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ŠKOLA JE TU.

BOHATÝ PROGRAM NA OKTÓBER
Skončil sa prvý, zahrievací mesiac
v tomto školskom roku. Rovnako ako
učitelia, aj žiaci prešli fázou
adaptácie na nové školské povinnosti
a môžeme sa okrem učenia venovať
aj aktivitám, ktoré sú pravidelnou
súčasťou života našej školy. Už
v septembri sme pre vás pripravili
projektový deň Európskeho dňa
jazykov, prváci si zorganizovali
Šarkaniádu , štvrtáci sa vybrali na
turistickú vychádzku spojenú so
športovými aktivitami pod Veľké Ostré, predmetová komisia biológie putovala s deviatakmi
za poznávaním krás CHKO Kysuce, naši bežci atléti prebehli cez pole a vybojovali pre školu
prvé športové úspechy v novom školskom roku a svoje prvé zasadnutie má za sebou aj
školský parlament. A čo vaši pedagógovia pripravili na mesiac október? Bude to hneď
niekoľko zaujímavých exkurzií. Po viac ako sto rokoch si budete môcť pozrieť, čo zostalo na
dne oceánu zo slávnej lode Titanic. Expozícia s rovnakým názvom vystavená v bratislavskej
Incheba Expo aréne bude prvou ponukou. Pre milovníkov sladkostí je pripravený zájazd do
čokoládovne v Hauswirth Kitsee, ktorý bude pokračovať v Technickom múzeu vo Viedni.
Hrôzy vojny budú môcť zase spoznávať naši žiaci v bývalom koncentračnom tábore
Osvienčim. Tento výlet bude tiež spojený s poznávaním jedného z najstarších miest v Poľsku,
históriou opradeného Krakova. Slnečná sústava, pozorovanie hviezd a práca astrológa je
témou exkurzií do Kysuckej hvezdárne kde sa vyberú žiaci piateho i tretieho ročníka. Mestská
knižnica v Kysuckom Novom Meste privíta našich druhákov (interaktívna prezentácia ku
knihe Kapitán Kukuk), tretiakov (beseda na tému Ako vzniká kniha), ôsmakov i deviatakov
(beseda k 200-tému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra) a tiež detí zo Školského klubu
(strašidelné čítanie). Privítame aj kysuckých škôlkarov a ukážeme im tradičné tematické
integrované vyučovanie na aktuálne jesenné témy – Jabĺčkový deň v druhom i prvom ročníku
a Deň tekvičiek s druhákmi. K jeseni už neodmysliteľne patrí vietor a ten pomôže zdvihnúť
k oblakom šarkanov, ktorých si pripravia deti v Školskom klube, ale aj druháci. Ako sa
k zimnému spánku pripravujú včeličky, tak to sa už dozvedia naši žiaci na včelnici u pána
Káčeríka v Hornom Vadičove. Zaujímavý projektový deň pre nich pripravia vyučujúce
biológie. Na konci októbra (27.) sa opäť zapojíme do medzinárodného projektu
Medzinárodný deň školských knižníc. Obrázky z prírody budú vyrábať deti v Školskom klube
v tvorivých dielňach. Nezabudli sme ani na našich učiteľov, ktorí si na bratislavskom zimnom
štadióne, v sobotu desiateho, pozrú predstavenie na ľade na motívy známej ruskej rozprávky
Máša a medveď. K októbru patrí aj účelové cvičenie v prírode pre žiakov druhého stupňa
a pravidelná triednická hodina, tentokrát na tému Ochrana ľudských práva a práva detí. Tesne
pred jesennými prázdninami by sa mali naši šachisti zúčastniť tretieho podujatia
medzinárodného projektu Žijeme na trojmezí, tento raz opäť v Jablunkove, u našich
kamarátov zo Základnej školy Lesní 190. No a potom máte, milí žiaci, dva dni voľna. Jeseň
má pre vás pripravené prvé tohtoročné prázdniny. Naozaj bohatá ponuka, čo poviete?
Nezabudnite však na to najdôležitejšie, prečo sme v škole. Pretože vzdelanie je bohatstvo,
vzdelanie je dar.
PaedDr. Igor Drexler

výhercovia tajničky zo Záškoláka č. 5 / 2014 - 2015 sú Patrik Bucha , V . C, Marek
Macúš, V . C,

Erik Rybanský, V . B trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a ceny

doručíme. Tajnička znie „ P y t a g o r a s “ .a
výhercom kupónovej súťaže z čísel 3, 4 a 5 - ročník 12 je Alexandra Bugáňová, V. B.
trieda. Srdečne blahoželáme a cenu doručíme .

ZO ŽIVOTA SLÁVNYCH

Vianoce. Nech sú

Kŕm

JÁN BAHÝĽ
Ján Bahýľ sa narodil vo Zvolenskej Slatine do evanjelickej roľníckej
rodiny Martina Bahýľa (v matrike písaný "Bahily") a Zuzany, rod.
Chovancovej. Študoval na Gymnáziu vo Zvolene, neskôr na vyššej
vojenskej odbornej škole ženijno-stavebného smeru so špeciálnym
zameraním na vojenské opevnenia. Ako stavebný technik pôsobil vo
vtedajšej rakúskej časti Poľska, v Haliči a až do roku 1895 v
Dalmácii. Neskôr sa presťahoval do Bratislavy.
Mal mimoriadne technické nadanie, zaoberal sa množstvom rôznych
problémov z odboru vojenskej vedy, vojenskej stavebnej techniky,
strojárstva a pod. Vypracoval celý rad návrhov na zlepšenie
delostreleckej techniky i železničnej dopravy, kde sa od roku 1888
zaoberal automatickým spájaním vlakových súprav.

V roku 1894 vypracoval návrh konštrukcie vrtuľníka s pohonom
ľudskej sily. 13. augusta 1895 dostal patentové privilégium realizovať
navrhovaný patent. Termín realizácie však nebol dodržaný. Neskôr
nadväzuje kontakt s výrobcom kočov Antonom Marschallom. V
rokoch 1901 – 1903 vzniká v Marschallovej dielni zlepšený model
Bahýľovho vrtuľníka nazvaný AVION – v máji 1905 prihlásený na
uhorskú ohlasovňu v Budapešti. Uhorská ohlasovňa im vydala v
januári 1906 tzv. szabadalmi leírás (popis patentu), ale ďalší osud
vrtuľníka nie je známy. Rovnako nie je známa skutočnosť, že spolu s
A. Marschallom skonštruoval v rokoch 1895 – 1897 prvý automobil s
benzínovým motorom a akumulátorom na Slovensku.
V rokoch 1895 - 1914 bol predsedom vzduchoplavebnej organizácie v Martine. V roku 1978 bol nakrútený
dokumentárny film o diele Jána Bahýľa s názvom Premožiteľ Edisona.rode je potrebné vštepovať deťom od
mala.
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Žijeme vo svete, ktorý je každý dňom čoraz viac prepojený. Vďaka
internetu sme v každodennom kontakte s rodinou a priateľmi, ktorí
sú od nás vzdialení na tisíce kilometrov. Na internete zdieľame fotky,
hľadáme informácie a tiež zdieľame naše myšlienky. V osobnom
kontakte, ale aj na internete je teda jazyk prvotným prostriedkom
komunikácie. Lenže, ako vieme, na svete nie je len jeden jazyk, sú ich
stovky a tisícky. A práve preto každoročne na ZŠ Nábrežná
oslavujeme túto jazykovú rôznorodosť Európskym

dňom jazykov.

Základom tohto dňa je spolupráca vyučujúcich cudzích jazykov
a slovenčiny, ktoré si pre žiakov 5. a 6. ročníka aj tento rok pripravili
zaujímavý jazykový mix. Žiaci sa tak učili narábať so svojimi ústami
a jazykmi podľa pravidiel výslovnosti románskych, germánskych
a slovanských jazykov. Zo slovenčiny s p.uč. Svrčkovou nazreli do
rôznych nárečí. Niektoré slová boli vzhľadom na spisovnú
slovenčinu úplne nezrozumiteľné, o iných, ktoré sami bežne
používajú, sa dozvedeli, že sú nárečové a nie spisovné.
Novinkou z anglického jazyka boli pre nich príslovia
a porekadlá s p.uč. Hmírovou. Každý predsa vie, že tie sa
nedajú doslovne prekladať. Preto niekedy vznikajú
zaujímavé výrazy napr. v angličtine povieme dobrý ako
zlato, u nás dobrý ako med  Angličtina vládne aj svetom
športu. Všetci športoví fanúšikovia počujú, že je súčasťou každého podujatia. Na športové výrazy
sa preto pozreli s p.uč. Ondrejášovou. Španielčina, ruština a nemčina boli pre piatakov úplnou
novinkou. Na španielčine sa
s p. uč. Madigárovou Kubišovou zoznámili s Tíom Spanish,
ktorého si vyrobili a s ktorým sa naučili krátke zoznamovacie dialógy a farby. Do tajov nemeckého
jazyka nazreli s p.uč. Michelovou prostredníctvom pesničky, ktorej slovenskú verziu poznajú
z hodín hudobnej výchovy Tancuj-tancuj vykrúcaj.
Z ruštiny s p.uč. Palicovou ich zaujala azbuka, keďže je iná
ako naše písmo. Popasovali sa s ňou však výborne a naučili
sa tiež po rusky počítať. Hodina s p.uč Vnukovou bola plná
rôznorodých jazykových zaujímavostí. Ak sa chcete
dozvedieť, z čoho vzniklo slovíčko OK, nakuknite do
vystavených papierov na chodbe na prízemí. Piataci
a šiestaci to už vedia. A vedia toho oveľa viac. Taktiež si
môžete vyvodiť, ako by ste sa volali na Islande, alebo čo
znamená horký čaj v Čechách a čo na Slovensku.
Výhercom týždennej súťaže sa stala žiačka 7.C triedy Monika Kubíková. Srdečne gratulujeme!
Napísala: Mgr. J.Madigárová Kubišová, vyučujúca cudzích jazykov a organizátorka akcie

Aký je najlepší spôsob naučiť sa angličtinu? Navštíviť Ameriku, či
Britániu, to je jasné! Ale chodiť tam každý rok by bolo asi náročné…
A preto Amerika v novembri príde k nám!
Podobne, ako sa minulý rok pred Vianocami zúčastnili tohtoroční piataci
Aktívneho anglického týždňa, tento rok v novembri sa podobnej akcie
zúčastnia v hojnom počte naši siedmaci a štyri odvážne deviatačky. Na
Slovensku pôsobiaci Američan, Mr. Ray Sikorski, využíva zábavné
aktivity, hry a rolové hry, aby pomohol žiakom zlepšiť ich schopnosti
dohovoriť sa v angličtine.

POSTCARD EXCHANGE ... Piataci zo

skupiny 5AC si tento školský rok vymieňajú
pohľadnice a základné informácie zo života žiakov
základných škôl s ďalšími školami z Grécka,
Rumunska i Poľska. Takto pripravovali dievčatá
text o svojej škole...

CELESTE BUCKINGHAM možno príde aj k nám! Niektorí piataci a

šiestaci sa zapojili do súťaže o koncert Celeste pre celú školu! Úlohou žiakov je
zozbierať 10 nálepiek za vypracované úlohy, ktoré sú uverejnené na webovej stránke
planetavedomosti.iedu.sk. Úlohy sú funny, interesting and interactive. Skúsiť si ich
môže každý!

Dňa 19.09.2015 sme sa s našimi štvrtákmi
vybrali

na

turistickú

vychádzku

do

blízkeho okolia. S radosťou sa k nám
pridali aj malí prváčikovia a súrodenci

niektorých žiakov. V tento krásny jesenný deň nás
sprevádzali pani učiteľky Mgr. Jarmila Bandurová
a Mgr. Martina Janeková.

Za cieľ sme si zvolili

rekreačné stredisko Veľké Ostré, ktoré sa nachádza
v malebnom

prostredí

Kysuckej

vrchoviny

a Javorníkov, priamo pod kopcom Veľké Ostré. Okolie
nám ponúklo veľa možností na pozorovanie krás
prírody – nádherne sfarbené lístie na stromoch, potôčik,
zvuky vtáčikov a nenahraditeľný čerstvý vzduch.
Malých turistov nezaskočilo ani mierne stúpanie terénu.
Odmenou za vynaložené úsilie bol nádherný výhľad na
naše mesto. V cieli sme si všetci oddýchli a pochutnali
si na tom, čo sme mali v plecniačikoch. Okolie nám ponúklo aj priestor na športové aktivity.
Chlapci si zahrali futbal, dievčatá
sa vyšantili na preliezačkách
a šmýkačkách.

V prostredí

krásnej prírody, plnej zelene sme
spoločne prežili nezabudnuteľné
chvíle. Náš návrat bol spojený
s príjemnou únavou a peknými
zážitkami.
Mgr. Martina Janeková

HOTEL TRANSYLVÁNIA 2
Rozprávky

odnepamäti

prinášajú radosť a pomáhajú
spoznať

dôležité

Miluje

ich

hodnoty.

každé

dieťa

a nejeden dospelý. Aj preto sme
sa v sobotu 03.10.2015 rozhodli
navštíviť

Multikino

Century

Cinemas

Ster
v Žiline.

Poobede sme sa všetci stretli na
železničnej stanici. Ocitli sa
medzi

nami

žiaci

štvrtého

a prvého ročníka, ako aj ich
starší

súrodenci

a

rodičia.

Nedočkavých

žiakov

s radosťou

sprevádzali

učiteľky

Mgr.

Janeková,

pani

Martina

Mgr.

Jarmila

Bandurová. Z programu kina
sme

si

vybrali

animovanú

rozprávku Hotel Transylvánia
2, kde detský divák ocení
najmä hravý štýl a superrýchle
schopnosti hlavných hrdinov.
Deti si nasadili 3D okuliare
a preniesli sa do ríše príšeriek a
strašidiel.

Zoznámili

s grófom

sa

Draculom,

jeho

priateľmi i malým vnukom
Dennisom,
striktne

ktorého

vedie

mama

životom

bez

hrôzy a strašenia. Napínavý dej
je plný prekvapení, humoru,
lásky a priateľstva. Podarí sa
Draculovi dosiahnuť, aby sa z jeho vnúčika stal upír? My to už vieme .
Mgr. Martina Janeková

PÁN JABĹČKO V PRVOM ROČNÍKU
V septembri
sme
púšťali
šarkany
s predškolákmi
z Materskej
školy
na
Komenského ulici. V októbri, v piatok 9.,
sme pri príležitosti Svetového dňa jablka
pozvali na návštevu deti z Materskej školy 9.
mája . Už niekoľko dní pred plánovanou akciou
sme sa dohodli, že do školy prídeme oblečení
v jabĺčkových farbách, s jablkom a inými
jabĺčkovými dobrotami v ruke. Nuž a bolo
tomu tak. Triedy zaplnili deti, ale aj pani
učiteľky odeté do červenej, zelenej a žltej
farby. Lavice sa obsypali množstvom jabĺk
rôznej veľkosti . No nechýbali ani jabĺčkové
dobroty v podobe pyré, džúsov, ale aj
koláčikov .
Našich milých malých hostí privítal pán
Jabĺčko, ktorý si
pre
nás
všetkých
pripravil
„ Megajablko“. Spolu s ním si
deti vytvorili jeho menšiu podobizeň. Na
hodine matematiky počítali, porovnávali,
kreslili a veľa rozprávali o jeho tajomstvách .
Každé z detí si za usilovnú prácu zaslúžilo
sladkú odmenu. Pekný deň sme ukončili
jablkovou hostinou, za ktorú ďakujeme
mamičkám a babičkám našich prváčikov .
Jedno jablko denne má regeneračné účinky na náš
organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Skúsme ho teda
zaradiť do nášho jedálnička každý deň . Mgr. Jarmila
Bandurová

Jesenné
obdobie
sa
neodmysliteľne spája s veľkou
zábavou. K tradičným jesenným
radovánkam rozhodne patria aj
detské hry so šarkanmi.
Búrlivý vietor, slniečko, pocitová
teplota takmer 27°C . Tak to bol
ten správny deň, na ktorý sme
toľko čakali.
Štvrtok 17. septembra sme
prežili dopoludnie v spoločnosti
rôznych šarkanov, či drakov.
Fúkal nám ten správny vietor,
a tak sa po oblohe preháňali
lietajúce objekty rozmanitých
tvarov, farieb či veľkostí. Každý prváčik sa chcel pochváliť svojím šarkanom. Niektoré deti
si drakov pripravovali svojpomocne
s rodičmi, starými rodičmi či
súrodencami. Iní si ich zakúpili
v obchodoch. So šarkanmi ako keby
sa bolo vrece roztrhlo. Veď lúku
s lietajúcimi drakmi zaplnili nielen
deti prvého ročníka, ale aj drobizg
z Materskej školy na Komenského
ulici. Úsmevy na tvárach sa
objavovali všetkým zúčastneným.
Najmladší hostia, ale aj naši
prváčikovia sa potešili lízankovej
odmene.
Poďakovanie za túto peknú akciu
patrí nielen pani učiteľkám, ale aj
tetám z Centra voľného času
v Kysuckom Novom Meste.
Mgr. Jarmila Bandurová

SLOVENSKÍ SPISOVATELIA

DANIEL HEVIER
Po maturite v roku 1974 vyštudoval estetickú výchovu a slovenčinu na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas
štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie Československého rozhlasu. V rokoch
1982 – 1989 bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Po roku 1989 sa stal
šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1992 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi, v
ktorom vydal do dnešného dňa vyše 100 titulov. Je ženatý, má tri deti a žije v bratislavskej
Petržalke. Príležitostne prednáša na vysokých školách a učí (VŠMU, FFUK). Učil na škole a
gymnáziu pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.

Jeho prvé literárne diela začali vychádzať už v 70. rokoch 20. storočia. Hevier je takmer
univerzálnou tvorivou osobnosťou. Stal sa autorom poézie, prózy, esejí, básní pre deti,
rozprávok, prekladov, autorských antológií pre dospelých i pre deti, textov piesní,
divadelných a rozhlasových hier, libriet muzikálov, filmových a televíznych scenárov,
scenárov pre multimediálne projekty a spolupracuje s rozhlasom aj televíziou. Okrem toho sa
venuje výtvarnému umeniu, interpretácii vlastných piesní a autorskému divadlu. Daniel
Hevier je aj priekopníkom tvorivého písania na Slovensku, vedie početné workshopy a elearningové tvorivé písanie on line.

Začínal písaním poézie pre dospelých, neskôr sa začal venovať najmä tvorbe pre deti a
mládež. Do poézie vniesol duch ľahkosti a hravosti, hýrivú metaforiku a vtip, na rozdiel od
všetkých dovtedajších zvyklostí je viac očarený mestom než dedinou a je veľmi senzitívny a
spontánny. Má veľký zmysel pre slovné hry, ktoré sú často funkčným prvkom stavby jeho
rozprávok. Roku 2009 vydal svoj prvý román Kniha, ktorá sa stane (Kalligram).

Okrem vlastnej tvorby sa venuje tiež prekladom z angličtiny (Charles Bukowski a i.), češtiny
(Vladislav Vančura, Miloš Macourek a i.) a ruštiny. Prekladané sú však i jeho vlastné diela,
napr. knižka Kam chodia na zimu zmrzlinári bola preložená do nemčiny, slovinčiny, poľštiny,
nórčiny a fínčiny, Nevyplazuj jazyk na leva a Nám sa už zase nechce spať boli preložené do
češtiny a Aprílový Hugo do poľštiny.

AUTOROVE DIELA
Poézia pre deti a mládež
Vtáci v tanci
Nevyplazuj jazyk na leva

Próza pre deti a mládež

Krajina Zázračno

Trinásť pochodujúcich čajníkov

Kráľ naháňa králika

Kam chodia na zimu zmrzlinári

Básnička ti pomôže

Odlet papierových lastovičiek

Futbal s papučou

Aprílový Hugo

Psí tridsiatok

Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ

Hovorníček

Nám sa ešte stále nechce spať

Fúzy od čokolády

Aladár a Baltazár na kolotoči

Safari (vyšlo pod pseudonymom Leo Pard)

Naši ježkovia

Heviho ABC

Nám sa už zase nechce spať

Konor, malý psík s veľkým menom

Volajú ma HEVI

Päť prštekov na ruke (len spoluautor)

Strašidelník

Heviho Diktátor

Psík, ktorý chodí do práce

Nevyplazuj jazyk na leva

Krajina Agord

Päťka z nudy

Päťka z nudy

TRETIACI VO HVEZDÁRNI
Vo štvrtok 8.10.2015 sa žiaci 3.
ročníka zúčastnili exkurzie do
Kysuckej hvezdárne v Kysuckom
Novom Meste. Vo hvezdárni sa nám
veľmi ochotne venovali tamojšie
pracovníčky planetária. Poinformovali
nás o odbornej činnosti hvezdárne a
predviedli nám aj prístrojovú techniku,
za čo im patrí naše srdečné
poďakovanie. Program bol zaujímavý
a pestrý. Žiaci si vypočuli prednášku
o slnečnej
sústave
spojenú
s premietaním filmu. Dozvedeli sa,
ako vznikla a z čoho sa skladá. Všetko
bolo
doplnené
fotografiami,
animáciami i vtipným výkladom. Naša
cesta
slnečnou
sústavou
bola
zakončená v pozorovateľni hvezdárne
pohľadom na naše Slnko. Deti mali
možnosť na chvíľu si vyskúšať, aké je
to byť pravým astronómom, keď
prostredníctvom
šošovkového ďalekohľadu pozorovali
najväčšiu hviezdu našej slnečnej
sústavy – Slnko. Dozvedeli sme sa
zaujímavé veci o hvezdárskych
ďalekohľadoch a mohli sme si ich aj
obzrieť zblízka. Obdivovali sme nádherný astropark, ktorý vznikol na rozsiahlom pozemku
hvezdárne. Keďže slniečko statočne svietilo, mohli sme si prezrieť v „plnej prevádzke“ slnečné
hodiny. Exkurzia dopadla veľmi dobre. Počasie nám celkom prialo. Domov sme sa vrátili
obohatení o nové zážitky a pekné spomienky. Všetci sa tešíme na ďalšiu spoločnú exkurziu.
Mgr. Jana Čelková

Na frontoch, v koncentračných táboroch alebo aj doma – počas II. svetovej vojny - zomrelo nespočetné
množstvo ľudí. Veľa nevinných ľudí, ktorých smrť bola zbytočná. A práve ich pamiatku sme si chceli, dňa
10.9. 2015 pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, pripomenúť. My = trieda 9.C a pani
učiteľka Mgr. Monika Mojtová sme tejto problematike venovali jedno celé vyučovanie. Miestami to bolo
veľmi smutné.
Tento projektový deň nám určite priniesol veľa. Mne osobne tak trochu „otvoril oči“, pretože som zistila
veľa nových vecí, o ktorých som predtým nevedela a ani nepočula.. Dalo mi to iný pohľad na materiálne
veci. Na to, čo všetko si želáme, ako sa neprestajne sťažujeme, ako sa do všetkého hrnieme, a pritom sa
máme tak dobre. Obete holokaustu a rasového násilia počas II. svetovej vojny nič také, ako my dnes,
nechceli. Ich jediným prianím bolo, aby sa z toho „pekla na Zemi“ dostali. Projektový deň ma donútil
rozmýšľať nad tým, aký by život bol , keby žiadna vojna nebola.
Bol to veľmi zaujímavý deň. Budem rada, za každý ďalší, ktorý nám pani učiteľka Mojtová pripraví.
žiačka 9.C

Dňa 1. októbra sme sa my -šiestaci, siedmaci,
ôsmaci i dve deviatačky - zúčastnili dejepisnej
exkurzie do Bratislavy. Skoro ráno sme vyrazili
spred školy. Pán šofér nás po 3 hodinovej jazde
doviezol až pred bratislavskú Inchebu, kde sa
konala výstava Titanic. Hneď po vstupe sme
dostali
audiozariadenia
s nahrávkami
k jednotlivým exponátom, dozvedeli sme sa tak
veľa zaujímavých informácií. Videli sme aj
krátky film, mapy, kajuty.. Dokonca sme mali
možnosť dotknúť sa skutočného ľadovca . Na
záver sme sa mohli odfotiť na slávnom mostíku.
Po dvoch hodinách strávených na výstave nás
autobus zaviezol až ku Slavínu - pamätníku
venovanému padlým vojakom vo vojne.
Navštívili sme aj Bratislavský hrad, kde sme
okrem iného videli aj šperky z Veľkej Moravy. Na záver sme si kúpili nejaké suveníry.. Domov sme sa
vrátili unavení ale obohatení o nové zážitky a vedomosti.
Veľké ĎAKUJEME , za sprevádzanie počas exkurzie a za krásne prežitý deň, patrí najmä pani učiteľke
Mojtovej – organizátorke exkurzie, a tiež pani učiteľke Ševčíkovej a Palicovej.

Lucia Ondrušková (7.C),Tatiana Ondrušová (6.B)

PPospájaj číslice od 1 do 20 a vymaľuj obrázok
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GRAM
GUĽA
HRANA
IHLAN
KOLMICA
KRUH
KRUŽNICA
MERANIE
OBDĹŽNIK
PERLA
POLOMER
PRIAMKA
RAKETA
RAMENO
STARČEK

UHOL
ÚSEČKA
ÚTVAR
VPRAVO

Znenie osemsmerovky vhoďte do 15. novembra 2015 do hlasovacej schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule školy.
Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.

Cieľom tohto
osvetového projektu je
podnietiť u verejnosti
záujem o starostlivosť
o svoje zuby a celkove o ústnu hygienu.
Bez ohľadu na to, či je, alebo nie je Mesiac zdravých
zubov, mali by sme dodržiavať zásady správnej zubnej
hygieny. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorú
môžeme pre svoje zuby a ďasná urobiť. Nielenže
zdravé zuby vyzerajú dobre, ale tiež umožňujú správne
rozprávať a bezproblémovo jesť. Zdravá ústna dutina je
dôležitá pre celkový pocit pohody. Kroky k dosiahnutiu
čo najmenšieho rizika ochorenia zubov či ďasien, na
ktoré by ste nemali zabúdať medzi pravidelnými
návštevami zubného lekára, sú celkom jednoduché.
Zuby by sme si mali starostlivo čistiť dvakrát denne a
raz za deň použiť dentálnu niť. Strava by mala byť
vyvážená a množstvo pochutín a sladkostí, ktoré
skonzumujeme, minimálne. Samozrejmosťou je
používanie zubnej pasty s fluoridom a na odporučenie
lekára takisto vyplachovanie úst ústnou vodou.
Starostlivé vyčistenie zubov vyžaduje najmenej dve až tri minúty, teda 120 - 180 sekúnd!

Zubná pasta a kefka
Zubná pasta je nesporne veľmi dôležitá. Dnes
je na trhu nepreberné množstvo rôznych
druhov pást s rozdielnym zameraním.
Napríklad proti zápalu ďasien, zubnému
kameňu, s bieliacimi účinkami, na citlivé zuby
a pod. V súčasnosti existujú i tzv.
multibenefitné zubné pasty, ktoré ponúkajú
celý rad účinkov naraz a vďaka unikátnej
kombinácii účinných zložiek pôsobia priaznivo v ústnej dutine i po jedle a pití, teda dlhodobo.
Aký typ kefky použiť? Väčšina zubných lekárov súhlasí s tvrdením, že kefka s mäkšími
štetinkami je najlepšia na odstránenie zubného plaku a zvyškov jedál zo zubov. Odporúčajú sa
takisto kefky s malou hlavičkou, pretože dosiahnu na väčšiu oblasť ústnej dutiny vrátane ťažko
dostupných častí. Pre niekoho je však vhodnejšia kefka s tvrdšími štetinkami. Lepšie vyčistí
povrch zubov a ocenia ju predovšetkým tí menej zruční z nás. Odporučiť by ju však mal zubný
lekár.
Zubná kefka by mala byť nahradená novou, len čo sa ukáže akékoľvek opotrebovanie,
maximálne však po troch mesiacoch. Takisto je rozumné zaobstarať si novú po chorobe či
prechladnutí. Na štetinkách sa totiž usadzujú mikróby, čo by mohlo zapríčiniť návrat choroby.

Termíny školských prázdnin
na školský rok 2015/2016
Prázdniny

Posledný deň
Termín prázdnin
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

jesenné

28. október 2015
(streda)

29. október –
30. október 2015

2. november 2015
(pondelok)

vianočné

22. december 2015
(utorok)

23. december 2015 – 7.
január 2016

8. január 2016
(piatok)

29. január 2016 (piatok)

1. február 2016
(pondelok)

2. február 2016
(utorok)

12. február 2016
(piatok)

15. február –
19. február 2016

22. február 2016
(pondelok)

Bratislavský kraj,
jarné Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

19. február 2016 (piatok)

22. február –
26. február 2016

29. február 2016
(pondelok)

26. február 2016
(piatok)

29. február –
4. marec 2016

7. marec 2016
(pondelok)

veľkonočné

23. marec 2016 (streda)

24. marec –
29. marec 2016

30. marec 2016
(streda)

letné

30. jún 2016
(štvrtok)

1. júl –
2. september 2016

5. september 2016
(pondelok)

polročné
Košický kraj,
Prešovský kraj

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: Sonička Vlčková, Mirka Vlčková, Andrea Javoríková,
Ivanka Hulínová, Mgr. Jarmila Bandurová, Mgr. Viera Ševecová,
Vyzbierajte 2 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák
v číslach 1 / 2015 a 2/ 2015. Nalepte na papier a označte svojím
menom a triedou, vhoďte do hlasovacej urny umiestnenej vo
vestibule školy do 15. januára 2016. Výhercov odmeníme a ich
mená uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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