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Verím, že v tomto období vás už viac zaujímajú myšlienky na prázdniny
a dovolenky. Vôňa leta, mora, očakávania
dobrodružstiev z cestovania, ale i túžba po
nerušenom leňošení.

Začítajte sa spolu s nami do posledného
prázdninového čísla. Dozviete sa opäť niečo o svojich pedagógoch, ako bolo na
exkurziách a výletoch, či sa naši štvrtáci naučili plávať. Dočítate sa aj
o športových výsledkoch našich žiakov a ako sa zmenila Viedeň po roku našej
návštevy.

Možno práve preto si prečítate Záškoláka, lebo
okrem pútavých rubrík, zaujímavých vecí,
nájdete v ňom aj vyhodnotenie čitateľskej
ankety a množstvo aktivít na voľný čas
a prázdniny.

Všetkým verným priaznivcom a pravidelným prispievateľom, i tým náhodným,
ďakujeme za dobrú spoluprácu.

V mene celej redakčnej rady vám prajeme príjemné prežitie letných prázdnin
a v jesennom čísle Záškoláka opäť dovidenia.
Mgr. Daniela Čepelová

mjr. Mgr. Roman Jurkovič
Starší žiaci ho poznajú ako lyžiarskeho
inštruktora v čase lyžiarskych výcvikov 7.roč.,
teraz odpovedal na otázky redakčnej rady takto:
*Ako ste sa dostali k svojmu povolaniu policajta?
K povolaniu som sa dostal tak, že po absolvovaní
vojenskej základnej služby som sa rozhodol pre prácu v Policajnom zbore (PZ), nakoľko už počas
vojenčiny som ako vojak slúžil s policajtmi na hranici Maďarsko-ukrajinskej. Podal som si žiadosť
o prijatie do PZ a po absolvovaní: fyzických testov, psychotestov, lekárskej kontroly a slovenského
jazyka som bol prijatý za príslušníka PZ.
*Aké štúdium je potrebné na vykonávanie vašej profesie?
Aby mohol byť občan prijatý do PZ je potrebné najprv ukončené stredoškolské vzdelanie.
Po prijatí do PZ potom absolvuje nováčik základné policajné vzdelanie kde sa naučí všetko
potrebné k práci policajta. Po jeho absolvovaní časom, ak dosahuje dobré výsledky môže
byť prijatý na dôstojnícke štúdium, poprípade môže študovať na Policajnej akadémii.
*Čo všetko máte v náplni práce?
Počas rokov, ktoré som absolvoval v policajnej službe som mal v náplni práce veľa vecí:
ale základná náplň práce ako takej je odhaľovanie priestupkov a trestných činov, vychádzať v ústrety
občanovi a chrániť jeho život a zdravie a chrániť verejný poriadok.
*Absolvovali ste nejaký špeciálny výcvik?
Áno - výcvik sebaobrany a strelecký výcvik.
*Navštívili ste v rámci svojej práce aj zahraničie?
Áno...ak sa dá za zahraničie považovať Česká republika.
*Ocitli ste sa pri svojej práci s nejakým nebezpečenstvom, alebo v nebezpečnej situácii?
Áno a nejedenkrát. Ale vždy sa to dalo zvládnuť aj za pomoci kolegu, na ktorého sa v službe musíte
vedieť spoľahnúť. Ide zväčša o tímovú prácu hlavne pri zákrokoch proti páchateľom priestupkov
a trestných činov.
*Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
No vo voľnom čase sa venujem hlavne aktívnemu oddychu a tým je šport. Venujem sa
futbalu, lyžovaniu, plávaniu, potápaniu a iným športom hlavne kolektívnym..
*Ako spolupracujete so školami?
So školami sa spolupracuje vždy veľmi dobre. Robievame pre nich prednášky a rôzne akcie.
*Ako si spomínate na to, ako ste drali školské lavice?
Hmmm...zaujímavá otázka? Nie je to ani tak dávno..vlastne človek sa vzdeláva celý život a pri práci,
ktorú vykonávam...vlastne sa človek učí stále. Ale myslím si že školu som mal vcelku rád. Mal som
super spolužiakov, a preto vždy bola v triede zábava. A čo sa týka učenia...tak myslím si, že som sa
učil dobre. .býval som vždy vyznamenaný.
*Keby ste mohli, skúsili by ste nejaký adrenalínový šport?
Áno určite....a aj som už vyskúšal. Potápanie je veľmi príjemné. Keď sa ponoríte pod
hladinu a voda sa za vami uzavrie cítite spočiatku zvláštny pocit a rešpekt a po chvíli
zistíte, že je okolo vás kľud a pohoda.
*Akú životnú hodnotu si najviac vážite?
Zdravie, šťastie a priateľstvo. Pri práci sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí nemali šťastie a súčasne
s tým prišli aj o zdravie.
*Čo by ste poradili našim žiakom do života?
Hmmm.... no ťažká otázka...Ale hlavne, aby sa snažili splniť si svoje sny a išli za svojím cieľom.
Nikdy sa netreba vzdať hneď pri náznaku prvej prekážky, ale treba ju vždy vedieť prekonať.
Prajem všetkým čitateľom hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v školských laviciach a k blížiacim
sa prázdninám...nech ich prežijú čo najlepšie a v zdraví.

(K polícií a k ich prípadom sa vraciame aj na ďalších stránkach časopisu.)

p. učiteľka nemeckého jazyka
PaedDr. J. Micheľová
Prečo ste sa rozhodli pre svoje povolanie ?
Toto je veľmi ťažká otázka. Asi bola v tom
čase nepriaznivá konštalácia hviezd, keď
som sa rozhodovala... Dnes toto povolanie
nepatrí zrovna medzi „ vychytené“ pre
absolútne nedocenenie tejto práce tak
z hľadiska spoločenského ako i finančného.
Som rada, ak mojich žiakov niečo nové
naučím, len väčšine sa veľmi nechce.
Akú školu ste vyštudovali?
Ukončila
som
Pedagogickú
fakultu
Univerzity Komenského odbor špeciálna
a liečebná pedagogika. Nemecký jazyk
a literatúru som študovala na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Čím ste sa chceli stať, keď ste boli malá?.
Prečo?
Keď som bola malá, chcela som byť lekárkou
alebo tlmočníčkou. Lekárkou preto, lebo ma
lákalo zistiť, prečo niekto ochorel a ako sa
mu dá pomôcť. Ale je to obrovská
zodpovednosť, lebo stačí jeden chybný krok
a pacientovi môžete ublížiť. A k tlmočníctvu
som si vzhľadom na ovládanie cudzieho
jazyka tak trochu „ pričuchla.“
Vyučujete niečo iné okrem nemčiny?
V našej škole vyučujem len nemecký jazyk
a mám na starosti vzdelávanie integrované
deti.
Keby ste sa mali ešte raz rozhodnúť, čo
chcete v živote robiť, bola by to znova
pedagogika?
Škoda, že sa nedá vrátiť čas... Veľmi by som
túto možnosť zvažovala. Je to povolanie
psychicky značne vyčerpávajúce a už som sa
zmienila, že absolútne nedocenené. Žiaci si
len veľmi neskoro uvedomia / a mnohí ani
po rokoch nato neprídu/, čo všetko sa cez
pedagóga dozvedia, naučia a ako ďaleko sa
posunú i po ľudskej stránke. T.A. Edison
svojho času povedal: ,,Tajomstvo úspechu
v živote nie je to, čo sa vám páči, ale hľadať
záľubu v tom, čo robíme!“ V školskej praxi to
určite nie je jednoduché

Mali ste niekedy nejaké zvieratko?
Keď som bola štvrtáčka na ZŠ, dostala
som mačiatko. Po všetkých peripetiách
doma, som si ho mohla nechať, lebo to
bol kocúr. Mám na toto obdobie veľmi
pekné spomienky.
Čo by ste robili, keby ste vyhrali milión?
Škoda, že je to len fikcia. Skvalitnila by
som si bývanie, kúpila relaxačný pobyt
a určite by som podporila nejakú
dobročinnú organizáciu.
Ktoré krajiny ste navštívili? V ktorej sa
vám najviac páčilo?
Zatiaľ som sa túlala len po Európe. Asi
najďalej
som
bola
v bývalom
Sovietskom
zväze,
v bývalom
Leningrade dnes Petrohrade. Mnohé
krajiny
majú
pekné
historické
pamiatky, sú ekonomicky vyspelé, ale
mne sa najviac páčilo v Chorvátsku,
v oblasti Makarskej. More i pláže sú tu
čisté a je to miesto, kde je veľa
pozitívnej energie. Prírodná scenéria je
tam prekrásna, fantastické miesto na
regeneráciu, jednoznačne doporučujem.
Na ktoré miesta by ste chceli ísť?
Tých miest je naozaj veľa. Na mnohé sa
nikdy nedostanem, tak možno prstom
na mape, alebo v sne. Turisticky
zaujímavá je určite Stredná a Južná
Amerika, s kultúrou takých národov ako
boli Mayovia, Aztékovia, ale rada by
som si pozrela i vyspelú Severnú
Európu napr. Švédsko, Fínsko, Nórsko.
Aký máte vzťah k prírode?
Jednoznačne pozitívny.
Čo by ste odkázali našim žiakom? (hmm,
aby sa viac učili?:))
Nielen to. Aby rozumne a zmysluplne
využívali čas, ktorý majú. Aby sa medzi
sebou dokázali chovať kamarátsky
a tolerantne v duchu toho známeho
výroku: ,,Čo nechcete aby iní robili vám,
nerobte vy im,“ ale to platí aj pre
dospelých.

A. Lacková, 7.A

V

jeden

slnečný
májový
deň
sa
vybrala
Zuzka
do
mesta.
Mama ju poslala , aby kúpila do domácnosti nejaké potraviny.
Išla s veľkou ochotou, lebo v meste sa chcela pozrieť na školské tašky. Veď
tá jej je už celá zničená, ale mama jej za žiadnu cenu nič nechcela kúpiť.
Dokonca si ani oblečenie sama nemohla vybrať, lebo jej mame sa to
nepáčilo. Zuzka sa veľmi trápila a často vravievala, že
ju neznáša. Ako tak prechádzala v obchode medzi
regálmi, tak zazrela štíhle blonďavé dievča, ktoré
bolo nesmierne namyslené a rozkazovalo svojej
matke, čo jej má kúpiť. Zrazu si uvedomila, aká
bola hlúpa. Ako sa len mohla hnevať na svoju mamičku, veď v zlých
časoch ju podporovala a ona sa takto k nej správa len kvôli nejakej
školskej taške. Uvedomila si, že dnes je Deň matiek. Rýchlo utekala do
kvetinárstva a keď prišla domov, hodila sa jej okolo krku, dala sladký božtek a za všetko sa
ospravedlnila.
S. Peclerová

Ako vznikol Deň matiek
Už v staroveku existovalo niekoľko sviatkov zasvätených zosobneniu bohyne –
matky. Gréci si medovými koláčmi a dobrým vínom uctievali matku všetkých bohov Reu, obyvatelia večného mesta Ríma zase bohyňu Kybelé. V 17. storočí sa v
Anglicku prvýkrát začal oslavovať "Mothering
day", kedy všetky slúžky a paholci dostali voľno,
aby sa mohli vrátiť domov, stráviť deň so svojou
matkou a priniesť jej zvláštny koláč pečený pri
tejto príležitosti. Postupné pokresťančovanie
Európskeho kontinentu urobilo z tohto sviatku aj
deň "matky cirkví", kedy mnohí farníci prichádzali
na slávnostnú omšu do kostola, v ktorom ich pokrstili. V roku 1907 sa metodistická
učiteľka Anna Jarvisová z amerického štátu Philadelphia rozhodla v druhú májovú
nedeľu zorganizovať spomienkové zhromaždenie na počesť svojej zosnulej matky.
Všetci prítomní od nej dostali obľúbené kvety jej matky - biele karafiáty, ako symbol
nezištnej materinskej lásky, čistoty a trpezlivosti. Červené karafiáty sa neskôr stali
spomienkou na živé a biele na zosnulé matky. Podporovateľom tejto myšlienky sa v
roku 1914 podarilo presadiť Deň matiek ako celonárodný americký sviatok vyhlásený
prezidentom Woodrovom Wilsnom. Každý rok, druhú májovú nedeľu kupujú deti
mamičkám darčeky, manželia svojim ženám a matkám svojich detí kytice.

Medzinárodný deň rodiny-15.mája
Pri slovnom spojení „buďme rodina“ ma okamžite napadne otázka:
A nie sme
rodina?
Veď
sa
stretávame
ráno,
prehodíme
par slov,
utekáme
do školy,
kde
strávime
takmer polovicu dňa, rodičia do večera pracujú... A na druhý deň sa
opakuje tento kolotoč zas odznova. A prichádza na rad druhá otázka:
Naozaj sme rodina, keď si nevieme nájsť čas na spoločný rozhovor? Obzrime sa na chvíľku
do minulosti. Naši starí rodičia a prarodičia strávili spolu oveľa viac času ako dnešné rodiny.
Jednou z príčin bolo i to, že nemali také technické vymoženosti ako máme dnes.
Predstavte si, že jeden člen rodiny sedí za počítačom, druhý pozerá televíziu a tretí počúva
hudbu zatvorený vo svojej izbe, bola neznáma. Dnes je už veľkým
problémom, aby sa rodina zišla na spoločný nedeľný obed, nie to
ešte na spoločné prechádzky a výlety. Avšak všetky tieto faktory
vedú ku vzájomnému odcudzeniu a rodina pre vás prestáva byť
zdrojom porozumenia, podpory a lásky. Stáva sa len akousi vecou,
s ktorou musíme žiť. Tak aspoň v tento deň vypnime mobily,
internet a televíziu a buďme konečne rodina.
I. Romanová, 9. A

Našli sme Superstar našej školy!
Dňa 13.5.2008 sa na našej škole uskutočnila súťaž v hľadaní Superstar. Napokon sme ju aj
objavili.
Spievalo spolu 18 žiakov. V programe sa predstavili
predovšetkým piesňami našich slovenských interpretov a skupín.
Napokon odborná porota v zložení p. uč. A. Vlčková a p. uč. O.
Štefanková vybrali týchto víťazov:
1.miesto Simonka Bukovinská 6.B
2. miesto Marek Piňák 6.B
3. miesto Pavlínka Pavlusíková 5.A
Výkony boli výborné, len súťažiacim trošku chýbal pohybchoreografia. Začnite trénovať spev a tanec už teraz, na budúci
rok budeme hľadať opäť!
Mgr. O. Štefanková

Očká prváčikov sa rozžiarili, keď

pani učiteľky prvých ročníkov

spomenuli koncoročný výlet.
Naplánovali ho do „MINIZOO V OŠKERDE“. V deň výletu bolo krásne
slnečné počasie a samotné deti vo veľkom
očakávaní. Na ranči sa deťom predstavili capko
Cyril, kone, zajace, papagáje, rybičky a iné
zvieratká. Najväčšej obľube sa tešili koník
s poníkom, na ktorých deti s radosťou jazdili.

Svoje hladné brušká si chlapci a dievčatá doplnili
zásobami

z domova,

prostredí ranča.

usadení

v príjemnom

Spestrením celého programu

bola pre deti jazda na kolotoči, ktorý bol
súčasťou farmy. O príjemný zážitok detí v
„MINIZOO“ sa postarali aj tety a ujovia, ktorým
touto cestou ďakujeme. Poďakovanie patrí aj pani
vychovávateľke Anne Zajacovej, ktorá pomohla
vyučujúcim prvého ročníka výlet zrealizovať. Deti
opúšťali ranč obohatené zážitkami a príjemne
unavené.

Napísala: Mgr. J. Bandurová

Prváci na svoje mamičky nezabudli

Do ruky Ti kvietok vkladám, moja drahá mamička,
zohni sa mi, dám Ti ešte horúci bozk na líčka.
Dnes Ti želám veľa zdravia, usmievaj sa celý deň,
povedz ak chceš modré z neba, zabehnem Ti rýchlo preň.
Pani učiteľky 1. ročníka pripravili s deťmi pre mamičky pestrý program plný básničiek,
pesničiek a nechýbali ani tančeky. Každá mamička dostala od svojej dcérky alebo
synčeka aj pekný darček. Mamičky milo prekvapilo občerstvenie v podobe kávy alebo
čaju a koláčika.
Veľké poďakovanie patrí aj našim nemenovaným deviatačkám, ktoré nám pomohli
s organizáciou celej akcie a hlavne „zabavili“ deti, aby si mamičky mohli v pohode
posedieť a porozprávať sa.

Mgr. Ľubomíra Hrušková

Možno nejeden z vás povie: ,,Veď sú to len dva protiklady.“ Niektorí z nás však vedia, o čo
ide. Veď posúďte aj vy sami.
Raz cez veľkú prestávku prišla do našej triedy 5.A pani učiteľka Mgr. Ľudmila Kultanová.
Všetci sa zoskupili okolo stola a ja som sa tiež išla pozrieť, čo sa robí. Pani učiteľka si
zapisovala niektoré mená, a tak aj ja som povedala to svoje. Vtedy nikto ani len netušil, o čo
pôjde a kde sa pôjde.
Pani učiteľka nám len
povedala: ,,22.5. 2008
po veľkej prestávke
choďte
do
šatne,
oblečte sa a čakajte ma
vo vestibule.“ To bolo
všetko, a tak sme deň
po dni netrpezlivo
čakali. Konečne prišiel
spomínaný
deň.
Spoločne
sme
sa
vybrali do REaMOSu,
kde sme si odložili
tašky
a tety
z poisťovne, ktoré na
tejto
akcii
spolupracovali
s políciou, nám dali
prekrásne tričká. Takto pripravení sme sa vybrali na policajnú akciu Jablko – citrón, ktorej
cieľom je ukázať vodičom i ostatným účastníkom cestnej premávky, ako sa máme správať.
Keď sme vyšli von, už tam boli policajti a my sme pred ich autom kráčali na určené miesto.
Tam nám dali jabĺčka a citróny, ďalej výkresy jabĺčok a citrónov a ešte letáčik i vôňu do auta.
Policajti zastavovali autá a kontrolovali vodičom doklady. Vždy sa k nám otočili a povedali
nám, či vodič prekročil alebo
neprekročil
rýchlosť,
či
dodržiaval všetky predpisy, a či
si teda zaslúži jabĺčko alebo
citrónik, ak nebolo všetko tak
ako treba. Takto nám ubehli asi
tri hodiny. Bolo to super. Veľmi
sa nám to páčilo.
Na záver nás potešili aj sladkosti,
ktoré nám tety z poisťovne dali.
Som veľmi rada, že sme sa mohli
tohto
dopoludnia
s políciou
zúčastniť a veľmi by som si
želala, aby na našich cestách boli
len vodiči, ktorí si zaslúžia za
svoju ohľaduplnú jazdu jabĺčko. Iste by bolo na cestách oveľa menej dopravných nehôd.
Janka Vlčková, 5.A

Malá úvaha o priateľstve
,,Nekráčaj predo mnou, nemusím nasledovať. Nekráčaj za mnou, nemusím byť vodca, ale
kráčaj vedľa mňa a buď môj priateľ!“
8.6.- Deň najlepších priateľov je dňom, kedy si máme všetci uvedomiť a začali vážiť ten
vzácny dar, akým je priateľstvo. Niekto celý život hľadá tú spriaznenú dušu, ktorej by mohol
povedať tie najtajnejšie tajomstvá, zdôveriť sa s radosťami, ale i starosťami, človeka, ktorý je
ochotný v každej situácii podať pomocnú ruku a nepýtať za to nič, ba jedine široký úsmev. ,,
Priateľ je ten, kto o nás všetko vie a má nás stále rovnako rád.“ Človek bez priateľa je ako
holá duša blúdiaca v tme, klopajúca na dvere, za ktorými hľadá svetlo, na dvere od ktorých
kľúče vlastní jedine on sám. Otvorme oči a dovoľme vstúpiť priateľstvu do nášho
vyprahnutého smädného srdca bažiaceho po zázračných krásach, ktoré prináša spojenie dvoch
ľudí, ktorých duše sa dotýkajú, ale nesplynú. Nie je to úžasná predstava? Mať sa na koho
obrátiť vo chvíľach beznádeje, zažiť pocit, že existuje niekto, komu na nás záleží, kto
prichádza keď celý svet odišiel. Nepremrhajte život bez toho, aby ste ochutnali priateľstvo,
pretože to pravé priateľstvo a viera je jediné, čo nám nikto nikdy nevezme, ba môže nám len
závidieť, že naše srdce okúsilo plod pravého šťastia a radosti, na ktorom sa zakladá jednota
celého sveta.
D. Baliarová
9.A

Deň matiek

Mama

Nadišiel ten deň,
Čo by som neurobila preň.
Mame kúpim kvietok,
keď má tento sviatok.

Matka- to je osoba vrúcna,
láskavá aj milujúca.
Jej dotyk zohreje ťa,
keď máš problém, pochopí ťa.

Alebo niečo sladké?
Pre potešenie krátke.
Nervy má zo mňa už na vlásku,
Na tvári jej vidím prvú vrásku
Petra Potocká 9.A

Objatie pôsobí ako sila,
ktorú nám prináša každá chvíľa.
Ten pocit stojí za to,
veď mama je predsa zlato.
A preto si ju váž, kým ju ešte máš.
J. Jopek 9.A

Svetový deň darcov krvi
14. jún patrí každoročne Svetovému dňu darcov krvi. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným
darcom krvi, ktorí pravidelne dávajú životu ten najväčší dar. Svoju krv. Práve ona totiž
zachraňuje ľudské životy a preto je tým najvzácnejším darom, aký môžeme tomu druhému
dať. Považujeme za samozrejme, že krv dostaneme vždy keď ju budeme potrebovať, ale
nie je to tak všade. Až v 71 krajinách sveta vôbec neexistujú pravidelní darcovia krvi.
Svetový deň darcov krvi je celosvetovou akciou, ktorá má svoju tradíciu. Tento deň sa
spája s narodením Karla Landsteinera- nosiťeľa Nobelovej ceny za medicínu a lekára,
ktorému sa pripisuje objasnenie funkcie a určenia systému krvných skupín. Významom
tohto dňa je tiež v tom, že sa v rovnakom čase na viacerých miestach sveta propagujú
rovnaké myšlienky a sleduje spoločný cieľ- poďakovanie darcom krvi. Svetový deň darcov
krvi je medzinárodnou akciou. Je ale vecou jednotlivých krajín, akú formu prezentácie
tohto dňa zvolia a upozornia na dôležitosť darcovstva krvi. Slovenský deň darcov krvi sa
bude niesť v duchu sloganu: ,,Urob krok k dospelosti! Daruj krv!“
Petra Kováčiková, 9.A

3.B
Žiaci 3.B triedy pod
vedením p.uč.
E.Vlčákovej poslali do
detského časopisu
ZORNIČKA
vlastnoručne
namaľované
LEPORELO“.

☺ ☺ ☺

V jednu májovú sobotu sa žiaci
„Turistického krúžku“ zúčastnili
okresného kola preteku

Turistickej zdatnosti
na Svrčinovci. Celú trať
absolvovali v behu, pričom
poznávali rastliny, plazili sa,
odhadovali vzdialenosť, určovali
azimut a topografické značky.
Palce im držala
p.uč.M.Maxiánová. Diplomy
a medaily nám hovoria
o pekných úspechoch.

Mladí umelci z 2.-4. roč. sa zišli
v jedno popoludnie na
každoročnej recitátorskej súťaži,
pri ktorej sa vzdáva pocta P.O.
Hviezdoslavovi- velikánovi
slovenskej literatúry.
Na Hviezdoslavovom Kubíne sa
súťažilo v prednese poézie
a prózy. Víťazmi sa stali:
A.Čurajová z 3.A
a B.Holienčíková z 2.A.

Text a foto:
Mgr.I. Jurkovič

Žiaci I. stupňa sa po celý rok svedomito pripravovali na súťaž Hliadky mladých zdravotníkov na
Zdravotníckom krúžku. Na prípravu využívali všetku dostupnú techniku našej školy: interaktívnu
tabuľu so zadnou projekciou, počítače, notebook a náučný výučbový softvér, čím sa stal krúžok pre
nich veľmi zaujímavý. Najväčšiu časť však tvorila praktická činnosť. Keďže súťaž je vekovo obmedzená,
mladší žiaci nám robili figurantov, za čo im patrí veľká vďaka. Mnohí z nich už teraz netrpezlivo čakajú,
kedy sa budú môcť i oni zúčastniť na súťaži. Príprava bola náročná, ale oplatilo sa. Dňa 12. mája 2008 sa
konalo v Čadci regionálne kolo súťaže Hliadky mladých zdravotníkov. Naši mladí zdravotníci vyhrali 1.
miesto a postúpili na Krajské kolo HMZ do Liptovského Mikuláša. Bol to skvelý úspech „ za roky
driny J “, niektoré deti navštevujú tento krúžok už druhý a tretí rok.
Takmer kompletné víťazné družstvo: Mirka Jureková, Lucka Šujanská, Alicka Čavajdová, Miško
Roman / tento rok sa nezúčastnil súťaže, pretože okrem dobrého zdravotníka je z neho i výborný
športovec/, Ľubka Oravcová , ku kompletnému družstvu nám chýba Evka Mária Božeková.
Tiesňová
linka

112
Polícia

158
Prvá
pomoc

155
Požiarnici

150

Ahojte, tak posledný krát
v tomto školskom roku sa
stretávame
na
stránkach
nášho časopisu v rubrike
Zdravá škola s poruchami učenia. Viem, že
články boli pre mnohých ťažké
a nezáživne. Možno boli skôr určené pre
rodičov, ktorí sa snažia pomôcť svojim
deťom pri učení a nevedia si rady. Ak
pomohli čo i len jednému žiakovi som
spokojná . Tí, ktorí by sa chceli
o poruchách učenia dozvedieť viac, nájdu
mnoho odpovedí na www.modernaskola.sk

Dyxpraxia
patrí medzi špecifické poruchy učenia
a označuje sa ako vývojová porucha
motorickej funkcie, ktorej hlavnou črtou je
postihnutie pohybovej koordinácie. Nedá
sa však vysvetliť celkovou retardáciou
intelektu alebo špecifickou vrodenou
chybou ani získanou nervovou poruchou.
Je spojená s určitou neobratnosťou pri
vizuálne priestorových úlohách. Problém s
koordináciou by mal byť viditeľný už od
ranného detstva, veľmi skoro po narodení
dieťaťa.
Dyspraxia je známa tiež aj ako syndróm
nešikovného dieťaťa, vývojová porucha
koordinácie alebo vývojová dyspraxia. U
dieťaťa s dyspraxiou je často zreteľný
rozdiel medzi pohybovými schopnosťami
a vekom. Má problémy osvojiť si
komplexné pohybové zručnosti, vývoj
hrubej motoriky je oneskorený, pričom
následné osvojovanie si jemnej motoriky je
pre
dieťa
veľmi
ťažké.
Má problémy v napodobovaní videných

pohybov, má menší záujem o manuálnu
prácu. Je to oblasť, v ktorej sa mu nedarí,
preto ju vykonáva nerado. Takéto dieťa má
dokonca častejšie i rôzne úrazy, práve
vďaka svojej ,,nešikovnosti“. Dieťa
s poruchou
koordinácie
je
často
považované
za
lenivé,
lajdácke
a oneskorené. Poruchami jemnej motoriky
trpí pritom skoro každé desiate dieťa.
Takéto dieťa má problémy so zvládnutím
základných činností sebaobsluhy, je
nemotorné, nedarí sa mu zapájať sa do
detských hier. Dieťa s dyspraxiou v období
dochádzky na strednú školu môže mať
problémy
s ďalším
profesným
uplatnením sa. Výber profesnej orientácie
je sťažený faktom, že dieťa často nevie ani
samo, v akej oblasti je dobré, keďže mu
chýba
pocit
úspechu
v určitých
činnostiach. Môže mať problém naučiť sa
riadiť automobil. Taktiež môže mať veľmi
vážne problémy nadviazať priateľstvá
a vzťahy, kvôli zníženému sebavedomiu.
Nevie rozlíšiť podstatné od nepodstatného.
Stále môže mať problémy so sebaobsluhou
ako je holenie, strihanie nechtov, pri
používaní pomôcok v kuchyni (otvárak,
mixér a pod.). Pokiaľ rodič má
podozrenie, že jeho dieťa má dyspraxiu,
bolo by vhodné navštíviť pediatra alebo
psychologicko – pedagogickú poradňu.
Zároveň je nesmierne dôležité s dieťaťom
o jeho probléme hovoriť. Nie je dobré
tváriť sa pred dieťaťom, že je všetko
v poriadku alebo sa na dieťa hnevať, že je
nešikovné. Ono za to nemôže.

www.modernaskola.sk

* * *Deviataci – poďakovanie * * *
Vo svojom živote dostávame, milí spolužiaci, dosť šancí. Je len na nás, aby sme ich využili.
Jednou z nich je možnosť vzdelávať sa. Ja som túto šancu využila na našej škole, i keď môj
zdravotný stav nie je 100%-tný. Od narodenia trpím ochorením, ktoré sa volá detská mozgová
obrna. Týmto príspevkom sa chcem poďakovať všetkým vyučujúcim za ich trpezlivý prístup. Moja
vďaka patrí hlavne pani učiteľke PaedDr. Jarke Micheľovej a triednej pani učiteľke Mgr. Alene
Drexlerovej. Aj ostatným, ktorí ma učili sa chcem poďakovať. Nesmiem zabudnúť ani na pani
učiteľku Vierku Vlčákovú, ktorá prejavila veľkú trpezlivosť už pri písaní mojich prvých písmen
a veľmi ma povzbudzovala. V 3.a 4.ročníku ma učila p. uč. Jarmila Bandurová, ktorá ma
i naďalej integrovala vo svojej triede. Jej ľudský prístup ku mne bol úžasný.
Moji milí spolužiaci z 9.B! Vy sami viete, ako ste mi pomáhali rôznymi spôsobmi. Bolo to
prenášanie kníh alebo aktovky, alebo odnášanie tanierov v školskej jedálni. S vašou pomocou som
absolvovala školské výlety i exkurzie. Vám patrí moje ďakujem, lebo mnohé veci by som bez vás
ťažko zvládla!
Ďakujem,
Z. Jankovičová, 9.B

Do basy nie!
Na trávnatom dvore pri triedach prvákov a druhákov
sa zhromaždila špeciálna zásahová skupina príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) SR . Išlo o Zásahové
jednotky ZVJS . Špeciálna zásahová skupina plní úlohy súvisiace
s pôsobnosťou zboru pri zabezpečení výkonu väzby a výkonu
trestu, pri ochrane a strážení objektov zboru a pri pátraní po
obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z výkonu väzby
alebo výkonu trestu. (viac sa môžete dozvedieť a pozrieť foto na
www.specialunits.sk ) Žiaci 1.-3. ročníka si pozreli ostrých psíkov priamo v akcii a veruže im aj
niekedy úsmev zamrzol. ☺ Dunčovia zadržali
„páchateľa“ , vystopovali drogy a ukázali veľkú
disciplínu. Máte sa čo učiť....

® I.J.

V Čadci sme v poslednom čase boli pomerne často, pretože sa tam uskutočnili super akcie! A kde
sú super akcie, tam nechýba ani POZNAJKO, náš historicko-poznávací krúžok J
V jeden aprílový deň sme sa vybrali „okuknúť“ svetoznáme Vranovské chodúľové divadlo, jediné svojho
druhu na Slovensku. Čo sú to chodule sme vedeli, ale chodúľové divadlo malo byť pre nás novinkou, na
ktorú sme sa veľmi tešili. Plní túžby odhaliť toto tajomstvo sme
namierili všetku pozornosť na Palárikovu ulicu pri fontáne, kde sa
nezvyčajné pouličné predstavenie malo odohrávať. A poviem
Vám, nesklamalo ! Keď sa zjavili, všetkým nám skoro oči vypadli.
Veď vidieť hercov na vysokých nohách vo výške okolo troch
metrov sa nevidí každý deň. A ako isto na nich stoja, behajú !
A predstavenie? Bol to taký rozprávkovo-historický a trochu
bláznivý príbeh o Jánošíkovi, ktorého najskôr premohol jeden zlý
zbojník, ale Jánošikovi sa podarilo neskôr nad ním zvíťaziť
a vyhnať ho preč z jeho kraja. Po tomto dobrodružstve sa Jánošík
vybral do Ameriky, kde stretol ďalšieho zbojníka –Viliama Tella,
ktorý mu dal splniť tri úlohy. Ak ich vraj splní, uzná, že Jánošík je
najväčší zbojník na celom svete. Najskôr, ako prvú úlohu, mu dal
napiť sa coca-coly, čo bolo pre Jánošíka, ktorý pil len žinčicu,
veľmi ťažké. Ale úlohu aj tak splnil. A tak si Viliam pripravil druhú
úlohu, ktorou bolo udržanie sekery na jednom prste. No aj túto
úlohu sa nášmu zbojníkovi podarilo samozrejme splniť, a tak už
vyhrával Jánošík nad druhým zbojníkom 2:0. Poslednou úlohou
pre Jánošíka bolo nájsť chlapca, spomedzi prizerajúcich sa, ktorý
by tiež udržal sekeru na jednom prste. A ako to už v dobrých
rozprávkach býva, Jánošíkovi sa ho podarilo nájsť, a tak statočne
vyhral a porazil 2000 zbojníkov. Stal sa tak široko-ďaleko
známym zbojníkom, ktorý bohatým bral a chudobným dával.
A ako sa hovorí,
„zazvonil zvonec a už
bol aj tejto rozprávke
koniec.
Škoda,
povedal si nejeden
z nás. Super bolo, že
do
tohto
chodúľového
predstavenia sme sa
mohli zapojiť aj my,
detskí diváci. Všetci
sa najskôr hanbili,
úprimne priznávam,
že
aj
my
POZNAJKOVIA, ale
potom, akoby šibnutím čarovného prútika, to z nás opadlo
a mohli sme sa naplno zabávať. (viď fotografie J )
Toto divadlo, uskutočnené v rámci tradičnej divadelnej akcie
„Palárikova Raková“ (Pre tých, ktorí nevedia, Ján Palárik –
spisovateľ z Kysúc, z Rakovej, písal divadelné hry a týmto
podujatím - prehliadkou divadelných súborov,
sa mu
každoročne prejavuje uznanie) sa mi veľmi páčilo a spríjemnilo

mi celý deň. A následná návšteva našej obľúbenej čadčianskej čajovne bola príjemnou bodkou za našou
poznávacou akciou.
Janka Vlčková, 5.A
A keďže sme sa dozvedeli aj niekoľko zaujímavých informácií o tomto divadle, chceli by sme sa aj
s vami ,milí čitatelia Záškoláka, podeliť o ne:
Vranovské chodúľové divadlo z Vranova nad Topľou
je vlastne rodinný podnik, známy doma i v zahraničí.
Autori divadla – rodina Mira Miháľa používa novú
formu pouličného divadla, kde sú veľkorozmerné
masky kombinované s veľkými bábkami - osobami na
choduliach, čo je na Slovensku ojedinelé. Starý otec
Jozef vyrába obrovské masky, ktoré nosia herci.
Navrhuje tiež kostýmy a vyrába chodúle. Mama
Mirka šije kostýmy a pripravuje rekvizity, tatko Miro
zasa píše scenáre, robí dramaturga = vyberá
a pripravuje repertoár programu, robí režiséra
a v divadle aj hrá, no sám hovorí, že radšej na pevnej
zemi. Na chodúliach stoja jeho dvaja synovia dvadsaťročný Matej a devätnásťročný Miro. Celé
divadlo sa zmestí do auta a prívesného vozíka. Obrie
masky zhotovujú z odpadov. Tajomstvom sú však
chodúle robené na mieru pre každého herca. Divadlo
funguje už trinásť rokov, a s predstaveniami
pochodilo celú Európu !
foto:Monika
Mojtová

NAŠA CESTA ZA SVETOM FARAÓNOV

Už po štvrtýkrát mali možnosť naši žiaci dňa 5. júna 2008 navštíviť hlavné mesto Rakúska
– Viedeň. Jedným z cieľov našej cesty bola i jedinečná výstava v Etnografickom múzeu vo
Viedni s názvom „Tutanchamóm a svet faraónov“.
O šiestej hodine ráno sa autobus firmy Zanado vydal s takmer plne obsadeným autobusom
na šestnásťhodinové putovanie. Cesta neubiehala tak rýchlo, ako sme predpokladali, pre
značnú dopravnú zápchu v Bratislave. Ale žiaci sa rozhodne nenudili. Vypočuli si
zaujímavosti zo života Márie Terézie, cisárovnej Sisi, o pozoruhodnostiach Viedne i niečo
celkom nové zo života v starom Egypte.
Viedeň nás privítala upršaným, ale celkom teplým počasím, ako i mnohými zátarasami
a obmedzeniami v doprave, ktoré súviseli s Majstrovstvami Európy vo futbale. Po
prehliadke Hofburgu, historického centra a gotickej Katedrály sv. Štefana, smerovali naše
kroky

na

spomínanú

putovnú

výstavu

National

Geographic

–

momentálne

najnavštevovanejšiu expozíciu v rámci strednej Európy. A práve táto výstava bola
lákadlom aj pre našich žiakov.

Mali sme možnosť pozrieť si artefakty staré 2500
až 4600 rokov, z toho viac ako 70 objektov
priamo z Tutanchamónovej hrobky, okrem iného
aj jeho zlaté sandále zhotovené špeciálne pre
posmrtný život. Na výstave sú i malé urny, zvané
kanopy, zdobené zlatom a drahými kameňmi,
ktoré slúžili na uchovávanie mumifikovaných
vnútorných orgánov, zlatá kráľovská maska
Psusennesa a mnoho iných cenností. V poslednej
časti výstavy sú vystavené CT snímky, pomocou
ktorých bol vytvorený trojdimenzionálny obraz
Tutanchamóna. Jeho zlatá posmrtná maska však
vystavená nebola, pretože nesmie opustiť Egypt.
Žiaci

navštívili

ešte

jedno

múzeum

„Schatzkammer“, t. j. Klenotnicu, ktorá má dve
časti, svetskú a cirkevnú. Sú tu vystavené
korunovačné klenoty Habsburgovcov, sviatočný
odev šľachty na rôzne príležitosti, výzbroj.
V cirkevnej časti je možné vidieť kalichy, rúcha,
svietniky,

monštrancie

značnej

umeleckej

hodnoty.
Našu

exkurziu

vo

Viedni

sme

zakončili

v nákupnom centre Huma, kde si deti mohli
zakúpiť

darčeky

a drobnosti

pre

svojich

najbližších. Pevne verím, že exkurzia sa
žiakom páčila a prispela k obohateniu ich
vedomostí.
Pri tejto príležitosti sa chcem v mene detí
poďakovať mojim kolegyniam, ktoré takmer
počas celého dňa robili dozor a všetkých 40
detí sa v zdraví a v poriadku vrátilo do svojich
domovov.

Paedr. J. Michelová

Slovenská tenistka

Pri potulkách za vzdelaním, sa nám podarilo stretnúť
hviezdu svetového formátu Dominiku Cibulkovú.
Je to super milé a ochotné žieňa, o čom svedčí i venovanie
nášmu časopisu, rozhovor a množstvo fotografií, pri ktorých
nám ochotne pózovala. V krátkom rozhovore nám stihla
prezradiť, že pochádza z Piešťan. V súčasnosti býva
v Bratislave, kde aj trénuje. Momentálne
je študentkou
súkromného športového gymnázia v Trenčianskych Tepliciach.
Nedalo
mi,
nespýtať sa na
kamarátky z rodiska a zo školy. Dominika odpovedala, že
teraz už má viac známych v Bratislave. Samozrejme, že
sme sa nezabudli spýtať, od koľkých rokov hráva tenis. Od
ôsmich. Tiež nás zaujímalo, akú otázku jej najčastejšie

kladú novinári. Vraj : „ Čo ste si kúpila? “
Táto odpoveď nás prekvapila a zároveň
pobavila. Až neskôr sme to pochopili, keď
sme sa dopočuli , že si potrpí na kvalitné kabelky. Keďže sme neboli pripravení na rozhovor , tak sme
improvizovali. Tak to bolo i pri prosbe o venovanie,
len
čo
Dominika
dopísala, pozrela sa na
to a povzdychla :
„ Keby to videla
mama...“
S Dominikou sme sa
stretli 21. a 22. apríla
2008 v Národnom tenisovom centre v Bratislave pred Fed Cupovým zápasom
Slovensko vs Uzbekistan. Už vtedy Dominika
tipovala víťazstvo, čo sa
neskôr aj potvrdilo. Mali sme možnosť vidieť na tréningu Magdalénu
Rybárikovú, Janette Husárovú, Kristína Kučovú a tiež ich protihráčky
z Uzbekistanu.
Dominike ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v tenise
i v osobnom živote.
Mgr.R.Vlčková

PRAKTICKÝ SEMINÁR „EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE TENISU V TELESNEJ
VÝCHOVE NA ZŠ“
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave v spolupráci so Slovenským
tenisovým zväzom (STZ) usporiadal seminár , na ktorom sa zúčastnili učitelia našej
školy p.Mgr.R.Vlčková a p.Mgr.I.Jurkovič ako jediný z troch škôl ,
ktoré sídlia v našom meste.
Účastníci tohto seminára mali teoretické a
praktické ukážky
v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave (NTC). 21.4.-22.4. sa
stretli, okrem iného, s riaditeľom ŠPÚ PhDr. J.Hauserom, zamestnancom ŠPÚ
pre Tv Mgr. J. Slezákom, PhD., prezidentom STZ RNDr. T. Mackom a inými
ľuďmi , ktorí majú snahu zlepšovať šport na Slovensku .
Za trénerov a inštruktorov by som spomenul Mgr.
R.Horvátha a Mgr.D.Čálika.
Zmyslom projektu bolo , aby deti boli šikovnejšie
nielen v tenise ale v širšom zábere , mal to byť
prostriedok ako deti zaujať k športovým aktivitám ,
k niečomu, čo sa môže zísť do budúcna...nemysliac
výhradne na tenis.
Konalo sa to v období Fed Cupu SlovenskoUzbekistan. Pozreli sme si tréning reprezentantiek oboch štátov , dva týždne po
daviscupovom stretnutí mužov, keď mali ženy hrať o zotrvanie v druhej najlepšej osmičke
sveta v Pohári federácie (Vyhrali sme a zotrvali!!!). Celý projekt priniesol škole nielen
metodickú pomoc, ale aj materiálne zabezpečenie (tenisové rakety , loptičky) , za čo sme
vďačný usporiadateľom projektu. Počas dvoch dní sme sa stretli v NTC so známymi
osobnosťami športového a kultúrneho života
ako : Miloslav Mečíř (tréner, tenis, OH Soul 1988 - zlato ) , Dominika Cibulková (tenis,
reprezentácia SR, a ja dopĺňam – veeeľmi príjemná ), Dušan Galis (futbal, tréner , poslanec) ,
Dušan Tittel (futbal , futbalista Slovenska 1995,1996,1997, generálny sekretár SFZ... ) , Saifa
(moderátor) , ... ☺
Po návrate do školy sme urobili inštruktáž pre ostatné p.učiteľky a následne sme začali
s mesačným tréningovým procesom na hodinách TV. Či z detí vyrastú ďalší reprezentanti ,
to necháme na čas, fenomén , ktorý všetko vyrieši. Keby aj nie, stačí rekreačná láska k športu.
Ale my sme spravili všetko pre to, aby sa im na telesnej zas trošíčku lepšie cvičilo.

®
I.J.

Praktické ukážky policajných „kukláčov“, pyrotechnikov, jazdnej polície, či
zoskoky parašutistov z vrtuľníka, výstavu
techniky polície , hasičov, záchranného
systému... si mali možnosť v sobotu 24.5.
pozrieť návštevníci Dňa polície pri Športovej
hale na Bôriku v Žiline. Pestrý program ,
dokonca i s mažoretkami ASANKA z KNM
, si pozreli aj naši žiaci, ktorí sedeli
v policajných autách , súťažili, kreslili,
preliezali a pozerali na celý tento program
i napriek horúčave.
(Viac o polícií na www.minv.sk)
* * * * * * * * * * * * * § * § * § * * * * * * * * * * * *
To bolo to pekné , príjemné , keď nás polícia
zabávala a ukazovala jej možnosti...Žiaľ kto videl
aj letáky a zobral si ich domov – prečítal, mohol
zistiť i tienisté stránky , ktoré musí polícia riešiť
a na ktoré nás upozorňuje. Takými sú napríklad
DROGY.
DROGA je zákerná a trpezlivá. Závislosť je
dlhá cesta...
Pousmejete sa, ale viete, že vás delí len krok
a už sa trápia rodičia a prácu má práve polícia???
Pod pojmom DROGY sú v takýchto letákoch
myslené omamné a psychotropné látky a prípravky uvedené
v prílohe č.1 k zákonu č.139/1998 Z.z. .
Dlhším používaním trvalo poškodzujú zdravie ,preto sú zakázané.
Toxikománia je stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej intoxikácie jedinca,
pričom ... No vlastne to znamená chorobnú túžbu po týchto látkach-drogách.
Najjednoduchšou a predsa zákernou drogou v mladom veku sú cigarety a alkohol .
Šírenie toxikománie je trestné!!!
Čo Ti môže hroziť?
1. Bude Ti možno dobre , ale určite aj zle.
2. Môžeš mať problémy s rodičmi, rodinou,
kamarátmi , školou a susedmi.
3. Môžeš sa dopustiť priestupku a je možné Ti
uložiť pokutu až do výšky 4 000 Sk.
4. Môžeš sa dopustiť trestného činu , budeš mať
zápis v registri trestov a môžeš ísť do
väzenia.
§ Užívanie drog oslabuje imunitný systém, stávaš
sa náchylný na rôzne choroby. §
§ Môže spôsobiť kolaps centrálneho nervového systému... §
§ Ihly prenášajú hepatitídu B a C , ktoré ničia pečeň ,
prenáša sa vírus HIV. §
§ Na drogy je treba veľa peňazí, pribúda kriminalita ... §
§ Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc , poškodenie srdca, pľúc a obličiek. §
AKÁKOĽVEK ZÁVISLOSŤ ZNAMENÁ KONIEC SLOBODY!
(Viac sa dočítate na: www.drogy.sk , www.drogy-sos.sk , www.prevencia.deti.szm.sk , ... )
Mgr.Ivan Jurkovič

POZNAJKOVIA

V Kaštieli Radoľa sa v posledný májový piatok
konal „krst“ mamuta. A my POZNAJKOVIA
spolu s ostatnými žiakmi našej triedy sme boli
pri tom.
Niektorí nielen ako diváci, ale ako účinkujúci
v programe, ktorý sme pre verejnosť, spolu s
pani učiteľkou Mgr. Monikou Mojtovou,
pripravili (Filipko Maxian, Danko Kubáščik,
Filipko Šteiniger, Majko Macejko, Klárka
Ivanková, Janka Vlčková, Dianka Maxianová,
Tánička Staníková, Nikolka Laščeková,
Nikolka Janáčiková, Martinka Kadáková,
Zlatka Kalužná,). A to pri príležitosti otvorenia
stálej expozície v kaštieli pod názvom Pravek
na Kysuciach (expozícia = vystavené
predmety v múzeu) a aj pre ostatné deti pri

príležitosti MDD.
Do kaštieľa sme spoločne prišli asi hodinu pred začiatkom. Síce sme už mali za sebou generálku, chceli sme
si naše vystúpenie ešte raz vyskúšať. Vhod nám prišla i prítomnosť troch šašov, ktorí mali byť, pred
príchodom ostatných hostí podujatia, našimi prvými divákmi. Keď sme videli, že sa im naše vystúpenie =
divadielko o ľuďoch žijúcich v praveku s názvom
„Ako sme lovili mamuty“ páčilo, ničoho sme sa
neobávali a tréma z nás razom opadla. A naozaj,
poriadne sme si potom pred ostatnými divákmi (
ku ktorým pribudli aj pracovníci Kysuckého
múzea z Čadce a samozrejme tety z kaštieľa),
naše vystúpenie užili. Dokonca sme zabudli aj na
to, že máme oblečené „praveké“ kožušinové
odevy, a to bolo možno aj 30ºC! Boli sme so
sebou spokojní, dostali sme mnoho pochvál,
dokonca aj od riaditeľa Kysuckého múzea pána
Miloša Jesenského, ktorý sa prišiel na program
pozrieť. Súčasťou programu boli aj básne, ktoré
zarecitovali samotní autori z 5.A.
Musím povedať, že na toto vystúpenie sme boli dôkladne pripravení po všetkých stránkach. Naša pani
učiteľka triedna, dejepisárka, vedúca krúžku POZNAJKO a zároveň autorka spomínanej divadelnej hry
i režisérka , to všetko v jednej osobe J, nám pripravila scenár, pohovorili sme si o praveku a spoločne sme
vyrobili jednotlivé rekvizity, odevy a naučili sa texty. Oboznámili sme sa s novou pravekou expozíciou
s mamutkom v kaštieli,...
Po predstavení sme vošli do kaštieľa k malému mamutkovi. Zaviedol
nás k nemu chlapec Daniel zo ZŠ v Radoli, ktorý bol moderátorom celej
akcie, a zároveň aj víťazom súťaže o najkrajšie meno pre mamuta
(súťaž zorganizovalo Kysucké múzeum, prebiehala asi tri týždne pred
týmto podujatím a zúčastnili sme sa jej aj my). Pred našimi očami hodil
na mamutka zelený list a dal mu meno Radoľko, pričom sa navyše stal
jeho krstným otcom. A aj my ostatní sme potom urobili to isté. Ako
odmenu sme nakoniec od vedúcej kaštieľa dostali sladké prekvapenie a
nápoj. Potom sme ešte chvíľu vystrájali na dvore kaštieľa a pani
učiteľka nám všetkým objednala pizzu, ktorá nám po našom výkone náramne chutila. Na tento super prežitý
Deň detí určite nikdy nezabudnem.
Janka Vlčková,5.A

CHLPATÉ ČUDO

A tu sú najkrajšie
výtvory žiakov 5.A
z hodín slohu na tému
MAMUT
/zostavila
Mgr. M. Mojtová/ :

Viem, kto je to Mamutík,
pozná ho aj môj psík.
Prišiel k nám raz na návštevu,
bol on smutný, veru-veru.
Chceli sme ho potešiť,
a náladu vylepšiť.
Pekne sme sa spolu hrali,
užili sme si dosť zábavy.

MAMUTI NA NÁVŠTEVE V ZOO
V ZOO je dnes veľký zhon,
príde mamut s mamutom.
Privezú ich z ďaleka,
je to veľká potecha.
MAMUTKO
Jeden malý Mamutko,
robil by on rád všetko.
Nevedel však toho veľa,
potreboval učiteľa.
Odišiel až do Grónska,
stretol soba z Laponska.
Sob veru múdry bol,
Mamutkovi pomohol.
Naučil ho všetko možné,
hoci mu to bolo čudné.
Mamutko už „veľký“ je,
on už predsa pracuje.
Vybral si on prácu ťažkú,
musí nosiť veľkú tašku.
Pracuje on v zelovoci,
vozí veci o polnoci.
Ráno je už unavený,
chce sa mu len spať.
To je všetko o mamutovi,
ktorý začal pracovať.
Katka Košutová

MAMUT V ZOO
Boli sme raz v ZOO,
videli sme zviera menom Roo.
Videli sme mamuta,
čo preskočil kohúta.

Mamut trúbi na chobote,
túži veľmi po sobote.
Ostatným sa páči to,
že to bude čoskoro.
V sobotu je veľký deň,
prídu deti, to je hej.
Donesú nám dobroty,
nakŕmia nám choboty.
Danko Kubáščik

MAMUT
Krásny, slnečný deň nadišiel,
keď malý mamut na svet prišiel.
Toto hnedé stvorenie,
prináša len prekvapenie
Od rána až do večera behá vonku kade-tade,
maminka ho ani za svet domov nedostane.
S kamarátmi trávi času najviac,
sú to líška, sloník, koník a zajac.
Mamut ale vyrástol,
už aj celkom silný bol.
Myslí si, že už je dosť veľký,
aby skúsil po svete potulky.
Po ceste si nájde partnerku,
a hneď má už deti a celú rodinku.
A teraz už šťastný je,
že svoj život s láskou prežije.
Palko Klučka

Mamut je väčší ako slon,
ale chobot má ako on.

Kly, to sú jeho silná zbraň,
beda tomu, kto narazí naň.
Od strachu by sa rozplakal,
a potom by zutekal.
Dominik Kotrč

HUŇATÝ MAMUT
Huňatý kožuch, veľké kly,
dlhý chobot, dávno žil.
Keby tu dnes bol a ja s ním,
hral by som sa s ním veľa dní.
Chcel by som vedieť, čo rád má,
kedy spí, žerie a kedy sa hrá.
Filipko Šteiniger

BÁSEŇ O MAMUTOVI
Bol raz mamut strapatý,
malý, hnedý, ušatý.
OBOR MAMUT

Vyskočil a poďho vnohy,
rýchlo preč od tej nezhody.
Janka Vlčková

MAMUT

Zima? Tá mu nebýva,
bo ho kožuch zohrieva.

Napriek tomu, že bol malý,
preskočil aj dve Hany.
Ušiel im ten za roh,
kde bol veľký rároh.

Hrali sme sa do večera,
utiekla nám aj večera.
Mamutík bol celý šťastný,
že má kamarátov skvelých
navždy.
Priatelili sme sa stále,
veď je čudo pekné, malé.
Dianka Maxianová

Mamut to je veľké zviera,
v chobote si jedlo zviera.
Veľké oči, veľké ústa,
pred ním je vždy veľká úcta.
Martinka Kadáková

Mama sa vždy strachuje,
kde jej malý synček je.
Vždy, keď sa jej synček vráti,
po vláskoch ho postrapatí.
Miška Hofferová

MAMUT A BÁSNIČKA

TANCOVAČKA

PRAVEKÉ ZVIERA

Malý mamut ráno vstal,
topánky si zaviazal.

Sedí mamut pri potoku,
veľká slza tlačí sa mu v oku.
Ublížil si prednú labu,
nemá kto mu dať obkladu.

Mamut to je čudné zviera,
nie je naňho rýmov veľa.
Preto sedím, rozmýšľam
a básničku vymýšľam.

Uvidí to žabka malá
a studený obklad hneď mu dala.
Mamut celý šťastím žiari,
že kamaráta má už i v močiari.

Ešte dávno v starom svete,
boli zvery veľmi veľké.
Veľké aj tie stromy rástli,
pod nimi mamuty sa pásli.

Noha už je celkom zdravá,
môže byť už i zábava.
Tancovačka je už veľká,
mamut žabku k tancu láka.

Veľké telo, krátky chvost,
miesto nosa dlhý chobot.
Podobá sa na slona,
ale veľké telo má.

Nad ránom už všetci chodia,
od únavy si kĺby mastia.
A náš mamut celý šťastný,
že zažil večer krásny.
Majka Mihaldová

Na hlave kly veľké nosil,
nepriateľa nimi kosil.
Kožu silnú a chlpatú,
do vody a do nečasu.

Najedol sa velice,
vybral knižku z police.
Zatrúbil na chobote,
a pokračoval v robote.
Rozbehol sa do lesa,
vyvetrať si „kolesá“.
Sadol si na lavičku,
začal čítať básničku.
Básničku o príšere,
ktorá všetko poberie.
Tak sa veľmi bál,
až rodičov vyľakal.
Kristián Kozelek

MAMUTIE MLÁĎA
MAMUT BOBY
Prešli sme už celý svet,
a mamuta nikde niet.
Treba niečo vymyslieť!
Vezmi papier, pero,
nakresli si niečo z neho.
Oči, uši a chvost,
až máš o ňom lepšiu vedomosť.
Ešte meno – malý Boby,
to sa k nemu celkom hodí.
Mirka Sýkorová

MALÝ BIMBO
Išiel mamut na prázdniny,
počul tam on dve noviny.
Vraj k ním prišla teta Zitka,
doviedla tam svojho dedka.
Dedko ten bol mamut veľký,
doniesol mu podkolienky.
Malý mamut Bimbo vraj,
podkolienky roztrhal.
Vraj mu boli veľmi úzke,
doniesol ich k sestre Zuzke.
Sestra Zuzka mu ich štopká,
nadáva mu, či je slúžka?
Pavlínka Pavlusíková

Žije mladý mamut v novoveku,
naozaj lepšie ako v praveku.
Spoznávať chce nový svet,
začnime už radšej hneď.
Zastaví sa v blízkom meste,
už mu stojí auto v ceste.
Narazí na úzku cestičku,
nasadne na električku.
Je to veru veľká psina,
dostal sa nám až do kina.
Keď si lístok kúpiť chcel,
do pokladne ísť nesmel.
Keďže nemal ani eur päť,
musel sa hneď vrátiť späť.
A to bola cesta krátka,
toho nášho mamuliatka.
Simonka Lehotská

Dnes už takú vzácnu zver,
neuvidíš, to mi ver.
Martinka Doová

MAMUT A ŽOFKA
Kedysi dávno jeden mamut žil,
čo si vždy rád nohy vyložil.
Jedol veľa surovín,
z toho najviac obilnín.
Kamaráti si z neho srandu robili,
mnohokrát sa s ním aj pobili.
Bol on veľký chlap,
nenechal to veru tak.
Chobotom sa zahnal,
keď zrazu zbadal,
Žofka veľká mamutica,
vyzerala celkom súca.
Vzala si mamuta za muža,
na svadbe kvitla ako ruža.
Mali deti hravé,
čo sa radi hrali v tráve.

MAMUT A TIGER
Malý mamut v skrýši spí,
číha naňho tiger zlý.
Veľký tiger, choď hneď preč!
ak nepôjdeš, napichnem ťa tiež.
Hladný tiger číha stále,
tancuje tam sťa na bále.
Mamut sa ho trocha bojí,
preto čaká v plnej zbroji.
Zlatka Kalužná

A tak je koniec tejto story,
ostatné vedia len staré stromy.
Klárka Ivanková

Lastovičky

Budík
Ráno budík robí krik
ako dáky nezbedník.
Zvoní, kričí: ,,Holá, holá
škola volá.
Žiaden
spachtoš
ju

,,Lastovičky
nosia
cvičky“veveričky.
Vlastnia biely podbradník
taký čistý ako nik.
nezdolá.

povedali

Páčia sa im nohavice
sú najväčšie parádnice.
V zobáčiku steblo trávy
vraj im potom dobre trávi.

Rýchlo vstať
a pyžamo upratať!“
Nepomôže naň však skríknuť,
Stačí ho len iba vypnúť.
L. Sucháňová, 8. A

Nebývajú však na strome,
no pri okne v každom dome!
L. Sucháňová, 8. A

Deň bez mobilov
V minulosti bola doba, kde mobil mali iba bohatí ľudia. Bol to druh
mobilu, ktorý bol síce
veľký,
ale
dalo
sa
telefonovať. Nedali sa však
posielať
SMS- ky. Doba
sa
veľmi
posunula
vpred, mobily
sa stále
zdokonaľujú. Noví výrobca
medzi sebou súperia, aby
vytvorili
najkrajší
a zároveň
aj
najkvalitnejší mobil.
V dnešnej dobe si už nedokážeme predstaviť svet bez
mobilov. Dokonca i malí prváci majú kvalitné mobily, čo
v minulosti nebolo možné.
Stali sa neodlučiteľnou súčasťou nášho života. Niektorí ľudia si už zvykli
na život s mobilom. Sú nervózni, stále musia niečo robiť. 27. máj je deň
bez mobilu. Nechajme si ho aspoň v tento deň doma, uložený na
poličke.
M. Kekelyová, 9. A

*15.4. Krajské kolo – vybíjaná 3.m (Fojtíková, Kekelyová, Čičalová,
Kopasová, Gajdlanová, Kremželáková , Bendová, Ščambová, Čimborová,
Pavlinová, Mečárová, Trnovcová), najlepší výsledok školy !!! SUPER!
*V dňoch 17.4.-25.4. sa budú konať futbalové turnaje od najmladších
žiakov a ž po dievčatá.*
Výsledky: Tak toto radšej nekomentujem, ale aj snaha sa cení
a získavanie skúseností je na nezaplatenie. No predsa len- starší žiaci
vyhrali okresné kolo, ale v regióne pohoreli nad školou z Čadce.
*23.5. – okresné kolo
ATLETIKA (konalo sa na
našej škole)
Dievčatá – 2.miesto
Chlapci – 1.miesto
Jednotlivci:
1.m Chupáč – 60m ,
2.m – Kalužný –diaľka ,
2.m Martinec – 300m ,
3.m Bugáň – hod.kriket ,
2.m Jakubík – guľa ,
3.m Chupáč – 1000m ,
2.m štafeta CH ,
2.m Dubovská – diaľka ,
3.m Purašová – diaľka , 3.m Škoríková – 60m a 300m , 1.m Mičáková – hod kriket. ,
2. miesto štafeta D

A MÁME POHÁR !!!
Od septembra do júna 2008 sa štvorkolovo odohrali
stretnutia Mestskej ligy vo volejbale dievčat. Spomedzi
škôl: ZŠ Clementisova , ZŠ Suľkov , ZŠ Povina a ZŠ
Nábrežná sme práve my ukoristili v piatok 6.6.2008
víťazný pohár a stali sa majstrami. Dievčatá vidíte na fotografii s diplomom. GRATULUJEME.
Mgr.Ivan Jurkovič

Halušky s kyslou kapustou
Potrebujeme:
500 g zemiakov, 1 cibuľu, 200 g polohrubej múky, 1 vajce, soľ, 100
g údeného oštiepku, 200 g údeného mäsa, kyslú kapustu, 100 g
údenej slaniny, olej
Cibuľu nadrobno nakrájame a opražíme na oleji. Pridáme kapustu,
podlejeme kapustovou šťavou a pol hodiny dusíme. Zemiaky uvaríme v
šupke, ošúpeme a pomelieme v mlynčeku na mäso. Údené mäso
pomelieme spolu s oštiepkom a premiesime, vytvoríme plnku. Z pomletých
zemiakov, vajíčka a múky vymiesime zemiakové cesto. Slaninu nakrájame
a osmažíme. Zemiakové cesto plníme plnkou a tvarujeme guľky. Varíme ich
približne 15 minút v slanej vriacej vode. Uvarené guľky podávame s
kapustou a usmaženou slaninou.
Liptovské batôžky
Potrebujeme:
750 g zemiakov, 2 žĺtky, soľ, 1 lyžicu krupice, 4 lyžice hrubej múky,
1 lyžicu masla, 2 dl kyslej smotany
Slaná tvarohová plnka: 300 g tvarohu, soľ, 1 lyžicu posekaného
kôpru, 70 g údenej slaniny
Zemiaky uvaríme v šupke, scedíme, očistíme a postrúhame alebo
zomelieme na mlynčeku na mäso. Pridáme žĺtky, soľ, krupicu, múku a
vypracujeme cesto, ktoré rozvaľkáme na pomúčenej doske a pokrájame na
štvorce. Na každý štvorec dáme asi lyžičku tvarohovej plnky, okraj cesta
prehneme, postláčame a batôžky uvaríme v slanej vode. Uvarené scedíme,
pokvapkáme maslom a polejeme kyslou smotanou. Tvarohovú plnku
pripravíme nasledovne: Tvaroh pretrieme, osolíme, pridáme posekaný
kôpor, rozškvarenú pokrájanú slaninu a premiešame.
Výborné tvarohové koláče
Potrebujeme:
100 g masla, 80 g práškového cukru, troška soli, citrónovú kôru, 2
dl mlieka, 20 g droždia, 2 žĺtky, 480 g hladkej múky, na natieranie
dva žĺtky, 30 g masla
Tvarohová plnka: 4 žĺtky, 100 g práškového cukru, 1 balíček
vanilkového cukru, 300 g tvarohu, 200 g pretlačených zemiakov
Maslo s práškovým cukrom dobre vymiešame. Pridáme trošku soli,
postrúhanú citrónovú kôru a premiešame. Vo vlažnom mlieku rozpustíme
droždie a prilejeme k vymiešanému maslu. Ďalej pridáme žĺtky, múku a
dobre vymiesime na hladké cesto. Necháme na teplom mieste vykysnúť.
Vykysnuté cesto rozdelíme na dva diely. Jeden rozvaľkaný diel položíme na
vymastený plech, natrieme tvarohovou plnkou, založíme druhým
rozvaľkaným dielom a kraje dookola popritláčame. Žĺtky s maslom
vymiešame, potrieme nimi pripravený koláč a vložíme do vyhriatej rúry
upiecť.
Plnka: Žĺtky s cukrom a vanilkovým cukrom dobre vymiešame. Pridáme
pretlačený tvaroh, v šupe uvarené, ošúpané, pretlačené zemiaky a dobre
spolu vymiešame.

LETNÉ TÁBORY NA SLOVENSKU – TRENČIANSKE TEPLICE
Vážení rodičia, v tomto roku otvárajú počas letných prázdnin Super Fantáziu - krajinu
detských snov v prekrásnom prostredí rekreačného zariadenia Oliwa, blízko známeho
kúpeľného
centra
Trenčianske Teplice.
Milé deti, v Super
Fantázii sú pre Vás
pripravené dni plné
zábavy, súťaží,
športovania, klubovej
činnosti, ale aj príjemného oddychu. Už teraz sa na Vás teší kráľ Laco, kráľovná Elena,
Anjelik, Kony, Džokejka, Dídžej, Filmuška, Réžo, Háčik, Pedál, Hip-hop, Diskos, La-skala,
PC-man, Horal, Farbička, Dúha, Muška,
Tréner, Elektromen
a ďalší vedúci.
Programová
ponuka: Každý
deň si môžu deti
vybrať niektorú
z klubových činností:
Motoklub - jazda na motokáre, elektromobile, elektroskútri a
jazda na superkolobežkách, horolezecký
Na stene - cvičná lezecká stena, jazdecký
Koník - jazda na koňoch, PC klub
Playstation - pc, playstation a internet, strelecký
Kuša - športová streľba z kuše, lukov a vzduchových pušiek,
dance klub
Let's dance - spoločenské a moderné umelecký
Batika - batikovanie, výtvarná výroba, body art, spoločenské hry
Stolný futbaltance, - elektronické šípky, stolný futbal, rôzne druhy
spoločenských hier, turistický
Oddych na túre- základy turistiky, vychádzky do lesa, športový
Volejbal? - futbal, tenis, volejbal, basketbal, minigolf, croquet, ping-pong,
streetball, badminton, petangue, televízia Fantázia - tvorba krátkych filmov,
dramatických útvarov.
Súťaže a zábava: klobúkovácia, tipovačka, reality show - hľadáme dievča a chlapca Fantázie,
Superstar, Čertoviny, Miss a Mister Fantázie, tanečná súťaž, talentárium, olympijské hry,
turnaje, Neptúnove hry, jarmok, karneval, zábavné podnikanie, noc plná strašidiel, tombola,
ohňostroj, tajomstvo lesa, výlet do Trenčianskych Teplíc, každý večer diskotéka a premietanie
videofilmov. K dispozícii sú futbalové, volejbalové, streetballové ihriská, tenisový kurt, pingpongové stoly, klubovne, bufet a bazén.

Medzi najpopulárnejšie umenie ulice patrí grafity.
Sprejové obrazy oslovujú najmä mladých. Pojem
grafity je nám všetkým určite dobre známy.
Nestretneme
sa
s ním
v galériách,
či
iných
priestoroch
ponúkajúcich
umenie, práve naopak, tento
druh umenia okupuje priestory ulíc. Grafity však
nie sú iba provokáciou, či vandalstvom. Sú
hľadaním samého seba, hľadaním vlastnej
identity. Skrývajú v sebe odkaz, ktorý je čitateľný
len pre samého tvorcu, čím mu dávajú slobodu.
Grafity sú zaujímavé nielen svojím obsahom, ale predovšetkým formou.
Rôznorodosť farieb, písma, trojrozmerné efekty, štruktúry, rôzne
techniky, deformácie, divoké farby – sprej, farba z plechoviek, kresba,
koláž..., to všetko sú grafity. Ich vývoj prešiel od jednoduchých značiek
cez štylizované tagy / visačka s adresou, nezrozumiteľný pseudopodpis –
prezývka/ až k tzv. Old style a Wild style.

Michal Jati z 8. C sa grafitom venuje a tu je jeho
skrátená úvaha:
Už v dávnych dobách si ľudia maľovali svoje
domovy, ktorými boli kedysi jaskyne. Tak sa
vyvinulo
aj
posledné
výtvarné
umenie
grafity, ktoré prevláda najmä vo väčších
mestách. Toto výtvarné umenie vzniklo v New
Yorku v najbláznivejších štvrtiach, ako je
napríklad Brooklin. V týchto štvrtiach je
najväčšia kriminalita: drogy, zbrane, čierne trhy. To všetko je tu
na dennom
poriadku. Ľudia, ktorí tu žijú
sú skorumpovaní americkou vládou. Nikoho to
nezaujíma, lebo vláda sa zaujíma len
o naplnenie
vlastných
vreciek
a nie
o nejaké ľudské trosky, ktoré nemajú často
čo jesť a piť. Preto si títo ľudia začali
vymaľovávať
svoje
chatrče
a skromné
príbytky
pestrofarebnými
maľbami
po
stenách. Toto výtvarné umenie bolo dlhú
dobu len v New Yorku, ale po páde železnej
opony v Nemecku sa grafity rozšírili do celej Európy.

POSLEDNÉ FOTO 9.ROČ. NA ZŠ

ÚSMEV PRI PRÁCI NESMIE CHÝBAŤ...
ŠPORTOVÉ TROFEJE 2007-2008

PRÍPRAVA NA...

SÚŤAŽ MISS ? ALE NIE, ATLETIKA!

NO, HLAVNE POZOR...!

FOTO DO ČASOPISU...

Foto: FinePix S 5500 ® I. J.

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
-Čím by si bol radšej, hlúpym alebo
plešatým?
-Hlúpym.
-???-Pretože to tak nebije do očí.
Zomrie programátor a dostane sa do pekla. Po týždni zavolá Lucifer Bohu:
-Čo si mi sem poslal za blázna. Zničil mi všetky kotle, uškrtil všetkých čertov a už 3
dni behá po chodbách a kričí:
-Kde je prechod do druhého levela?!
Policajt zastaví blondínku na ulici. „Slečna, váš pes
nemá košík.“ „Ale my nejdeme nakupovať,“ odvetí
blondínka. „Prepáčte, to som nevedel.“
Blondínka príde do knižnice a hovorí:
-"Minulý týždeň som si u vás vypožičala jednu knihu. Bola to tá
najnudnejšia kniha, akú som kedy čítala. Príbeh bol úbohý, a bolo
v ňom príliš veľa postáv!"
Pán z knižnice sa uškrnie a povie:
-"Ach, tak to vy ste boli tá, čo nám zobrala telefónny zoznam."
Zubná kefka sa sťažuje :
Akú špinavú robotu musím robiť !
A čo mám povedať ja! ozve sa toaletný papier.

Učiteľka sa pýta Dežka:
-Dežko, máš dve jabĺčka a ak jedno zješ, čo ti
ostane?"
-Ohryzok, odpovie Dežko."

Vieš prečo chodia policajti po
dvoch?
Lebo jeden pozná cestu tam a
druhý naspäť.

množné číslo
rysovacia potreba
školský časopis
názov stromu na b...
1. 6. je Medzinárodný deň...
jadrová elektráreň na Ukrajine
hl. m. Slovenska
sl, spisovateľka Ľudmila
naše najvyššie veľhory
J. Jančiga, 9. A

Kto má meniny v poslednom dni v roku?
snežný muž
priateľ Šreka
hl. mesto Ukrajiny
ukladáme do nej peniaze
sviatok detí
ľudia v jedn. čísle
3. mesiac v roku
osvieži nás v lete
píšeme ho blízkym ľuďom
hl. mesto Rakúska
B. Fojtíková, P. Gajdlanová, 6. A
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áreň na Ukrajine

! Výsledky ANKETY ! Výsledky ANKETY ! Výsledky ANKETY !
☺ ☺ ☺
Veľmi nás potešilo, že ste sa v takom počte zúčastnili našej ankety z minulého čísla
Záškoláka. Ďakujeme! Svedčí to o tom, že Záškolák má veľa priaznivcov. Vaše názory
sú pre nás nápadom pre ďalšiu prácu v redakčnej rade a určite z nich mnohé využijeme.
Zaujímavé a príťažlivé články pre všetkých jednoducho nie je uskutočniteľné. Každému
vyhovuje niečo iné. Tak sa to prejavilo aj v ankete. Účastníkmi ankety boli žiaci 1. až 8.
ročníka, a boli by ste prekvapení, že aj tí najmenší čitatelia majú už svoj vyhranený názor.
Najviac sa im totiž páči: fotogaléria, tajničky, vtipy a samozrejme, kde účinkujú oni sami.
Starší žiaci by mali veľmi radi Záškoláka vo farbe a lacnejšieho. To sa v dnešnej dobe
splniť nedá. Lebo iba výdavky spojené s tlačou presahujú naše možnosti, a to je
čiernobiela. Veľmi by sme boli radi, ak by mal niekto také možnosti a zabezpečil nám
vydávanie časopisu vo farbe, nech nám dá vedieť. Na webovej stránke si môžete pozrieť
časopis aj vo farebnom prevedení. Zatiaľ toľko a tu sú vyžrebovaní výhercovia ankety:
B.Ficková-1.A , D.Kýšková-1.B, V.Šimášková-2.A, M.Čelko – 8.A
Odmeneným výhercom blahoželáme a tešíme sa na vašu ďalšiu spoluprácu.
*Riaditeľstvo ZŠ Nábrežná ďakuje rodičom našich žiakov, ktorí prispeli 2% z dane.*

V tomto školskom roku sme zažili dve veľmi smutné udalosti. Navždy nás opustili žiaci a spolužiaci :

VERONIKA KRÁLIKOVÁ z 9.C
a
PETER FUNTEK
z 8.C
Sú chvíle, na ktoré nestačia žiadne slová...

Ak je máj záhradníkom, nie je pre stodoly
milovníkom.
Ak sú v máji hríby červivé, bude suché
leto.
Ak v máji neprší, jún to dovŕši.
Chladno a večerné hmly v máji, ovocie a
sena dajú.
Májová voda vypije víno.
Studený máj v stodole raj.
Suchý marec, chladný máj - bude
humno ako raj.

Suchý marec, mokrý máj - bude humno
ako raj.
Dážď sv. Žofie slivky veľmi ubije.
Žofia pole často zalieva.
Žofia víno vypíja
Pekné počasie dnes sľubuje úrodný rok.
Medardova kvapka - 40 dní kvapká.
Na sv. Barnabáša, búrky často strašia.
Na sv. Antona brúsenie kôs začína.

REDAKČNÁ RADA: Mgr. Daniela Čepelová – šéfredaktor, Mgr. Ivan Jurkovič – prepis, grafická úprava,
foto, L.Sucháňová, A.Šútorová, R. Doová, D. Gajdlanová, A. Božeková, a A. Mečárová – členovia rady.
Ďakujeme, pani učiteľke Ľ.Kultanovej a žiačke A.Ondruškovej z 9.B za titulnú stranu, pani učiteľkám
M.Mojtovej, R. Vlčkovej, O.Štefankovej, J.Bandurovej, J .Kubišovej , Ľ.Hruškovej , J.Michelová,
E.Vlčáková, D.Čepelová, I.Jurkovič a ďalším učiteľom a žiakom za príspevky do dnešného čísla.
V časopise sme použili aj informačné zdroje z webových stránok. Sorry za gramatické chybičky.
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