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prichádzate opäť do školy, aby ste mohli pokročiť vo svojich 
vedomostiach a o kúsok ďalej rozšíriť svoj obzor presne v duchu 
myšlienky ,,Necením si nikoho, kto nie je dnes múdrejší ako včera“ 
Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, kde 
získavate vedomosti, učíte sa písať prvé písmenká a počítať prvé 
príklady. Dnes vám však okrem základného vzdelania ponúkame 
oveľa viac. Podporujeme výučbu cudzích jazykov, šport, ochranu životného prostredia a 
mnoho iných aktivít. Škola vydáva vlastný časopis Záškolák, podporujeme činnosť 
folklórneho súboru Nábrežníček. Každoročne organizuje množstvo akcií, podujatí, aktivít a 
taktiež súťaží, kde môžete uplatniť svoj talent a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujete 
potom škole, že jej snaha niečo vás naučiť nebola zbytočná. 

Tento školský rok bude dôležitým medzníkom najmä v živote našich deviatakov. Želám im, 
aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli v skúškach, ktoré ich v priebehu a na konci 
roka čakajú. 

Niektoré novinky tohto školského roka možno pritom označiť za kľúčové a veľmi významné. 
Jedným z takýchto krokov je nepochybne sprísnenie kritérií na prijímanie žiakov na stredné 
školy s cieľom skvalitniť vzdelávanie na gymnáziách a posilniť charakter stredných odborných 
škôl. Po novom tak bude musieť žiak preukázať požadovaný priemerný prospech z povinných 
vyučovacích predmetov na konci predposledného ročníka a na konci 1. aj 2. polroku 
posledného ročníka jeho štúdia na základnej škole. 

Oslovujem aj vás, milí piataci. Pre vás nastávajú tiež zmeny. Prichádzate na druhý stupeň a 
isto ste zvedaví na svojich nových triednych učiteľov, nové predmety Školského 
vzdelávacieho programu, ktoré na vás čakajú. Aktívne sa zapájajte do získavania nových 
poznatkov, lebo to je jeden z dôležitých predpokladov dobrých výsledkov a radosti zo 
školského prostredia.. 

Milí žiaci, vážte si prácu nielen vašich učiteľov, ale aj tých, ktorí sa starajú o čisté a podnetné 
prostredie, v ktorom sú vaše triedy. Neničte školský majetok, lebo v peknom prostredí sa 
lepšie pracuje a učí. Nedajte sa odradiť malými neúspechmi a nedajte sa ovplyvňovať 
nesprávnymi ľuďmi. 

Milé kolegyne, kolegovia, 

želám vám veľa pracovného elánu, tvorivých síl a neutíchajúci optimizmus, ktorý pri svojej 
práci s deťmi potrebujete. Za nás všetkých vyslovujem prianie, aby tento rok bol tým 
zlomovým, v ktorom  postavenie učiteľa opäť nadobudne primeraný spoločenský status. 

Tak nech sa nám všetkým tých 187 školských dní darí. 

 

PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy 



 

 

výhercovia tajničky zo Záškoláka  č. 5/2014  sú Patrícia Hladká V.A, Michaela Hulínová 
III. D, Natália Sýkorová IV.B  trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a ceny doručíme. 
Tajnička  znie „ Letné prázdniny “ .a  

veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je Tvoje srdce obklopené láskou 

výhercom kupónovej súťaže z čísel 3, 4 a  5  -  ročník 11  je Lucia Ondrušková, VI. C,  
trieda.  Srdečne blahoželáme a cenu  doručíme . 

kých 
blízkych  

hviezda. Nech pod stromčekom nájdeš veľa darček 

V obci pod Malými Karpatmi sa 
dodnes povráva, že malého Štefana 
fascinovala bájka o lietajúcom hrdinovi Ikarovi, ktorú 
počul v škole. Kamarátom vraj vravel, že by skočil aj z 
kostolnej veže, keby mal silný dáždnik. 

Banič pracoval v improvizovaných podmienkach, no už 
začiatkom júna 1914 talentovaný Slovák otestoval padák 
pred zástupcami amerického patentového úradu a davom 
nadšených divákov. Úspešne zoskočil zo strechy 15-
poschodovej budovy vo Washingtone a 25. augusta 1914 
získal na svoj vynález patent.  

Na rozdiel od súčasných konštrukcií bol Baničov padák 
pripevnený na hrudník letca pod ramenami. Otváral sa 
dômyselnou teleskopickou konštrukciou a pripomínal 
dáždnik, do ktorého bol letec zakliesnený,“ vysvetľuje 
Morovics. Spisovateľ Ján Barica vo svojej publikácii 

Slávni priekopníci slovenskej vedy a techniky uvádza, že na svoju dobu išlo o veľmi dômyselný a 
spoľahlivý vynález. Mal totiž aj zariadenie na pohybovanie nosnou plochou, čo letcovi umožňovalo 
doplávať vzduchom na miesto vhodné na pristátie. Neskôr Baničov patent odkúpila za pár dolárov 
armáda USA, americké letectvo však padáky tohto typu nikdy nepoužívalo.  

Už koncom prvej svetovej vojny mali vojenskí piloti, najmä nemeckí, k dispozícii padáky. Išlo však o 
zariadenia, ktoré sa otvárali pri zoskoku pomocou lana pripevneného o lietadlo.  

*1870 †1941 

 



 

 

 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a 
školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové 
vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr 
do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia 
záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho 
poukazu pre rok 2014 je 2,93€/mesiac (29,30 €/rok). 

Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak 
nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania, v takomto 
prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte kapitoly MŠVVaŠ SR - 
napríklad na dohodovacie konanie.  

Vziať už odovzdaný vzdelávací poukaz a použiť ho v inej škole alebo školskom zariadení  v priebehu 
príslušného školského roka je možné len z objektívnych dôvodov, napríklad, ak sa rodina žiaka 
presťahovala, záujmové vzdelávanie zaniklo, zmenil sa zdravotný stav dieťaťa a podobne. Po dohode s 
prijímateľom poukazu ho môže žiak použiť na zabezpečenie aj viacerých mimoškolských aktivít 
organizovaných v rámci toho istého prijímateľa poukazu. 

Bližšie podrobnosti a vzor vzdelávacieho poukazu nájdete v Nariadení vlády SR č. 630/2008 

Naša škola realizuje záujmovú činnosť prostredníctvom Centier voľného času v meste. Naši 
zamestnanci sú však vedúcimi krúžkov, na ktorých činnosť poskytujeme aj priestory. Tento rok sa u 
nás môžu žiaci zapojiť do činnosti napríklad týchto záujmových útvarov: 

športové – tenis, prehadzovaná, florbal, fitnes, stolný tenis, minifutbal 

turistické 

príprava žiakov na Testovanie 9-2015 

konverzácie v cudzom jazyku 

práca s IKT 

prírodovedné a spoločensko-vedné . 



 

 
Dňa 3.10. 2014 sme sa zúčastnili dejepisnej 
exkurzie. Cieľom našej cesty bola Bratislava.  
Pri vstupe na výstavu „Tutanchamon – jeho 
hrobka a  poklady“ , ktorá sa nachádzala 
v bratislavskej Inchebe, sme dostali 
zariadenia so slúchadlami, pomocou ktorých 
sme počúvali odborný výklad o egyptskom 
faraónovi . Výstava bola veľmi zaujímavá.  
Najviac nás zaujali exponáty z jeho hrobky :  
pozlátený sarkofág, zlatá maska, 
Tutanchamonová múmia. Páčil sa nám aj film 
a mohli sme si kúpiť suveníry. Naozaj to bol 
pre nás všetkých zážitok! 

Naše putovanie pokračovalo návštevou hradu Devín, ktorý nás prekvapil zaujímavou históriou i  
výhľadom na sútok Dunaja a Moravy. A prehliadka veľmožského dvorca Kostolec bola 
nezabudnuteľná. Odborný historický  výklad dejepisárky pani učiteľky Mojtovej pri západe slnka 
bol fascinujúci a neopakovateľný. A ten výhľad ! Nádhera!  
Celá táto piatková exkurzia bola pre nás veľmi hodnotná a poučná, určite si ju budeme dlho 
pamätať.  
Ďakujeme pani učiteľke Mojtovej za zorganizovanie tejto exkurzie, za milé a odborné 

sprevádzanie, za trpezlivosť a  milé 
sprevádzanie ďakujeme aj pani 
učiteľke Palicovej a Vaňkovej. 
  
Simonka Kmecová (5.B), Ivanka 
Hulínová (6.B), Simonka Vlčková a 
Anetka Beláková (6.C), foto : M.M. 

A tu sú vyjadrenia niektorých ďalších zúčastnených :  
 
-Tento výlet bol vážne bombový a zaujímavý. Takto dobre 
som sa dlho necítila a v jednom dni neprežila také množstvo 
zážitkov s úsmevom na perách. Aj som sa veľa  naučila. 
/Simonka V./ 
-Celá dejepisná exkurzia bola pre mňa neopakovateľným 
zážitkom. /Iva H./ 
-Celý deň sa mi strašne páčil. Dúfam, že budú aj ďalšie 
dejepisné exkurzie. /Paul O.a/ 
-Celý deň som mal super pocit. Super exkurzia. Som rád, že 
som tam išiel. /Juraj D./ 
-Som rád, že nás tam pani učiteľka vzala, bolo nám s ňou 
dobre a zažili sme tam aj veľa srandy. Som spokojný./Timotej 
R./ 
-Najviac sa mi ľúbil hrad Devín. /Michal H./ 
-Keby sa dalo, zopakoval by som si túto exkurziu aj hneď 
zajtra. /Jakub V./ 
-Bolo tam veľmi dobre, na druhý deň som o exkurzii 
rozprával susedom. /Nico K./ 
-Výstava Tutanchamon bola super, veľmi sa mi páčila hrobka 
a poklady v nej. A z Devína bol krásny výhľad. /ReginaJ./ 
-Takúto dejepisnú exkurziu by som chcela zažiť znovu, ešte 
som nikdy na takejto super exkurzii nebola. Výstava 
Tutanchamon sa mi tak páčila, že možno pôjdem na ňu ešte  
raz s rodičmi. /Andrea Š./ 
-Páčil sa mi aj rozbeh v nákupnom centre. /Dávid H./ 
-Veľmi sa mi exkurzia páčila, budem rád, ak ešte bude 
ďalšia  dejepisná exkurzia. /Miloš S./ 
-Veľmi som si to užila. Za ten deň veľmi ďakujem. /Linda Š./ 
 



 

HOLOKAUST NAŠIMI OČAMI 

V priestoroch našej školy v termíne od 9.9. do 12.9. 2014 prebiehala výstava dejepisných projektov žiakov 
9. ročníka .Výstava sa uskutočnila pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia a za cieľ mala 
pripomenúť si pamiatku obetí temných dejín našej histórie – obdobie II. svetovej vojny. 

                                                                                                          Mgr. Monika Mojtová, organizátorka podujatia  
 
 
 
 
 
Dňa 22. septembra 2014 sme navštívili, pod vedením pani učiteľky Moniky Mojtovej,  Kysucké múzeum 
v Čadci, aby sme si pozreli aktuálne výstavy i stále exponáty . Všetko sa nám tam páčilo. Na výstave 
šlabikárov sme mali možnosť vidieť  šlabikáre z celého sveta – z Číny, Taiwanu, Veľkej Británie, Francúzska, 

Česka, Indonézie,.... Veľmi nás zaujali tie, ktoré sa čítajú odzadu. Aj 
starodávna trieda bola super. A keby ste videli tie starodávne písacie 
a počítacie stroje! Paráda, o takých sa nám ani nesnívalo.  Prehliadka 
exponátov  z histórie Kysúc bola veľmi poučná. Zaujímavá bola aj 
miestnosť venovaná kozmonautike.  Dozvedeli sme sa veľa 
o kozmonautovi kysuckého pôvodu Eugenovi Cernanovi, ktorý mal tú 
možnosť prechádzať sa po Mesiaci. 
Po prehliadke múzea sme obohatení o nové poznatky a dojmy 
navštívili aj Kysuckú knižnicu  a popozerali si mesto. Bola to pekná 
dejepisná exkurzia. Všetci dúfame, že ich bude v tomto roku viac.  

                        Miška Okapalová, 8.C, fotoMM 

 
 
Dňa 19.9. 2014 poobede sme cestovali s pani učiteľkou 
triednou na výstavu s názvom „Terakotová armáda“. 
Naša cesta viedla z Kysuckého Nového Mesta cez Žilinu 
a Vrútky až do Martina. Prvé, čo som uvidela na výstave 
bola socha terakotového bojovníka. Pri ňom bola ceduľa 
s informáciami o tom, ako boli tieto sochy v životnej 
veľkosti nájdené, kde boli nájdené, aké mal tento 
konkrétny vojak v armáde postavenie,... Postupne sme sa 
takto zoznamovali so všetkými  ostatnými vystavenými 
artefaktami. Videli sme aj sochu čínskeho cisára. Na 
výstave sme sa mohli zahrať interaktívne hry, pozrieť si 
film. Dobrovoľníci mali možnosť zapojiť sa do súťaže. 
Nakoniec sme sa pofotili a  kúpili si suvenír v podobe sošky terakotového bojovníka. Plní zážitkov sme sa 
vybrali na spiatočnú cestu domov. A Tomášove buchty tiež nemali chybu. 
Toto dejepisné podujatie  som si veľmi užila. Určite by som si ho rada zopakovala. Nakoniec by som chcela 
poďakovať  pani učiteľke Mgr. Monike Mojtovej, že si vo svojom voľnom čase v piatok poobede urobila na 
nás čas a na túto jedinečnú výstavu 8. divu sveta nás zobrala.  
           Simonka Vlčková, 6.C, fotoMM 
 
A  ešte pár slov k výstave na záver:  Sochy bojovníkov v životnej veľkosti boli z čias čínskeho cisára Čchin 
Šchuang-ti - spred 2000 rokov. Cisár sa tak strašne bál smrti, že si dal postaviť posmrtnú armádu s viac ako 
8 000 bojovníkmi. Ich úlohou bolo chrániť ho v jeho hrobke.  Sochy bojovníkov z vypálenej hliny boli 
nájdené v roku 1974.                                        Mgr. Monika Mojtová, vyuč.dejepisu a organizátorka podujatia 



 

 

Dňa 26.9.2014 sme sa trieda, 5.B, vybrali 

na exkurziu z dejepisu s pani učiteľkou 

Ľudmilou Kultánovou do kaštieľa v 

Radoli. Keď sme dorazili, privítala nás 

pani, ktorá nás počas celej exkurzie 

sprevádzala a rozprávala o jednotlivých 

exponátoch. Najskôr sme sa išli pozrieť na 

výstavu starých hračiek z minulosti. Boli 

tam staré bábiky, kocky, stavebnice, 

knižky a hlavne plyšové hračky. Potom sme sa išli pozrieť, ako vyzerala stará hlaholika, kto 

bol Cyril a Metod, ako sa obliekali starí Slovania a kde bývali. Nakoniec sme sa išli pozrieť 

na prototyp starého laboratória, kde ľudia chceli vytvoriť kameň mudrcov. To sa im však 

nikdy nepodarilo. Keď sme odchádzali, všetci sme sa podpísali do knihy návštev a vonku 

pred kaštieľom sme sa spolu odfotili. Bol to pre všetkých pekný zážitok a určite to 

odporúčame aj vám.              Tatiana Čurajová 5.B  

 

 

 

 

Kaštieľ patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach. 

Okolnosti stavby kaštieľa sú dosť nejasné. Kaštieľ  však predstavuje renesančný typ 

zemianskeho sídla a pôvodne bol zrejme opevnený hradobným múrom. Od 19. storočia do 

roku 1977 slúžil na obytné účely. Na prízemí kaštieľa sa nachádza expozícia Najstaršie dejiny 

Kysúc, dokumentujúca obdobie od mladšieho paleolitu po stredovek. Prekvapením pre 

všetkých návštevníkov je replika mamutieho mláďaťa.  Na poschodí je umiestnená expozícia 

s názvom  Meštianske bývanie na Kysuciach. Jej cieľom je prezentovať dejiny dvoch 

najstarších miest na Kysuciach: Kysuckého Nového Mesta a Čadce. 



 

V utorok 7.októbra sa dievčatá z našej školy vydali na cestu za poznaním 
do Belgicka a Británie. Neoficiálne hlavné mesto Európy, Brusel, nás vítal 
vôňou čokolády i kvapkami dažďa. V Anglicku sme sa tešili ozajstným 
dňom babieho leta. Slnko striedal dážď aj občasný vietor, no a potom sa 
opäť ukázalo jesenné slniečko.  

Hoci sa všetko začalo vybavovať ešte v máji, deň D nastal až začiatkom 
októbra. Pre všetkých účastníkov to bola prvá cesta do zahraničia bez 
rodičov, a tak nečudo, že pri odchode niekto vyronil aj slzičky. Cieľom cesty 

bol najskôr Brusel: mesto čokolády, 
goffry palaciniek, európskych 
inštitúcií, či Atómia – mnohonásobne 
zväčšeného atómu železa, z ktorého 
vznikla zaujímavá budova. Neskôr 
sme sa presunuli do vidieckeho sídla 
britskej kráľovnej Alžbety II. – 
Windsoru a samozrejme sme si nemohli nechať ujsť Londýn 
a jeho zákutia. 

Celodenný výlet v Bruseli vystriedal zaslúžený oddych v izbičkách hotela F1 v meste Dunkerque na 
francúzskom území. Ráno sme už 3h50 stepovali pred autobusom, aby sme stihli trajekt cez Kanál La 
Manche. Kto ešte neabsolvoval cestu trajektom, nemohol len tak zaspať... práve naopak! Aj napriek 
krátkej noci sme si nenechali ujsť pohľad z paluby na šíre more. Po vylodení sa na anglickom území 
v meste Dover sme mali ešte 2 hodinky na oddych. Potom nás už očakával Greenwich, kde sa 

všetkým ponúkol pohľad na Docklands – 
miesto bývalých nákladísk, kde sú 
v súčasnosti luxusné kancelárie 
a mrakodrapy. V Greenwichi krátku pauzu 
využil každý, aby sa odfotil aj na mieste 
Nultého poludníka. Potom sme zišli okolo 
Lode kapitána Nelsona až na stanicu, odkiaľ 
sme cestovali mestskou dopravou až k Tower 
of London (Londýnskej pevnosti), kde 
dobrovoľníci akurát vysádzali červené maky 
pri príležitosti blížiacich sa osláv. Tu sme 
ochutnali tradičné Fish and Chips, pofotili 
belasý Tower Bridge (zdvíhajúci sa most) a na 

vlastnej koži sme si neskôr vyskúšali aj prepravu metrom a Doubledeckrom (2-poschodový autobus). 
Videli sme Katedrálu Sv.Pavla a prešli sme sa po Miléniovom moste ponad Temžu až k divadlu 
Williama Shakespeara. Večerný meeting point (miesto stretnutia) bol v JZ časti Londýna a tu sme 
nedočkavo striehli, do akej rodiny sa dostaneme. Všetky deti boli v černošských rodinách, ktoré mali 
pre ne prichystané milé slovo, útulné izby v tradičných anglických domoch, večeru, raňajky i obedový 
balíček podľa anglického gusta. Raňajšie stretnutie sa nieslo v atmosfére nadšenia. Každý rozprával, 
aká je jeho rodina, ako majú zariadenú izbu, čo jedli a okolo vládla všeobecná spokojnosť s novou 
životnou skúsenosťou. Ráno nás všetkých čakal Windsor. Po objavení sídla kráľovskej rodiny 
a krátkom shoppingu suvenírov sme už opäť vyrazili do Londýna, kde sme sa išli kultúrne vyžiť J 
Voskové figuríny už boli na Welcome party Múzea Madame Tussauds. Okrem slávnych celebrít sme 



 

sa tu dozvedeli aj čo-to o histórii mesta. Napokon 4D kino na konci splnilo nad mieru naše očakávania 
a ďalší deň v Londýne sa blížil ku koncu. K Buckinghamskému palácu sme prišli v sobotu ráno, cestu 
nám spríjemňoval štebot vtákov v Parku St.James a ranné londýnske slnko. Pod dohľadom Big Benu 
sme si neskôr dopriali jazdu na Londýnskom oku, odkiaľ je úžasný výhľad na Dómy parlamentu. Videli 
sme tiež miesto sobáša princa Williama a jeho Kate. Prešli sme okolo Downing Street, oddýchli sme 
na Trafalgarskom námestí a pokračovali sme na shopping break (nákupnú pauzu) na rušnom Picadilly. 
Naša sprievodkyňa Katka nám prezradila počas návštevy Bruselu i Londýna veľa zaujímavostí. 
Dokonca sme sa vďaka nej dozvedeli veľa o anglických panovníkoch. Počas cesty v autobuse sme 
sledovali, ako sa odohrávali životy kráľa Henricha VIII., jeho dcéry a kráľovnej Alžbety I. a tiež 
obľúbenej kráľovnej Viktórie. S ich stopami sme sa v meste na Temži stretli viackrát.  

Exkurzia bola organizovaná CK GAD Tours, ktorej patrí veľké THANK YOU!  

napísala: Mgr. Jolana Madigárová Kubišová 

PS. Vo vestibule školy budú vystavené fotografie a v novembri sa bude premietať i film.   

 

 



 

                   
V piatok 10.októbra 2014 sme zažili neobyčajný 
deň. So žiakmi 4.ročníka a 3.A triedy sme 
navštívili národnú kultúrnu pamiatku- 
Budatínsky zámok (pôvodne hrad, neskôr 
prestavaný na zámok). 
V minulosti patril medzi vodné hrady, ktoré boli 
chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho 
najstaršou časťou je mohutná  štvorposchodová 
valcovitá veža. Skrýva mnoho zaujímavostí a 
historických skutočností. Na jednotlivých 
podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k 
dejinám hradu, k dejinám Žiliny, obrazáreň, 
expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená 
vyhliadkou na mesto Žilina a okolie. Medzi 
zaujímavé exponáty patria žilinská mestská 
pokladnica zo 16. storočia a barokový sekretár. Z 
architektonických prvkov stojí za pozornosť 
kozub, na rímse ktorého je latinský nápis „Ignis et 
ars supleant nature defectum“ (Oheň a umenie 
nahrádzajú nedostatky prírody), renesančný krb a 
južné okno s dodnes zachovaným kamenným 
ostením. Deti mali možnosť vidieť zbierku  
barokových drevených ľudových plastík z 18. a 19. 
storočia a barokových obrazov od neznámych 
autorov, väčšinou domácich, pravdepodobne 
stredovekých maliarov, z 2. polovice 18. storočia. 
Z regionálneho hľadiska je najzaujímavejšia 
olejomaľba na plátne: Svätý Florián hasiaci 
Budatínsky zámok. V pozadí patróna hasičov je 
totiž zachytená podoba Budatínskeho zámku z 
druhej polovice 18.storočia. Samotná veža ponúka 
návštevníkom unikátny výhľad na všetky svetové 
strany vďaka zdvihnutému krovu strechy. Táto 
vyhliadka tu doposiaľ nebola.Okrem vyhliadky 
upúta návštevníkov jedinečná výstava historických 
hodín, pričom je možné vidieť aj pôvodný 
hodinový stroj.                                                                                                                     

 Návštevou zámku si žiaci rozšírili svoje poznatky 
o histórii  okolia Žiliny a súčasne strávili príjemné 
popoludnie v peknom prostredí zámku.                         

 

                                                                                                                               Mgr. Jana Čelková 



  

Dva mesiace letných prázdnin sú nenávratne preč. Zasadli sme do  lavíc a pomaly si zvykli na  
každodenný rituál. Budíček, raňajky, dopoludňajší  výchovno–vzdelávací proces, obed, dajaký 
krúžok či poobedný oddych, písanie domácich úloh, domáca príprava na vyučovanie  až po 
sladké  večerné zaspávanie . Takto rozbehnutý vlak zastavíme opäť na dlhší čas až o rok . 

 

PRÁZDNINY SKONČILI, TAK SI NA NE ASPOŇ TROŠKU ZASPOMÍNAJME.  

 

A tak sme sa venovali zábavnému čítaniu, kde sme odpovedali na jednoduché otázky . Bol si 
v detskom tábore? Prečítal si aspoň jednu knihu? Hovoril si cudzím jazykom? Nudil si sa cez 
prázdniny? Naučil si sa niečo nové ? Spoločné rozprávanie nám mnohokrát vyčarilo úsmev na 
tvárach. 

Postupne sme  sa dostali na výlet do Bojníc. V reštaurácii sme si dali chutný obed a spoločne 
vyrobili a vypočítali pokladničný doklad, čím sme sa zdokonalili vo  finančnej gramotnosti.  

V závere tematického dňa sme vytvorili  Prázdninové denníky, v ktorých sa objavili rôzne 
príbehy či už z letných táborov, zoologických  záhrad, jaskýň, hradov a zámkov , stanovačiek 
a turistík, pobytov pri mori, alebo  starých rodičov z vidieka .    

Cieľom takýchto aktivít je popri 
vzdelávacej zložke spestriť 
každodenný život školákov.  

Deti 4. ročníka  

Mgr. Jarmila Bandurová  

 



 

 
Čo tak ísť do kina ? V triede  sa zodvihlo viacero rúk, a tak  sme sa spoločne 
dohodli na sobote  13. septembra .  
 
Stretli sme sa na železničnej stanici a cestovali do kina Ster Centrum Cinemas    
v Žiline . Medzi nami sa ocitli prváci, druháci i šiestaci, tiež žiaci našej školy, 
ktorí patrili do skupiny súrodencov či bratrancov detí 4.B triedy s rovnakým 
záujmom pozrieť si dobrý 3D film .  
 
No a už stačilo len zaplatiť  vstupné, nasadiť si špeciálne okuliare a zrazu sa nám 
okolitý svet zjavil plasticky, ako by bol všade okolo nás a nie iba na plátne. Stali 
sme sa súčasťou deja a mali pocit, že postáv a predmetov sa môžeme dotknúť, 
tak boli blízko.  
 
A aký titul sme si vybrali ? Príbeh  Ako vycvičiť draka 2, ktorý postupne poskočil 
do dračieho raja , kde ľudia a draci žili v   harmónii , navzájom sa rešpektovali      
a mali  radi .  
 
Aj my si prajeme žiť v našom triednom raji, v ktorom by platili rovnaké  pozitívne 
pravidlá.  
 
Deti 4. B triedy  
Mgr. Jarmila Bandurová  

 
 

 

Táto aktivita bola 
inšpiráciou pre deti 3.A 
triedy, ktorí sa jej 
zúčastnili dňa 27.9. 2014 
s pani učiteľkou Mgr. 
Martinou Janekovou. 



Európsky deň jazykov 2014 sa už tradične niesol 
v znamení spolupráce učiteľov jazykov, ktorí si pre 
žiakov 5. a 6. ročníka  pripravili jazykové workshopy. 
Tento rok síce prevládala angličtina, ale nezabudlo sa 
ani na nemčinu, poľštinu, češtinu, francúzštinu 
a španielčinu.  
 

P.uč.Mojtová 

priblížila na svojej hodine žiakom slovanské jazyky: 

slovenčinu, češtinu a poľštinu. Okrem toho sa žiaci 

učili pracovať v skupinách a ich spoločná snaha bola 

ocenená sladkou dobrotou.P.uč.Michelová priblížila 

žiakom nemecké frazeologizmy, ktoré porovnávali 

s tými slovenskými. O ich práci svedčí aj plagát na 

chodbe školy. P.uč.Hmírová odkryla žiakom  tajomstvo písania pohľadníc v anglickom 

jazyku, zatiaľ čo p.uč.Ondrejášová zvolila tému gramatických výrazov. Tak sa žiaci napr. 

naučili, ako sa povedia interpunkčné znamienka v angličtine, potrebné pri písaní anglického 

diktátu. P.uč.Madigárová Kubišová umožnila žiakom  nazrieť do rozdelenia jazykov, 

s dôrazom na románske jazyky, pričom tí šikovnejší  získali ceny od Informačnej kancelárie 

Európskeho parlamentu. P.uč.Palicová pracovala s sms 

a chat skratkami, ktoré bežne ľudia v anglicky hovoriacich 

krajinách používajú.  

Hoci sa angličtina stáva 

najrozšírenejším jazykom, aj 

naša škola chce týmto špeciálnym dňom podporiť jazykovú rôznorodosť žiakov našej školy. 

Dúfajme, že keď budú vedieť angličtinu,  neostanú len pri nej. Podľa Európskej únie by mali 

ľudia hovoriť okrem svojho materinského jazyka aj ďalšími dvoma jazykmi! 

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, vyučujúca anglického a francúzskeho jazyka 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseň 

Lístok lístku hovorí ,                                                                                                                                  
prišla jeseň do hory .                                                                                                                                

Každý v sade prácu má ,                                                               
každá ruka potrebná.                                                                                        

Odmena je v mise 
sladká,                                                            

poďte, deti, volá babka .                                                                                                                                                                                                                                                   
Vietor fúka , šarkan letí,                                                           

utekajte k peci, deti. 

Andrej Židek  6.B 

Hvezdáreň 

Dňa 7.10. 2014  sa tri piatacke triedy vybrali spolu s pani učiteľkami na exkurziu do hvezdárne v 
Kysuckom Novom Meste. Cesta ku hvezdárni, hoci trvala asi 30 minút, nám rýchlo ubehla, lebo 
sme sa veselo zhovárali. Na mieste nás privítali tri pracovníčky hvezdárne. Usadili nás do jednej 
miestnosti a tam nám premietali dokumenty o slnečnej sústave a planétach. Neskôr sme sa 
rozdelili na dve skupiny. Jedna skupinka žiakov si šla pozrieť nebo, Slnko a Mesiac cez veľký 
ďalekohľad a druhá skupinka mala zaujímavý kvíz. Vo hvezdárni sme mali možnosť zakúpiť si 
pekné suveníry - napr. záložky, fotografie Slnka, hviezd, mliečnej dráhy a iné obrázky súvisiace s 
vesmírom. Vonku pri hvezdárni nám teta ukázala expozíciu kameňov a hornín, zmenšeniny planét 
slnečnej sústavy a zaujímavé tiež boli veľké slnečné hodiny. Nakoniec, ako prekvapenie, sme 
všetci dostali 3D okuliare a spoločne sme si pozreli krátky film Shrek. Z tejto exkurzie mám veľa 
pekných zážitkov a verím, že aj moji spolužiaci .Dozvedeli  sme sa veľa zaujímavých a nových 
vecí, ktoré využijeme aj na hodinách geografie.                                            Tatiana Čurajová, 5.B      

 

 

Výlet na Chopok 

Jedného krásneho dňa sa moji rodičia rozhodli, že pôjdeme na túru na Chopok . Nemala som na výber, len súhlasiť . 
Zobrali sme si poriadne oblečenie a turistické topánky. Nasadli sme do auta a vydali sme sa na cestu do Medzibrodu , čo je 
dedina blízko Banskej Bystrice . V Medzibrode býva moja babka Elenka . U nej sme prespali a mohli sme vyraziť na 
Chopok . Išli s nami ešte aj moja kamarátka Danielka , jej mamina a mladší brat Tobias . Zaparkovali sme na parkovisku a 
pobrali sme sa kúpiť vstupenky na lanovku . Tá išla až o polhodinu , a tak sme si zatiaľ v bufete dali teplý čaj,  lebo nám 
bolo dosť zima.  Keď sme sa vyviezli asi do polovice , druhú polovicu sme museli prejsť peši . My , ako super rodinka , 
sme sa vybrali červenou cestou a nie žltou . Žltá cesta viedla krásne rovno , ale červená bola samá skala . Skákali sme po 
nich ako kamzíky . Ja som dokonca stúpila do svištej diery a dvakrát som spadla.  Hore sme vyšli až po štyroch hodinách . 
Cesta bola veľmi namáhavá, ale ten výhľad bol na nezaplatenie . Boli sme veľmi vyčerpaní . Hore na Chopku bola 
reštaurácia , kde sme sa naobedovali . Mali sme tam vynikajúci čaj , ktorého recept nám nechceli prezradiť , lebo je veľmi 
originálny . Dole sme schádzali len 30 min . My múdri sme si nezistili , kedy ide posledná lanovka a zmeškali sme ju . Tak 
sme išli aj tú ďalšiu polovicu po vlastných . Vybrali sme si takú strmú cestu , že keď som si sadla , tak som sa šmykla ako 
na šmýkačke . Celé legíny som mala dotrhané . A tak skončila naša túra,  po ktorej som mala tri dni svalovicu a nemohla 
som sa ani pohnúť .                                                                                                                              Ivana Padúchová    6.B 

Pre babku a dedka 

Moja drahá babka,               
to je dobrá kamarátka.   

Rada pečie koláče                      
a nevie byť bez práce.             

My ju veľmi radi máme,           
na líčko ju bozkávame. 

A môj drahý dedko,                    
ten vie predsa všetko. 
Venuje sa športu rád              
ako správny kamarát. 

Zaspieva nám pesničku,           
až mám úsmev na líčku. 

Samuel Mičica 6.B 



 

     

Príchod 

 

Pravek 

Príchod Slovanov 

  Samova ríša 

Veľká Morava 

        Slovensko v Uhorsku 

Slovensko po rozpade Uhorska 

   Slovenské národné obrodenie 

V septembri sa v priestoroch 

našej  školy  uskutočnilo 

divadelné predstavenie O  nás 

Slovanoch.  Nech sa páči 

oprášte svoje získané vedomosti. 



 

 

 

 

1. Ticho!!! 

2. Už nikdy nechcem vidieť takto zotretú tabuľu. 

3. Nejaký dobrovoľník k tabuli? 

4. Toto si nemusíte písať, to nebude na písomke. 

5. Kde máš prezuvky? 

6. Mali ste na to celé prázdniny. 

7. To musíš vedieť , aj keby som ťa o polnoci 

prebudil/a. 

8. Lezie to z teba ako z chlpatej deky. 

9. Dávajte pozor! 

10. Mňa nezaujíma, že si chýbal/a. 

11. Nehojdaj sa na tej stoličke! 



 

1. Som hladný/á.  

2. Čo ? Písomka ?  

3. Dáš mi to odpísať ? 

4. Ja to nechápem ! 

5. Akú máme hodinu ? 

6. Aká strana? 

7. Za koľko zvoní ? 

8. Čože ? Bola D.Ú. ??? Hups... 

9. To sme sa neučili ! 

10. Konečne prestávka!! 

11. Čo hovoril/a ?  
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Znenie tajničky vhoďte do 15. novembra 2014 do 
hlasovacej schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule 
školy. Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom 
čísle Záškoláka. Tajničku pre vás pripravil Marek Čuraj 
7.A  
 
Tajnička: 
_______________________________________________ 

PPospájaj číslice od 1 do 46 a  vymaľuj  obrázok . 
 
 

1. chováme ho pre mäso 
 2. dáva ho krava 

  3. žijú v ňom ľudia 
  4. pracuje s počítačom-   

počítačový....... 
5. štát, ktorý susedí s Portugalskom  
6. sedem po anglicky 

 7. podobné ako facebook 
 8. šport na bicykli 

  9. slušné slovo 
   



 

 

 

I deti zo školského klubu sa po prázdninách opäť stretli. Starí „harcovníci“ privítali medzi seba 60 
prváčikov, spolu nás je teda 148. Pani vychovávateľky pre deti pripravujú ďalší pestrý školský rok. 
Deti, máte sa na čo tešiť! 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

SKONČILI SA PRÁZDNINY, LETO JE UŽ FUČ, ALE                  

V ŠKOLE OTVÁRA NÁM BRÁNU ZLATÝ KĽÚČ. DO 

ŠKOLY UŽ NÁHLIA SA NOVÍ I TÍ STARÍ, PLNO DETÍ 

V TRIEDACH ČAKÁ ÚSMEV MILÝ. MILÉ PANI 

UČITEĽKY MÚDROSŤ DEŤOM DAJÚ, ZASPIEVAJÚ, 

ZACVIČIA SI, SPOLU SA ZAHRAJÚ. 

 
NECH STE TEDA VŠETCI ZDRAVÍ, V POHODE A 

LÁSKE, NECH SA VŠETCI VYHÝBAJÚ KAŽDEJ 

SMUTNEJ VRÁSKE. ABY KAŽDÝ DEŇ BOL PRE VÁS 

PRÍJEMNÝ A MILÝ, PRAJEME  VEĽA ELÁNU, 

VŠETKÝM VEĽA SILY... 

 
 

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: Tatiana Čurajová , Marek Čuraj , Andrej Židek,  Ivanka 
Padúchová Samuel Mičica, Simonka Kmecová, Ivanka Hulínová, Simonka Vlčková, Anetka 
Beláková,  Jarmila Bandurová,  Viera Ševecová, Ivan Jurkovič  
 

KUPÓN 
  ZÁŠKOLÁK 

1/14 

Vyzbierajte 2 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák 
v číslach 1 / 2014 a  2/ 2014.  Nalepte na papier a označte svojím 
menom a triedou, vhoďte  do hlasovacej urny umiestnenej vo 
vestibule školy do 15. januára 2015. Výhercov odmeníme a ich 
mená uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. 

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