
 

 
 Vianoce 

Vianoce a Štedrý deň,                                        
to je mesiac december.                                
Ježiško nám darček dá,                                  
ja ho za to rada mám.                                            

Keď sa stromček ligoce,                                            
sú určite Vianoce. 

Tatiana Čurajová                                        
 Zuzana Juráková 
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Zásadou správneho kŕmenia vtákov v zime je radšej neprikrmovať, ako prikrmovať zle. 
Nesprávne prikrmovanie vtáctva v zime môže spôsobiť ich uhynutie.  

Vhodná je slnečnica i ďalšie semená 

Keď ľad pokrýva celé konáriky, vtáky sa nemôžu dostať k zalezenému hmyzu alebo k jeho 
vajíčkam či larvám. Zimný deň je krátky a chuť do jedla veľká. Navyše treba vyrovnať i 
tepelné straty, ktoré sú v zime dosť podstatné. Najlepším krmivom pre zimné prikrmovanie sú 
semená obsahujúce väčšie množstvo oleja, lebo nahradzujú prirodzenú potravu hmyzožravého 
vtáctva. Patrí sem hlavne slnečnica. Je vhodná pre sýkorky, brhlíky, hýle, glezgy a podobne. 
Viaceré vtáky dávajú prednosť slnečnici pred inými olejnatými semenami. Tiež vhodné 
olejnaté semeno je mak, hlavne pre menšie vtáky, ďalej semenec (konopné semeno), 
výborným krmivom je i ľanové semeno, ďalej semeno tekvice, uhoriek, orechy, búrske a 
lieskové oriešky, bukvice, semená ihličnatých stromov a podobne. Pre semenožravé vtáky 
(vrabce, stehlíky a pod.) sú vhodné semená obilovín (ovos, jačmeň, pšenica), proso, ryža, 
odpadky od mláťačky a semená rôznych burín (lopúch, loboda, pŕhľava, konský štiav). 

Dobrota z loja a semienok 

Veľmi vhodným krmivom pre hmyzožravé vtáky je hovädzí alebo baraní loj. Kúsky loja 
môžeme zavesiť na kríčky alebo stromy.  Loj možno podávať aj roztopený a zmiešaný s 
rôznymi olejnatými semenami a naliaty do téglikov alebo kvetináčov. Po stuhnutí sa takto 
sformovaná lojová zmes vešia von. Je to veľmi vhodné krmivo hlavne pre sýkorky. Miesto 
loja môžeme použiť aj margarín. 

Koláče, ani zvyšky z obeda vtákom nepatria 

Ak nie je dostatok krmiva, ľudia prikrmujú obyčajne čímkoľvek, len aby sa vtákom nasypalo. 
Často narobia viac škody. Neprikrmujeme omrvinkami z kvaseného pečiva, koláčov, 
chlebom, zemiakmi, slanými a skazenými odpadkami od stola, solenou slaninou a údeným 
mäsom. Omrvinky zásadne len z bieleho pečiva a aj to len suché. Vtáky z kysnutých koláčov, 
chleba, zemiakov, solených a údených výrobkov dostávajú črevné katary a hynú.. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=7496347&ids=1


 

 
výhercovia kupónovej súťaže z čísel 3, 4 a  5  -  ročník 10  sú Lucia 
Ondrušková, V. C, Ivanka  Hulínová, V. B, Monika Kubíková, V. C trieda. 
Výhercom srdečne blahoželáme a ceny doručíme . 

výhercovia tajničky zo Záškoláka  čísla 1 sú Patrik Sporiš, VI.B, Karin 
Buriová,  VI.B, Regina Jančigová, V.C trieda. Výhercom srdečne 
blahoželáme a ceny doručíme. Tajnička  znie „ Do školy “.  

      vianočné prázdniny začínajú v sobotu 21. decembra a vyučovanie sa   
    opäť začne v stredu 8. januára 2014.   

rajem Ti krásne a veselé Vianoce. Nech sú 

sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je Tvoje srdce obklopené láskou všetkých 
blízkych a žiari štastím jasne ako Betlehémska hviezda. Nech pod stromčekom nájdeš veľa 
darčekov, ktoré Ťa ...  Nad Betlehemom jasná hviezda, to 

prekrásne znamenie, príchod Svetla, 
lásky, štastia, nositeľa nádeje. Krásne 
Vianoce a štastný nový rok Ti praje ... 

Prajem ti krásne a veselé Vianoce. 
Nech sú sviatkami  plné lásky, pokoja 
a oddychu. Nech je tvoje srdce 
obklapené láskou všetkých blízkych 
a žiari šťastím jasne ako Betlehémska 
hviezda. 

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na 
stromčeku sviečky svietia, štastím žiaria deti. 
Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech 
Ti len radosť prináša, to je mojim prianím ... 

Veselé sviatky vianočné, pekné cesty polnočné, na Vianoce 
veľký darček, na Silvestra pekný tanček, do muziky ľahký 
krok a šťastlivý nový rok prajú... 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok prichádzam priať,aby 
človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac 
šťastia prial, aby ten nový rok za to stál. Krásne 
vianočné sviatky a šťastný nový rok praje ... 



 

Ako každý iný rok, aj tento rok 
pribudol nám, piatakom, nový 
predmet. Dejepis. Nevedela som, čo 
nás na ňom čaká, ale veľmi som sa naň 
tešila. Dnes už môžem povedať, že je 
o histórii ľudstva a je veľmi zaujímavý. 
Jedného novembrového dňa nám naša 
pani učiteľka triedna a zároveň  naša 
dejepisárka Mgr. Monika Mojtová 
oznámila, že každoročne a už niekoľko 
rokov organizuje dejepisné 
popoludnia, ktoré sú spojené 
s pohodičkou pri čaji. A už o pár dní 

sme sedeli   v jednej z tried, popíjali čajík a venovali sa histórii. Veľmi sa mi to páčilo. Už máme za 
sebou dve takéto popoludnia. To druhé bolo nezvyčajné tým, že sme si na ňom chrúmali pukance, 
ktoré sme si krátko predtým spolu urobili. Rada to opäť zažijem .Lucka Ondrušková, 5.C, foto: M.M. 

 

 
V jeden „skvelý“ pondelkový deň sme sa s pani učiteľkou Mojtovou vybrali do Žiliny na diskusiu 
o spolunažívaní s národnostnými menšinami v minulosti i dnes. Keďže nás zaujíma dejepis a radi 
chodíme na podujatia organizované našou pani učiteľkou dejepisárkou, nevadilo nám, že akcia sa 
uskutočnila po vyučovaní v našom voľnom čase  a ani to, že sme cestovali do Žiliny. Stanicu Žilina-
Záriečie sme poznali, lebo sme tam s pani učiteľkou už boli. Po vynikajúcej diskusii sme si pozreli 
veľmi zaujímavý priestor, v ktorom sa celoročne konajú rôzne kultúrne podujatia, tzv. S2. Keď som 
videla na udivených tvárach spolužiakov, že sa im priestor postavený z debničiek na pivo,  slamy a ílu 
páčil, musela som s nimi súhlasiť.  
Toto stretnutie sa nám páčilo, odniesli sme si kopu poznatkov a dojmov a možno máme teraz iný 
pohľad na Rómov. Navyše, táto diskusia nielen mne, ale aj mojim spolužiakom ponúkla určitú 
sebakritiku na nás, aby sme sa najprv pozreli na seba a až potom súdili iných ľudí a aby sme všetkých 
ľudí „nehádzali do jedného vreca“. Zobrali sme si ponaučenie a tento názor budeme šíriť ďalej. Po 
prechádzke večernou Žilinou sme sa spokojní vrátili domov a už teraz sa tešíme na ďalšiu dejepisnú 
akciu.          Miška Okapalová, 7.C,      foto: M.M. 
 
 



 

 Dňa 16.11.2013 sa na našej škole uskutočnilo tradičné Dopoludnie 
s matematikou. Napriek tomu, že bola sobota, sa žiaci, ktorí boli ochotní 
popasovať sa s matematickými úlohami, stretli v škole. Súťažili nie ako 

jednotlivci, ale ako triedne kolektívy. Takto si súťažiaci už tradične vyskúšali spoluprácu pri 
riešení úloh a dokonca mohli a mali pri riešení úloh diskutovať a spolupracovať – na rozdiel 
od písomiek v škole. Každé družstvo malo na riešenie úloh presne 60 minút. Niektorí borci 
však stihli vyriešiť úlohy aj pred koncom tohto časového limitu. Na 1.mieste sa umiestnili 
zástupcovia 7.B triedy s počtom bodov 17. O umiestnení na 2.až 4.mieste rozhodlo poradie 
odovzdaných riešení. S počtom bodov 16 boli najrýchlejší, a teda na 2.mieste skončili 
zástupcovia 8.A triedy.Doslova sekundy rozhodl,i a teda 3.miesto si vybojovali zástupcovia 
9.B triedy. Na 4.mieste s rovnakým počtom bodov skončili zástupcovia 6.A triedy. 
Úlohy sú vyriešené, ceny sú odovzdané. Deviataci si užili poslednú možnosť zúčastniť sa 
tejto súťaže, o rok už budú mať iné pôsobisko a my im želáme veľa šťastia pri riešení úloh 
vyššej úrovne. S ostatnými počítania chtivými sa stretneme opäť o rok.                              
Mgr. Miroslava Kováčová 

 

 
 
Každý z Vás už určite počul pojem 
Halloween. Je to sviatok, ktorý má pôvod 
u starovekých Keltov a slávi sa v predvečer 
Sviatku všetkých svätých. Z Ameriky sa už 
dostal aj k nám.  
Dňa 29.10. 2013 sa Halloween zatúlal aj do 
našej triedy - 5.C. Do školy sme si priniesli 
vlastnoručne vyrobené masky, na ktorých 
sme sa dobre pobavili. Počas celého 
projektového dňa sme sa na vyučovaní 
venovali rôznym činnostiam. S pani 
učiteľkou Mojtovou sme si čítali a riešili 
strašidelné úlohy, s pani učiteľkou 
Vaňkovou sme preskúmali svetielkujúci les 

a odhalili jeho skryté tajomstvá a s pani učiteľkou Štefankovou  sme si zaspievali halloweenskú 
pesničku.  
Veľmi sa mi tento deň páčil a chcela by som si ho ešte niekedy zopakovať. 
                  Lucka Ondrušková, 5.C,         foto: M.M. 
 



 

                                          
 
V jedno októbrové ráno sme sa vybrali do Banskej Štiavnice na veľmi zaujímavú exkurziu. 
Spolu s pani uč. Galgaňákovou a Vaňkovou sme začali cestu do tohto starobylého mesta. 
Navštívili sme tri zaujímavosti- Mineralogické múzeum, Štiavnicke bane – Baňu sv. 
Bartolomeja a Múzeum vo Sv. Antone. Ako prvá zastávka bolo Mineralogické múzeum, kde 
sme si prezreli všetky unikátne zbierky minerálov a hornín zo Slovenska, ale aj svetové rarity. 
Veľmi zaujímavý bol minerál, ktorý mal podobu krásneho lekna a volal sa kalcit. 
Z mineralogického múzea sme sa autobusom prepravili  do Banského múzea v prírode, kde 
sme ,,sfárali“ do sprístupnenej bane sv. Bartolomeja. Na úvod sme si mali možnosť priblížiť 
ťažkú prácu baníkov krátkym dokumentárnym filmom a potom sme ,,nafasovali“ prilby, dlhé 
gumené plášte a aby sme pod zemou aj niečo videli , aj  veľké baterky. Takto vyzbrojení sme 
sa presunuli aj s tetou sprievodkyňou do bane. Milá teta nám na určitých podzemných 
zastávkach povedala množstvo informácií o tom, ako sa  kedysi v bani ťažilo a my sme si 
uvedomili , že naozaj to bola veľmi ťažká a namáhavá práca. Pobyt v bani, ktorý trval 
približne jednu hodinu, nám veru stačil , aby sme sa poriadne zamysleli nad životom týchto 
ľudí a boli sme radi, keď sme opäť uvideli slniečko a zelenú trávu. Po tomto úžasnom zážitku 
nás čakala posledná zastávka našej exkurzie- Múzeum vo Svätom Antone. Pozreli sme si 
miestnosti, kde kedysi žili významné rody panovníkov, videli sme vystavené historické 
pamiatky- dobový nábytok, poľovnícke  trofeje, krásne obrazy. Zvláštne bolo, že 
v miestnostiach boli na stenách tapety , ktorých vzory boli aj na posteliach či záclonách. Tie 
vzory boli vyšívané. Počas exkurzie sme si prezreli  aj krásne historické objekty mesta Banská 
Štiavnica a čo nás najviac zaujalo bolo to, že celé mestečko je na kopci. Plní nových zážitkov 
a dojmov sme sa spokojní vrátili domov. Za peknú exkurziu ďakujú pani učiteľkám  žiaci 
ôsmeho ročníka.                                                 
 
                                                                                                             Viktória Valjašková 8.C 

 
                          

 
                                             
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
Aj takéto unikáty sme videli. 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
Dňa 11. októbra sa žiaci 9-teho ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie po našich krásnych 
Kysuciach. Počas tejto vydarenej akcie mali možnosť pozrieť si unikátne pieskovcové gule 
v Čadci – Milošová-Megoňky. Navštívili aj ropný prameň v Korni, Brest u Papajov na 
Makove a Klokočovské skálie. Sú to chránené prírodné výtvory na Kysuciach, ktoré sú naozaj 
jedinečné nielen na Slovensku , ale aj vo svete. Ponúkame k nahliadnutiu aspoň niektoré 
z nich.  
 
 
                                               

 
 
   
 



 

    



 

 
 
Dňa 23. októbra 2013 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci 4. 
ročníka zmenili na spisovateľov a ilustrátorov. Počas dňa plného tvorivých aktivít si vytvorili 
po skupinách vlastné leporela a tiež každá trieda vytvorila knihu z vlastnej tvorby – básne, 
príbehy, ilustrácie. Žiakom sa tento deň veľmi páčil, rovnako  sú hrdí aj na svoju vlastnú 
knihu. 
 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol raz jeden les                                  
kde rástol čierny pes. 

Starala sa o psa mačka,       
taká stará rapotačka. 

Mali malé kurčatá,     
modrooké húsatá. 

Jedli mäso,pili kávu,       
sestru mali veľkú 

kravu. 

Šťastne spolu žili,              
keď kofolu pili...... 

Sonička Vlčková 

 

 

Múdra Hlava 

Bolo jedno vrakovisko, v ktorom plával Martin 
Lisko. 

Na nafukovačke sedel, že v ňom chýba voda 
vedel. 

Plával si on tam a späť , je 5 krát 5 tridsať päť? 

Biológiu mal rád, Martin Lisko, otcov kamarát. 

že je kel ovocie, vraví múdra hlava a človek, 
ktorý len na suchu pláva.                                  

Ivana Padúchová 

 

Obed varím v mláčke, kúpem sa zas v práčke. 

Nosím chleba proti chladu, žujem sveter 
proti hladu. 

Spievam krásne  ako pílka, tancuje so mnou 
násobilka. 

Púšťam vtáka z reťaze, keď už erdžať 
nevládze. 

Nikolka Brhelová 

 

Vieš čo nonsens v literatúre? My piataci to 
už vieme. Pokúsili sme sa preto utvoriť 
básne obsahujúce   nonsens. Pre tých, čo to 
nevedia je to nezmysel. Podarilo sa nám to? 

 

Bola jedna doktorka,                  
volala sa Sýkorka.                               

A pán doktor Syseľ,                                
ten mal dobrú myseľ.                          

Mali spolu vrabca syna                       
lákala ho veľká Čína.                      

Mohutný bol, samá sila,                       
hlas jak motorová píla.                   
Abecedu v škole sype,                            

do spolužiakov vždy on rýpe.                        
Na prestávke jedol syr,                        
tváril sa pritom ako pýr.              

Zahanbený uteká, poranil si lýtko,  
a tričko deravé, skoro ako sitko.             

Na zemi on syčí,                                      
od bolesti kričí.                              

Poranil si pravé krídlo,                                  
už nikdy si nepostaví svoje sídlo. 

Peťka Marčanová, 4.B, 



 

Dňa 27. 11. 2013 sa na našej škole  uskutočnila veľká udalosť- PASOVANIE PRVÁČIKOV. 
Na začiatku celého programu pasovania si žiaci 7. a 9. ročníka pripravili pestrý program. Po 
príhovore riaditeľa školy dostali aj prváci príležitosť na vlastnú tvorbu - recitovali básničky, 
zaspievali si školskú hymnu a poznávali zvieracie rodinky. Tým nám preukázali svoje 
vedomosti, šikovnosť a tvorivosť. Pred pasovaním museli zložiť sľub pastelkovej kráľovnej, 
v ktorom sľubovali, že budú verní našej škole, pani učiteľkám a starším žiakom a že sa budú 
učiť a správať tak, ako sa na správneho školáka patrí. Následne pristúpili k slávnostnému 
obradu. „Pasujem Ťa za žiaka našej školy“, znela pasovacia formulka, po ktorej každý žiak 
dostal svoj dekrét prváka a rovnako aj malý darček. Pasovací ceremoniál ukončila 
predsedkyňa parlamentu Lucia Čelková, žiačka 9.B triedy, povzbudivým príhovorom. Teraz 
čaká všetkých našich prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa všetky ich túžby 
a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i kopec 
radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej  práce. Želáme im veľa úspechov, 
dobré a milé pani učiteľky,  ale aj veľa skvelých kamarátov.  

Lucia Čelková a Katarína Kekelyová, členky žiackeho parlamentu 

  

 



 

 

Chcela by som sa poďakovať členom parlamentu a našim deviatakom za ich aktivitu, 
zodpovednosť, úprimnú radosť a ochotu. Je radosť pracovať s takýmto tímom mladých, 
ambicióznych a šikovných mladých ľudí. Verím, že sme potešili našich prváčikov a sú 
hrdými žiakmi našej školy. S touto myšlienkou "Pasovania prvákov" prišla Tamarka 
Ochodničanová - členka nášho parlamentu pred troma rokmi a teším sa, že táto milá akcia sa 
na našej škole stala tradíciou.   

Mgr. Anna Ochodničanová 

 



 

 

 

Naši prváčikovia zažili v októbri netradičnú hodinu výtvarnej výchovy. Všetci sme sa vybrali 
do kaštieľa v Radoli, ktorý sa vďaka zberateľke  Monike Cmierovej z 
Rožňavského Bystrého zmenil na zázračnú rozprávkovú ríšu bábik. 
Dozvedeli sme sa, že  ich má okolo 800, z toho 300 bosoriek. 
Výnimočnosťou jej koníčka je to, že bábiky aj opravuje a vlastnoručne 
im šije oblečenie. Najväčšia bábika v zbierke meria 125 cm a 
najmenšia iba 4 cm.  

             Bábiky sme spoločne nielen obdivovali, ale deti ich  aj 
vyrábali. Každá papierová bábika bola neopakovateľná a zaujímavá. 
Deti si s nadšením odnášali domov pre svoje mamičky  tento 
originálny darček.  



 

Kúp mi knihu 

21.októbra - Projektový deň  pri príležitosti  Medzinárodného  dňa  školských knižníc. Tento 
deň bol oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu  pri vzdelávaní detí. Hlavnou  
myšlienkou aktivity bola  podpora vzťahu detí ku knihám, školskej knižnici, čítaniu 
a poznávaniu. V závere dňa sme si spoločne priali  veľa krásnych chvíľ s knihou.  

Náš hosť Mgr. Dana Dolinayová 

V stredu 6. novembra sme  v treťom ročníku  privítali pani Mgr. Danu Dolinayovú, ktorá pracuje v  
Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. Cieľom 
dnešného dňa bolo správanie sa a  vzájomné vzťahy medzi deťmi v kolektíve. 

Mačička Sára 
z Mestskej 
knižnice 

V pondelok 18. 
novembra viedli 
naše kroky opäť do 
Mestskej knižnice. 
Pýtate sa prečo? 
Nuž odpoveď je 
jednoduchá. Pani 
riaditeľka spolu s 

pracovníčkami knižnice si pre nás pripravili 
niekoľko aktivít.  

Tretiaci v rozprávkovej ríši  bábik   

Dňa 23.novembra si žiaci tretieho ročníka pozreli výstavu Rozprávková ríša bábik v Kaštieli 
Radoľa .Zberateľka Monika Cmierová  z Rožňavského Bystrého sa mohla pochváliť svojou 
zbierkou bábik .Deti mali možnosť vidieť bábiky v krojoch, v dobových kostýmoch. 

Pipi Dlhá Pančucha, naša nová kamarátka  

25. novembra sme sa zoznámili s našou  novou  kamarátkou Pipi. V tento deň sme sa venovali 
rôznym aktivitám od tvorby päťveršíkov, premietaní prezentácií o autorke a jej diele, spievaní 
hymny o Pipi, kooperatívneho vyučovania, čítania s porozumením , vypracovávania 
pracovných listov, až po zhotovenie výstavky prác s postavou samotnej Pipi. Ak chcete 
vedieť viac kliknite na stránku našej školy www. zsnabreznaknm.eu . Deti 3. ročníka, 
Mgr.Jarmila Bandurová, Mgr. Jana Čelková  



 

Na hodinách technickej výchovy naši žiaci - chlapci ôsmeho ročníka zhotovili jednoduché 
kŕmidlá. Budú zavesené v našej školskej záhrade a žiaci im pravidelne budú dosýpať vhodné 
krmivo. Aj takýmto spôsobom pomôžeme prečkať našim operencom krutú zimu a nedostatok 
krmiva v prírode.  

                                                                                          

6.12.2013 na našu školu nezavítal svätý Mikuláš,ale 
príjemná mladá lektorka nemeckého jazyka Isabelle 
Muschaweck. S pani učiteľkou Michelovou si pre 
triedy 9.A, 9.B a 8.A pripravili rôzne zaujimavé 
activity, ako napr.prezentácie na témy Nemecko, 
Vianoce a vianočné zvyky v Nemecku,tradícia sviatku 
svätého Mikuláša. A pretože súčasťou Vianoc je 
i posielanie vianočných pozdravov, pár vinšov sme si 
skúsili napísať i my na vlastnoručne vyrobené 
pohľadnice. Niektoré úlohy boli zamerané i na 
počúvanie s porozumením. Do pripravených cvičení 
sme dopisovali chýbajúce údaje, ktoré sme museli 

zachytiť pozorným počúvaním textu. Takto boli spracované príbehy 
o figliarovi Tillovi Eulenspieglovi, ako i smutný príbeh o velikánovi 
klasickej hudby Beethovenovi. Tento deň nám veľmi rýchlo ubehol, no 
všetci si odnášame veľa nových poznatkov, o ktorých sme predtým vôbec 
nevedeli. Všetkým sa nám 
to páčilo a radi by sme si to 
ešte niekedy určite 
zopakovali. Pani učiteľke 
Michelovej sa chceme 
poďakovať za užitočne 

a príjemne strávený deň v škole, ako i lektorke 
z Frankfurtu, že prišla medzi nás a venovala nám svoj čas 
i svoje vedomosti.        E.Blahušová a L.Sládeková z 9.B 



 

   
Vymaľuj. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znenie tajničky vhoďte do 15. januára  2014 do hlasovacej schránky umiestnenej vo vestibule 
školy. Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. Tajničku   pre   vás 
pripravila Zuzka Juráková 4.B. 

Tajnička:__ ________________________________ 
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2.          
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8.             

  
9.           

 10.             
  

 
11.       

    12.           
   

  
13.         

  

1. Púšťame ho, keď je vietor 
2. Oco inak 
3. Ročné obdobie 
4. Slovenská rieka 
5. Vianočná ryba 

6. Majúce žltú farbu 
7. Zviera s hrbom 
8. Zelenina, z ktorej plačeme 
9. Pochúťka pre opice 
10. Ozdoba do vlasov 
11. Orgán zraku 
12. Potreba rybára 
13. Potreba na písanie 
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Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla.  Ponúkame vám priestor pre vašu vlastnú 
literárnu tvorbu, pre vaše nápady a návrhy. Veríme, že aj vy sa stanete spolutvorcami nášho 
školského časopisu. Svoje námety, články  a fotky posielajte na : 
zaskolak.nabrezna@gmail.com 
Školský časopis pre vás pripravili: Zuzana Juráková, Nikola Brhelová, Ivana Padúchová, 
Petra Marčanová, Soňa Vlčková,Viktória Valjašková, Tatiana Čurajová, Lucia Čelková, 
Katarína Kekelyová, Lucia Ondrušková, E. Blahušová, L.Sládeková, Jarmila Bandurová,  
Viera Ševecová 
 

KUPÓN 
  ZÁŠKOLÁK 

2/13 

Vyzbierajte 2 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák 
v číslach 1/2013 a  2/2013. Nalepte na papier a označte svojím 
menom a triedou, vhoďte  do hlasovacej urny umiestnenej vo 
vestibule školy do 15. januára 2014. Výhercov odmeníme a ich 
mená uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. 

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

Nezabudnite  na pravidelnú prípravu na vyučovanie ! 
Veď predsa: „ Každá práca plodrináša “. 

 

mailto:zaskolak.nabrezna@gmail.com
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