriu 1B. Každý z nás si najskôr vylosoval číslo,
pod ktorým sme súťažili po celý deň. Potom
nasledovala písomná časť. Tvorili ju testy z gramatiky,
slovnej zásoby a taktiež čítanie s porozumením
a počúvanie s porozumením. Po písomnej časti sme
mali prestávku. Zatiaľ čo učiteľky opravovali naše
testy, my sme si porovnávali odpovede a pripravovali
sa na ústnu časť. Tá pozostávala z tvorenia príbehu
a prípravy dialógu. Porota mala pre každú kategóriu
pripravený iný obrázok, na ktorý sme museli
v priebehu pár minút vymyslieť príbeh a prerozprávať ho po anglicky. V ústnej časti
zohrávala veľkú rolu najmä naša fantázia a tiež slovná zásoba. Bez nich by sme si neporadili
ani v roleplay, teda rozhovore vo dvojici. Na základe počtu bodov, ktorý sme dovtedy získali,
nám porota pridelila partnera. Spoločne sme potom diskutovali na danú tému. Anglická
olympiáda bola pre nás dobrou príležitosťou na to, aby sme zistili, ako sú na tom naše
vedomosti z najrozšírenejšieho cudzieho jazyka. Napokon sa na víťazných priečkach
umiestnili a vecné ceny získali:
Kategória 1A:
1. miesto: Petronela Lukáčová 7.B
2. miesto: Tomáš Karnet 6.A
3. miesto: Martina Kohútová 7.B

Kategória 1B:
1.miesto: Dominika Chrastová 9.A
2. miesto: Rebeka Niníková 8.C
3. miesto: Lucia Šujanská 9.A
Napísala: Dominika Chrastová 9.A

9. november 2012 sa u prvákov usídlili ježibaby, strašidlá a duchovia. Veď
bol Deň tekvičiek! Pred zlými čarami nás ochraňovali tekvičkové
medaily, ktoré dostali aj predškoláci z MŠ Komenského. Prezreli si naše
triedy zahalené do tajomstva kúziel, spoznali našu školu a stretli sa so
svojimi staršími kamarátmi prvákmi.
Na záver sme si spoločne pozreli strašidelnú prezentáciu Halloween a deťmi obľúbenú
rozprávku Tom a Jerry a čarodejnica.
Tento pekný deň bude všetkým pripomínať pamätný list, ktorý si odniesli so sebou.
Pani učiteľky 1. ročníka

Naša školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvom školy od 01.09.2012 v rámci
zefektívnenia výdaja a objednávania stravy zaviedla nový čipový systém. V jedálni je
nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných
identifikačných čipov, ktoré nahradia súčasné stravné lístky.
Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (2€/ks – platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi),
ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Po zavedení čipového
systému je pre každého najvýhodnejšie prejsť na bezhotovostnú úhradu (trvalý alebo
jednorazový príkaz na úhradu). Pravidelné úhrady na účet a jeden čipový kľúč vám odbúrajú
povinnosti s platením, podpisovaním lístkov, ich chystaním do peračníka či peňaženky vašich
detí.
Samotný čipový kľúč okrem jedinečného 10-miestneho kódu nenesie žiadnu informáciu.
Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 3. V prípade
straty čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.
Stratu či odcudzenie karty je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ju
zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový
čip. Stratená karta sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska vami zaplatené jedlo. Ak
stravník čip zabudne, vedúca školskej jedálne môže vydať náhradný čip, ktorý
po odobraní stravy musí bezodkladne vrátiť.
Pokyny pre platbu, objednávanie, výdaj a odhlásenie stravy:
A. Platba za stravné
1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet 1322017758/0200
školskej jedálne, ktorý sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu
obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu
zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej
jedálne variabilný symbol. Stravníkovi bude pridelený variabilný symbol, na základe ktorého
bude priradená jednotlivá platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.
Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Neskorší termín úhrady môže
zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.
I. stupeň : 1. – 4. ročník
1,01 €/obed
II. stupeň: 5. – 9. ročník
1,09 €/obed
Cudzí stravníci:
2,39 €/obed
Hmotná núdza I. stupeň 0,01 €/obed
Hmotná núdza II. stupeň 0,09 €/obed
2. bezhotovostne – cez internetbanking
- číslo účtu, suma, variabilný symbol, splatnosť ako v bode 1.
3. poštovou poukážkou
4.úhrada hotovosti na účet – ak stravník nevyužije možnosť
bezhotovostnej úhrady formou trvalého príkazu ani možnosť platby
poštovou poukážkou, má možnosť úhrady stravných poplatkov
v hotovosti na náš účet, pričom znáša všetky bankové poplatky a stravu môže odoberať až po
pripísaní platby na náš účet a zaevidovaní v čipovom systéme.

5. hotovosť – len vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení
vedúcou školskej jedálne!
Aj v prípade odberu obedov len v niektoré dni v týždni môžete
platiť bezhotovostne, informujte sa u vedúcej školskej jedálne.
Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) sa uskutoční 2 x
ročne v mesiaci január a júl poukázaním na účet stravníka.
Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých
platobných príkazov, je to pre vás najjednoduchšia forma úhrady.
Nemusíte dávať peniaze deťom a báť sa, že ich stratia.
Banka sa postará o dodržanie termínu platby (25. kalendárny deň v mesiaci), nemusíte mať na
mysli, že ešte treba zaplatiť stravné.
B. Výdaj stravy
- obed sa v školskej jedálni vydávame od 11:15 do 13:45 v deň školského
vyučovania
- obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed
vydaný po 13:45 hod. so súhlasom vedúcej ŠJ
- výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením,
chybným čipom – vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ
- na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed
- na obed je nárok až po úplnej a včasnej úhrade vopred, posledných 5 dní vždy na
nasledujúci mesiac
- posledný a prvý deň v mesiaci sa platby bezhotovostne neprijímajú z dôvodu nastavenia
čipového systému
C. ODHLASOVANIE A PRIHLASOVANIE ZO STRAVY ZO STRAVY
Odhlášky zo stravy sú prijímané telefonicky alebo osobne
ráno len do 7:30 na tel. čísle: 041/4212720. Stravu môžete
odhlásiť či prihlásiť (výber z dvoch jedál) prostredníctvom
terminálu umiestneného priamo v školskej jedálni.
Odhlásenie či prihlásenie stravy je potrebné uskutočniť
do 14:00 deň vopred. Odhlásiť stravu je možné aj e-mailom
Terminál v školskej jedálni
sjnabreznaknm@gmail.com do 7:30. Obdržali ste heslo
a kód, ktorým sa prihlásite na stránke www.eskoly.sk. Kliknite si na obec, vyberte zariadenie,
vyhľadajte príslušný deň, na ktorý sa chcete odhlásiť, respektíve prihlásiť a to týmto
spôsobom: štvorček so zeleným V – prihlásený, štvorček prázdny- odhlásený. Od novembra
2012 máte možnosť výberu z dvoch jedál, a to v dňoch utorok a streda. Podmienkou na
prípravu druhého jedla je minimálny počet prihlásených 20 stravníkov. Po včasne zaplatenej
úhrade má automaticky každý stravník zapísané 1. jedlo. Objednávky na 2. jedlo zrealizujete
vyššie uvedeným spôsobom. Stravník si môže meniť objednávku na 2. jedlo vždy na
nasledujúci týždeň vopred na konci týždňa do piatku do 14:00 hod. Pri odhlásení sa zo stravy
je možné v 1. deň neprítomnosti vyzdvihnúť si obed do obedára. Ďalšie dni je potrebné obed
odhlásiť, nakoľko dieťa nemá nárok na obed, ak nie je prítomné
v škole.
Odhlásenia v danom mesiaci si stravník môže skontrolovať
na termináli v jedálni.
Ing. Vladimíra Klečková, vedúca školskej jedálne

Predstavujeme vám predsedu žiackeho parlamentu Michala Choluja
z 9. A triedy, jeho zástupkyne Luciu Čelkovú z 8. B triedy a Alicu
Čavajdovú z 9. A triedy a členky parlamentu Moniku a Michaelu.

L. Čelková, M. Choluj, A. Čavajdová

Ahojte... Volám sa Monika Veselá. Som zo 7.B. Venujem sa športovým
aktivitám, ako je vybíjaná a florbal. Ale najradšej hrám na gitaru.... Rada
sa smejem a leňoším... 

Tánička Čurajová 3. B

Ahoj! Som Michaela Okapalová zo 6 .C a mám rada psy, mačky, vtipy
a zábavu. Taktiež rada čítam. :)

Píšem o mojej mame, lebo je pekná a mám ju veľmi rád. Moja mama má
30 rokov, je príjemná, má hnedé oči, je sympatická a veľmi pracovitá.
Ona má čierne vlasy, stredne dlhé mihalnice a nemá ani jednu vyrážku.
Má rovné vlasy a rada nosí hnedú kabelku . A v tejto dobe už nosí čižmy.
Má asi170 centimetrov. Pracuje v Žiline v banke ČSOB. Moja mama
hádzala oštepom, keď bola ešte malá. Niekedy si chodí zašportovať.
Rada nosí čižmy. Mám ju rád.
Moja mama má blonďavo hnedé vlasy. Má vlasy po ramená . Je na
mňa dobrá a milá a niekedy aj zlá. Aj na môjho brata. Moju mamu
Samuel Halúska 4. B
mám veľmi rád. Mojej mamy postava je štíhla. Má zelenosivé oči. Je
veľmi múdra. Pracuje v nemocnici v Žiline. Veľmi štýlovo sa oblieka.
Má rada ticho. Nemá rada, keď sa s bratom bijem. Som veľmi šťastný,
že som jej syn. Mário Drnda 4.B
Moju mamu mám veľmi rada. Má hnedé vlasy po
ramená. Má zelené oči. Má 36 rokov. Na svoj vek
vyzerá mlado. Moja mama je štíhla. Je na mňa dobrá,
síce niekedy zakričí, ale stále ju mám rada. Pracuje
s mojím tatom. Martinka Kvaššayová 4.B
Moju mamu opisujem preto, lebo ju mám veľmi rada. Je to priateľská
a dobrá osoba . Často sa usmieva. Má krátke kučeravé a čierne vlasy. Má
37 rokov. Je stredne vysoká a štíhla. Mám ju veľmi rada. Väčšinou si
oblieka čierne veci. Mne sa to nepáči, ale vždycky mi povie, že jej sa
čierna páči. Celkom dosť kričí, keď niečo vyvediem. V utorok, štvrtok
a nedeľu chodí na Zumbu.
Miška Hulínová 4. B

Mama je mama, každý to vie...

Vianočný mix

Dospievanie

Vianoce sú najkrajší sviatok,
milujem predvianočný zmätok
Deti sa nevedia dočkať darčekov
z kuchyne vychádzajú vône koláčov
Stromček sa krásne ligoce,
kapor vo vani trepoce.
Vonku sa sniežík chumelí,
čakám, čo mi Ježiško nadelí.

Snehuliak
Ráno vstanem , odostriem žalúzie.
Čo to vidím? Sú to len ilúzie?
Bledá tvár aj telo bledé,
oči čierne, vlasy hnedé.
Aha, bude to snehuliak!
Aj nos z mrkvy má ako inak...
Červený šál okolo krku,
deti mu robia ďalšiu ruku.

Zovšadiaľ znejú koledy,
cez Vianoce sa nikto nenudí.
Z kostola znejú modlitby,
pokoja a mieru prísľuby.

O hodinu neskôr vidím,
či ja mám tak veľa vidín?
Snehuliakov desať na jednom mieste.
To je ale rekord! No, povedzte...

Tomaš Kastanaras, VII.B

Jeden malý, druhý veľký,
tretí má aj ofinu, ten je pekný.
Ak sa zima vydarí,
budú tu s nami až do jari.
Bianka Šoporová, VII.A

Životné plány sa menia,
dospelí nás pochopiť nevedia.
Šťastie, lásku, hojnosť si želáme,
príkazy plniť odmietame.
Stále v ničom nenachádzame istotu,
pociťujeme prázdnotu.
Zmysel života hľadáme,
odrazu všetky zábrany strácame.
Zvykáme si na nový vzhľad,
riadime sa podľa nálad.
Prvýkrát sme zaľúbení
a chceme byť obľúbení.
Škola je na druhom mieste,
učenie nám stojí v ceste.
Chceme voľné chvíle mať,
zo života sa radovať.
Túžime niečo dokázať.
Nik nám to nemôže zakázať.
Do sveta raz spravíme dieru,
máme v to silnú vieru.

Tánička Čurajová III. B
Nové tvary zložených slov žiakov IX.A
Svetielkujúce nočné
lízanky
=
bliklizky, jazykobliznight,
svetlolízanky, svietilizky, lízbliky, svetloblízky
Cmúľacie ceruzky
=
ceruzocmuľ, , cmuceruza, drevocuc,
cmulinka, cmúrezka, cmuľopiska, cmúľorezka,
Dúhové lentilky
pľuvačotilky,

=

fľustilky, dúhomňamky, farbolentky,

Oblizovacie tapety do detskej izby
tapetolizy, mňamety, lízpety, lizotapky,

=

cmúľtapy, oblížtapeta,

Žuvačkové jedlo
=
triobuba, ježuv, sweetgum, gumimňam,
gumham, žuvaplán, žuvsem-žuvtam, zubolam

Na idoly túžime sa podobať,
veľa peňazí prajeme si zarábať.
Chceme si vybudovať kariéru,
no prekonať treba túto bariéru:
Musíme vydržať v laviciach ešte chvíľu,
na ceste životom prejsť dlhú míľu.
Až potom spoznáme skutočný svet
a život nadobudne správny sled.
Raz sa z nás stanú dospelí
a budeme konečne vyspelí.
Dnešné časy nám budú chýbať,
s úsmevom budeme o dospievaní snívať.
Dominika Chrástová, IX..A

V nedeľu 18.novembra bol naším cieľom výstup na druhý
najväčší hrad na Slovensku, na hrad Lietava. Nachádza sa v
srdci krásnych lesov, južne od Žiliny. Svojho času bol
považovaný za nedobytnú pevnosť, keďže sa ho nepriateľom
nikdy nepodarilo dobyť. Strmé a neprístupné skaliská odjakživa
chránili hrad pred nájazdmi nepriateľov zo severnej a východnej
strany. Lietavský hrad sa prvýkrát v listinách spomína v roku
1318. Ako väčšina Považských hradov aj tento vznikol ako
odpoveď na tatársky vpád. Jeho prvými známymi majiteľmi
bola rodina Balassovcov, začiatkom 14.storočia ho získal „pán Váhu a Tatier“ – Matúš Čák
Trenčiansky. V 16.storočí sa majiteľmi stáva významný rod Thurzovcov. V tomto čase hrad zažíva
najväčší rozkvet. Veľkú prestavbu začal František Thurzo, ktorý si povolal murárov, maliarov
a kamenárov až z Talianska. Dal vybudovať nové delové bašty a prestavať hlavný palác v hornom
hrade. Aj jeho syn Juraj venoval hradu veľkú pozornosť, a tak sa Lietavský hrad zmenil na honosnú,
dobre opevnenú a vyzbrojenú pevnosť. Podľa starých záznamov
mal hrad 90 miestností. K vybaveniu hradu patrili aj pekáreň,
práčovne, puškárska dielňa, kováčska vyhňa, maštale, voziarne,
zbrojnice, pivnice a sklady na uloženie zásob potravín, aby
v prípade obliehania hrad vydržal aj niekoľko mesiacov. Ako
jeden z mála, Lietavský hrad mal aj vlastnú studňu vysekanú do
skaly do hĺbky až 104 metrov, čo sme mali možnosť vidieť na
nádvorí hradu na vlastné oči. Pretože hrad slúžil predovšetkým
ako úkryt v čase nebezpečenstva, bol aj dostatočne vyzbrojený,
okrem iného 43 delami. O jeho bezpečnosti sa mohlo panstvo
presvedčiť v časoch Bočkajovho povstania, keď sa sem uchýlil Juraj Thurzo aj s rodinou a bezpečne
odrazil útok povstalcov na hrad. Po smrti uhorského palatína Juraja Thurzu a jeho syna Imricha si hrad
rozdelili ich potomkovia. V búrlivom 17.storočí však stratili o hrad záujem a ten začal pustnúť. V roku
1698 už bola väčšina hradu prázdna, v roku 1714 sa tu nachádzalo len väzenie, inak bola pevnosť
neobývaná, odvezený bol aj archív. Začiatkom 18.storočia sa na hrade vykonali menšie stavebné
úpravy, ani to však nezastavilo postupujúce chátranie.
Zariadenie bolo odvezené a obyvatelia okolitých dedín dokonca
rozoberali múry na stavebný materiál. V súčasnosti vzniklo
združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré sa snaží
o zakonzervovanie hradných ruín, aby sa tak zabránilo
rozpadaniu pevnosti. Dúfajme, že sa týmto spôsobom hrad
zachová aj pre ďalšie generácie ako pamiatka na našich dávnych
predkov. Nám „dobytie“ hradu trvalo necelé dve hodiny z centra
obce Lietava. Pretože stromy zhodili svoj šat, pod nohami nám
šušťala hrubá vrstva suchého lístia. Užívali sme si krásu
jesennej prírody ako i výhľady na otvorenú krajinu. Nakoľko bola celkom dobrá viditeľnosť, obdivovali
sme nielen Kysuckú bránu, ale i Steny, Ľadonhoru a v diaľke sa črtajúce chrbty Malej Fatry. Tento
malebný kút Považia priťahuje mnohých milovníkov prírody i cykloturistov, ktorých sme tu cestou
stretali.
Nesporne sme prežili pekný deň a urobili sme niečo i pre svoje zdravie.
PaedDr. J. Michelová, vedúca turistického krúžku

Aj keď bol 29. september 2012 sychravý deň, do školy som sa tešil. Namiesto mňa išiel do školy
Drakula. V triede som stretol samé strigy, duchov, kostry a aj Pavúčiu ženu. Mne sa najviac páčil
Scary Movie. Dozvedeli sme sa, že Halloween je veľmi starý sviatok. Oslavuje sa 31. októbra. Počas
tohto dňa sme robili zaujímavé aktivity. Celý deň bolo veselo. Rád by som si takýto netradičný
projektový deň v škole zopakoval. Som rád, že ho pre nás pani učiteľka Mgr. Monika Mojtová
pripravila.
Filip Lach, 4.C, foto: M.M.

Dňa 22. a októbra 2012 sme prišli do školy celí natešení. Mal byť náš prvý projektový deň v škole.
Celý deň bolo vyučovanie hravou formou. Páčilo sa nám, že sme čítali z našich obľúbených kníh, že
sme celý školský deň strávili s pani učiteľkou Mojtovou - našou triednou. Ona pre nás tento deň
pripravila. Mali sme inak uložené lavice, v strede triedy sme mali koberec, výstavku. Počas tohto dňa
kníh sme sa veľa rozprávali, čítali, ale venovali sme sa aj kresleniu, počúvaniu či hrám, robili sme
projekt. A aj sme sa odfotili a máme tak spomienku. Na tento deň určite nezabudneme.
Zoro Rudinec, Martin Chudina, Natália Turčániová,
Simona Vlčková, 4.C

Príroda v zime
Príroda v zime je výnimočná a očarujúca. V zime akoby všetko zaspalo. Pod slnkom sa sneh ligoce sťa tisíc
žiarivých hviezd na nočnej oblohe.
Stromy spia pod bielou perinou. Jesenné lístie už opadlo a zem posial studený biely prášok - sneh. Cesty sú
zamrznuté, všetko okolo snehom posiate. Pod snehovou pokrývkou sa nachádza plno malých i veľkých tajomstiev.
Azda najväčším tajomstvom sú nedočkavé snežienky, ktoré pod bielou perinou čakajú na svoj čas. Zo striech
domov trčia slnkom ligotavé cencúle. Tieto sú číre ako sklo. Na oknách vyčaril mráz pestré zimné obrazce.
Vysoké slovenské hory s bielym snehom sú ako najkrajšie umelecké diela.
Zima je týmto výnimočná. Príroda v zime je tajuplná a plná zimných krás. Preto sa na ňu vždy tešíme. Zažiť
prechádzku cez tajuplný biely les je zážitok pre každého človeka. Je to čas, keď slnko zapadá skôr a vychádza
neskôr.
Marcel Vasiľák VII.A

Pani Zima
Slniečko schovalo svoje horúce letné lúče a na trón nastúpila pani Zima. Svojou čarovnou mocou pokryla prírodu
jemným páperím. Ľahučké biele vločky padajú na zem, akoby tancovali. Vločka sadá na vločku, prilietajú
k oblôčku. Smutné stromy sa potešili, že na ne vločky nezabudli a priniesli im mäkké biele kabátiky. Nezaháľa ani
verný pomocník pani Zimy – Mráz. Svojím kúzelným žezlom premení rieky na ligotavé zrkadlá. Na okná
namaľuje pestré kvety a líčka detí zafarbí na červeno. Zo striech visia dlhé krištáľové cencúle. Vyzerajú ako dlhé
oštepy. Jeden je väčší, druhý menší, jeden hrubší, druhý tenší. Na stráži stoja mohutní snehuliaci a jedným očkom
pozerajú na hrajúce sa deti, ktorým sneh vŕzga pod nohami. Z mrkvového nosa im padá kvapka topiaceho sa
snehu. Pomaly začali meniť svoj tvar aj uhlíkové oči. To preto, lebo na chvíľu vykuklo zubaté slniečko. Zima
pomaly zosadá zo svojho trónu a jej nástupcom je pani Jar.
Kristína Halúsková, VII.B
Zimná príroda
Polia a lúky sa zmenili na nádhernú, ligotavú, snehovú prikrývku vytvorenú čistým, bielym snehom. Stromy, ktoré
sa na jeseň vyzliekli zo svojich šiat, obliekol sniežik do prekrásneho, bieleho kabáta. Rieky modré ako obloha sú
pokryté studeným, priehľadným zrkadlom. Strechy domov zdobia ľadové meče v podobe cencúľov. Z neba sa na
nás jemnučko znášajú hebké vločky jagavého snehu. Ráno nás mrazivá zima štípe na tvári. Tak ako všetko, raz
musí skončiť aj zima. Ľadové kráľovstvo sa mení na uplakanú krajinu, v ktorej sa roztápa sneh a zrkadlá ľadu
sa strácajú.
Kristína Čavajdová, VII.B
Príroda v zime
Keď sa v zime pozriem z okna, vidím smejúce sa snehuliaky, behajúce deti, na ktoré padajú snehové vločky ako
snehové víly. Stromy zahalené snehom hovoria: ,,Je nám zima!“. Svet sa zdá, ako keby bol pokrytý veľkou bielou
perinou. Pán Mráz nám vyčaril na oknách čudesné tvary. Strechy sú pokryté veľkým bielym kabátom, len komín
vydychuje dym, čo mu sily stačia. Zo strechy na nás pozerajú malé i veľké cencúle, hádajú sa, ktorý je väčší.
Vtáčiky už odleteli do teplých krajín, stromy sú už holé, iba snehom zahalené. Pred zimou sa doma schováme,
drievko do krbu priložíme a ono nás svojím horúcim objatím zohreje. Zvieracie nory sú plné zvierat, ktoré čakajú
na pani Jar. Rieka sa stala studeným zrkadlom a s radosťou privítala korčuľujúce sa deti. Ryby sú v rieke schované
pod studeným ľadom, smutní rybári sa len ticho prizerajú a spomínajú na bohaté letné úlovky.
Romanka Kavacká, VIII.B

V piatok 9. 11. 2012 po skončení vyučovania, keď sa všetci
ostatní rozpŕchli domov a tešili sa na víkend, my, polovica
triedy 4.C sme sa vybrali na výstavu s názvom „Hry a klamy“
do Žiliny. Veľmi som sa tešila. Išli sme s našou triednou pani
učiteľkou Mgr. Monikou Mojtovou. Mysleli sme si, že táto
výstava bude ako všetky ostatné, ktoré sme zažili. Poznáte to,
chodíte pomedzi obrazy a prezeráte si ich. Na tejto výstave sme
sa však mohli aj hrať. Najviac sa mi páčila hra „Čierna diera“. A
aj ostatné hry ma zaujali. Bolo to skvelé zakončenie dňa.
Lucka Ondrušková, 4. C, foto: M.M.
Ak vás naša akcia zaujala a chcete sa o nej dozvedieť viac,
môžete si prečítať príspevok Filipa Lacha na webstránke školy.

13.novembra 2012 sa konala pod záštitou Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste
počítačová súťaž s dôrazom na prezentáciu v PowerPointe.
Porota (Janka Pavlusíková, Ivan Jurkovič) vybrala najlepšie práce spomedzi súťažiacich:
1.miesto Handlovský Michal
2.miesto Oravcová Ľubomíra
3.miesto Kavacká Nina
Okrem vecných cien ich čaká postup do okresného kola. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa
úspechov.

In English speaking countries, children don’t get their presents on Christmas Eve (24th
December). Santa Claus comes at night when everyone is asleep. Santa’s reindeer can fly
and take him from house to house. They land on the roofs of the houses and then Santa climbs
down the chimney to leave the presents( gifts ) under the Christmas tree.

.

In the morning of Christmas Day (25th
December), children usually get up very
early to unwrap their presents. Then they
have plenty of time to play with their new
toys.

Christmas dinner is served in the early
afternoon. Most people eat turkey
,roast potatoes, vegetable and
a Christmas puding.
26th December is called Boxing Day. It hasn’t always been a holiday. People used to go back
to work on that day where their bosses gave them little Christmas presents in small boxes.
That’s why the day is called Boxing Day.

Answer the questions according to the text.

stockings

1. Santa’s sleigh lands …
in front of the house
in the sitting room
on top of the house
2. Santa puts the presents …
under the tree
in the chimney
in his bag
3. Why is 26 December called Boxing Day?
People used to fight for their presents on that day.
People hang around all day watching TV.
snowmen

Víťazné družstvo 6.A
Šimášková, Vasiľák

People received little gift boxes on that day.

stars

17. novembra 2012 sa uskutočnilo na našej škole stretnutie
priaznivcov matematiky, aby si zmerali svoje sily na
tradičnom podujatí - Dopoludnie s matematikou. Každá
trieda mala svojich zástupcov, ktorí sa popasovali s rôznymi
zaujímavými úlohami. Na riešenie úloh mali 60 minút.
Umiestnenie na prvých troch miestach bolo nasledujúce:
1.miesto 6.A 19 bodov Vaňková, Javoríková, Kyklošová,
Svrčková
2.miesto 9.A 18 bodov Božeková, Chrastová, Orieščik,
Jakubík
3.miesto 7.A 18 bodov Papánová K., Papánová Ľ.,

O umiestnení na druhom a treťom mieste rozhodlo poradie odovzdania vypracovaných úloh.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.
Mgr. Miroslava Kováčová
Vianoce juchú
La la la cin cin cin
zvončeky cinkajú
a Vianoce prichádzajú.
Ozdoby vyrábame
a von oknom sa
pozeráme.
Paula Ondrejášová,
3.B

Vianoce
Už k nám prišla zima
biela,
teší sa už trieda celá.
Budú znova Vianoce,
stromček sa nám ligoce.
Darčeky sa chystajú,
A srdcia nám plesajú.
Peťka Mihaldová, 3.B

Zima
Zima, zima, už si tu
pod stromčekom dary
tancujú.
Sánkovačka, lyžovačka,
s radosťou je pri mne
mačka.
Samantha Baldauf, 3.B

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola a v tej
škole boli deti druhého ročníka, ktoré si užili jeden
super rozprávkový deň so svojimi kamošmi. Tými
kamošmi boli deti, predškoláci z Materskej školy
na Ulici 9. mája. Neboli to len takí hocijakí
kamaráti. Našli sa tu súrodenci či bratranci.
A tým dňom bol štvrtok – 25. október.
Rozprávková víla
priniesla deťom
rozprávky o Snehulienke, Šípkovej Ruženke,

Deti 2. A

Deti 2. B

Kocúrovi v čižmách a Červenej čiapočke. Aj keď
vonku pršalo, medzi deťmi by ste nenašli ani
jednu zamračenú tváričku. Všetky deťúrence
pracovali ostošesť. Naši druháci si v tento deň
obliekli kostýmy pomocníčkov. Boli ochotní
pomôcť a poradiť, kedykoľvek si to situácia
vyžadovala. Za svoju usilovnú prácu a zvládnutie
všetkých úloh si deti zaslúžili sladkú
odmenu a malý darček v podobe
kráľovskej koruny. Tešíme sa na
ďalšie stretnutie s predškolákmi pri
vianočnom čarovaní.

Deti 2. C

Deti sa oveľa radšej hrajú, ako nakupujú. Výnimkou bol 22. november, kedy sa
deti druhého ročníka s veľkým elánom vybrali na nákupy. Nakupovali a predávali
v obchodoch, ktoré si samy vytvorili priamov učebniach. Zhotovili
a ocenili si tovar, ktorý bol určený na nákup a predaj, pripravili si
peniaze, nákupné tašky, účtenky a mohlo sa začať. V každej triede sa
vytvorilo jedno veľké nákupné centrum, ktoré jeho návštevníci opúšťali
len s veľkými problémami. Spoločne sme si sľúbili, že sa opäť vyberieme
nakupovať.
Deti si pri nákupoch precvičili okrem vedomostí zo slovenského jazyka, matematiky či výtvarnej
výchovy techniky
rozvíjajúce kooperatívne zručnosti potrebné pri práci v skupinách.
Mgr. Jarmila Bandurová

Detský fond UNICEF je apolitická organizácia pomáhajúca deťom na nediskriminačnom princípe. Vznikol v
roku 1946 na pomoc deťom, ktoré zasiahla druhá svetová vojna. Neskôr sa jeho pôsobnosť rozšírila a
dnes pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom na celom svete. V rámci rozvojovej aj humanitárnej
pomoci sa stará o prežitie a rozvoj detí, propaguje ich práva a upozorňuje na ich dodržiavanie.
UNICEF síce patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie - je jediným fondom OSN, ktorý nie
je financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Naša práca
na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností . UNICEF je
totiž financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. V roku 1965 získal detský fond UNICEF Nobelovu cenu
mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi.
Čo je poslaním Slovenského výboru pre UNICEF? / SV UNICEF /
1/ Získavanie finančných prostriedkov pre detský fond UNICEF
Našou hlavnou úlohou je získavať finančné prostriedky (dobrovoľné dary) pre UNICEF - na pomoc deťom v
rozvojových krajinách. Ochotní darcovia môžu prispieť
prostredníctvom verejných zbierok,
kúpou pohľadníc a darčekových predmetov UNICEF alebo zorganizovaním podujatia na podporu UNICEF.
2/ Propagácia práv detí
Upozorňuje na platnosť Dohovoru o právach dieťaťa a na potrebu vytvárať nástroje na jeho uplatnenie v praxi.
Cieľom SV UNICEF je, aby politika voči deťom bola jednotná, koordinovaná a vykonávaná s pochopením pre
deti, v ich záujme a za ich spoluúčasti.
3/ Programy na zlepšenie kvality života detí na Slovensku
Linka detskej istoty – založená je bezplatnú poradenskú linku pre všetky deti na Slovensku, ktorá je k dispozícii
non-stop a anonymne na čísle 116 111.
Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom - je určená nemocniciam a pôrodniciam, s ktorými spolupracuje SV
UNICEF už viac ako 15 rokov.
Školské programy - v spolupráci s materskými, základnými a strednými školami realizuje SV UNICEF viac ako
desaťročie rozvojové vzdelávanie a vzdelávanie o právach dieťaťa.

Dobrovoľníci z radov našich žiakov vás aj tento rok oslovia a ponúknu vianočné
pohľadnice, čím pomôžeme tým najzraniteľnejším - deťom. Ďakujeme.

16. – 22 . novembra
Tento príspevok je venovaný iba dvom legálnym drogám : Alkohol, cigarety

drogu číslo jeden je na Slovensku
označovaný alkohol. Navyše je to droga legálna, čo je
Za

zaiste jednou z príčin jeho hromadného rozšírenia a
nekritického užívania a zneužívania. Ešte stále zomiera na
následky užitia alkoholu a rozvinutia ochorenia
nazývaného alkoholizmus veľké množstvo ľudí. Alkohol
dnes poznajú ľudia všetkých vekových kategórií. Kontakt
s ním majú dospelí, ale aj deti , mládež či seniori.
Medzi alkohol zaraďujeme pivo, víno, liehoviny a
destiláty.
Asi 20% skonzumovaného alkoholu sa vstrebáva v
žalúdku, koncentrovaný alkohol aj v sliznici ústnej dutiny
a v pažeráku, ale hlavný podiel je v tenkom čreve. Alkoholové opojenie, prípadne otrava
alkoholom má tri štádiá: 0,5 až 1,5 promile miernejšie opojenie alkoholom, 1,5 až 2,5 promile
alkoholové opojenie stredného stupňa, nad 2,5 promile ťažšie alkoholové opojenie, prípadne
otrava alkoholom.
Na choroby súvisiace s fajčením zomiera na
Slovensku ročne asi 20 tisíc osôb. Život fajčiarov sa
skracuje celkove o 8 -10 rokov (priemerne o5 min. pri
vyfajčení jednej cigarety). Absolútna väčšina ľudí, ktorí
zomreli na infarkt alebo rakovinu pľúc, boli fajčiari.
Sústavným a dlhodobým vplyvom sa stalo fajčenie
rizikovým činiteľom pri vzniku chorôb, akými sú zúženie
ciev, vysoký krvný tlak, kôrnatenie tepien a vredová
choroba, katary dýchacieho a zažívacieho ústrojenstva,
choroby obličiek a najmä zhubné rakovinové ochorenia.
Mnohí ľudia začínajú fajčiť v útlom veku, v čase,
keď nedokážu ešte dostatočne pochopiť hroziace
nebezpečenstvo a neúprosne sa dostavujúce neskoršie
následky z fajčenia tabaku. V súčasnosti pripisujeme fajčeniu v celosvetovom meradle asi
15% všetkých ochorení na rakovinu, čo predstavuje asi 1,1 milióna prípadov ročne. Okrem
rakoviny pľúc s fajčením súvisia i zhubné nádory ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka a
horných partií žalúdka, ďalej zhubné nádory močového mechúra, obličiek, slinivky brušnej,
hrubého čreva, konečníka a u žien krčka maternice.

Opäť sa blížia najkrajšie sviatky roka Vianoce, preplnené vôňou stromčeka,
maminých medovníkov, s trblietavými vločkami za oknom, vianočnými rozprávkami, plné
rodinnej pohody a času na zamyslenie sa. S Vianocami je spojená aj oslava konca roka –

Silvester – označovaný ako najveselší deň v roku. Najmä v posledných rokoch si tento

deň nevieme predstaviť bez zábavnej pyrotechniky, ktorá však v neodborných rukách môže
znamenať veľkú hrozbu pre naše zdravie v podobe rôznych menších, ale aj veľkých úrazov ...
..................preto skôr, než si niečo zo zábavnej pyrotechniky kúpite v obchode,
prečítajte si tieto riadky:
Od doby, keď jediným symbolom Vianoc v
oblasti zábavnej pyrotechniky boli vianočné
prskavky, sa na našom trhu mnoho zmenilo a
obľubu u spotrebiteľov si našli fontány, rakety,
guľové bomby, kompakty, ale aj ostatná zábavná
pyrotechnika I. a II. triedy. Kombináciou týchto
výrobkov vzniká jedinečná svetelná show, ktorá
rozžiari nočnú oblohu tisíckami svetiel a farieb.
Ide o umenie trvajúce niekoľko minút či sekúnd,
avšak prinášajúce nezabudnuteľné zážitky.
Pri kúpe pyrotechnických predmetov na
zábavné a oslavné účely je potrebné si uvedomiť, že tieto výrobky obsahujú technologicky
spracované pyrotechnické zloženia, prípadne aj malé množstvá výbušnín, ktoré sú nebezpečné
z hľadiska požiarnej bezpečnosti a v prípade nedodržania návodov na použitie

môžu ohroziť aj bezpečnosť osôb a majetku.

Najčastejšie používanými predmetmi I. triedy sú napr. prskavky, kapsle do pištolí, zápalky,
traskavé bonbóny, búchacie guličky a vystreľovacie konfety. Vyhláška Slovenského banského
úradu o pyrotechnických výrobkoch povoľuje predaj pyrotechnických

predmetov I. triedy aj osobám mladším ako 18 rokov, ak to v
návode nie je zakázané.
Najpoužívanejšími pyrotechnickými predmetmi II. triedy sú napr. rakety, rímske sviece,
gejzíry, malé petardy, farebné dymy a bengálske ohne. Predavač je pri predaji
pyrotechnických predmetov II. triedy povinný upozorniť kupujúceho na povinnosť
dodržiavania návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie. Môžu ich predávať len
predavači s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra, odpaľovača ohňostrojov alebo osoby s
kvalifikáciou predavača pyrotechnických výrobkov. Pyrotechnické predmety II.

triedy sa môžu predávať len osobám starším ako 18 rokov. Musia
byť označené stupňom nebezpečnosti, dátumom výroby, časom spotreby, musia mať návod na
používanie a návod na ničenie zlyhaných výrobkov.
Spracovala: Mgr. Ľubomíra Hrušková

Vymaľuj.
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Ako sa nazýva náš rodný jazyk?
Ako sa volá zviera, pre ktoré sú typické dlhé uši?
Čím si chránime ruky pred zimou?
Kto má meniny 4. februára?
Ako sa volá strom, na ktorom rastú jablká?
Jeden zo zimných mesiacov je...
Najlepší priateľ človeka je...

Tajničku vhoďte do 15. januára 2013 do hlasovacej schránky umiestnenej vo vestibule
školy. Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.
Tajničku pre vás pripravila Veronika Šimašková, 7. A
Tajnička:__________________________________

Sirup

Sirup

15 polievkových lyžíc vody

Vo

vode

povaríme

kryštálový

cukor

a necháme

vychladnúť. Do vychladnutého pridáme rum.

7 polievkových lyžíc kryštálového cukru
2polievkové lyžice rumu

Plnka

7 balíčkov keksov „ Marína “

Vymiešame práškový cukor, mlieko, kakao a rum. Zvlášť
vymiešame maslo a zmiešame dovedna.

Plnka

Postup

25 dkg práškového cukru

Na podnos vyložený alobalom uložíme tesne vedľa seba

2 polievkové lyžice mlieka

1 vrstvu keksov , ktoré sme namočili do sirupu. Časť

2 polievkové lyžice kakaa

krému natrieme na keksy, uložíme naň ďalšiu vrstvu
keksov namočených do sirupu a vrstvy opakujeme, kým

2 lyžice rumu

máme suroviny. Naplnené keksy jemne pritlačíme a

25 dkg masla

necháme dobre stuhnúť. Vrch polejeme čokoládovou
polevou.

Čokoládová poleva

( 15 x 4 vrstvy keksov )

10 dkg čokolády na varenie
10 dkg masla

Postup: Práškový cukor, Ceru a vajcia miešame do

250 g práškového cukru

zhustnutia nad parou. Potom pridáme kakao, nasekané

250g Cery

orechy a hrozienka. Cukríky pokrájame na drobnejšie
kúsky a nakoniec pridáme polámané tortové oblátky

3 celé vajcia

a posekanú čokoládu.

Celú hmotu dáme do alobalu

3 polievkové lyžice kakaa

a zavinieme do tvaru rolády.

100 g nasekaných orechov

a po stuhnutí krájame na plátky.

Vložíme do chladničky
Zázvor

100 g hrozienok
1 bal. cukríkov želé
4 tortové oblátky
50 g čokolády

Badián

Meno dostal vďaka schopnosti zohriať organizmus, preto je
vhodný v zime, pri prechladnutí a chrípke: 1/4 l vody, kúsok
celej škorice, 1-2 klinčeky, 2 zrnká nového korenia, kúsok
badiánu, kúsok čerstvého zázvoru. Všetko spolu 5min.
povaríme, scedíme a do mierne vychladeného pridáme 1 PL
medu.

Hurá, máme nové hračky, hry! To
bude zábava!

Deti ŠKD sa môžu tešiť na zaujímavé stavebnice, legá,
množstvo tvorivých hier, maľovanie na sklo, stolný tenis, hokej...

Výber prác žiakov:
Medzinárodný deň
školských knižníc
22.10.2012

I.J.
2012

Vrhnime sa na to, čo nás ešte do skončenia starého roku čaká a čo sa plánuje
v roku úplne novom. Pozrite si najmä termíny súťaží a aktivít.
*Mesiac DECEMBER bude zaujímavý najmä pre tých, ktorí radi skáču.
Samozrejme nie bezhlavo, ale cielene na švihadle. Prebehne školská súťaž ROPE
SKIPPING 2012. Zabrať dostane ľavá noha, pravá noha
a nakoniec obe spolu. Všetko sa to sčíta a výsledok rozhodne
o víťazovi.
*11.12.2012 pokračovanie v skvelom turnaji O putovný pohár predsedu RR vo
florbale. Štyri družstvá si vo vzájomných zápasoch porovnajú svoje výkony a budú
sa snažiť nastrieľať súperovi florbalovou hokejkou čo najviac dierovaných
loptičiek do jeho siete.
*13.12.2012 Vybíjaná „O pohár riaditeľa CVČ“ , ročníky 1997 a ml., ak sa nemýlime, už X. ročník.
Chytaj, uhýbaj sa, triafaj! A vyhráš. Jednoduché, nie?
*18.12.2012 XI. ročník Halového turnaj v malom futbale „O pohár riaditeľa CVČ“ . Chlapci,
ktorí nastúpia, musia splniť ročníky 1997 a ml. Ako to skončí?
*19.12.2012 Halový turnaj pre najmladších žiakov vo futbale. Tento VI. ročník má kritérium,
aby futbalisti boli narodení v roku 2003 a ml. Niektorí tam budú prvý raz, že?
18.2.2013-22.2.2013 LYŽIARSKY VÝCVIK pre žiakov 7. roč. doplnený o žiakov
8.roč. našej školy. Po zmene, ktorá sa udiala na Donovaloch sa LV 2013 presunul
do Malej Fatry, Valčianskej doliny, lyžiarskeho strediska Snowland a ubytovne
Yeti. Tak nech snežííííííí!!!
I.J. 2012

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

Nezabudnite na pravidelnú prípravu na vyučovanie !
Veď predsa: „ Každá práca plody prináša “.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla. Prajeme krásne Vianoce, stromček nech sa
vám celý ligoce. Pod stromčekom nech každý to nájde si , čo ho najviac poteší. Nech máte
pohodu a úsmev na tvári a nech každá práca sa vám vydarí. Veľa lásky, šťastia a zdravíčka
k tomu prajeme celému vášmu domu.
Mgr. Jarmila Bandurová, Mgr. Ivan Jurkovič, Mgr. Viera Ševecová
Vyzbierajte 2 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák
v číslach 1/2012 a 2/2012 . Vhoďte ich nalepené a označené svojím
menom do hlasovacej urny umiestnenej vo vestibule školy do
15.januára 2013. Výhercov odmeníme a ich mená uverejníme
v nasledujúcom čísle Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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