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POMÝLENÁ ZIMA
Zamyslenie do nového roka

Ponúkame
vám...

V dňoch 15. a 16. januára zorganizovala naša
škola zápis detí do prvého ročníka. Zápis žiakov
bol veľmi dobre zorganizovaný, zúčastnili sa ho
takmer všetky vyučujúce 1. až 4. ročníka,
zástupkyňa pre primárne vzdelávanie Mgr.
Daniela Čepelová a riad. školy PaedDr. Igor
Drexler. Pozvanie prijali i pani učiteľky z MŠ a
psychologička z CPPPaP v KNM.

Tento rok sme zapísali 78 budúcich prvákov.
Niektorí rodičia požiadali o odloženie školskej
dochádzky (2), nakoľko deti nie sú ešte
dostatočne zrelé na školskú dochádzku a budú
tak v riešení CPPPaP KNM.

Budúci prváci dokazovali svoju šikovnosť recitovaním, kreslením, poznávaním farieb, čísiel,
geometrických tvarov. Pomôckou im bol pútavý pracovný list. Po jeho vyplnení dostali
sladkú odmenu a množstvo krásnych darčekov, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky a žiaci
našej školy. Predškoláci sa u nás cítili veľmi dobre, nemali vôbec strach, nakoľko prostredie
tried už poznali z predchádzajúcich návštev u prvákov a druhákov. Tí pre nich pripravili
mnohé krásne akcie: Deň jabĺčok, Deň tekvičiek, Deň hravého učenia či

Šarkaniádu s

predškolákmi a tiež športovú olympiádu ku Dňu detí.
Rodičia boli radi, že sa ich ratolesti správali v škole prirodzene a nebáli sa. Tiež ocenili
spoluprácu školy s materskými školami. Veľmi im pomohla i možnosť objednať si učebné
pomôcky do prvého ročníka, nakoľko mnohí viedli do školy svoje prvé dieťa. Našu školu
poznali aj s prezentácií a propagačných materiálov, ktoré sme pre verejnosť počas celého roka
pripravovali. Aj takouto cestou chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom a budúcim
prvákom za prejavenú dôveru našej škole. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.
MZ 2. ročník

výhercovia kupónovej súťaže z čísel 1 a 2

- ročník 11 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 2 sú Erik Rybanský III. B, Adrián Dubovský III.
B, Samuel Jantulík III. B trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a ceny doručíme.
Tajnička znie „ ŠTEDRÉ VIANOCE “. a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a

Zamyslenie
dopodnového
oddychu. Nech je Tvoje srdce obklopené láskou všetkých
blízkych hviezda. Nech
stromčekom roka
nájdeš
veľa darčekov, ktoré Ťa ...
Za rokom 2013 sme nedávno napísali
poslednú

bodku.

Zakončili

sme

jedno

z mnohých období svojho života. Uplynulý
rok bol pre niekoho úspešný, pre niekoho
menej. Určite však každý

človek prežil

množstvo radostí, prekonal rôzne prekážky,
získal

Novoročné predsavzatie
Je tu nový rok,
tak daj si záväzok.
Splň si svoje veľké sny
tak, ako sa ti o nich sní.
Predsavzatie blbé si daj,
a dobrú náladu vždy maj.
Napríklad, že schudnúť chceš,
jedz zdravo, cvič a hneď to dosiahneš.
Bohatý chceš byť, tak makaj na tom.
Potom sa môžeš cítiť ako veľký kápo.
Bavorák, Mercedes, Audi si praješ,
najskôr si zarob, až potom rieš.
Maj rozum a zorob keš,
nech celý rok blbý nezostaneš...! ;)
Mirka Svrčková, Bianka Šoporová 8.A

nové

skúsenosti

a možno spoznal

nových ľudí. Čas plynie a musíme potvrdiť
výrok

„koniec

je

novým

začiatkom“.

Štartuje nová kapitola. Je len na nás, ako
ju

začneme.

Mnoho

ľudí

si

dáva

predsavzatia. Často sú však nesplniteľné
alebo ich človek neberie vážne. Preto si
myslím, že

by

bolo

najlepšie

dávať si

predsavzatia, ktoré sme schopní dodržať.
Nevymýšľať

nereálne

skutky,

ktorými

chceme vylepšiť svoj život. Záväzky a ciele,
ktoré si na Nový rok zadáme, musia byť
zmysluplné a mali by sme mať na pamäti,
že

sľuby

sú

na

to,

aby

sa

plnili.

Na záver chcem všetkým popriať, aby váš
rok 2014 bol lepší než ten predchádzajúci.
Želám

vám

šťastné

chvíle

prežité

so

správnymi ľuďmi, veľa splnených prianí,
množstvo skvelých zážitkov a samozrejme,
nech sa vaše vzácne predsavzatia naplnia!
Petronela Lukáčová 8. B

Za dverami sú jarné prázdniny. Po minulé
roky bolo počas jarných prázdnin plno
snehu, a tak sme sa mohli od rána až do
večera sánkovať alebo lyžovať. No tieto
prázdniny sa nemôžeme ani sánkovať, ani
lyžovať, lebo po snehu niet ani stopy. I
napriek tomu sa na prázdniny veľmi
teším, pretože pôjdeme na rodinný výlet
do Nemecka. Tam navštívime mojich príbuzných. Teším sa na nich i na spoznávanie okolitej
krajiny. Dúfam, že aspoň v južnom Nemecku bude sneh na sánkovanie a bobovanie. Bude to
dobrý výlet.
Marcel Vasiľák 8. A

Pamätáte si na minulé jarné prázdniny? Ja si na ne budem
pamätať asi do konca života. Patrím k tej menšej skupine,
ktorá nič nerobila, nikde nebola. Ale teraz sa tu niekto
možno pýta - čo sa stalo? Je tu prvý deň mojich
vysnívaných prázdnin. Pomyslel som si- čo ja budem celý
týždeň robiť ? Začal som si predstavovať rozvrh celého
týždňa. Plán bol dopodrobna prepracovaný a kompletný.
Jedna vec mi aj tak vadila. Ten plán neobsahoval nič
"extra". Na druhý deň som bol na hranici zúfalstva. Začal
som sa obhliadať po kamarátoch, ale väčšina vyrazila
niekam do sveta. Neostávalo mi nič iné, ako skontaktovať mamu. Prichádzal som ku nej a s
veľkou odvahou som sa jej spýtal: " Nie je tu niečo , čo by som mohol robiť ? " V tom
momente som si uvedomil, že som zle položil otázku. A to mi bolo osudné. Moja mama
začala hľadať všetky možné aj nemožné práce. Myslel som si, že si ich aj vymýšľala, len aby
ma zabavila na čo najdlhšiu dobu. Tretí deň som musel robiť robotu, ktorú som doslova
nenávidel. Bol som veľmi nahnevaný na to, že som zabil ďalší deň prázdnin. Ale už štvrtý deň
sa stal zázrak. Mama mi oznámila, že ideme na výlet do Vysokých Tatier. Bol som extrémne
šťastný, že sa objavila takáto novinka. Hneď som sa začal baliť. Povedal som si, že to nemôže
byť pravda (s veľkým úžasom). Potom sa však stala veľmi nepríjemná vec. Mama mi
oznámila, že výlet do Tatier sa ruší. Bol som taký naštvaný, že moja nálada klesla hlboko pod
nulu a s nikým som sa nerozprával. Po pár týždňoch som sa konečne upokojil. Až po
stručnom maminom objasnení som pochopil, prečo sme vlastne na ten výlet nešli. Ale i tak
budem na to spomínať ako na najhoršie jarné prázdniny.
Lukáš Maxián, 8.A

Podobne ako iné triedy na škole, aj žiaci 6.B a 8.C sa i tento šk.rok zúčastnili filmového festivalu
Jeden svet s tématikou ľudských práv v kultúrnom centre Stanica Záriečie Žilina. „Našou úlohou bolo
pozrieť si tri rôznorodé filmy a zapojiť sa do diskusie.“ (Viki, 8.C) „Prvý film bol zaujímavý. Bol o
deťoch z ďalekej krajiny (pozn. Afganistan) a rozprával o podmienkach, v akých sa učia.“ (Patrik M.,
8.C) „Bolo obdivuhodné, ako boli deti ochotné ísť 3 hodiny do školy a potom naspäť, len aby sa niečo
naučili!“ (Valika, 8.C) „Filmy boli poučné, neboli veľmi dlhé a pritom boli múdre. Najviac sa mi páčil
tretí film. Hovoril o tom, ako sa niektoré ženy musia predávať, aby uživili členov svojej rodiny... My,
čo máme všetko, si to častokrát vôbec nevážime.“ (Paulína, 8.C) „Na druhom filme sa mi páčilo, ako
cudzinci hodnotili našu krajinu.“ (Soňa, 8.C) „Uvedomila som si, že k prisťahovalcom by sme sa mali
chovať lepšie.“ (Andrea, 6.B) Pochopili sme, koľko zbytočných predsudkov majú Slováci voči
cudzincom a tí, ktorí prišli na SR zo zahraničia, lebo aj takých žiakov na škole máme, v krátkosti
prezradili, ako tento príchod a novú školu prežívali. „Mne sa to osobne páči, že na SR prichádzajú
ľudia z iných krajín. Aspoň ochutnám nové jedlá, zistím nové veci, spoznám inú kultúru,“ povedal
Filip z 8.C počas diskusie.

„Chcela by som, aby sme mali ešte takúto možnosť niečo zaujímavé vidieť a zamyslieť sa nad tým.
Vážne to bolo úžasné a som veľmi spokojná. Ďakujem, že som mohla pochopiť, že si mám vážiť to, čo
mám. (Janka, 8.C)

Napokon by som chcela, za seba i za p.uč Heľovú, poďakovať žiakom za disciplinovanosť a
dochvíľnosť. Tým, čo sa zapojili do diskusie, patrí veľká vďaka! Vaše názory a to, že ich poviete, si
ceníme. Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych postupových súťaží a olympiád. Nie je
tomu inak ani pri predmete geografia. Poznávanie zaujímavostí našej planéty, získavanie
vedomostí o neznámych krajinách či ľuďoch, ktorí ich obývajú, je isto veľmi zaujímavé. Aj
naša vlasť oplýva mnohými krásami, ktoré poznávame práve na hodinách geografie. Práca
s mapou, atlasom, buzolou, určovanie skutočných vzdialeností, či riešenie iných
„geohlavolamov“ dá zabrať nejednej šikovnej hlavičke. Presvedčili sa o tom aj žiaci
v školskom kole geografickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 29. januára 2014. 57 žiakov 5.
– 9. ročníka riešilo úlohy v teoretickej, praktickej časti, ale aj úlohy týkajúce sa nášho
regiónu. Ich práce hodnotila komisia, ktorej členmi boli pani učiteľky geografie Mgr. M.
Vlčáková, Mgr. E. Palicová a Mgr. R. Jantošíková. Geografická olympiáda je postupová
súťaž pre talentované deti, ktoré získavajú vedomosti nielen v škole, ale musia popracovať
samostatne aj doma, využívať informácie z médií. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý
získa minimálne 55 zo 100 bodov. Víťazi potom postupujú do okresného kola. A aké boli
výsledky v školskom kole? Posúďte sami.

Ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Počet zúčastnených
15
10
13
10
8

Počet postupujúcich
5
5
9
6
6

Dňa 6. februára 2014 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády, do ktorého postúpili
všetci úspešní žiaci nielen z našej školy, ale aj zo základnej školy Clementisova, Radoľa,
Kysucký Lieskovec, Rudina a Ochodnica. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
Ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Počet zúčastnených
5
5
9
6
6

Počet úspešných riešiteľov
4
5
3
5
2

Z týchto úspešných riešiteľov v 5. ročníku Lucka Ondrušková ( 5.C) obsadila 1. miesto,
Natália Fraňová (6. A) má 1. miesto, Deniska Fujašová (6.A) druhé miesto, Alžbetka
Vaňková (7.A) 1. miesto, Matúš Kohút (7.A) 2. miesto, Martina Kyklošová (7.A) 3. miesto.
Marcel Vasiľák (8.A) taktiež . miesto, Daniel Iľko (8.A) 3. miesto, Matúš Červienka (8.A)
obsadil 4. miesto, Nina Kavacká (8.B) 5. miesto, 6. sa umiestnil Jožko Šuraba (8.B). Za 9.
ročník Filip Mihalda (9.B) 2. miesto a Ľubomíra Oravcová (9.B) 3 miesto.

Naši žiaci v okresnom kole geografickej olympiády dosiahli naozaj veľmi pekné
umiestnenie. Pravidlá neumožňujú víťazom 5. ročníka postúpiť do krajského kola, ale žiaci 6.
– 9. ročníka postupujú, no vyberá si ich krajská komisia podľa celkového počtu získaných
bodov. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského a okresného kola GEO ďakujeme.
Úspešným riešiteľom a víťazom gratulujeme a prajeme veľa zdaru pri riešení úloh v krajskom
kole GEO. Držíme im palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Zároveň ďakujeme aj pani
učiteľkám, ktoré im pomáhali cennými radami. A čo vy ostatní? Pridáte sa k nám v budúcom
školskom roku? Radi vás privítame medzi nami! Veď hrať a vyhrávať je predsa paráda,
radosť a zábava.

Napísala Mgr. Emília Palicová

Koncom januára si naša trieda 9.B pripomenula Medzinárodný
deň pamiatky obetí holokaustu.
Projektový deň „Nezabudli sme“, ktorý viedla naša dejepisárka pani učiteľka Mgr. Monika Mojtová (absolventka vzdelávania
v Jeruzaleme v Izraeli) , prispel k rozšíreniu našich vedomostí
o období holokaustu = temnom období v dejinách ľudstva.
Udalosti, ktoré sme si priblížili, síce vyvolali v nás smútok, no na
druhej strane sme si uvedomili a uistili sa v tom, že je nutné
pripomínať si ich, aby sa nikdy viac niečo podobné
nezopakovalo. Zapálením sviečky sme si uctili pamiatku
všetkých tých, ktorí holokaust prežili alebo prišli počas neho
nezmyselne o život. Tento projektový deň - odlišný od iných nám navždy utkvie v pamäti.
Laura Janíčková, 9.B, foto MM
Dňa 11.2. 2014 v CVČ v KNM sa uskutočnilo OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY.
Dve žiačky našej školy získali vo svojich kategóriách 3. miesto :
Júlia Jamečná (6.B), Simona Buttová (7.B).
Dievčatám blahoželáme.

V jeden utorok - 4.2. 2014 – sme sa spolu s našimi triednymi
učiteľkami ( Mgr. M. Mojtovou, Mgr. A. Drexlerovou, Mgr. A.
Kavackou) vydali za dobrodružstvom do Žiliny. Cestou do
Stanice Žilina-Záriečie, kde sme sa mali zúčastniť filmového
festivalu Jeden svet, nám pani učiteľka Mojtová - naša
dejepisárka - pútavo porozprávala zaujímavosti z histórie
Žiliny. Na festivale sme videli zaujímavé filmy. Napr., prvý
film bol o škole v dedine Kaloo v Afganistane, do ktorej deti
chodili pešo aj tri hodiny. Ak niečo dobre vypočítali alebo
prečítali, ostatní spolužiaci im zatlieskali. To sa nám páčilo, u nás v triedach sa také nič nestáva. 
Ďalší film bol o cudzincoch žijúcich na Slovensku. Veľmi nás zaujal aj film, ktorý rozprával
o otroctve v 21. storočí. Mohli sme porovnať naše životy so životmi ľudí z filmov. Bolo to veľmi
poučné.
Po skončení vzdelávacieho programu a pozretí si výstavy fotografií sme si kúpili drobnosti na
naplnenie našich brušiek a Rajeckou Ančou sme sa doviezli na hlavnú železničnú stanicu. Po 15
minútovom rozchode sme odcestovali domov, do Kysuckého Nového Mesta.
Ďakujeme pani učiteľkám za zaujímavé dopoludnie.
Michaela Okapalová (7.C), Denisa Fujašová(6.A), foto MM

Valentín
Valentín je lásky čas
Oslavuje sa od dávnych čias
Čokolády a kvety sa kupujú
Zamilovaní sa navzájom milujú
Láska je jedno veľké bludisko
Ty stojíš na jeho konci
Mať Valentína každý deň
To je pre niekoho iba sen
Keď kvapky dažďa padajú
Krásne básne vznikajú
Keď príde ten lásky čas
Darčeky potešia každého z nás
K.Mlíchová 8.B, N. Kubaščíková 8.B

Zima-nezima
December i január sú za nami,
vôbec nehrkoceme zubami.
Šály, rukavice ležia v skrini,
asi počkajú do ďalšej zimy.
Na oknách chýba námraza,
rolničky nezobudili deda Mráza.
Sánkovanie, lyžovanie,
korčuľovanie,
túto zimu zabudnite na ne.
Chýba biela perina,
táto zima je úplne iná.
Jar sa už neodvratne blíži,
slnko naše cesty skríži.
M. Doová, V. Holiačová 8.B

Pomýlená zima
... na lyžiach som včera stála,
po kopcoch sa premávala.
Zľava, sprava, po svahoch,
hnala som jak o závod.
Sneh sa sypal, mráz ma štípal,
ej, to bola zábava.
Všade detí ako smetí,
samá dobrá nálada.
Snehuliaka stavala som,
vedľa neho ďalších dvoch,
snežné bunkre chránili ma
pred brodením v závejoch.
Unavená zo šantenia
ľahla som do postele,
ráno si to zopakujem,
zaspala som vesele.
Otvorím ja oči ráno.
Žeby sa mi to len zdalo?
Smútok, žiaľ a veľký hnev,
áno, bol to iba sen.
Na dvore niet ani stopy
po vysokých závejoch,
hľadám mojich snehuliakov,
kde sú, to je hrozné, och!
Miesto snehu tráva trčí,
lyže, sánky nevidieť,
Perinbaba nepracuje,
asi dala výpoveď.
Veľmi smutná zostala som,
že to boli iba sny,
v kútiku duše pevne verím
„Zima si to rozmyslí!“

Pomýlená zima
Slnko krásne svieti,
kvety tíško kvitnú.
Je to jar? Leto? Jeseň?
Nie! My máme zimu.
Prišla k nám nakrátko,
užiť sme si ju nestihli.
Medvede sa zobúdzajú.
Každého to pomýli.
Taliani sa v Alpách lyžujú.
Chorváti zas s vetrom bojujú.
Česi usilovne sneh odhrabali,
len Slováci sa ho ešte nedočkali.
Nesmúťte, možno zakrátko
príde zima ,ako má byť.
Bude tu až do mája.
Čo sa s tým dá robiť?
Potom snehu po kolená
budeš mať už dosť.
Začneš prosiť slnko,
nech ti svieti pre radosť.
Doová,Holiačová 8.B

Kristína Halúsková

Z histórie olympijských hier
Prvé olympijské hry sa konali v roku 776 p. n. l. v starovekom Grécku v meste Olympia . Týchto olympijských
hier sa mohli zúčastniť iba muži- športovci Gréci. Od roku 1924 sa pravidelne konajú okrem letných aj zimné
olympijské hry. Zimné olympijské hry sa tento rok uskutočnia v období od 7. do 23. februára v ruskom meste
Soči. Dejisko týchto športových slávností leží na brehu Čierneho mora a pri vysokých štítoch Kaukazu, čo z neho
robí zaujímavé miesto pre zimnú olympiádu. Najlepší z najlepších na svete sa zúčastnia a budú reprezentovať
svoje krajiny.
Tomáš Kastanaras

Literárna súťaž (III. ročník) a výtvarná súťaž
(IV. ročník)
VČELY DETSKÝMI OČAMI

Pre deti základných, stredných
a umeleckých škôl v pôsobnosti okresu
KNM a priľahlých dedín /vrátane
Krásno nad Kysucou a Dunajov/.
Vyhlasovatelia súťaže:
Slovenský zväz včelárov Z.O. v Kysuckom Novom Meste
Téma súťaže:
-Voľná tvorba žiakov
-Život včiel
-Práca so včelami
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci zo základných, stredných škôl, študenti vysokých škôl
a dospelí. Do súťaže sa môžu zapojiť súťažiaci so svojimi prácami z oblasti výtvarnej tvorby
v 3 kategóriach:
1.kategória – žiaci ZŠ pre 1.-5. ročník
2.kategória – žiaci ZŠ pre 6.-9. ročník
3.kategória – stredné školy, dospelí a spoločné práce





Súťažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované a neprihlásené do inej
súťaže.
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota menovaná vyhlasovateľmi súťaže.
Súťažné práce budú vystavené v DK KNM počas výstavy včelárov a záhradkárov.
Najkrajšie práce postúpia do celoslovenskej včelárskej súťaže.

Vyhlásenie súťaže:
február 2014
Uzávierka súťaže:
30.04.2014
Vyhodnotenie súťaže: august 2014
Práce posielať na adresu:
Miloš Belan, Lodno 170
023 34
Alebo osobne do kancelárie Z.O. SZZ na Belanského ulici.
Bližšie informácie na tel. čísle 0910 352 784
Alebo e-mailom: milosbelan@gmail.c

Ahoj, kamaráti, určite ste už počuli o zábavnom období, ktoré trvá od Nového roku až do Popolcovej
stredy. V tomto období sa konajú karnevaly, rôzne oslavy a zábavy, na ktoré sa nosia masky. Práve
preto som si pre vás pripravil taký malý návod, ako takúto karnevalovú masku vyrobiť !
Vymyslel som masku kravičky, pretože sa mi zdala najvtipnejšia. Potrebujete papierový tanier bielej
farby, biely, ružový a hnedý výkres, kus pružnej nitky, ceruzku, nožnice, lep a štetec. Na biele výkresy
si načrtnete kravské uši, hlavu, nos, oči a rohy. Vystrihnete ich. Hlavu, uši a nos obkreslíte na ružový
papier. Na hnedý výkres obkreslíte rohy a všetko to vystrihnete. Na papierový tanier vystrihnete oči
a štetcom ich omaľujete (napr. obočie, mihalnice...). Neviem vám tu napísať, ako vyzerá kravička, tak
musíte tie časti tváre nalepiť sami. Ak to máte, už len nitkou z oboch strán prešijete aby ste si to potom
mohli dať na hlavu , s tým vám už musia pomôcť rodičia. Tak, prajem príjemnú zábavu na karnevale.
Daniel Ilko 8.A

POMÝLENÁ ZIMA
Tento rok nás zima naozaj prekvapila.
Skoro každý sa tešil na vianočné prázdniny spojené s kopou
snehu.
Mali sme nachystané sane a navoskované lyže.
Tešili sme sa na stavanie snehuliakov a sánkovanie dole
kopcom.
Keď sa pozrieme von oknom, namiesto bielej snehovej
prikrývky však vidíme zelenú trávu.
Niekde vykúkajú kvety a pučia stromy.
Ak sa pani Zima umúdri, tak najbližší sneh podľa mňa
napadne až na budúce Vianoce.
Veronika Šimášková, 8.A

Krátke fašiangy dlhá-dlhá zima.
Marec bez vody, apríl bez trávy.
Na svätého Valentína zamrzne i kolo mlyna..
Mirka Svrčková 8.A

Dni plynú ako voda. Dni sviatočné,dni nudné
dni radostné. 14. február je deň, ktorý
pripomína ľuďom,aká je láska dôležitá. Pôvod
tohto dňa siaha až do 3.storočia. V tomto
období vládol v Taliansku cisár Claudius.Počas
jeho vlády sa viedli neustále boje medzi
Rimanmi a Barbarmi. Vojaci boli čoraz viac
netrpezlivejší a nespokojnejší a chceli radšej
zostať pri svojich rodinách Z toho dôvodu
vydal cisár zákon, v ktorom zakáza,l aby sa
muži ženili. Jeden biskup manom Valentín však
na tento zákon nedbal a potajme sobášil mladé
páry ,ktoré túžili po manželstve .Keď sa o tom
cisár dozvedel dal ho uväzniť.Pod podmienkou,
že sa vzdá kresťanstva, mu cisár sľúbil
slobodu.Valentín to však odmietol, a preto ho
dal cisár popraviť.Vo väzení sa spriatelil so
slepou dcérou dozorcu a akoby zázrakom
začala znova vidieť. Na jeho hrob zasadila
mandľovník, ktorého ružové kvety sa stali
symbolom tohto sviatku. Tento sviatok slávi
každá krajina inak. V Nemecku si ľudia
napríklad darúvajú malé kvietky ako symbol
lásky. Vo Francúzsku a Belgicku si zas
v minulosti losovali Valentína a Valentínku
roka. Aj keď sa všade slávi inak, podstata tohto
sviatku zostáva stále tá istá. Lenže v tomto
svete akoby nebolo miesto pre lásku. Ľudia sa
náhlia za zbytočnosťami a základné veci ako
láska, mier, priateľstvo ich nezaujímajú. Mnohí
ľudia pokladajú tento deň za obyčajný deň
v roku alebo si z neho robia posmech. Nemusíte
si dávať srdiečka ba ani plyšových mackov.
Stačí, ak potešíte svojich blízkych vetou: Mám
ťa rád.
Matúš Červienka

Počas jarných prázdnin neostali lavice našej školy tak úplne prázdne. 22 žiakov 1. a 2. ročníka našej
školy sa zúčastnilo Denného školského dochádzkového tábora a spoločne s pani učiteľkami Mgr.
Bandurovou a Mgr. Heľovou prežili chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Prečítajte si náš
príbeh očami detí:
Každý deň nás čakalo niečo nové a zaujímavé.
Najskôr sme si vyrábali menovky, aby sme sa
lepšie spoznali. Potom nasledovali tvorivé
aktivity a angličtina, pri ktorej sa nám síce zo
začiatku trocha plietol jazyk, ale zvládli sme to
a naučili sa pekné básničky. Aby sme mali silu
pracovať, pani učiteľky nám uvarili chutný čaj,
ktorý všetkým dobre padol a povzbudil nás
k ďalšej činnosti. Aby ste si nemysleli, že sme
len sedeli v laviciach, to v žiadnom prípade.
V pondelok sme súťažili v rôznych športových
disciplínach v našej telocvični. Hlasným pokrikom sme dávali všetkým najavo, že i počas prázdnin
dýcha naša škola životom. Pondelok bol fajn, no v utorok prišlo veľké prekvapenie. Po raňajších
aktivitách sme rýchlym krokom vyrazili k Hasičskej stanici v našom meste. Rýchlym preto, lebo
sme sa veľmi tešili. Profesionálni hasiči na nás už čakali a ukázali nám takmer celú hasičskú
stanicu. Videli sme všetky tie zložité prístroje, ktorými zachraňujú životy ľudí, vysvetlili nám, kedy
používajú jednotlivé náradie. Na naše prekvapenie, vycúvali veľké hasičské auto a vonku vysunuli
obrovský až 30 metrový rebrík. To bola ale výška  Aj keď padol návrh, aby si ho pani učiteľky
vyskúšali, nepodarilo sa. Ochotný hasič, ktorý
nám prezradil, že sa volá Janko, si obliekol svoj
ochranný odev s ozajstnou prilbou a nakoniec sa
spustil po hasičskej tyči tak, ako keď je poplach.
Keď sme sa vrátili do školy, ešte sme sa o našej
návšteve rozprávali. Na hodine angličtiny sme sa
učili básničku o požiarnikovi „Johnovi“ a robili
sme rôzne pracovné listy. Dva dni ubehli ako
voda. V stredu, posledný deň, sme mali
naplánovanú návštevu knižnice. Ale nebola to
len taká obyčajná návšteva. Pani knihovníčky
nám povedali zaujímavé veci o jari a veľkonočných sviatkoch, na ktoré sme potom v družstvách
hľadali odpovede. Celý čas nám ale vŕtalo hlavou, načo sme si mali priniesť obal z kindervajíčka.
Pochopili sme hneď, ako nám tety z knižnice ukázali neposednú včielku, ktorú pre nás vyrobili na
ukážku a ktorú sme s ich pomocou vyrábali. Potom nám už cestu do školy spríjemňovalo veselé
bzučanie. Ani sme si nestihli vydýchnuť a školou sa začala niesť vôňa pizze. Mňam. Veľa detí
hovorilo, že to bola najlepšia pizza na svete. A veru aj bola. Takí sme boli hladní, že nič iné by nám
lepšie nepadlo. Poobede sme vedeli, že príde čas rozlúčiť sa, preto sme využili čas na to, aby sme sa
spoločne zahrali. Domov sme si okrem pekných zážitkov niesli aj kopec výrobkov a pracovných
listov, ktoré sme stihli vypracovať.
Mgr. Ľudmila Heľová, Mgr. Jarmila Bandurová

Chystajte si deti masky, bude smiech a špás,
fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.
Tak sa teda na tú slávu aj ty pozrieť príď,
príď sa s nami zahrať na to, čím by si chcel byť.

Peťo bude smelý zajko, Jurko generál,
z Moniky je Snehulienka, z Ivky leví kráľ.
Sú tu lienky, púpavienky, vlk i papagáj,
všetkým je dnes veselo, tak hudba pekne hraj.
Kráľ a šašovia, všetci sú už tam,
detský karneval práve prišiel k nám!

22. marec – Svetový deň

vody

Človek 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 nepostrádateľnou 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.

Odkiaľ voda prichádza?

Keď otočíme vodovodným kohútikom, očakávame také množstvo čistej
vody, koľko potrebujeme. Zriedka uvažujeme, odkiaľ voda pochádza, čo
obsahuje, aká je čistá, alebo ako dlho jej zásoby vydržia. Ale odkiaľ táto voda
skutočne pochádza?
Keď budeme spätne sledovať tečúcu vodu, zistíme, že pochádza
 z povrchovej vody ( v riekach a jazerách)
 zo spodnej vody
Môžeme sledovať zásoby vody dokonca ďalej a uvidíme, že všetka povrchová i podzemná voda
pochádza z dažďa. Keď prší, časť vody presiakne hlboko do zeme ako spodná voda, zvyšok odtečie
do riek a jazier ako povrchová voda. Povrchová voda tvorí 70 % Zeme. Ale odkiaľ pochádza dážď?
Slnečné teplo je príčinou, že sa povrchová voda z riek, jazier a morí vyparuje do vzduchu. Táto vodná
para sa potom hromadí vo vzduchu ako oblaky. Keď oblaky narastú, vo vyšších nadmorských výškach
sa ochladia a vodná para kondenzuje na kvapalinu či tuhú látku. Padá späť na Zem ako dážď, sneh,
dážď so snehom alebo krúpy. Dážď buď vsakuje do pôdy, alebo vstupuje do riek a morí. Celý cyklus
začína odznovu. Tento nepretržitý pohyb vody zo zemského povrchu do mrakov a potom späť na Zem
ako dážď, sa nazýva cyklus vody.
www.infovek.sk

spracovala: Mgr. Ľubomíra Hrušková

Zažili sme v treťom ročníku
Plávam, plávaš, plávame…
Už dlhší čas sme si plánovali jednu z našich spoločných mimoškolských akcií. Prišiel ten správny
čas a po vzájomnej dohode detí a rodičov naše kroky smerovali na Mestskú krytú plaváreň do
Žiliny.
V sobotu 18.januára sme nasadli na vlak a vyštartovali splniť si svoj cieľ. Aby sme viac otužovali
svoje zdravie, využili sme pešiu turistiku a presunuli sme sa k areálu plavárne. Tu utekal čas
nespravodlivo rýchlo pri plávaní, hrách a šantení vo vode. Keďže máme v triede aj chlapcov,
potrebovali sme chlapskú ruku. A tu nám vypomohol Mgr. Daniel Bandura. Toto popoludnie bolo
príjemné a relaxačné. Všetci sme sa jednoducho tešili z vody.
Cieľom tohto dňa bolo urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj vycibriť a utužiť vzájomné vzťahy
medzi nami.
Dopoludnie s Jozefom Cígerom Hronským
S tvorbou Jozefa Cígera Hronského sme sa stretli po prvýkrát v druhom ročníku
školskej dochádzky.
Pri dnešnom skloňovaní spisovateľovho mena sme J.C.Hronského spoznávali
v rôznych jeho podobách. Nielen ako slovenského spisovateľa, ale aj učiteľa,
maliara, redaktora, nakladateľa, publicistu, autora literatúry pre deti a mládež či
tajomníka a správcu Matice slovenskej. Nazreli sme do tajov jeho života, pôsobenia a tvorby.
Najviac nás však zaujali literárne práce pre deti a mládež.
Takmer v každej lavici sa objavila knižka Hronského tvorby. Mnoho diel pochádzalo z domácich
knižníc, čo svedčí o autorovej popularite. Dvaja bratia Budkáčik a Dubkáčik nás sprevádzali celé
dopoludnie. Spoločne s nimi sme prechádzali jednotlivé vyučovacie bloky.
V závere dňa sme vyhotovili plagát venovaný J. C. Hronskému a jeho tvorbe.
Mgr. Jarmila Bandurová
Detský karneval v treťom ročníku
Dňa 27.februára 2014 sa uskutočnil
tradičný detský karneval žiakov tretieho
ročníka. Priestory školskej jedálne sa
zmenili na rozprávkovú krajinu ,pretože do
nej zavítalo mnoho postáv nielen z detských
rozprávok , ale aj zo zvieracej ríše.Karneval
bol zahájený promenádou masiek. Deti sa
predstavili v rôznych kostýmoch od
princeznej ,víly, piráta, vodníka až po
obľúbeného supermana .Každá maska
dostala diplom a sladkú pozornosť. Potom
už nasledoval tradičný program karnevalusúťaže ,hry a tanec .Pre návštevníkov tejto
akcie
bolo
pripravené
občerstvenie
.Občerstvenie pripravili naše milé pani kuchárky s vedúcou jedálne Vladimírou Klečkovou
a mamičky žiakov .Po skončení karnevalu sa nikomu nechcelo ísť domov. Všetky deti si to užili
a teraz sa opäť môžu tešiť na ďalší karneval v budúcom roku. Vďaka za uskutočnenie tejto akcie
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave. Je potrebné poďakovať rodičom , ktorí pripravili
pre deti skutočne pekné a nápadité masky.
Mgr.Čelková Jana

- priemerná denná spotreba pitnej vody pre človeka v miernom podnebí
a v rozvinutých štátoch je 250-300 litrov
- na Slovensku medzi najšpinavšie rieky patrí rieka Nitra
- mohutný dub môže za 1 deň odpariť až 370 litrov vody
- studnička je naším najmenším vodným ekosystémom
- rýchle šírenie zvuku vo vode umožňuje zvukovú komunikáciu vodných
živočíchov- veľrýb, delfínov, rýb
- čistotu vody najviac ohrozujú havárie ropných tankerov, používanie
chemických hnojív, pesticídov, skládky odpadov
- priemerná africká alebo ázijská žena musí prejsť takmer 6 km, aby sa
dostala k vode
- na vytvorenie papiera pre jedny nedeľňajšie noviny sa spotrebuje okolo
300 litrov vody
- máme možno 10 000 a viac minerálnych prameňov
- keď žiak základnej školy po 45-minútovej náročnej vyučovacej hodine
vypije cez prestávku pohár čistej vody, výrazne mu to zlepší metabolizmus,
kým prifarbovaný a sladený nápoj ešte viac zaťaží jeho organizmus
-už 2 %-ná strata vody z organizmu, napríklad potením, hnačkou, znižuje
telesnú a duševnú výkonnosť (únava, bolesti hlavy, kĺbov)? Viac ako 20 %ný deficit vody v tele vedie k zlyhaniu obličiek a krvného obehu
- jeden liter benzínu alebo oleja znehodnotí asi 5 miliónov litrov vody
- na výrobu 1 tony cukru treba až 120 000 litrov vody a na výrobu 1 tony
papiera 120 - 190 tisíc litrov.

Na záver zopár testových otázočiek pre bystré hlavičky :
1. Zisti, z ktorého zdroja je tvoje mesto zásobované pitnou vodou(prameň, priehrada, nádrž) ?
2. Ktorý je najvyšší gejzír na Slovensku ?
3. Ktoré vody sa považujú za termálne vody, s akou teplotou ?
4. Ako sa prejavuje znečistenie morí a oceánov na živote vodných organizmov ?
5. Vymenuj dve vodné rastliny, ktoré rastú u nás !

Správne odpovede napíš na lístoček a vhoď do pripravenej nádoby vo vestibule školy do
15. marca 2014 !
Spracovala: Ing. Janka Vaňková

Pospájaj číslice od 1 do 42 a vymaľuj obrázok.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
6

9
7
8
9

Vták, krorý ostáva cez zimu aj s
drozdami.
Máme ju z prasiat, keď
je zabíjačka.
Je to operačný systém a po anglicky sa
to prekladá okná.
Je to zvieratko, ktoré skáče po
stromoch.
Otrava iným
slovom.
V zime býva
namiesto dažďa.
Jedlo, ktoré sa
vytvára z rýb.
Má sviatok 6.
decembra.
Ľudia tvrdia že sme sa z
nej vyvinuli.

Znenie tajničky vhoďte do 15. marca 2014 do hlasovacej schránky umiestnenej vo vestibule školy.
Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. Tajničku pre vás pripravil
Michal Holienčík 6. A trieda.
Tajnička:__ ________________________________

BASKETBAL NA NAŠEJ ŠKOLE
V dňoch 5.2.-6.2.2014 sa konala okresná súťaž v
basketbale
dievčat
a
chlapcov
ZŠ.
* 5.2. naša škola hostila dievčatá zo ZŠ Dolinský Potok,
ZŠ
Clementisovu
a
ZŠ
Povina.
Naše
basketbalistky Janíčková L., Tichá V., Mrenková A.,
Halusková K., Kavacká N., Hrubá A., Galvánková K. a
Kekelyová K. si nepočínali najhoršie a obsadili
pekné 3.miesto.

* Na druhý deň, 6.2., súťažili s našimi chlapcami aj súperi
zo ZŠ Clementisova, ZŠ Kys.Lieskovec a ZŠ Snežnica.
Reprezentanti školy v zložení Ščamba J., Puraš Fr.,
Madigár M., Vojtuš M., Káčer M., Ovečka T., Michalec
M., Gucký P. a Mihalda F. obsadili najlepšie, čo sa
dalo, 1.miesto. Prispelo k tomu nielen domáce prostredie,
ale najmä vyrovnané výkony, keďže neprehrali so žiadnym
súperom.
Ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej školy v športových
súťažiach (I.J.)

24.2.-28.2.čakajú na našich siedmakov svahy Valčianskej doliny,
kde sa koná lyžiarsky kurz.
A nastupujú florbalové súťaže v termínoch 4.2. starší žiaci, 6.2.staršie
žiačky, 11.2.mladšie žiačky a 13.2.mladší žiaci.
Bude tlačenica nielen na ihrisku, ale aj vo výbere, kto nastúpi hrať za
našu školu. 

Hrať fair play je základným predpokladom športového zápolenia, ktoré
obsahuje dodržovanie pravidiel, športové správanie, pomoc druhému
športovcovi atď. Snažíme sa a dúfame, že naša škola vedie svojich športovcov
práve k takémuto konaniu.

Obchodná spoločnosť LIDL Slovenská republika organizuje pre školy súťaž Ekohra. Princípom tejto hry je
vyzbierať v termíne od 17. februára do 16. marca 2014 čo najviac ľubovoľných PET fliaš a odovzdať ich
v predajniach LIDL prostredníctvom automatov na výkup vratných obalov. Zbierajú sa nielen fľaše zakúpené
v predajni LIDL. Do tejto súťaže sme sa rozhodli zapojiť všetkých žiakov ako aj zamestnancov našej školy.
Spoločnosť LIDL pripravila pre súťažiace školy mimoriadne zaujímavé ceny, o ktorých sa môžete dočítať aj
na nástenke žiackeho parlamentu na chodbe pri školskom bufete. Víťazná škola získa ako cenu vybudovanie
detského multifunkčného ihriska v celkovej hodnote 80.000 €. Ocenené budú aj ďalšie školy v poradí.
Celkovo sa hrá o ceny v hodnote 210 000 €. Čo poviete, ideme sa popasovať s ostatnými školami na
Slovensku? Potvrdenky z fliaš označené menom a triedou odovzdávajú žiaci triednym učiteľom.
Pedagógovia ich odovzdajú každý piatok Mgr. Anne Ochodničanovej.
Mrg. Anne Ochodničanovej.

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

+

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla. Ponúkame vám priestor pre vašu vlastnú
literárnu tvorbu, pre vaše nápady a návrhy. Veríme, že aj vy sa stanete spolutvorcami nášho
školského
časopisu.
Svoje
námety, články
a
fotky
posielajte
na
:
zaskolak.nabrezna@gmail.com
Školský časopis pre vás pripravili: Mirka Svrčková, Bianka Šoporová, Marcel Vasiľák,
Lukáš Maxián, Daniel Ilko, Veronika Šimášková, Natália Kubaščíková, K. Mlíchová, Matúš
Červienka, Petronela Lukáčová, Doová, Holiačová, Tomáš Kastanaras, Kristína Halúsková,
Jarmila Bandurová, Viera Ševecová, Ivan Jurkovič

Vyzbierajte 3 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák
v číslach 3/2014, 4/2014 a 5/2014. Nalepte na papier a označte
svojím menom a triedou, vhoďte do hlasovacej urny umiestnenej
vo vestibule školy do 25. júna 2014. Výhercov odmeníme a ich
mená uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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