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V horúcom kresle pani učiteľka Hanka Ochodničanová/ Našim dnešným
hosťom je dnes pilot lietadla V.Utešil. /Zdravo s Mgr. R.Vlčkovou/Čo nás čaká v novom školskom
roku? / Jarné pranostiky na poslednej strane/ Páčilo sa na lyžiarskom výcviku?/ Pár veršov a prózy
od našich spolužiakov umelcov/Pripomenieme si úspech našich žiakov na anglickej a geografickej
olympiáde/ Prváci sa učili trochu inak/ Pán učiteľ Jurkovič opäť sliedil a stláčal spúšť fotoaparátu/
Zavítal k nám Andersen/ ...pravidelné rubriky- humor, hlavolamy a jedna anketa navyše.

Milé čitateľky a milí čitatelia!

Skončili sa už veľkonočné sviatky, opäť začína každodenný
kolobeh povinností a starostí.
Okolo nás omamne vonia jar.
Niekomu stačí cez
víkend chvíľu sa pozastaviť,
dopriať si trochu
voľna a prežiť ho so svojimi
blízkymi
v prírode
podľa vlastných predstáv.
Skutočne dôležité je
však to, aby sme si ten čas
pre seba a svojich
blízkych našli a aby sme dokázali vypnúť. A nielen preto, lebo
si to niekto vyžaduje. Niekedy je skrátka dôležité
aspoň na chvíľu sa pozastaviť. Každý z nás
potrebuje aj trochu času na to, aby prehodnotil, čo
urobil správne, zamyslel sa nad tým, ako ďalej.
Nielen očistu organizmu, ktorú vám okrem iných
zaujímavostí ponúkame v dnešnom jarnom čísle, ale hlavne
duševnú očistu organizmu.
Ak sa v tomto čísle zapojíte do našej
ankety o tom, čo sa vám v Záškolákovi páči
alebo čo by tam ešte malo byť, máte šancu
vyhrať. To už nechávame na vás.
Želáme vám príjemné čítanie, s dôverou sa
obráťte s vašimi príspevkami na redakčnú radu /
nájdete ich zverejnených na zadnej strane
časopisu/.
Prajeme vám veľa príjemných chvíľ pri čítaní.
Mgr. Daniela Čepelová a redakčná rada

Dnes sme do horúceho kresla posadili p. učiteľku náboženskej
výchovy Mgr. Annu Ochodničanovú.
*Prečo ste sa rozhodli pre svoje povolanie?

Mala som vzťah k práci s deťmi a mládežou.
Vlastne som to už dlho pred tým robila, tak som
uvítala tú možnosť ísť študovať katechetiku.
V Krásne máme Pastoračné centrum, tak sme
robievali a aj robíme stretká, tábory a rôzne akcie
pre deti.
*Akú školu ste vyštudovali, aby ste mohli vyučovať
NV?

Chodila so na Teologickú fakultu v Nitre. Bolo to
päť nádherných rokov v úžasnom kolektíve.
*Baví vás práca s deťmi?

Ale iste. Sú to také moje svetielka. Mnohé z nich
sú ako moje vlastné...A za niektoré by som dala aj.....
*Čo robíte vo svojom voľnom čase? Záľuby, koníčky...

Chodievam rada korčuľovať, zabehať si, bicyklovať...ale najradšej chodím na
super akcie s priateľmi niekam na chatu, do mesta alebo na nejakú párty...
*Aké máte zážitky z detstva?

Veľkú časť detstva som prežila u babičky, v typickom vidieckom domčeku
uprostred krásnej prírody. Rada na to spomínam, boli to chvíle radosti
a nespútanej slobody, keď sme sa naháňali po lúkach, jedli lesné plody, ležali
v záhrade a snažili sa spočítať hviezdy počas teplých letných večerov. Och,
toľko romantikyJ
*Na čo rada míňate peniaze?

Na úplné drobnosti, dekorácie, suvenírky, darčeky a dobré papkanieJ
*Čo je pre vás v živote najdôležitejšie?

Priateľstvo, láska a pokoj v srdci.
*Aký máte vzťah k zvieratám?

Zvieratká mám rada, hlavne keď sú maličké. Mám doma škrečka. Vlastne je
to už môj šiesty škrečok, ale každý sa volal MišoJ
*Čo by ste odkázali našim žiakom?

Že ich ľúbim, ale to ony vediaJ
*Ktoré ročné obdobie máte najradšej a prečo?

Jednoznačne jar. Takže sa teraz vytešujem. Každý rok si vychutnávam tú
sviežosť. Akoby prechádzala aj na mňaJ
*Ak by ste mohli, ktoré krajiny alebo ktoré mesto na svete by ste chceli navštíviť?

Už som videla nejaký ten kúsok sveta, ale mojou túžbou je navštíviť Svätú
zem. A všade kde je more, je môj svetJ No a dostať sa k Nijagarským
vodopádom, vau...uf, to by som fakt chcelaJ
*Ak by ste si mohli opäť vybrať povolanie, aké by to bolo?

Neviem ako to vyznie, ale ja by som nemenila. Milujem svoju prácu a aj po
desiatich rokoch sa stále teším do práce. A ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že
je to takJ
A. Lacková, 7. A

Dovoľte, aby sme vám dnes predstavili
zaujímavého hosťa. Je ním pilot pán Vladimír
Utešil, ktorý ako Kysučan preletel takmer celý svet.
Ako je to možné? Dozviete sa to hneď z jeho
pútavých odpovedí.
Čím ste chceli byť v detstve?
Pilotom.
Akú školu ste vyštudovali, aby ste mohli
vykonávať túto profesiu?
- vojenskú strednú odbornú školu leteckých mechanikov
- vysokú vojenskú leteckú školu odbor pilotný v Košiciach *Akrobat.skupina-Biele albatrosy
Kto alebo čo vás v živote ovplyvnilo, že ste sa
rozhodli pre povolanie pilota?
Môj otec, ktorý chcel byť pilotom, ale mu to
nevyšlo.
Aké predpoklady musí mať človek, aby
vykonával takéto povolanie?
- výborné zdravie
- psychickú a fyzickú odolnosť osobnosti
- určitý stupeň inteligencie
- musí byť vytrvalý
- morálka a vôľa niečo dosiahnuť
Určite spomínate na svoj prvý let. Aké to bolo a kde?
Tesne pred mojimi 20. narodeninami (september 1977) na lietadle L-29 (prúdové cvičné
lietadlo) v leteckom priestore PIEŠŤANY. Bolo to úchvatné- veľa si nepamätám- po pristátí
som mal 2 dni horúčku...
Z čoho ste mali najväčší strach?
Že sa pilotom nestanem, vzhľadom k tomu, že výber bol veľmi tvrdý a dostalo sa nás cez sito
výberu asi iba10%.
Ktoré krajiny ste navštívili? Priblížte nám
aspoň niektoré zážitky z nich.
Celú Európu, skoro celú Afriku, západnú Áziu (až
po Bangladéž a Malajziu).
Ktoré krajiny by ste ešte chceli vidieť,
respektíve, kde ste ešte neboli?
Brazíliu, Madagaskar, Mauritius, Aljašku,
Polynéziu.
Mali ste niekedy pocit, že to nezvládnete, je
toho dosť a idete od toho preč?
*Zabudnuté letisko v Mali ,ich prvé lietadlo

*Mali- na palube 820 kg zlata a strážcovia

Ten pocit by pilot nikdy nemal mať (teda počas
letu), pretože je to pocit beznádeje. I v ťažkých
situáciách musí zachovať ,,ako- tak“ čistú hlavu
a musí veriť v svoje schopnosti, že let dovedie do
zdarného konca. Keď pilot začne pochybovať
o sebe alebo technike na ktorej lieta- mal by
odísť...
Ocitli ste sa pri svojej práci v životu
nebezpečných situáciách?
Za vyše 30 rokov lietania som zažil niekoľko
,,nepríjemností.“ V tej chvíli si to človek
neuvedomí naplno. To príde až potom, keď je čas po pristáti o celej situácii popremýšľať...

Máte dobrý pracovný kolektív? Ako sa to dá u vás nazvať, lebo nesedíte v nejakom
úrade, ale obrazne povedané, viac vo vzduchu.
V tomto zamestnaní musí byť ,,kolektív“ (v posádke sme 2 piloti) dobrý, musíme sa spoľahnúť
jeden na druhého.
*Cvičenie voj. dopravných pilotov pre Kaddfiho- Lýbia

Čo robíte vo svojom voľnom čase okrem
cestovania? Teda aké máte záujmy a koníčky?
Vo voľnom čase relaxujem, venujem sa rodine. Rád
si tvrdo fyzicky popracujem, aby som odbúral
psychický tlak, ktorý mi občas lietanie prináša.
Aké dovolenky máte rád? Oddychové,
poznávacie, luxusné...?
Najradšej mám oddychové dovolenky, hoci pravú
dovolenku som nemal asi 10 rokov.
Nie je vám pri vašej práci Slovensko malé, nemáte chuť ísť žiť niekam inam?
Na Slovensku som doma, som tu rád, aj keď by som asi dokázal žiť niekde inde. Ale chuť ísť
preč nemám.
Akú životnú hodnotu si najviac ceníte?
Najviac si cením zdravie, pozitívne myslenie, chuť žiť. Potom všetko ide akosi ľahšie.
Čo by ste odkázali našim žiakom, ale aj dnešnej mládeži?
Aby si vážili toho, že žijú práve tu, na Slovensku, a aby pozitívne mysleli, boli optimisti.
Tiež aby boli zdravo sebavedomí, teda aby verili v svoje schopnosti a aby sa snažili prežiť svoj
život čo najkrajšie a najpríjemnejšie.

* Luxor-5km okolo rieky Níl zeleň,potom púšť
* Miestna krásavica v africkom svete

*Prechodný domov – všetko v jednom
*Lýbia -Kufra uprostred Sahary (koniec sveta)

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať
múdrosť,
znamená stávať sa hlupákom.“
Jan Amos Komenský
Mesiac marec si ešte mnohí pamätáme s prívlastkom mesiac knihy. Bolo obdobie, keď sa na
toto označenie nakrátko zabudlo, ale postupne sa táto tradícia dostáva opäť do povedomia
verejnosti. Možno aj vás napadlo otázka, prečo je práve marec označovaný za mesiac knihy?
Niektorí tvrdia, že sa u nás táto tradícia zrodila v roku 1955 ako pravidelná akcia
knihovníkov, knižného obchodu a vydavateľstiev. Snahou bolo zlepšiť propagáciu kníh,
udržať trvalý záujem o literatúru a hlavne zabezpečiť aj v mimovianočnom období vysokú
predajnosť kníh.
U iných prevláda názor, že je tu súvis s významným slovenským buditeľom Matejom
Hrebendom, ktorý sa narodil 10. marca 1796 a zomrel 16.
marca 1880.
Matej Hrebenda pochádzal z rodiny notára, neskôr učiteľa,
ktorý však nedokázal dobre zabezpečiť svoju rodinu. Aj preto sa
malý Matej učil sám, hoci to pre neho nebolo vôbec jednoduché.
Už od narodenia mal totiž očnú chybu, v 9 rokoch nevidel čítať
pri svetle, ako 15 ročný nevidel ani vo dne. To, čo mu bolo
ukrátené na zraku, to mu nahrádzala výborná pamäť. Veľmi rád
čítal knihy, keď ich už nemohol čítať sám, požiadal niekoho
iného, aby mu z nich čítal. Keďže v tej dobe nevedel čítať každý,
prešiel vraj niekedy aj zo 5 dedín, len aby našiel vzdelaného
človeka. Asi ako 14 ročný začal písať verše, ktoré neskôr vyšli
v neveľkej zbierke.
Do slovenskej histórie sa zapísal najmä ako rozširovateľ
slovenských a českých kníh. S mladým pomocníkom po boku, s pútnickou palicou v ruke
a s batohom, plným kníh, prešiel nielen celé Slovensko, ale aj Prahu, Viedeň, Pešť /dnes
Budapešť/ a tzv. Dolnú zem / dnes časť Maďarska/. Ponúkal na predaj nové knihy, poúčal
čitateľov, šíril kultúru, zbieral staré knihy a významne sa zaslúžil o zakladanie knižníc.
Zároveň zbieral aj slovenské ľudové piesne. Bol v úzkom kontakte s predstaviteľmi
vtedajšieho slovenského literárneho života, poznal ho Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Samo
Chalupka, Andrej Sládkovič a ďalší . Uvítal založenie Matice slovenskej a daroval jej
zväzky vzácnych kníh. Napriek ťažkému osudu pociťoval radosť a šťastie, keď mohol
pomáhať svojmu národu. Vo svojej slepote videl viac ako mnohí cez veľké okuliare. Knihy
videl srdcom, nie očami.

Niektoré knihy nás životu učia, iné ho zas skrášľujú.
Genin

Kniha je záhrada, ktorú si nosíme so sebou.
Arabské príslovie

Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára
a naša duša odpovedá.
André Maurois

Do Vašej pozornosti :
Keďže v poslednom období majú mnohí mladí čitatelia záujem hlavne o knihy z radu
fantasty, pripravili sme pre Vás niekoľko noviniek. Ak ste milovníkmi kníh o slávnom
chlapcovi s menom Harry Potter, možno vás zaujmú i nasledovné tituly:

Ptolemaiova brána, napísal Jonathan Stroud , je tretia kniha trilógie
Bartimaeus. Hlavný hrdina je 14- ročný Nathaniell, mladý
čarodejnícky učeň, vyvolá 5 000 ročného džina Bartimaeusa, ktorý sa
voči chlapcovi chová bezočivo zlomyseľne. Prvé dve knihy sa volajú
Amulet zo Samarkandu a Golemovo oko.

Kamene osudu, autorka : 14- ročná
Francúzka Flavia Bujorová nám podáva
príbeh o 3 dievčatách, ktoré sú spojené 3
zázračnými kameňmi. Hrdinky sa vyberú do
Krajiny zázrakov, ktorú chce ovládnuť
Tajomný zlý mág. Úlohou dievčat je tento vývoj zvrátiť.

Havrania brána, prvá kniha z 5 napínavých príbehov, je dielom
populárneho Anthonyho Horowitza. Hlavným hrdinom je 14- ročný
Matt, sirota z Londýna, ktorého po nevydarenom vlámaní čaká
prevýchovný program v časti Yorhshiru. Je dôležitým ohnivkom
v boji proti prastarým silám, ktoré v tomto kraji pripravujú otvorenie
legendárnej Havranej brány.

Elyonova krajina, napísal Patrick
Carman. Je to krajina, ktorá leží všade, kde sa oceán stretáva so
zemou, kde sú útesy tajomné a skaly rozorvané. Hlavná hrdinka
Alexa sa snaží odhaliť, čo sa skrýva za hradbami, ktoré chránia
mesto pred zlom. Knihy sú 3 a majú názvy : Za hradbami, Za
údolím tŕňov a Desiate mesto.

Most do krajiny Terabithia, autorka Katherine Paterson, je kniha pre
deti do 10 rokov. Hlavnými hrdinami sú chlapec Jess a dievča Leslie,
nerozluční priatelia. Leslie rada rozpráva príbehy plné fantázie, Jess
zase rád kreslí. Na základe fantázie a predstavivosti utvoria tajomné
kráľovstvo, čarovné miesto, kam sa dá dostať len po starom lane ponad
potok ....

Prečo rád/a čítam knihy?
Pýtali sme sa našich žiakov, piatakov. Tu sú niektoré ich názory :
Čítam rád knižky, lebo sú zaujímavé a veľa sa z nich dozviem. Knižky sú napríklad
o zvieratách, rozprávkové, historické, rôzne encyklopédie.
Peter Janiga, V. C
Neviem, prečo rada čítam knihy. Asi preto, lebo sa pri knihe nenudím. Som zvedavá,
ako skončí príbeh. Zaháňajú nudu.
Paulínka Slaviková, V. C
Čítam knihy rád, páči sa mi, keď sa skončia pekne.
Jožko Lach, V.B
Veľmi rada čítam knihy. Všeličo sa z nich dozvedám, rôzne zaujímavosti, rekordy
a niekedy si prečítam aj rozprávky.
Lucia Voštenáková, V.C
Čítam knihy každý deň, najviac encyklopédie a rozprávkové knihy.
Marek Macúš, V.B
Rada čítam knihy, lebo ma to baví. Najviac čítam knihy o zvieratkách, dobrodružné
knihy a rozprávky. Čítam aj detskú bibliu.
Viki Kubaščíková, V.B
Knihy čítam rád, pretože ma zaujíma, čo je na konci príbehu. Aj preto, že niektoré sú náučné
a môžem sa dozvedieť všeličo nové.
Robko Škulec, V.C
Knihy čítam rád, pretože niekedy z nich plynie ponaučenie. Ale najradšej čítam
vojenskú literatúru, zaujíma na 2. svetová vojna. No mal som aj knihu o Vietname
a Iraku. Práve pred dvoma dňami som mal knihu Špeciálne vojenské jednotky. Hovorí
sa, že kniha je najlepší priateľ človeka.
Ferko Kostúr, V. B
Knihy čítam, keď sa mi nič nechce robiť, alebo ak nič nie je v telke. Rád čítam encyklopédie
a vyhľadávam si v nich stránky o autách. Keď som bol mladší, zaujímali ma stránky
o vesmíre. Stále ma baví chodiť do knižnice.
Dávid Trúchly, V.B
Knihy čítam rada, môžem pri relaxovať a meditovať.
Monika Mintáchová, V.C
Ja rada čítam, pretože si pri tom veľmi oddýchnem. Je super, že vymysleli knihy. Naposledy
som čítala Angus, bozky a trapasy.
Miška Hrušková, V.C
Pri knihách sa dá dobre zabaviť. Je príjemné dozvedieť sa niečo o svete, nájdeme tam aj
všelijaké básne a piesne.
Miška Trnovcová, V.C
Stránky spracovala PaedDr. Zita Ševčíková, ktorá / ak to ešte neviete / pracuje aj ako vedúca
jednej obecnej knižnice a rada požičiava knihy aj mnohým svojim kolegyniam.

Stretli sme sa s ním v Dome kultúry v Kysuckom Novom
Meste. Jeden pohľad, malá chvíľka pozorovania jeho
správania nám stačili na to, aby sme ho spoznali. My, ktorí
máme mladšieho súrodenca alebo súrodencov, sme okamžite
v ňom spoznali nášho brata alebo sestru. Malé Vrešťadlo.
Vďaka divadelnému predstaveniu Bábkového divadla spod
Spišského hradu sme si nachvíľku zaspomínali na bábätko
v rodine, na všetky radosti i starosti spojené s tým malým
uvrešťaným uzlíčkom. Divadlo sa nám páčilo nielen kvôli
pekným myšlienkam, ale aj kvôli netradičnej divadelnej
scéne a bábkam. Domov sme odchádzali s myšlienkou, ktorú
už dávno máme v srdci, a to, že rodina je najdôležitejšia. Treba
ju chrániť, starať sa o ňu a najmä ju ľúbiť.
Poznajkovia
z 5.A
(foto:
vedúca
krúžku Mgr. M.
Mojtová)

O tom, že naše dejepisné hodiny s p.uč.
Mojtovou sú zaujímavé a netradičné, hovoria
i tieto fotky.

Foto: Marek Piňák 6.B

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“
Rim 8, 28

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo už tradične školské
a dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY.
Za našu školu bojovalo družstvo z 9. B, Lenka Jarošová, Anička Ondrušková
a Miško Richtárik. Aj keď sa neumiestnili na stupni víťazov, pre nás boli
víťazi, lebo sa svedomito pripravovali, poctivo študovali Pavlov list
Rimanom a starozákonnú knihu Exodus. Pomáhali nám pri príprave
dekanátneho kola a dá sa povedať, že boli naše predĺžené pravé ruky.
Touto cestou im ešte raz veľmi ďakujeme. Tiež chceme poďakovať celému
vedeniu školy, zvlášť pánu riaditeľovi za podporu a dôstojný prístup
k akcii. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave, finančne
alebo nás podporili svojimi modlitbami...
Domáce katechétky
E. Iliašová, A. Ochodničanová

I v tomto školskom roku sa konala súťaž „ Vesmír očami detí“. Je to
celoslovenská súťaž a výtvarné práce z nášho regiónu boli sústredené
v Kysuckej hvezdárni.
Žiak našej školy Lukáš HALÚZKA z 5. B triedy bol úspešný. Jeho práca bola
ocenená a postúpila do celoslovenského kola.
Mgr. Ľ. Kultánová

Víťazi okresných kôl v anglickom jazyku sa dňa 14.2.2008zúčastňili krajského kola
v priestoroch bilingválneho gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. Zišli sa tu tí z najlepších, aby
reprezentovali nie len seba, ale i svoju školu. Pred zahájením samotnej súťaže boli jednotlivci
rozdelení do príslušných kategórií podľa ročníkov a osobitnú kategóriu otvorili žiaci žijúci
v zahraničí, alebo žiaci , ktorý majú aspoň jedného rodiča hovoriaceho anglickým jazykom.
Všetci plní očakávania, ale aj s jemným šteklením v bruchu sme sa rozišli do tried, ktoré nám
boli pridelené. Každá kategória mala trojčlennú porotu. Po milom príhovore predsedkyne
poroty súťaž odštartovala. Ako tradične začala písomnou časťou, ktorá pozostávala z troch
podčastí: grammar, vocabulary, listening and reading. Času sme mali všetci rovnako a v časti
listening nám text prišiel predčítať skutočný Angličan. Po písomnej skúške nasledovala ústna
odpoveď, medzi tým však bola prestávka. Picture story a roll play, to všetko nás čakalo
v druhej časti, ktorá aspoň pre mňa predstavovala väčšie nebezpečenstvo. Na milé
prekvapenie bola Picture story pomerne jednoduchá, ale na roll play si pre nás pripravili
skutočne náročnú tému. Tak a v ústnej skúške nás počastoval ďalší Angličan, s ktorým sme
mali viesť dialóg, samozrejme po anglicky na danú tému. Mali sme tak jedinečnú možnosť
naživo počuť človeka, ktorému je angličtina rodným jazykom. Všímať si jeho prízvuk
a spôsob reči. Po absolvovaní obidvoch skúšok nás čakal obedík, ktorý pre nás zabezpečilo
gymnázium. Výsledky sa vyhlásili, prví traja boli odmenení, no však iba najlepší z každej
kategórie postúpil do celoslovenského kola.

Školu sme reprezentovali slušne. Peter Jurák (8.A) na 9. mieste ako
úspešný riešiteľ, Dáša Baliarová (9.A) na 7. mieste ako úspešná riešiteľka.
Pokladám túto akciu za úžasnú skúsenosť, ktorá ma obohatila nielen o nové
vedomosti, ale takisto som prišla na to, že kto chce byť naozaj dobrý musí sa
učiť a neustále zdokonaľovať.
Dáša Baliarová 9.A

O tom, že naši žiaci radi a pekne spievajú niet pochýb.
Presvedčili nás o tom začiatkom marca, kedy sa na našej škole uskutočnilo školské kolo
súťaže,, Slávik Slovenska“. Poslaním tejto súťaže je pomôcť deťom a mládeži ďalej rozvíjať
ich nadanie a schopnosti.

Tento rok si zaspievalo 25,,slávikov“, z ktorých sa porota rozhodla poslať do
okresného kola týchto žiakov:
1.kategória-Lucka Čelková z 3.A
2.kategória-Marek Caban zo 6.B
3.kategória-Zuzana Urbániková z 8.B
Okresné kolo sa uskutoční 30.4.2008 v Dome kultúry v KNM. Želáme našim
súťažiacim veľa úspechov, veľa vytrvalosti v práci a v snahe o to, aby slovenské ľudové
piesne žili ďalej.
Mgr. O. Štefanková

Deň 28. marec je známy ako Deň učiteľov. Práve v tento deň sa pre našich
učiteľov konal kultúrny program, ktorý nacvičili žiaci 8. a 9. ročníka.
Preukazovali svoj talent recitovaním, spievaním, hrou na hudobné nástroje.
Nacvičovanie prebiehalo pod vedením p. učiteľky A. Vlčkovej. Skúšalo sa po
vyučovaní aj cez hodinu hudobnej výchovy. Práca priniesla svoje ovocie. Všetci
učitelia sa zhodli v názore, že program bol skutočne výborný. Svedčil o tom aj
obrovský aplauz, ktorým oslávenci odmenili účinkujúcich. A kto sa na programe
podieľaľ? Prečítajte si: S. Peclerová, D. Baliarová, I. Romanová, Z.
Maxiánová, M. Urbanová – 9. A, R. Doová, D. Gajdlanová, T. Kopták, P.
Valíková, M. Pažičan – 8. A, M. Richtárik, A. Ondrušková, P. Škorík, Z.
Jankovičová- 9. B, K. Urbaníková, Z. Remišová – 8. C a náš bývalý žiak,
teraz gymnazista P. Behúň.
P. Valíková, 8. A

Každý rok, vždy začiatkom jari, vyjadruje
slovenská verejnosť prostredníctvom žltých
narcisov podporu boju proti rakovine. V tomto roku pripadol
tento deň na piatok 11. apríla. Hlavným poslaním Dňa
narcisov je upriamiť pozornosť na problematiku rakoviny.
Choroby, ktorá má mnoho podôb a medzi ľuďmi si nevyberá.
Nevyspytateľne zasahuje bez ohľadu na vek, pohlavie,
postavenie či majetok. Cieľom Dňa narcisov je upozorniť ľudí
na to, že je to choroba, ktorá sa dá v niektorých prípadoch
úspešne liečiť, ak je zachytená včas a je to choroba, ktorej
môžeme prevenciou a správnym životným štýlom predísť.
Z vyzbieraných peňazí Liga proti rakovine financuje nákup
potrebných prístrojov, finančne podporuje výskum a snaží sa
o neustále skvalitňovanie života chorých a ich najbližších. Deň
narcisov je jediná celoslovenská zbierka, ktorú Liga proti
rakovine SR každoročne poriada a z roka na rok sa teší stále väčšej podpore. Je
jednou z tých, ktorá má u verejnosti záruku dôveryhodnosti. Tento rok sme sa už
po 12-krát zapojili do zbierky a vyzbierali sme 6581.- Sk na pomoc druhým.
Petra Kováčiková 9.A

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY PRVÁKOV
Exkurzia: Hospodársky dvor – Raková
Vďaka dobrým tetám Majke a Danke z CVČ v Kysuckom Novom Meste mohli naši prváci
uvidieť kravičky s teliatkami, ovečky s jahniatkami, prasiatka i kuriatka. Najväčším zážitkom
však bola určite jazda na koníkoch.
Ďakujeme!

Aj keď tohoročné zimné počasie bolo premenlivé , napriek jeho teplotným výstrelkom ,
rozhodli sme sa odísť na lyžiarsky výcvik. Kde? Predsa na Donovaly! Podmienky na
lyžovanie boli ideálne. Veď hovorili to i v telke
v správach a počasí. A tak sme neváhali! A v nedeľu
9.marca 2008 sme v doobedňajších hodinách
vycestovali priamo do centra lyžiarskeho diania. Koľko
nás bolo? Veľa. 7. a 8. ročník. Zhruba tak 80 žiakov.
Pod vedením a velením 6 vedúcich z toho 4 učiteľov:
M. Vlčáková, A. Kavacká, I. Jurkovič, M. Maxiánová ,
(R. Jurkovič, J.Maxián). Lyžiarska výstroj, výzbroj,
kufre,
tašky a 2
autobusy plné veselých cestujúcich mohli
naštartovať! Stačilo už len si v duchu zaželať
šťastnú cestu a bezpečný návrat. Šťastne sme
veru docestovali. Lyžiarske stredisko na
Donovaloch nás privítalo vysokými svahmi,
vlekmi, lanovkami. Ubytovali sme sa
v neďalekom hoteli Vesel. Je pochopiteľné, že
sa A tak sme museli niektoré jeho nedostatky
prepáčiť ako napr. vypadávanie kľučiek na
dverách, zlé splachovanie na WC, výpadky
elektriny a vody, prepadávanie sa a vŕzganie
postelí...Mal i svoje kladné stránky. Ponúkol
nám i také možnosti, ktoré sme s radosťou
uvítali ako napr. zahrať si biliard, kalčeto,
playstation (škoda že sme museli za to platiť),
či pozerať program v televízii. Napokon sme

v spomínanom hoteli veľa času ani nestrávili.
Veď neprišli sme sem leňošiť, vylihovať na
posteli. Ale naučiť sa lyžovať či zdokonaliť
sa v lyžovaní. Počasie nám prialo. Sneh sa
netopil. Naopak, husto padal. A my sme tak
mohli lyžovať. Samozrejme pod dozorom
vedúcich. Okrem iného sme okúsili tunajšie
vleky, lanovky. Kto sa nevedel lyžovať sa
naučil, kto vedel sa zdokonalil. A kto nebol,

môže len závidieť. Z čoho vyplýva, že tohtoročný lyžiarsky výcvik na Donovaloch bol
vynikajúci. Skrátka sa vydaril! Nuž niet divu, že v piatok 14.3.2008 akosi s nevôľou opúšťali
toto lyžiarske stredisko. Akosi rýchlo ubehla
i cesta späť domov. Autobusy, budova školy,
rodičia, lyžiarska výstroj, tašky... Toto nás už
prebralo a prinútilo pozrieť pravde do očí.
Týmto článkom chcem poďakovať (aj v mene
7.,8. roč.) všetkým vedúcim , šoférom ... že

táto akcia školy prebehla bez problémov ,ťažkostí
a v dobrej pohode.
Ďakujeme!

Snehu bolo dosť a dosť...

Čo sme sa už naučili na PRVOUKE

Deti z 1.C

OKRESNÉ KOLO – 12.februára 2008
5.ročník – I
4. m František Kostúr - 58 bodov
8.ročník – F
1. m Matúš Vaňko -83 bodov
6. m Pavlína Sláviková - 56 bodov
3.
m Martin Jurák -82 bodov
6.ročník – H
4. m Dáša Gajdlanová -78 bodov
1. m Filip Švábik – 81 bodov
2. m Dávid Súkeník – 77 bodov
9.ročník – E
3. m Juraj Jopek -75 bodov
7.ročník - G
6. m Dáša Baliarová -68 bodov
1. m Dávid Brezina – 84 bodov
7. m Lukáš jakubík -67 bodov
2. m Peter jurák – 84 bodov
8. m Adriána Čelková – 70 bodov
KRAJSKÉ KOLO – 27. marca 2008 ZŠ Strečno
6.ročník – H
1. m Dávid Súkeník 86 bodov
7.ročník – G
15. m Peter Jurák -77 bodov
8.ročník – F
17. m Matrin Jurák – 75 bodov
Text: Mgr. Mária Vlčáková

Návšteva diagnostického ústavu v
Lietavskej Lúčke
Štvrtok 6.februára sme sa my, žiaci 9.ročníka, zúčastnili na zaujímavej exkurzii
v diagnostickom ústave. Nachádza sa v obci Lietavská Lúčka neďaleko základnej školy.
Toto zariadenie slúži výhradne pre dievčatá z rôznych kútov Slovenska.
Na naše prekvapenie, budova ústavu bola celkom obyčajná, líšiaca sa od ostatných iba
zamrežovanými oknami. S milým úsmevom nás privítala psychologička slečna Zuzana
Janušová, ktorá sa nám po celý čas venovala. V ústave sa v čase našej návštevy maľovalo,
a tak sme nemohli vidieť všetko, čo sme pôvodne plánovali t. j. izby dievčat, klubovne,
posilňovňu a ,,kráľovskú izbu“, ktorú dostane dievča na víkend, ak má dostatočný počet
bodov. Na besede nám psychologička priblížila životy dievčat, ich denný režim, školské
povinnosti a všetko, čo vyplýva z pobytu v takomto zariadení.
Do ústavu sa dá dostať buď ,,dobrovoľne“, alebo cestou súdu. Nevhodné podmienky pre život
alebo neprimerané správanie, to všetko sú dôvody umiestnenia v diagnosťáku. Chovanky sa
musia podriadiť prísnym pravidlám, čo nie je vždy jednoduché. Na druhej strane ich
usilovnosť neostane nepovšimnutá, zato priestupky sa trestajú, napr. nemôžu telefonovať,
majú zakázané návštevy aj vychádzky, a niektoré sa ani na najkrajšie sviatky ako sú
nepochybne Vianoce, nedostanú domov. Tento pobyt ich úplne od základov nezmení, ale
triedia si myšlienky a možno prídu na to, čo je v živote dôležité.
Baliarová, Romanová, Peclerová, Maxianová 9.A

„Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste. Jedného aprílového
dňa otvorila svoje brány i v noci. Konalo
sa v nej totiž stretnutie trpaslíkov...“
Takto nejako by mohla začať rozprávka
o našej škole. Rozprávka, súčasťou
ktorej sme počas jednej „zázračnej“
noci boli aj my – piataci. Ako to všetko
začalo?
V jeden slnečný deň nám p.uč. Mojtová
oznámila, že 4.apríla pôjdu niektorí žiaci do
školy aj v noci, aby zažili dobrodružnú noc
plnú rozprávok, hier a súťaží. Dozvedeli
sme sa, že akcia zorganizovaná na našej
škole už po tretíkrát má názov Noc
s Andersenom, a že ide o medzinárodný
projekt zameraný na podporu záujmu detí
o čítanie prostredníctvom rozprávok (do
projektu sa tento rok zapojilo vyše 600 škôl
34 trpaslíkov
a knižníc s okolo 20 000 deťmi!).
Tí z nás, ktorí boli vybraní, deň po dni
netrpezlivo čakali a pripravovali si rozprávkový kostým. Konečne nastal pre nás deň s veľkým D. Podvečer o 18.00 hod.
sme plní očakávania stáli vo vestibule hlavnej budovy školy. Všetci trpaslíci ! Veľmi
sme sa tešili na túto chvíľu, kedy sa všetci v tých kostýmoch uvidíme. A poviem
vám, bola to veľká sranda.
Privítal nás pán zástupca Igor
Drexler a hlavná organizátorka
akcie pani učiteľka Monika
Mojtová. Tá porozprávala aj
o histórii akcie a zároveň
poďakovala tým rodičom za
príspevok, ktorí prispeli na
predabovanie rozprávok pre
Čítanie rozprávky
nepočujúce deti do posunkovej
Divadielko štvrtákov
reči. Pani učiteľky boli tiež oblečené do veselých kostýmov – p.uč.
Mojtová bola trpaslík Čítajko, p.uč. Ochodničanová bola trpaslíčka Emka a p.uč. Jolka Kubišová trpaslík Danmark. Na
úvod zaujímavého večera, ba aj noci, nám zahral Fanfárový súbor z KNM pod vedením pána Zábojníka.
Hneď potom nás zaviedli do tried, ktoré sa zmenili akoby šibnutím čarovného prútika na
našu spálňu, Rozprávkovo či miesto dobrej zábavy. Každý trpaslík dostal menovku, na
ktorú si napísal svoju prezývku a upevnil si ju na tričko – to aby sme sa všetci trpaslíci
dobre poznali. A prezývky boli veru rôzne: Šťastko, Smeľo, Vojak, Smejko, Veva,
Spachtoš, Kýblik, Lesný škriatok Dia,
Baník, Hap-či, Kajka, Kofola Kiko,
Policajný škriatok, Smieško, Hrajko,
Nika, Pajka, Chrapoš, Dudroš, atď.
A dostali sme aj lístok na naše tajné
želanie, ktorý sme neskôr zavesili na
Rozprávkovník, ktorý plní sny a želania.
Naša noc prebiehala v plnom prúde.
Vystriedalo sa u nás niekoľko hostí,
ktorí
nám porozprávali o sebe
Hanka, Miška a Tomáš
a o svojom vzťahu ku knihám. Pán
Ladislav Vendrinský nám prečítal krásnu rozprávku od Hansa Christiana Andersena
Dvaja kamaráti
Dievčatko so zápalkami, náš pán zástupca Igor Drexler nám poodhalil tajomstvo
rozprávania rozprávok svojim deťom. Milé tety knihovníčky Dušana Šinalová a Magda Švaňová nám nielen povedali
o živote slávneho rozprávkara, ale nám dokonca priniesli „kúsky ľadu“ (v podobe cukríkov) od Snehovej kráľovnej zo
známej Andersenovej rozprávky. Svojou návštevou nás poctil i spisovateľ z Čadce pán Anton Pajonk - autor Kysuckých

rozprávok a Drotárovej palice - s manželkou
Bohuslavou, ktorí ochotne odpovedali na
naše zvedavé otázky. A myslím, že oboch
manželov potešilo, že Táňa Staníková obom
manželom na privítanie zarecitovala jednu
zo spisovateľových rozprávok. A bola aj
autogramiáda. Milým prekvapením, ktoré
nás veľmi potešilo, bol príchod režiséra
a herca Tomáša Hudcoviča a výtvarníčky
Hanky Lukšů zo Žiliny. Sú to naši kamaráti
Najkrajšie tričká
z divadla, ktoré sa volá Theatro Štvorkolka
a poznáme ich z bábkového predstavenia Dlhý, Široký a Bystrozraký Bola s nimi veľká zábava a každý chcel mať aj ich
autogram. Trpaslík Čítajko daroval každému z hostí malý darček ako spomienku na našu „Noc s Andersenom“ .
Ani žiaci našej školy sa nedali
zahanbiť
a pripravili
nám
roztomilé bábkové divadelné
predstavenie. Boli to štvrtáci
z Dramatického krúžku pod
vedením p.uč. Perďochovej
a boli super. Veľmi sa nám
páčilo i vystúpenie žiakov 8.A
pod vedením p.uč. Vlčkovej
Riešenie rébusov
„Milionár“
s názvom Smútok za Johnom
Lennonom.
A zábava pokračovala ďalej. Zahrali sme si hru Milionár s trpaslíčkou Emkou, hru Trpaslík a obor, tancovali sme všetci
a spievali , či v tvorivých dielňach pod vedením trpaslíka Čítajka a trpaslíka Danmarka sme maľovali na tričká podľa
svojej fantázie. A dve tričká sme na pamiatku a aj ako poďakovanie nakreslili j pre hercov zo Žiliny. Bola to úžasná
zábava.
No čas išiel ďalej a my sme sa po tmavých chodbách našej školy vybrali vyzbrojení
baterkami
hľadať
a zachraňovať
rozprávkové bytosti. Naša pátracia
akcia pokračovala aj v okolí školy.
A tých pekných trpaslíkov na chodníku
sme nakreslili v noci tiež my. Počas noci
sme sa stretli aj s pánom Andersenom
(p.uč. Jurkovič), s ktorým sme zasadili
spomínaný
rozprávkový
strom
Návšteva z knižnice
„Rozprávkovník“.
To sa ale noc prehupla do druhej
Naši učitelia
polovice, a tak už aj trocha unavení sme sa v pyžamách pobrali do
trpasličích spacákov. Trpaslík Čítajko nám ešte pred spaním čítal krásne rozprávky. Bolo už nadránom, keď sme
zaspali. Ráno nás čakali raňajky a pamätné listy.
Škoda, že sa to už skončilo, povzdychol si vtedy nejeden z nás. Bol to úžasný
zážitok pre nás všetkých a ďakujeme tým, ktorí túto nezabudnuteľnú atmosféru
pre nás pripravili.
Janka Vlčková, Tánička Staníková, 5.A

Hostia z Čadce

Portréty

Po Noci v tričkách od nás

Aj medzi našimi žiakmi nájdeme veľa talentovaných a šikovných detí.
Svedčí o tom plavec, skromný chlapec z 8. A triedy Rasťo Galvánek.
A že má byť na čo hrdý? Posúďte sami.

1. Ako si sa dostal k plávaniu?
Najskôr som chodil do plaveckého kurzu a potom ma jedna trénerka preradila do športovej
prípravky.
2. Odkedy takto súťažne plávaš?
Od roku 2003.
3. Ako často trénuješ a kde?
Od pondelka do piatku od 15:00 do 18:00. Z toho jedna hodina je suchý tréning a 2 hodiny
plávanie a od 14.4. 2008 začínam s rannými tréningami od 6:00 do 7:00 v PVT a ŠT.
V soboty sú väčšinou preteky alebo tréning. Trénujeme na plavárni v Žiline.
4. Na aké ocenenie si najviac hrdý?
Asi na 2. miesto z majstrovstiev Slovenska na 50VS, 100VS a 100PP.
5. Pamätáš sa na svoje prvé preteky? Aké to bolo? A ako si skončil?
No prvé preteky som mal 5.4.03 v Žiline. No cítil som sa ako majster sveta, lebo som bol
2-krát tretí. To bolo asi tým, že sme plávali iba traja. Ale vtedy som mal 9 rokov.
6. Ako tráviš svoj voľný čas? Máš nejaké záľuby, prípadne sa venuješ ešte nejakému
športu?
Voľného času mám dosť málo. Ale rád bicyklujem a robím s počítačom.
7. Máš nejakých súrodencov? Ak áno, ako s nimi vychádzaš?
Mám o 6 rokov staršieho postihnutého brata.
8.Máš nejaké domáce zvieratká?
Nie, nemám žiadne.
9. Chcel by si nejako plávanie využiť aj v budúcnosti? Ako?
No asi nie, ale ak by sa mi darilo, tak ísť študovať do zahraničia na štipendium.
10. Na akú školu by si chcel ísť po skončení tej základnej? Už máš nejakú predstavu,
čím by si chcel byť?
No buď na gymnázium do Žiliny alebo na SPŠ. A potom na výšku. Technika by ma bavila asi
najviac. Pracovať by som chcel ako konštruktér v automobilovom priemysle.
11. Za aké plavecké družstvo plávaš?
KPS Nerus Žilina.
12. Si spokojný so všetkými učiteľmi na našej škole?
No aj áno, s väčšinou.
13. Keby si sa stal riaditeľom tejto školy, čo prvé by s spravil, vylepšil?
No nechápem načo sú nám počítačové učebne, internetové knižnice, umelá tráva, keď tam
žiaci skoro vôbec nechodia.
Sucháňová, Gajdlanová, Doová: 8. A

28.marca 2008 sa vo vynovenej telocvični školy konala netradičná súťaž 8-členných
družstiev žiakov z 5.,6.,7. a 8. roč. v zložení 4 dievčatá a 4 chlapci. Zdolávali špeciálne
pripravenú dráhu jeden po druhom a najlepší čas celého družstva sa odoslal na e-mailovú
adresu sponzora súťaže dm drogerie markt,s.r.o . Pri stopkách čakali a morálnu výpomoc
dodávali p.uč M.Vlčáková a p.uč. I.Drexler , pri tréningu dušou a najmä telom spolupracovala
aj p.uč.A.Kavacká. Zapojením do projektu sa otvorila cesta k možnosti získať športové
potreby a zariadenia v hodnote 200 tis. Sk. Trénuje sa na 2.kolo A počkáme len na
vyhodnotenie celej súťaže.

*13.2. Okres.kolo – stolný tenis : 5.m (Rezetka, Cabada, Čuntala)
*15.2. Basketbal – NESTLÉ 5.-6. roč. DIEVČATÁ 2.m , CHLAPCI – 4.m
*Krajské kolo v plávaní – 1.m na 50m VS , 2.m 100m VS
Rasťo Galvánek
*27.3. Okresné kolo - volejbal DIEVČATÁ 2.m
(Vejrostová, Bojková, Potocká, Unucková, Peclerová,
Koptáková , Neveďalová, Čelková a Purašová )
CHLAPCI 1.m (Maljar, Vavro, Jakubík, Kalužný,
Čuntala, Hautvogel, Minarčin, Bugáň)
*2.4. Okresné kolo – vybíjaná 1.m (Fojtíková,
kekelyová, Čičalová, Kopasová, Gajdlanová,
Kremželáková , Bendová, Ščambová, Čimborová,
Pavlinová, Mečárová, Trnovcová)
*V dňoch 17.4.-25.4. sa budú konať futbalové turnaje od najmladších žiakov a ž po dievčatá.*
Výsledky sa dozvieme až neskôr. Uvidíme aké ocenenia prinesú športujúci v kopačkách.
Mgr.Ivan Jurkovič

Veľká noc

Veľká noc

Veľká noc k nám prišla znova,
zbohom na krátky čas milá škola.
Chlapci si pripravia korbáče,
po ich švihnutí si nejedno dievča
poskáče.
Ešte treba pridať vody,
aby sa ich nechytali choroby.
Za snahu a za odmenu
dostanú chlapci kraslicu maľovanú.

Veľká noc je najväčším sviatkom
v roku. Rodina by mala
byť vtedy spolu. Mnoho žien tento
sviatok obľubuje, pretože
domácnosti sú krásne vyzdobené,
všade je čisto. Môžu sa venovať
veľkonočným činnostiam ako napr.
maľovaniu vajíčok, pečeniu
chutných dobrôt. Ale istotne sa
netešia na upratovanie, ktoré ich
čaká. Chlapci si s radosťou pletú
korbáče a už sa tešia na
prenikavý výskot dievčat. Mnohé
tradície a zvyky dievčatá
nemajú v láske. Sú to napr. :
nezmyselné šľahanie korbáčmi,
oblievanie studenou vodou,
sprejovanie zapáchajúcimi
voňavkami.
A za toto všetko ich máme odmeniť!
No čo by ešte nechceli?
A my? Trpiace chúďatká
nedostaneme nič.

Juraj Jopek 9.A

Kniha
Vždy, keď mi smutno je,
vždy, keď sa cítim sám,
kniha v ruke zas je
a hneď si ju prečítam.
Veď kniha najlepší priateľ človeka
je, všetko dobré do mňa dostane.
Dlhý čas si s ňou skrátime
a veľa múdrych vecí sa dozvieme.

Z. Maxianová S. Peclerová
9. A
Z.Bojková, 9. A

Kniha
Je to tichý spoločník,
nevyrovná sa jej nik.
Bez nej sa cítim prázdna,
vnútri je taká krásna.

Veľká Noc
Veľká Noc sa už blíži,
dievčatá sa schovávajú do skrýši.
Chlapci plány kujú,
ako baby korbáčom bijú.
Alena Kubicová 9.A

Jar
Jar k nám opäť dorazila,
studenú zimu porazila.
Všetky ľady pobrala,
vode sviežosť dodala.
Teplý vietor hladí
trávičky,

dievčatá už chystajú maľované
krasličky.
Snežienky už ukázali svoju
bielu
hlávku, na lúke vidno fialky,
v lese muchotrávku.
O. Vavro, 9. A

O DRÁČIKOVI A CHLAPČEKOVI
Raz dávno letel jeden dráčik. Bol veľmi unavený a tak pristál v lese, aby si
oddýchol. V tom lese bol aj jeden chlapček na prechádzke. Keď draka uvidel,
veľmi sa naľakal. Aj drak sa zľakol chlapčekovho kriku.
„Ako sa voláš chlapček?“ spýtal sa drak.
„Ja sa volám Janko,“ odpovedal chlapček. „A ty?“
„Ja sa volám Pazúrik. Ak chceš, môžeme byť kamaráti.“
Chlapček súhlasil a hneď povedal: „Poď so mnou Pazúrik,
ukážem ti moju skrýšu.“ Keď prišli ku Jankovej skrýši,
dráčik povedal: „Máš to tu pekné, ale pre mňa príliš malé! Asi sa dnu nevojdem.
Poď so mnou, teraz ti ukážem ja moju skrýšu! Vysadni
mi na chrbát, Janko, poletíme!“ „Juchú, my letíme!“
zvolal Janko od radosti. Keď pristáli, Janko si obzrel
veľkú jaskyňu- drakovu skrýšu a povedal: „Ú, máš to tu
veľké!“ „A to si ešte nevidel všetko. Poď Janko, ukážem
ti môj terč,
do ktorého triafam ohnivé gule!“ zvolal Pazúrik. A hneď Jankovi ukázal, ako sa
vie zabávať. Z papule vychrlil ohnivú guľu a trafil ju rovno do stredu terča.
„Rýchlo, Janko, schovaj sa! Ide môj otec,“ povedal Pazúrik. Janko sa schoval za
dvere a počúval. „Ahoj, ocko!“ povedal Pazúrik. „Ahoj, synček! Odpovedal
otec. „Čo sa tak usmievaš?“ „Preto, lebo ťa rád vidím.“ Odpovedal Pazúrik na
otcovu otázku. „Poď už domov, lebo k nám prišla návšteva,“ povedal otec.
„Dobre, otecko, už idem!“ povedal Pazúrik. Otec odišiel a Janko vyšiel spoza
dverí. „Janko, odnesiem ťa domov. Rýchlo mi ukáž, kde bývaš!“ povedal
Pazúrik. Keď vyleteli na oblohu, Janko ukázal Pazúrikovi krásnu chalúpku pri
lese.“ Tam bývam.“ „Poriadne sa drž, Janko! Poletíme rýchlo, aby som
nezmeškal hostinu,“ povedal Pazúrik. Keď pristáli, dráčik navrhol svojmu
novému kamarátovi: „Ak chceš, zajtra si zasa zalietame a vymyslíme si aj
nejakú zábavu.“ A Janko súhlasil.
Tomáš Poniščjak, 3.A

LE PARKOUR
Mnohé športy majú dlhú históriu, niektoré vznikli len pred pár rokmi. Patrí medzi ne aj šport, ktorý sa
volá parkour (alebo free running). Voľne preložené umenie pohybu. Prvý raz bol pomenovaný v 80.
rokoch vo Francúzsku. Malí chlapci behali po okolí a prekonávali typické mestské prekážky. Jeden z
nich využíval pri ich preskakovaní prvky bojového výcviku svojho otca. Táto aktivita sa časom
pretransformovala na klasický šport.
"Ide o kombináciu veľkého množstva iných športov. Skalolezectva, streetových športov, bojových
umení, akrobacie a gymnastiky. Parkourista (traceur) sa snaží dostať z bodu A do bodu B čo
najpriamejšou cestou, prekonávajúc všetko, čo má v ceste a dá sa prekonať. Zdoláva prekážky čo
najplynulelším a najkrajším štýlom. Všetko však treba vopred poriadne natrénovať.
Tento šport je viazaný na mestské prostredie, ktoré poskytuje dostatok prekážok na trénovanie.
Schody, zábradlia, múriky a múry, kolmé steny sa dajú prekonať aj bez pomôcok, iba vlastnou
šikovnosťou a mrštnosťou. Jednou z hlavných predností je, že nie je nutné špeciálne vybavenie. Na
začiatok stačia kvalitné tenisky. Parkour si môže vyskúšať takmer každý. V skupinách sú členovia už
od dvanástich rokov, každý si môže stanoviť svoje hranice a nemusí to byť práve zdolávanie tých
najnáročnejších prekážok. Najlepšie je, ak začiatočníci trénujú v skupinách pod dohľadom
skúsenejších. Tento šport rozvíja kondíciu, výdrž a mrštnosť, koncentráciu či rovnováhu.
"Vždy treba vedieť odhadnúť svoje sily, prekonať strach, a tým samého seba. Nikdy však príliš
neriskujeme a nevrháme sa do niečoho bezhlavo. Pred výkonom si treba poriadne rozcvičiť celé telo.
Parkour v žiadnom prípade nie je adrenalínový alebo extrémny šport. Extrémnym ho robia ľudia, ktorí
ho nesprávne pochopia. My nesúťažíme, nepredvádzame sa, neprekonávame jeden druhého.
Inšpirujeme sa navzájom. Celé je to o voľnosti, kreativite, o vnútornom uspokojení z pohybu.

PARKOUR NA
SLOVENSKU
le parkour je v našich krajinách má už pomerne stabilnú základňu, bol mnoho krát viac alebo menej
úspešnejšie prezentovaný vo všetkých médiách.
Pred dvoma rokmi vzniklo tiež združenie Le Parkour Slovakia, ktoré sa snaží šíriť informácie o
parkoure, organizovať spoločné zrazy a napomáhať rozvoju tohto športu na Slovensku.

ZA VŠETKÝM JE TVRDÝ TRÉNING A TRPEZLIVOSŤ.

UPOZORNENIE
Parkouristi sa snažia o plynulý pohyb v zložitom prostredí nedeštruktívnym spôsobom.
Nesnažte sa preto ísť na súkromné pozemky a zakázané miesta. Ak si niekde neprajú, aby ste
tam skákali, tak máte dve možnosti: vysvetliť im, čo je parkour a že nemáte úmysel ničiť
majetok, alebo môžete jednoducho odísť a nevyvolávať konflikty. V okolí je kopec iných miest,
kde sa dá robiť parkour, takže netreba sa s nikým zbytočne hádať. Ak vás náhodou zastaví
polícia, potom určite nezačnite utekať. Prácou polície je chrániť občanov a majetok a parkour
je zatiaľ neznámy, ako taký môže teda vzbudzovať zvedavosť ochrancov zákona. Ak robíš
parkour, trénuješ triky a naozaj nerobíš nič čo by sa priečilo zákonu, potom sa snaž byť
zdvorilý a vysvetliť čo práve robíš. Pokiaľ je to možné, snaž sa byť zdvorilý, hádaním sa a
alebo nebodaj opätovaním vulgarizmov len svoju protistranu utvrdíš v jeho predsudku. Ak si
nerobil nič zlé, bráň svoj postoj, ale buď slušný.

David Belle
Sables d´Olonne, kde David prežil prvých 14 rokov svojho života. Vychovaný svojím
dedom Gilbertom Kittenom (bývalým starším seržantom, niekedy slúžiacim
požiarnikom v požiarnych vojskách Paríža.) David bol pohltený príbehmi o
hrdinstve, a v rannom veku sa v ňom zobudil záujem ku všetkému, čo súviselo s
pohybom a aktivitou.
Jeho otec, Raymond Belle, slúžiaci niekedy mladým vojakom francúzskej armády v
meste Dalat vo Vietname, bol takisto požiarnikom v požiarnych vojskách a
vynikajúcim športovcom. Nazývali ho aj – silou prírody –. Raymond bol vysoko
kvalifikovaným záchrancom, on bol známy v kruhoch ľudí svojej profesie. Čo znamená, že mal veľký
vplyv na život Davida. (Ak sa chcete dozvedieť informáciu naviac o Raymondovi Belleovi aj
Parížskych požiarnych vojskách pozrite francúzsky článok „La fabuleuse histoire des pompiers“
(napísaná voj. začiatočníkom Deru, strážcom parížskeho múzea, posväteného požiarnikom) vyrobenú
časopisom Editions Tallander).
V okruhu takej rodiny športových hrdinov, bolo jasné, že sa David Belle stal šikovným vo viacerých
športových disciplína
ch, kde bolo treba sa hýbať, také ako ľahká atletika, gymnastika, horolezectvo a bojové umenia.
Na ceste poznania samého seba, mladý David nechal školu v 15 rokoch, aby sa zasvätil športu. No
nie kadejakému druhu športu. Belle považoval, že šport má byť užitočný pre život. Sila a obratnosť,
rozvíjať sa cez šport tak isto nájsť si aj uplatnenie v živote, presne tak mu vravel jeho otec. Neskôr,
aby sa z časti podobal na svojho otca a rozvinul svojho ducha mladého nálezcu dobrodružstiev, David
často myslel, kde by mohol použiť svoje fyzické schopnosti, aby utiekol od ťažkých situácii, kde by
mohol ukázať svoju silu a chrabrosť. Ako sa dostať do miesta, kde človek potrebuje pomoc? Ako
prejsť, aby som sa nedostal do pasce? Predstavoval si seba v takých situáciách, kde nakoniec sa
vyžadovala obratnosť tohto chalana.
J. Kučera, 8. B

Aaaaaaaaaaa pozor !!! Voda – samá voda...
Plavecký výcvik žiakov 4.ročníka sa uskutoční 26.5.-30.5.
na plavárni v Žiline.
Pripravte si plavky , uterák , šampón a peeeniažky.

Dysgrafia
je porucha grafického prejavu, písania a patrí
medzi špecifické poruchy učenia. Dysgrafik má
problémy s grafickou stránkou písomného
prejavu, s osvojením si tvarov písma, ich
napodobením a zapamätaním, napriek tomu, že
jeho intelektuálna úroveň je minimálne
priemerná, niekedy dokonca nadpriemerná.
Dysgrafia sa väčšinou vyskytuje spolu
s dyslexiou
a dysortografiou. Môže byť
vrodená, ale aj získaná, poškodením mozgu.
Ťažkosti s písaním sú u každého dieťaťa
individuálne a špecifické. Najčastejšie ide o
problémy s motorikou, teda pohybové ťažkosti
a poruchy vizuálneho vnímania, ktoré sťažujú
dieťaťu rozpoznávať tvary písmen a ich
umiestnenie v slove.

Písmo dysgrafika je neusporiadané, niekedy
až nečitateľné. Akt písania je ťažkopádny a
pomalý. Pohybové ťažkosti sú spojené
s poruchou jemnej motoriky, čo znemožňuje
dieťaťu robiť úkony, pri ktorých sa vyžaduje
presná práca prstov. To sa netýka iba písania
a kreslenia, ale dieťa má problém napríklad i pri
zaväzovaní šnúrok na topánkach, pri zapínaní
gombíkov a pod. Dysgrafia sa prejavuje už
vstupom do školy. Dieťa si ťažko osvojuje
písmenká a jeho písmo je nečitateľné alebo
nezrelé, napriek tomu, že sa snaží písať pekne
a dobre zo všetkých síl. Dieťa s dysgrafiou
musí písaniu venovať veľmi veľa času a píše
mimoriadne pomaly. Pomalé tempo písania
spôsobuje, že dieťa sústavne nestíha, dopisuje
a nakoniec môže rezignovať. Musí sa totiž

extrémne sústrediť, aby napísalo krátky text.
Písanie sa stáva únavné a vyčerpávajúce a pokiaľ
dieťa nevidí žiadne pokroky môže získať
k písaniu odpor alebo prestane písať úplne.
Je nesmierne dôležité, aby dieťa
s dysgrafiou nebolo preťažované písaním.
Tým, že bude písať mnoho a neustále, sa jeho
problém nevyrieši, práve naopak ešte sa prehĺbi
nechuť dieťaťa k tejto činnosti. Pre takéto deti
je primerané písať radšej menej, ale
pravidelne. Pre deti s dysgrafiou sú charakteristické poruchy pozornosti a sústre- denia,
taktiež rýchle nepremyslené reakcie, striedanie
nálad, absencia vytrvalosti pri dlhodobých
cieľoch. Deti môžu mať problém so spoluprácou
a podriaďovaním sa autorite. Je nesmierne
dôležitý citlivý prístup nielen rodičov, ale
i pedagógov. Je dôležité rozprávať sa s dieťaťom
o jeho problémoch a ťažkostiach, pomôcť mu
uvedomiť si ich, naučiť dieťa sa s danými
problémami vyrovnať. Deti s poruchou písania
často potichu trpia, mávajú často veľmi nízke
sebavedomie, preto je tiež dôležité naučiť dieťa
vážiť si samo seba, svoje kvality, aby sa
nepodceňovalo a poznalo svoje klady a hodnoty.
U detí s dysgrafiou je možná náprava,
v niektorých prípadoch môže dôjsť až
k nečakanému
zlepšeniu.
Predpokladom
úspechu bezchybného písania je zvládnutie
písma
a dosiahnutie
dostatočnej
úrovne
sluchového vnímania. Vyžaduje si to však veľmi
zložitý a dlhotrvajúci proces, ktorého sa musia
zúčastniť všetci: rodičia, samotné dieťa,
pracovníci pedagogicko – psychologických
poradní a učitelia. Veľmi dôležitá je i samotná

motivácia dieťaťa.

www.modernaskola.sk

Svetový týždeň
bezpečnosti cestnej
premávky
OSN v spolupráci so Svetovou zdravotníckou
organizáciou (WHO) vyhlásila na dni 23. až 29.
apríla 2007

1. Svetový týždeň bezpečnosti cestnej
premávky.

Kampaň má za cieľ upozorniť na celosvetový
problém dopravnej nehodovosti a podporiť
aktivity, ktoré môžu byť účinnou prevenciou.
V rámci tohto týždňa bude v dňoch 23. a 24.
apríla 2007 vo švajčiarskej Ženeve Svetové
stretnutie mládeže. Jeho ústredným sloganom je
„Bezpečnosť cestnej premávky je premávka bez
nehôd“ a témou „Mladí účastníci cestnej
premávky“.
Fakty OSN a WHO k problematike mladých
účastníkov
cestnej
premávky:
- v globále mladí ľudia do 25 rokov tvoria až 40
%
všetkých obetí dopravných
nehôd,
- smrť v dôsledku dopravných nehôd je druhá
najčastejšia príčina úmrtí ľudí vo veku 5 až 25
rokov,
- 75 % všetkých usmrtených účastníkov v cestnej
premávke tvoria muži vo veku do 25 rokov,
-používanie autosedačiek znižuje riziko usmrtenia o 71% u kojencov a o 54 % u malých detí.
Dopravné nehody sú:
- 10. najčastejšou príčinou úmrtia vo vekovej
skupine 1-4 roky
- 3. vo vekovej skupine 5-9 rokov,
- 2. vo vekovej skupine 10-14 rokov,
- 1. vo vekovej skupine 15-19 rokov,
- 2. vo vekovej skupine 20-24 rokov.
Každoročne umiera v dôsledku dopravných
nehôd na celom svete takmer 1,2 milióna ľudí,
ďalších 50 miliónov osôb utrpí vážne
zranenia. Dopravné nehody sú druhou hlavnou
príčinou úmrtia osôb vo veku 5-25 rokov, čo
prináša obrovské celospoločenské straty a má
veľmi negatívny dopad na ďalší život
postihnutých rodín. Dopravné nehody
nevznikajú náhodne, dá sa im účinne

predchádzať.
Najzraniteľnejšími
účastníkmi
cestnej
premávky sú najmä - deti a starší ľudia.
Deti vnímajú, myslia a konajú osobitým
spôsobom. Dieťa nie je schopné, v rovnakom
časovom intervale ako dospelý, zachytiť zrakom
prichádzajúce vozidlo. Jeho periférne zrakové
vnímanie je zúžené. Dieťa sa nedokáže sústrediť
na viac vecí a činností súčasne. Nevie napríklad
prechádzať cez cestu a súčasne sledovať
prechádzajúce
vozidlá.
Dieťa
nechápe,
neuvedomuje si vlastné ohrozenie v cestnej
premávke, prechádza a prebieha cez cestu bez
ohľadu na pohyb vozidiel. Malé dieťa má
problémy aj so sluchovým vnímaním, na signál
klaksóna reaguje dvakrát pomalšie ako dospelý.
Tri dobré rady
- Používajte reflexné a fluoreskujúce doplnky,
kombinujte ich, aby ste boli dobre viditeľní
počas zníženej viditeľnosti – v tme, ale aj za
svetla.
- Reflexné predmety (nášivky, nálepky, prívesky
a pod.) umiestnite na svoj odev – najlepšie na
konce rukávov, v blízkosti kolien a v úrovni pása
(cyklisti
aj
na
prilbu
a
bicykel).
- Zaobstarajte si oblečenie, školské aktovky,
vaky, tašky i obuv, ktoré sú vybavené reflexnými
materiálmi alebo im ich doplňte o fluoreskujúce
bezpečnostné prvky.
112 - Linka tiesňového volania
150 - Hasiči
155 - Rýchla zdravotnícka pomoc
158 - Polícia
159 - Mestská polícia
URČITE NEPREHLIADNI : www.zachranari.sk
www.modernaskola.sk

Prichádza jar a s ňou jarná únava
Prichádza jar a s ňou jarná únava spôsobená nedostatkom vitamínov,
ale aj zanesením organizmu rôznymi toxínmi. Určite Vám príde vhod
jarné upratovanie organizmu. Detoxikácia organizmu sa nezaobíde bez
očisty hrubého čreva, prečistenia obličiek a močových ciest. Očistné
kúry sú jednoduchý spôsob, ako účinne regenerovať organizmus.

noci,

obdobia

V prírode je to pekne zariadené – rytmicky sa opakujúce cykly svetla a
dažďov
a
sucha,
obdobia
aktivity
a
odpočinku...

Po zime tak v našich končinách prichádza opäť jar a po nej leto.
Obdobie relatívneho odpočinku vystrieda obdobie aktivity. Spolu s
jarou však prichádzajú i časté sprievodné javy únavy.
Jarná únava je nielen dôsledkom nedostatku vitamínov, ale tiež ako
dôsledok zanesenia organizmu toxínmi, produktmi vlastného
metabolizmu tela, ktorých je v zimných mesiacoch akosi viac...

Jarné upratovanie organizmu
Ako sa týmto sprievodným ťažkostiam vyhnúť? Samozrejme najlepšia cesta je prevencia – voľbou
kvalitnej jednoduchej výživy počas zimy možno predísť mnohým
jarným ťažkostiam. Už počuť hlasy – ale čo Vianoce, Silvester,
obdobie plesov, večerných hodovaní? To nemám jesť všetky tie
dobroty? Dodatočné riešenie tiež existuje... malé jarné upratovanie
organizmu.
Historicky boli očistné kúry súčasťou
života človeka bez toho, že by mali svoje
názvy. Spájali sa s náboženskými
sviatkami a tiež s prirodzeným
nedostatkom potravy v zimných mesiacoch. Viaceré náboženstvá
zaraďovali na posviatkové obdobie pôsty, ktoré umožňovali telu
zbaviť sa prebytkov. Prirodzený spôsob očisty organizmu spočíval v
našich zemepisných šírkach najmä v nejedení mäsa a ťažkých jedál.
Napríklad v Indii bol obohatený o rôzne očistné techniky a postupy,
z ktorých sa časom vyvinuli jednoduché, ale veľmi účinné ozdravovacie metódy. Dnes k nim
pristupuje ešte zdôraznenie významu prirodzenej nechemizovanej stravy, ktorá bola u
predchádzajúcich generácií samozrejmosťou.

Prirodzená starostlivosť o telo
Veľký význam má aj prirodzená starostlivosť o telo. Ak opatrne
volíte pri výbere potravín v obchode, ale denne si dodávate pokožkou
do tela cudzorodé látky z krémov na ruky, na pleť, zubnými pastami či
vodami po holení, je vaše snaženie v oblasti zdravia iba časťou vašich
možností. Východiskom môže byť napríklad prírodná kozmetika bez
syntetických
parfumov,
konzervantov
či
farbív...

Ľudský organizmus sa dokáže prekvapivo účinne regenerovať sám,
ak mu vytvoríme vhodné podmienky. Už stáročia existujú
prirodzené metódy pomoci, ktoré dokážu ťažkostiam nielen
predchádzať, ale ich aj odstraňovať. Práve preto ľudia ochotní
urobiť čosi pre zdravie zaraďujú na obdobie jari prirodzené
očistné
postupy.
V prvých jarných mesiacoch sa nielen príroda prebúdza do nového
cyklu života, ale aj telo človeka a
jeho orgány zvyšujú svoju
aktivitu pri svojej obnove. Napríklad vo Francúzsku i Rusku sa u
širokých vrstiev obyvateľstva popri účinnej očiste hrubého čreva
klystírmi teší obľube pitná kúra obsahujúca výluh z brezových
listov. Prináša úľavu organizmu podporením vylučovania
usadenín z obličiek, čím nepriamo pomáha tiež činnosti srdca.
Významne prispieva k predchádzaniu degeneračných chorôb
(skleróza, reumatizmus). Počas tejto 3-4 týždňovej kúry stačí
vylúčiť silne kyselinotvorné potraviny (mäso, vajcia), inak nie je
potrebná výrazná zmena jedálneho lístka. Organizmus sa detoxikuje - vďaka podpore vylučovania
prestáva viazať vodu, miznú najmä opuchy nôh, postava sa zoštíhľuje, čo len prispieva k obľube
kúry
najmä
u
žien.
Samozrejme, existuje viacero postupov a možností ako podporiť prečistenie svojej telesnej
schránky. Popri zložitejších spôsoboch očisty, ktoré používajú napríklad jogíni v podobe
vamanadhautí alebo šankhprakšalána, stojí z jednoduchých očistných techník za zmienku dôkladné
čistenie jazyka pri rannom umývaní zubov obrátenou hranou kovovej lyžičky (zoškrabaním
usadenín a odumretých baktérií od koreňa jazyka až po jeho špičku). Jazyku sa vrátia chute,
ozdraví sa celý tráviaci trakt.

Očistná kúra prakticky

Cesnaková pasta so špagetami
Pre 4 osoby: Zmixujeme za hrsť cesnakových listov asi v 50 ml vody, postupne pridáme 3
lyžice parmezánu, 50 ml olivového alebo repkového oleja, osolíme a vymiešame tak, aby
vznikol hladký krém. 200 g šampiňónov udusíme na 1 lyžici oleja, okoreníme, pridáme k 300
g uvarených grahamových špagiet, primiešame cesnakovú pastu a posypeme 2 lyžicami
vlašských orechov upražených na suchej panvici.

Celá kúra je najúčinnejšia práve zjari
nielen kvôli rastúcej aktivite
orgánov, ale tiež v súlade s
priebehom počasia v prírode. V
jarných mesiacoch je dĺžka dňa i
noci približne rovnaká a teploty nie
sú extrémne. Očistná kúra je
energeticky náročná, preto ju počas leta a zimy, keď je
organizmus vo zvýšenej miere zamestnaný ochladzovaním
alebo zohrievaním, možno odporúčať len vo vážnych prípadoch s prihliadnutím na dispozície
človeka. Menej účinná býva v jesenných dňoch, keď aktivita orgánov klesá.

Ako prvý krok – a asi najdôležitejší – je odstránenie usadenín a sekundárnych toxických
ložísk nachádzajúcich sa v čreve. Ak nechcete použiť asi najdokonalejšiu, ale náročnú metódu
jogínskej šankhprakšalány (postupné pitie vody osolenej aspoň na úroveň fyziologického roztoku
v objeme asi 5 l a sprievodné cvičenie zabezpečujúce postup vody do hrubého čreva až do chvíle,
keď z tela vychádza len čistá voda), sériou 2-4 klystírov s osolenou, ale lepšie citrónovou vodou –
asi pol citróna na 1,2 l vody - dosiahnete aspoň základnú očistu hrubého čreva. Jej prínos pocítite
spravidla takmer okamžite. Klystír zopakujte každý deň s objemom 1,2-1,5 l vody počas jedného
týždňa. Denne na celú procedúru potrebujete pol až trištvrte hodiny času,
čo je naozaj nepatrná investícia do svojho zdravia za rok. Odporúčanie
čisto rastlinnej alebo aspoň jednoduchej vegetariánskej stravy (bez
sójových texturovaných výrobkov) je namieste – vysoký obsah
prirodzenej vlákniny podporí vylúčenie ďalších usadenín i ťažkých
kovov. Usadenín v hrubom čreve sa možno zbaviť tiež metódou CHT
(colon hydro therapy), ktorú ponúkajú niektoré súkromné liečebné centrá
aj
na
Slovensku.
Ako druhý krok, ktorý možno realizovať už popri týždňovej očiste
čreva, sa osvedčilo prečistenie obličiek a močových ciest od usadenín počas 3-4 týždňov pitím
spomínaného výluhu z brezových listov. Ak ho ochutíte pár kvapkami čerstvej citrónovej šťavy,
zlepšíte jeho chuť (pije sa bez cukru) a zvýšite účinok. Zjari tí pokročilejší či odvážnejší
podstupujú ešte i krátku hladovku o vode a očistu pečene, ktorá má podľa čínskej medicíny
začiatkom ročného cyklu svoje prirodzené regeneračné maximum. Očistou čreva a obličiek si
vytvoríte predpoklady pre následnú očistu pečene, kĺbov, krvného riečišťa... (o nich sa dočítate
viac
v
druhej
časti).
Postupnosť očisty čreva, obličiek a pečene umožní obnoviť prirodzené vylučovanie škodlivín z tela
a najdôležitejší filtračný orgán organizmu. Tým sa telo pripraví na náročnú celoročnú prácu až do
ďalšej jari. Možno sa prekvapivo ľahko zbavíte ranného smrkania, praskania a bolestí kĺbov. Treba
len začať. Neváhajte dlho, jar je pred dverami. A ďalší cyklus začína až o rok!
Aj ten, kto sa cíti plný síl, mal by pomôcť svojmu telu
nabrať po zime novú energiu. Prečo sa niekto na jarnú
únavu sťažuje už od februára, iný prekoná zimu bez
úhony? Existuje celý rad dôvodov na vyčerpanosť.
Okrem sezónnych ľudských biorytmov môže to byť tým,
že mnohí v zime v bežnej strave prijímajú nedostatok
vitamínov a minerálov, alebo sú oslabení vírusovými
epidémiami a imunitnou obranou proti nim. Aby sa
mohli jednotlivé telové bunky dostatočne zásobovať
energiou a kyslíkom, na to slúžia v krvi prenášače kyslíka červené
krvinky.
Ich
najdôležitejším
stavebným
materiálom je železo. Ak cítime neustálu únavu a napriek
výdatnému spánku sme ráno malátni a unavení, je
pravdepodobné, že trpíme nedostatkom železa. Niekedy
však sa nedajú príčiny únavy a skleslosti určiť tak
jednoznačne, ale rady, ako ju prekonávať, platia pre
všetkých. Pŕhľava dvojdomá a cesnak medvedí nám dodajú potrebné chýbajúce živiny a
súčasne sú vhodné na jarné prečistenie organizmu.

PODLAHA A STENY V TV PO REKONŠTRUKCII

UPS....
FÚUUUUUUUUUUUU.....

A TENTO HOMO TRPASLIKUS TU VŠETKO FOTÍ

ČAKANIE NA NOVÉHO ZÁŠKOLÁKA OD 7,00

Meno...................................................................... Trieda..................................
V „Záškolákovi“ sa mi najviac páči....................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Moje návrhy a pripomienky................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ANKETA! *Čo sa vám v Záškolákovi páči?* ANKETA!
Milí čitatelia! Keďže nás zaujíma váš názor na školský
časopis, v ktorom vám chceme ešte viac vyjsť v ústrety
a prinášať vám zaujímavé články a pútavé čítanie, napíšte
nám, čo sa vám v časopise najviac páči. Môžete uviesť aj
svoje nápady. Zapojíte sa tak do súťaže o ceny. Vyplnený
kupón odovzdajte do konca apríla 2008 členom redakčnej
rade.
Ďakujeme.

Marec
Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia.
Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.
Keď v marci letia divé husi na sever, roľník chystaj sejačku!
Apríl
Ak je apríl pekný, máj bude ružový.
Búrky v apríli zvestujú mokré leto.
Ak v apríli pohrieva , tak už mrazov viac nebýva.
Ďuro i Marek mrazom nás zalek.
Na svätého Jura otvára sa každá džura.
Studený Marek prinesie studené krížové dni.
Keď je Veľká noc mokrá , všetky nedele do Ducha budú také.
Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
Z. Chovaňáková, 9. A
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