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Milé čitateľky a čitatelia!
Čarovná atmosféra Vianoc aj vás vždy
tak opantáva? Vždy znova a znova? Možno si
poviete, aké
čaro Vianoc? Po snehu ani
pamiatka, plné obchody ľudí, doma
aj v práci plno
roboty... Bohužiaľ,
asi to už iné nebude.

Ale dlhé zimné večery sú
predsa stvorené na pečenie
vianočných
koláčikov.
Za
oknom
je
chladno
a tma,
vyhriatou
kuchyňou sa vznáša sladká vôňa vanilky
a čokolády.

K tomu
všetkému
vianočnému
pohodliu vám prajeme v novom
roku 2009 všetko najlepšie, veľa
zdravia, ŠŤASTIA A RADOSTI.
Vaša redakčná rada

* Tentokrát bola našim hosťom Mgr. Mária
Holíková z Nesluše. Mladá, usmievavá, srdečná.
A prečo práve ona? A vo Vianočnom čísle?
1.Ako ste sa vôbec dostali k myšlienke cestovať
do Austrálie? (A)
Do A som sa rozhodla ísť v r. 2005, keď som bola
v Kolíne nad Rýnom na Svetových dňoch
mládeže(SDM sú stretnutia mladých ľudí z celého
sveta so Sv. Otcom). Tam bolo vyhlásené, že v r.
2008 budú v A, tak som začala šetriť peniažkyJ.
2.Mohli by ste nám toto podujatie priblížiť? (v akom termíne, meste)
Bola som na 23. SDM, ktoré na SR organizovali(konferenční biskupi) mládežnícke centrum
v BB. Konali sa v Sydney od 10.-20. júla. Týmto SDM ešte predchádzali dni v diecézach.
Prvý týždeň som strávila v Melbourne a druhý týždeň v Sydney.
3.Prostredníctvom čoho ste sa tam dostali?
Dostala som sa do A cez konferenciu biskupov a jednotlivé rehole.
4.Vedeli by ste nám povedať, koľko tam bolo približne ľudí?
Na záverečnej sv. omši bolo približne 500-600 tisíc ľudí z celého sveta, tento počet nebol
obmedzený. Zo SR tam bolo 220 Slovákov, 5 Kysučanov(medzi nimi aj ja) a 2 biskupi
a kňazi.
5.Ako prebiehal váš deň?
Mali sme duchovný a kultúrny program. V Melbourne sme bývali na školách, kde bol kňaz
a komunita Slovákov. Deň sa začínal raňajkami, modlitbou, a potom nasledoval voľný
program. Americký futbal, exkurzia po meste, spoznávanie
okolia, výlet na Philip Island (Národný park, tam som videla
tučniakov vychádzajúcich z mora), kostoly, katedrály aj
parlament, potom obed, večer sv. omša a individuálny program.
V Sydney to bolo iné, lebo tam bol bohatší hudobný program. 1.
deň sa uskutočnila otváracia sv. omša s austrálskym
kardinálom, s biskupmi diecézy o Duchu sv. Nasledovali rôzne
vystúpenia hudobných skupín pôvodných obyvateľovAborigencov, workshopy kde sa mohli ľudia prihlásiť. Páčila sa
mi tam hraná krížová cesta, kde Ježiš prechádzal s ostatnými po
celom meste. Do kultúrneho programu spadali návštevy múzea,
známu operu, ZOO s klokanmi, akvárium...
6. Čím vás to zaujalo?
Videla som pápeža, ktorý mal záverečnú sv. omšu, ale priamo
som sa s ním nestretla, pretože vpredu boli priamo určení ľudia- kňazi, biskupi a za nimi
státisíce ľudí.
7. Čo vám do života dalo toto stretnutie? Neboli ste sklamaná?
Sklamaná som určite nebola, práve naopak, bola som nadšená. Bol to úžasný pocit, keď som
zistila, že cirkev je univerzálna. Videla som jednotu cirkvi a to, že viera spája ľudí napriek
bariére jazykov. To bolo úžasné!
8. Prezradíte nám aj niečo zo súkromia? Vieme o vás, že ste z Nesluše, kde aj učíte, ale
nevieme čo.
Áno, učím v Nesluši na 1. stupni základnej školy. Učím náboženskú výchovu, to je jediný
predmet, aký vyučujem..
9. Aké sú vaše záľuby?
Rada čítam. Iné koníčky v podstate ani nemám.
10. Posledná otázka. Chceli by ste by ste si to zopakovať, keby bola tá možnosť?
Asi áno. Prekvapilo ma, že aj keď katolíkov je v Austrálii iba 27%, teda nie veľa, ľudia
v Austrálii boli veľmi milí, prijali pútnikov do svojej krajiny, aj keď neboli katolíkmi a to bol
katolícky program.
Za rozhovor poďakovali Lucka Sucháňová a Dáška Gajdlanová 9.A

Dnes sme do horúceho kresla posadili
sympatickú mladú pani Janku Púbalovú,
ktorá zastupuje našu účtovníčku na materskej
dovolenke p. Katku Bielu
Akú funkciu máte u nás na škole a aká je Vaša náplň
práce?
Nastúpila som na pracovnú pozíciu účtovníčky ,okrem toho
vykonávam aj ďalšie administratívne činnosti.
Aká bola Vaša práca predtým ako ste nastúpili na ZŠ
Nábrežnú a čo ste tam robila?
Pracovala som v Informačnom centre podnikateľa na zákazníckom servise, moja náplň práce široká.
Mala som na starosti reklamácie, maloobchod, zastrešovala som prenájom dreveníc v Zázrivej.
Čo Vás inšpirovalo, aby ste k nám prestúpila?
Predovšetkým nové pracovné skúsenosti a vzdialenosť do práce.
Nelákalo Vás niekedy aj učiť?
Nie.
Čím ste chcela byť, keď ste bola malá?
Chcela som vždy pracovať v zdravotníctve, alebo v administratívnej oblasti, čo mi aj vyšlo.
Aké máte koníčky?
Záhrada, čítanie, mám 4-mesačného ovčiaka Arga a ten ma momentálne zamestnáva, tak na iné
koníčky nemám veľa času.
Rada cestujete? Ak áno, kde ste už bola a kam sa ešte chystáte, alebo chcete ísť?
Cestujem rada a hlavne rýchlo. Tento rok som bola v Chorvátsku na ostrove Brač. Cestovala som
lietadlom a za 1 hodinu som bola pri mori, potom ma čakala ešte plavba trajektom približne 1 hodinu.
Do Chorvátska chodievame aj autom, to mi tiež vyhovuje. Ako som už spomínala chodíme spolu
s rodinou na ostrov Brač do mestečka Supetar.
Ako a kde budete tráviť Vianoce a Silvestra?
Keďže sme tento rok dokončili stavbu domu, plánujem tráviť sviatky v novom dome. Na Silvestra
nechodievam nikam, väčšinou ho trávim v kruhu svojich blízkych.
Máte už darčeky pre svojich blízkych?
Ešte nie, všetko ma len čaká J.
Vyrábate alebo radšej kupujete darčeky?
Radšej kupujem darčeky.
Dávate si na Nový rok nejaké predsavzatia?
Nie nedávam si žiadne predsavzatia, jeden krát som si dala a nesplnila som ho.
Čo robíte vo svojom voľnom čase?
Momentálne ma plne zamestnáva dom, keďže sa postupne sťahujeme a dokončujeme ešte drobnosti.
Cez leto trávim väčšinu času na záhrade.
Akí máte najkrajší zážitok z detstva?
Mala som pekné detstvo, takže neviem určiť iba jeden zážitok. Ale veľmi rada spomínam na prázdniny
u babky na dedine.
Keby ste mali milión korún (33 333.3 € ☺), čo by s ním robili?
Určite by som si prenajala na jeden mesiac dom v dedinke Bobovisca na ostrove Brača poznávala by
som celý ostrov. A za zvyšné peniaze by som navštívila ešte ostrov Hvar.
Za rozhovor poďakovala A. Lacková, 8. A

Ak sa spýtame detí, ktoré sviatky v roku
majú najradšej, určite sa všetky zhodnú
a vyslovia slovo Vianoce. Ani deti 2. roč.
A nie sú výnimkou. Vianočná besiedka aj
tento rok pootvorila dvere našej triedy
blížiacim sa sviatkom. Pripravené miesta sa
postupne zapĺňali rodičmi, starými rodičmi,
súrodencami, tetami ... Nikto nevstúpil
s prázdnymi rukami. A tak sme mali stoly
plné
vianočných dobrôt.
Sviatočnú
atmosféru dotváral vyparádený, rozžiarený
stromček. Darčeky od detí pre prítomných
hostí prichádzali v podobe pripraveného pestrého programu. A tak sa pod vianočným
stromčekom objavili nádielky previazané veľkými mašľami lásky. Deti sa prezentovali
divadelnou scénkou Rukavička, piesňou, tancom, hrou na hudobné nástroje, prednesom
a nechýbala ani vianočná koleda. Na záver besiedky zazneli slová šťastných detí
„Bolo
to supeeer!“

Foto:MárioCetera
Napísala: Mgr. Jarmila Bandurová

My – POZNAJKOVIA – členovia historickopoznávacieho krúžku POZNAJKO
sme v jednu
novembrovú nedeľu spojili príjemné s užitočným. J
Na našej ceste za poznávaním sme si tentokrát „vzali na
mušku“ Kaštieľ v Radoli, kde sa mala konať akcia
organizovaná Kysuckým múzeom v Čadci a jeho
pobočkou v Radoli s názvom „Ochutnávka stredovekých
jedál.“
Neodolali sme. A povieme Vám, bola to teda akcia! Plná
nových a zaujímavých informácií z histórie, plná jedál
z obdobia stredoveku, plná stredovekej hudby,
stredovekého oblečenia, zbraní....
Už po príchode do areálu Kaštieľa v Radoli nás omámila
príjemná vôňa „stredovekého gulášu“ (vraj z konského
mäsa J), a po prekročení prahu kaštieľa sme zacítili
vôňu medovníčkov a vianočných oblátok. Mysleli sme si,
že zdobenie medovníčkov je jednoduché, no
vlastnoručne sme zistili, že sme sa mýlili. Radšej sme to
prenechali tete, ktorá zdobenie a pečenie medovníčkov
predvádzala, predsa len bola v tom profík.
Ani ochutnávku stredovekých jedál sme si nenechali ujsť
.J Zamaškrtili sme si na kaši z cíceru (predtým sme ani
nevedeli, že existujeJ), na celozrnných plackách
s medom alebo cesnakom, a samozrejme sme vyskúšali
aj nevšedný guláš. Páčilo sa nám aj to, že zamestnanci
múzea boli oblečení dobovo.
A aj stredoveká hudba, v podaní niekoľkých mladých
ľudí zo Strečna, sa nám páčila. Dokonca zahrali
a zaspievali latinskú pieseň špeciálne pre nás – pre
POZNAJKOV J
V kaštieli sme navštívili aj nášho starého známeho
mamutka Radoľka a ostatné vynovené expozície
k dejinám Kysúc. Odvšadiaľ na nás dýchala história.
Aké bolo naše prekvapenie, keď sme v istej chvíli začuli
streľbu! Vybehli sme na nádvorie a zbadali šarmantných
chalanov a mužov, oblečených za rytierov a zbrojnošov,
ktorí boli vyzbrojení nielen díkami, ale aj mečmi
a strelnými zbraňami. Pri výstreloch sme takmer
ohluchli. Keďže na nádvorí ešte nebol dostatočný počet
divákov na ich šermiarsky program, hľadali detských
dobrovoľníkov, ktorí by viedli sprievod šermiarov
a previedli ich po okolí, a spoločne tak pomocou bubna
pozvali ľudí z Radole na šermiarske predstavenie.
A predstavte si, prihlásila sa naša nebojácna Klárka,
ktorá si ešte na pomoc zavolala kamarátku Nikolku. Vtip
bol však v tom, že obidve boli z Nesluše a Radoľu príliš
nepoznali. J No zvládli to výborne a my sme boli na ne
pyšní.
Po návrate celého sprievodu
potom nasledovali
obdivuhodné ukážky šermiarskeho umenia, popis
oblečenia, jednotlivých zbraní a aj naše spoločné foto.

Celé popoludnie strávené v Radoli bolo
nezabudnuteľné. Už teraz sa tešíme na
ďalšiu zaujímavú akciu nášho krúžku.
P.uč. Mojtová, ďakujeme.

Janka Vlčková, Tánička Staníková, Simonka Lehotská ( 6.A), foto : M.Mojtová

D O
Z A P O J E N O S Ť
P R O J E K TO V /pokračovanie/
Chceme sa zamerať na reformu systému vzdelávania a premenu tradičnej školy na modernú
prostredníctvom implementácie školského vzdelávacieho programu do praxe. Zjednodušene
povedané, chceme získať prostriedky na modernizáciu didaktickej techniky a pomôcok ako aj
zlepšenie práce manažmentu školy. Teda, kabinety by mali konečne vyzerať svojím vybavením
ako kabinety odborných predmetov.
Škola sa zapája aj do projektov, ktoré neprinášajú iba finančné prostriedky. Zapojením sa do
nich, získavame pre nás tvár veľmi aktívnej inštitúcie na viacerých postoch. Chcem spomenúť
predovšetkým projekty: Škola podporujúca zdravie, Škola budúcnosti (2006), Moderný učiteľ
(2006),Škola priateľská deťom, Noc s Hansom Christianom Andersenom a mnohé ďalšie.
V budúcom roku sa chceme zapojiť do Enviroprojektu, chceme podporiť vybudovanie
a prevádzku detského dopravného ihriska a samozrejme aj projektov so športovým zameraním.
Rozbehli sme výučbu základov tenisu, do mimoškolskej záujmovej činnosti začíname
implementovať stolný tenis a florbal. Na tomto mieste chcem poďakovať pánovi Milošovi
Romanovi za sponzorský dar práve na rozvoj florbalu na našej škole. Ako vidíte, ak chceme
byť, ako sa povie moderne IN , musíme vynakladať obrovské množstvo síl a energie na tvorbu
„imidžu“ školy.
Paedr. Igor Drexler, zástupca riditeľa školy

Portugalská škola
Naša trieda 8.B sa zapojila do projektu vzájomnej komunikácie
v anglickom jazyku medzi inými európskymi školami.
V listoch sme si vymieňali informácie o našich školách.
Dnes Vás chceme oboznámiť, ako to funguje v škole v Portugalsku.
Ich škola sa volá Nuno Álvares Pereira. Nachádza sa v meste Tomar,
čo je v centre Portugalska. Školu navštevuje 615 žiakov, čo je
približne tak, ako má naša škola. Vyučuje ich 102 učiteľov, pričom
na našej škole učí iba okolo 40 učiteľov. Tak ako my, ani oni nemusia
nosiť uniformy. Dodržiavanie pravidiel je podobné ako na našich
školách, napríklad zdvihnúť ruku, keď chcú niečo povedať, nebehať
po triede, rešpektovať jeden druhého... Na rozdiel od nás, letné
prázdniny si užívajú až 3 mesiace. Školské vyučovanie začína o 8:30
a končí však až o 17:30. Na obed majú hodinovú prestávku.
Domácich úloh vraj dostávajú menej ako my. Rebecca Brodňanová
Mirka Kyklošová

Vedeli ste, že v Portugalsku majú
o hodinu posunutý čas ?
Keď je u nás 8 hodín, u nich je
o hodinu menej...
... a na koniec je tu malý školský
Portugalsko-Slovenský slovník:
livro - kniha ; lápis - ceruzka
cola – lepidlo ; estojo - školská taška
aluno – žiak ; professora – učiteľka
caderno – zošit ; marcador - zvýrazňovač

Portugalsko je európska krajina, ktorá
sa nachádza na juhozápade Európy
- západ Pyrenejského polostrova.
Jediným jeho susediacim štátom je
Španielsko, západné a južné brehy
krajiny obmývajú vody Atlantického
oceánu. Portugalsku tiež patrí niekoľko
ostrovov a súostroví – napr. Azory,
Madeira. Hlavným mestom je
LISABON – mesto moreplavcov.

Príchod eura na Slovensko je momentálne top
téma. Hoci naše slovenské korunky nahradí euro až
1.1.2009, už teraz
sú plne média reklám typu:
Euro prichádza, sme pripravení?
Euro je peňažná mena európskej menovej únie, a za
americkým dolárom je druhá najdôležitejšia mena
v medzinárodnom menovom systéme. Je oficiálnou
menou v 15 z 27 krajín EU a v šiestich krajinách mimo EU.
V ďalších piatich krajinách a dvoch menových priestoroch je
pevný
výmenný kurz k euru. Jednotná mena je prínosom pre
cestujúcich,
ktorí nemusia pri prechádzaní z krajiny meniť
peniaze. Bankovky majú rovnaký dizajn pre všetky zúčastnene
štáty. Na bankovkách 5, 10, 20, 50, 100, 200
a 500
eur
sú
architektonické
motívy
inšpirované
„storočiami
a štýlmi Európy “ (okná, brány,
mosty ).
Všetky mince majú okrúhly tvar,
len 20 centov má tvar
tzv.
Španielskeho kvetu.

Mikulášska nálada
aj na inú nôtu ...

Aranžovanie na hodine...

A takúto mikulášsku nádielku
dostávali naši žiaci v jedálni...
Žiaľ toto skončilo v koši !
Na odpadky!

☺

Naše finalistky neabsolvujú komplexnú prípravu, ktorá okrem iného nezahŕňala dve
týždňové sústredenia. Tie mali byť zamerané najmä na pohybovú a verbálnu
prípravu dievčat, ale pre nedostatok času neboli. Z pohľadu adeptiek súťažiacich o
najkrajšiu Záškoláčku sa však najväčšiemu záujmu teší práca renomovaných
odborníkov v oblasti pedagogiky a psychológie, výchovy a vzdelávania. Napokon v
súťaži krásy môže zohrať úlohu každý detail. V tomto období prebiehajú aj prvé
skúšky nie síce kostýmov a doplnkov, nácviku choreografie a pod. , ale ústne preskúšania, testy
a písomné práce k 1.polroku 2008/2009.

Do súťaže sa zapojili dievčatá , ktoré nabrali odvahu ukázať sa pred zrakmi
čitateľov tohto už renomovaného časopisu našej školy. Takže posúďte, vyberajte
a hlasujte za MISS Záškolák 2009 . Tri súťažiace i hlasujúcich čaká odmena. Po
Vianociach...odovzdajte hlasovací lístok do hlasovacieho zariadenia vo vestibule školy.

*EVA Zelníková , 8.C

*MONIKA Kubánková, 9.B

*MÁRIA Krásňanová,9.B
*KATARÍNA Košutová,6.A

*TÁŇA Staníková, 6.A

*SIMONA Čimborová,7.B
*MONIKA Bendová,7.B

*SIMONA Bukovinská, 7.B
*GABIKA Urbanová, 4.C

*REBEKA Niníková, 4.C
*PAVLÍNA Baliarová, 8.C

☺I.J.2008

Začiatkom novembra, presnejšie v stredu 5.11.2008, sme my - žiaci 9. ročníka - vyštartovali
skoro ráno o 7:45 hod. smerom do Martina. Kto si myslí, že na oddychový výlet, je na omyle!
Dôvodom našej cesty do vzdialeného spomínaného mesta bola náučná dejepisná exkurzia
zorganizovaná našou dejepisárkou p.uč. Monikou Mojtovou .
Kde presne sme išli, a kam,
nebudem tajiť. Išli sme do
Slovenského
národného
múzea (SNM) a Múzea A.
Kmeťa v už spomínanom
Martine. Pýtate sa na
podrobnosti? Začnem teda
pekne poporiadku!
Prvou zastávkou bolo SNM.
V ňom nás čakala putovná
výstava pod názvom:
Anna Franková - odkaz
dejín dnešku. Hlavným
námetom výstavy bola časť
životného príbehu mladej
Židovky počas 2. svetovej
vojny. Dozvedeli sme sa, že
Anna, keď mala 13 rokov,
dostala od rodičov denník. Taký ten, do ktorého si dievčatá zapisujú svoje tajné myšlienky, aby si
ho neskôr po rokoch, ako dospelé ženy, občas otvorili a prečítali. Anna však nedostala príležitosť
dospieť. Jej denník, osobná výpoveď dievčaťa, dnes umožňuje sprostredkovanie dejinných
udalostí ( 2 svetová vojna, prenasledovanie Židov...), Annino osobné prežívanie udalostí vojny
a jej úvahy o živote rodiny Frankovcov pred vojnou, v úkryte, i úvahy o spoločnosti. Výstava nám
- všetkým zúčastneným - poskytla priestor na zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv,
tolerancie a humanizmu, a priam
vyzývala na otvorenú „debatu“
o problematike holokaustu.
Ku
prehliadke bol zaradený i dokument na
videokazete. Zo súčasnosti nás
previedol do čias utrpenia, bolesti. Do
vojny. Sprevádzal nás ukážkami
úkrytov a dvojročného pobytu Anny
Frankovej a celej jej rodiny v nich.
Vojnové nástrahy, utrpenie v nej, ale
i nezlomná vôľa žiť nás sprevádzali i
na fotkách, obrázkoch múzea na 30
paneloch.
Tým
všetkým
nás
sprevádzala sprievodkyňa – mladá
gymnazistka z Martina. Hlavnou
postavou v jej rozprávaní bola nielen
Anna Franková, ale i Židia nivočení, mučení, na smrť odsúdení v táboroch. S uboleným srdcom
na Annino nešťastné detstvo, nedožitú mladosť dospievajúcej dievčinky, sme opúšťali areál
národného múzea.

A s nádejou na rozveselenie sme sa vybrali na zastávku č. 2. Ňou bolo múzeum A. Kmeťa
s prírodopisnými exponátmi.
Toto múzeum nás, okrem iného, ponorilo aj do mikrosveta
hmyzu, motýľov, komárov a pavúkov. Jedinou záchranou pre
nás bolo, že
neboli živé! Veď
to
by
bolo
štípancov
a uhryznutí!
Neboli by sa im
veru ubránili ani
naše p. učiteľky:
M.
Mojtová,
Z Ševčíková,
ktoré
nás
exkurziou
sprevádzali.
S
nimi sme sa v zdraví vrátili i späť do nášho Kys. N. Mesta.
Zážitky z tejto exkurzie, najmä zážitky „zo stretnutia a zoznámenia sa s Annou“, v nás ešte dlho
rezonujú! Keď kráčam do školy či z nej, som šťastná, že sa nemusím báť vojny a hrôz, ktoré
prináša. Teší ma, že vidím hrajúce sa deti, pestré výklady, ľudí pokojne kráčajúcich do práce či
z nej. A že sa na to všetko z oblohy pozerá veselé jesenné zubaté slnko!
Lucia Sucháňová, 9.A

Pred SNM v Martine – 4.11.08

Denník Anny Frankovej

Janka poznáva
Foto: M.Mojtová

Kniha je mocná čarodejka. Vedia to
aj deti druhého ročníka našej školy.
Ich prvá kniha sa im dostala do rúk,
keď boli ešte naozaj maličkí. A
stretávajú sa s ňou už niekoľko
rokov. Práve 27. október bol dňom
oslavy knižníc. My sme si na tento
deň pripravili
spolu s deťmi
slávnosť, na ktorú sme pozvali aj
budúcich prváčikov. Naše triedy sa
zutúlali
na
rozprávkových
chodníčkoch a zmenili sa na
Knižničkovo, Rozprávkovo a triedu
motýlika Čitka.
Úlohou detí bolo obliecť si tričko
s písmenami,
priniesť
svoju
rozprávkovú
knihu,
nakresliť
rozprávkovú postavičku a naučiť sa
čítať časť rozprávky. Spolu s deťmi
sme si vyrobili čarovné čiapky.
Kúzelnú čiapku musel mať na hlave
každý, kto sa zatúlal do nášho
kráľovstva. A ani budúci prváčikovia
neboli výnimkou. Každá krajina
nášho kráľovstva mala svoj príheh.
V krajine Knižničkovo sa deti
oboznámili s množstvom kníh,
o ktorých sa zhovárali.

V krajine Rozprávkovo takisto nechýbali
knihy, ku ktorým si druháčikovia nakreslili
postavičky. V krajine motýlika Čitka dozeral
na správnosť čítania samotný motýľ Čitko.
Svoje vedomosti o knihách si deti overili
v kvíze, ktorý sme pre nich pripravili.
Napísala: Mgr. J.Bandurová, Foto: Mgr. I.
Jurkovič

Pre ročníky 5-9 pripravili zasa množstvo aktivít žiaci 9.A triedy.
Súťaž o najoriginálnejší literárny odev – žiaci i mnohí učitelia /napr.
PaedDr. Ševčíková a Mgr.Mojtová -tie si dali s výrobou najviac práce/
prišli v tento deň v písmenkových tričkách. Mnohé boli úžasné
originály, na nich texty básničiek, piesní – pomohli dokonca i rodičia
/napr.šikovná mama

Lidka Urbanová/. Bola to pekná módna

prehliadka a zo všetkých modeliek a modelov, ktoré vybrala porota
spomeńme aspoń mená: Lucka Čelkova,Andrej Urban 4.B, Dano
Kubaščík 6.A, David Trúchly 6.C, Lujza Jančošková aMOnika
Mintáchová 6.D, Simona Čimborová 7.B, Paľo Súkeník 5.B, Adam
Vaňko 7.A, Dia Maxiánová 6.B a mnohí, mnohí ďalší .
Výstavky kníh – väčšina tried si ich pripravila z vlastných obľúbených kníh, ktoré doplnili prírodnými
materiálmi /gaštany, suché listy, ozdobné tekvičky.../ Tie najkrajšie boli podľa poroty v 2.A , 6.A.
Korálková anketa „Čítaš rád?“
Zapojilo sa do nej 457 žiakov a po sčítaní hlasov sme zistili, rado číta 326 a nerado 131 žiakov. Zistili
sme aj to, že na roč. 1-4 čítajú decká radšej ako tí starší. Poetické pásmo „Smútok za Johnom
Lennonom“ Členovia súboru Múza z 9.A /Martin Baričík,
Mirka Michalíková, Romana Doová, Martin Konárik,
Martin Jurák, Daša Gajdlanová, Matúš Vaňko, Jožko
Podpleský, Mirko Pažičan,Petra Valíková, Kika Cimlová
a náš nenahraditeľný zvukový technik Martinko Čelko/
odohrali 5 vystúpení pre svojich mladších spolužiakov.
Dúfame, že sa Vám to páčilo.
Čitateľský maratón
Zúčastnili sa ho po traja súťažiaci z tried na roč. 5-7. Zaujímavým vyraďovacím spôsobom sa
spomedzi všetkých čítajúcich vyčlenila víťazka – Alica Čavajdová z 5.A
Pokusy v jazykovom laboratóriu
Zábavnú súťaž s písmenkami na precvičenie slovnej
zásoby,

pohotovosti,logiky,

dvojčlenné

družstvo

zo

pozornosti
6.D

vyhralo

/M.Mintáchová,

T.Ochodničanová/.
Ďalej sme pripravili výstavu kníh zo školskej knižnice.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa užitočným
spôsobom podieľali na organizácii, predovšetkým žiakom 9.A , pani učiteľke Mgr. Ľ.Kultanovej,
Mgr.R.Vlčkovej. Bolo to vydarené podujatie.

A.Vlčková

Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok.
Priať si zdravie pri gratuláciách je pre nás akousi samozrejmosťou. Ja k tomu pridávam i zopár dobrých
rád ako ostať zdravý a užiť si prekrásne čaro Vianoc. Pred chrípkou a nachladnutím sa vieme chrániť
liekmi z prírody. Odolnosť proti chladu podporí najmä čerstvé ovocie a zelenina, a to predovšetkým
vďaka množstvu vitamínu C. Denne by sme ho mali „zjesť“ približne 60 mg, no pri vyššej telesnej záťaži,
infekčných ochoreniach a strese ho potrebujeme oveľa viac. Tu sú tipy, ako zatočiť s chorobou.
Cibuľa brzdí zápal
Cibuľa nám preukáže veľkú službu pri nachladnutí. Obsahuje veľa vitamínov
C, B, A aj E, ktoré posilňujú imunitu. Éterické oleje brzdia zápalové procesy a
uvoľňujú hlien. Iba červené a žlté odrody obsahujú zlúčeniny, ktoré majú
protizápalové účinky a zmenšujú riziko vzniku nádorových ochorení. Denne
by ste si mali dať aspoň jednu surovú cibuľu. Pozor! Po rozkrojení sa po 24
hodinách stáva cibuľa toxickou.
Citrón upokojí kašeľ
Okrem vitamínu C obsahuje kyselinu citrónovú a aj ďalšie vitamíny a
minerály. Šťava z citrónov upokojuje nádchu, kašeľ, bolesť v hrdle, znižuje
horúčku a pomáha proti bolesti hlavy. Najlepší je citrón v kombinácii s vodou,
najmä v zime pomôže „horúci citrón“: čerstvú citrónovú šťavu zmiešajte s
teplou vodou a oslaďte medom. Dva citróny pokryjú dennú dávku vitamínu C.
Hrozno vyplaví jedy
Najmä v jesenných dňoch hrozno zmierňuje únavu a depresiu. Pre svoju
výživovú hodnotu je doslova energetickou bombou. Vitamíny C a E nám
pomôžu pri nachladnutí. Draslík zase vyplaví z tela odpadové látky, podporí
činnosť srdca a pomáha nám aj jasne myslieť. Vláknina, ktorá je v šupkách
hrozna, pomôže zase našim črevám. Na posilnenie imunity si doprajte denne
aspoň jeden menší strapec hrozna.
Kivi podporí srdce
Exotické ovocie má zázračnú moc pri nachladnutí. Už jedno kivi pokryje
odporúčané denné množstvo vitamínu C pre dospelého. Ak ho budete jesť
pravidelne, posilníte si imunitu, ale dodá vám aj magnézium, ktoré podporuje
činnosť srdca.
Paprika pomôže zažívaniu
Vďaka obsahu látky kapsaicín nám paprika povzbudí zažívanie. Pre vysoký
obsah vitamínu C sa odporúča jesť preventívne pri prechladnutí. Céčko sa z
papriky nevytráca ani ohrievaním, ani pečením. Červená paprika obsahuje 9krát viac betakaroténu a 2-krát viac vitamínu C ako zelená. Jedna stredne
veľká paprika pokryje dvoj- až trojnásobok dennej potreby dospelého človeka.
Pomaranč potlačí nádchu
Vitamín C v pomarančoch potlačí začínajúcu nádchu a posilní
obranyschopnosť. Kálium a magnézium nás zase prečistia. Pomaranč dokáže
tiež znížiť hladinu cholesterolu, je v ňom veľa draslíka a kyseliny listovej.
Výskumy dokonca ukázali, že u ľudí, ktorí jedli denne 100 g pomarančov, sa
významne znížilo riziko rakoviny.

Paradajky povzbudia chuť
Paradajky obsahujú antioxidanty, množstvo vitamínu C, vitamín E a
betakarotén. Povzbudzujú apetít a zažívanie a brzdia rast „zlých“ baktérií v
črevách. Kálium znižuje krvný tlak a pomáha nám liečiť aj rôzne poruchy
trávenia. Doprajte si aspoň dve paradajky denne alebo pohár čerstvej šťavy,
ochráni vás aj pred prechladnutím.
Šípky stopnú chrípku
Práve v šípkach nájdete najviac vitamínu C – v 100 gramoch plodu je až 1 200
mg vitamínu C. Sú v nich aj iné účinné látky – vitamíny A, B, kyselina
nikotínová, cukry, flavonoidy či silice. Nachádzajú sa predovšetkým v
dužinatej časti. Ale pozor – treba ich jesť podľa možnosti čerstvé. Usušené
šípky totiž strácajú až 3/4 obsahu vitamínu C. Napriek tomu je šípkový čaj v
kombinácii s citrónom výbornou prevenciou proti chrípke a nachladnutiu.

Denná starostlivosť- zásada zdravých zubov!
Naši druháci chcú prežiť krásne
Vianoce bez bolesti zubov, preto sa
pravidelne dôkladne starajú o svoj
chrup. Pri najbližšej návšteve bude
mať pani zubárka z nich určite
radosť. Najúčinnejšia pomoc je
dodržiavanie správnych postupov
ústnej hygieny. Vodorovné pohyby
zubnou kefkou, ktorá má príliš tvrdé
štetiny, škodia odhaleným zubným
krčkom a ďasnám, môže dôjsť k
nadmernému obrúseniu dentínu a k
vzniku tzv. „klinových defektov“. Preto si zvoľte mäkkú zubnú
kefku s dobre zaoblenými štetinami a vymieňajte ju každých 4-6
týždňov. Je rozhodujúce, aby zubná pasta mala nízku abrazivitu
– obrusovaciu schopnosť (cca RDA 30), aby sa dentín zubných
krčkov
nadmerne
mechanicky
nepoškodzoval. Povrch zubných
krčkov, na rozdiel od zubnej
korunky nie je chránený tvrdou
sklovinou.
Zubné
krčky
sú
náchylnejšie na tvorbu zubného
kazu, nakoľko sú z mäkšieho
materiálu – dentínu, preto sú aj
citlivejšie
na
mechanické
poškodenie. V takomto prípade
hovoríme o dentínovom alebo
krčkovom zubnom kaze.
V budúcom čísle si bližšie vysvetlíme správnu techniku čistenia
zubov a predstavíme si jednotlivé produkty, ktoré sú na hygienu
ústnej dutiny k dispozícii..

O malom stromčeku
Bol raz jeden malý stromček, na ktorý kedysi dávno
spadla hviezda a on vtedy ožil.
Našiel si kamarátov: Zajka-Bojka, Myšku Hryzku.
Stromček rástol každým rokom viac a viac, až vyrástol
a bol veľký. Jeho kamaráti Bojka a Hryzka sa
odsťahovali s rodičmi do iného lesa neďaleko Kysúc.
Mali sa tam dobre, ale stromčeku chýbali kamaráti. Preto
si raz povedal, že pôjde svojich priateľov navštíviť a vybral sa do
lesa, kde bývali. Keď tak išiel, premýšľal, ako ich nájde. Po ceste
stretol vlka Karola a spýtal sa ho: „Nevidel si mojich priateľov?“
„Videl som ich ísť cez rieku,“ odpovedal Karol.Stromček sa
poďakoval a išiel k rieke. Prešiel cez ňu a stretol medvedicu Janku.
Spýtal sa: „Nevidela si tu mojich kamarátov?“
„Ale Áno, videla, išli pred chvíľou cez ten kopec“
vraví Janka. Stromček poďakoval. Prešiel cez kopec a tam ich zbadal.
Radostne sa všetci zvítali. „Aký som šťastný, že vás vidím a som s vami,
kamaráti moji.“
A oni
odpovedali:
„aj
my
sme
radi,
že
si
s nami.“
J. Madigár, 5. B

O Krajine- Nekrajine
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les. A v tom lese čistinka, na tej čistinke
stála jedna chalúpka. V chalúpke bývala mamička so synčekom
Dominikom. Boli veľmi chudobní. Mamička musela ísť každý deň do
dediny kúpiť niečo na jedenie. Dominik zatiaľ išiel nazbierať suché raždie,
aby mali čím kúriť. Keď sa vrátil z lesa, išiel za svojou obľúbenou hračkoutroma autíčkami. Jedno bolo červené, druhé zelené a tretie modré.
Raz keď išiel Dominik spať, počul, ako sa niekto rozprával. Zvuk
prichádzal z miesta, kde mal chlapček uložené svoje autíčka. Potichu sa tam prikradol a čo
nevidí? Tri autíčka sa navzájom rozprávajú. Veľmi sa prekvapil. Chvíľu počúval, až sa
dopočul o Krajine-Nekrajine. Spýtal sa, kde je tá Krajina- Nekrajina. Autíčka sa prekvapili,
keď zistili, že ich Dominik počúval. Tu sa modré autíčko spýta:,, Dominik, neprezradíš naše
tajomstvo?“ Dominik mu povedal, že nie. A tak sa dozvedel, že Krajina- Nekrajina je ďaleko
vo vesmíre, že žijú v nej všetky rozprávkové bytosti a že by autíčka chceli ísť do nej.
Chlapček prosil, aby ho vzali so sebou. Autíčka povedali, že môže ísť s nimi, ale najprv sa
musí naučiť lietať. Povedali mu aj, že ak chce lietať, musí myslieť len na dobré veci.
Chlapček z celej sily myslel na dobré veci. A zrazu sa začal vznášať.
Veľmi sa potešil. Autíčka ho pochválili a povedali mu, že môžu
ihneď vyraziť.
Dominik súhlasil a cesta sa začala. Ich let trval dlhšie ako celú noc.
Keď tam dorazili, chlapec sa veľmi začudoval. Boli tam samé
rozprávkové bytosti. Tu k nim prišiel nejaký chlapec. Predstavil sa
ako Peter Pan. Dominik už o ňom počul. Peter Pan a Dominik sa
skamarátili. Ukázal mu všetkých, od malých víl až po Hookovu
bandu. Zažili spolu veľa dobrodružstiev. Napríklad vtedy, keď
Dominik spadol do jaskyne a tam ho napadol krokodíl.
A takto tu žil dovtedy, kým si nespomenul na svoju mamu, aká musí byť smutná. Rozhodol
sa, že hneď za ňou pôjde. Rýchlo to povedal trom autíčkam, rozlúčil sa s Petrom Panom
a vybral sa domov.Keď dorazili k lesu, bola už noc. Leteli chvíľu ešte ponad stromy, a už
videli čistinku a domček. Dopadli na zem. Vtom počul zazvonenie budíka. Otvoril oči a zistil,
že to bol len sen.
P.Súkeník, 5.B

Najrýchlejšie zvieratá
Najrýchlejší zo všetkých cicavcov je
gepard. Dosiahne rýchlosť až 110 km
za hodinu. Po pol kilometri sa však
zastaví, aby nabral dych. Gepard rád
poľuje
na
rýchlonohú
gazelu
Thomsonovu, ktorá vie bežať
rýchlosťou 80 km za
hodinu.
Pre
porovnanie:
lev
prenasleduje svoju korisť rýchlosťou 60 km za hodinu.
Kôň a hyena patria k vytrvalým bežcom. Kôň dokáže
udržať rýchlosť 40 km za hodinu aj 4 kilometre. Hyena
vydrží bežať touto rýchlosťou len 3 kilometre. Pštros je
čudný vták. Najmä preto, že namiesto lietania behá.
Dokáže utekať 40 minút bez prestávky 50 kilometrovou rýchlosťou.
Maratóncom medzi zvieratami je vlk. Bežne sa pohybuje rýchlosťou 8 kilometrov, ale ak loví
vo svorke, dokáže si udržať rýchlosť 60 km za hodinu viac než 20 minút.

Najnebezpečnejšie zvieratá
Sú tie, ktoré sú jedovaté.
Patria
k nim
had,
škorpión
i smrtonosný
pavúk
malmiňata
zlovestná. Kobra indická
a austrálsky tajpan môžu
jediným uštipnutím usmrtiť človeka. V Strednej a Južnej Amerike žijú najjedovatejšie žaby
na svete stromárky. Indiáni si ich jedom natierali šípy. Na zabitie človeka stačí stotina gramu
tohto jedu. Veľmi nebezpečné sú niektoré druhy žralokov, najmä tie, ktoré sú mäsožravé.
Z nich žraloky modré, belasé a tigrované často útočia na všetko, čo sa hýbe. Žraloky modré
možno stretnúť aj v Stredozemnom mori.

Najväčšie zvieratá
Najväčší zo všetkých zvierat je morský cicavec vráskavec obrovský. Je dlhý
viac ako 30 metrov a má hmotnosť 200ton- toľko spolu váži 30 afrických
slonov. Najväčší a najťažší suchozemský cicavec je africký slon. Vysoký 4
metre má vyše 7 ton a za deň skonzumuje 250 kíl potravy a 200 litrov vody.
Najväčší mäsožravec je medveď kodiak s výškou 3 metre a hmotnosťou 800
kilogramov. Nesmieme zabudnúť na krokodíla s dĺžkou 7 metrov
a hmotnosťou 1 tona. Najviac ma prekvapila obrovská morská korytnačka
kožatka veľká s hmotnosťou 900 kilogramov. A ešte nezabudnime na gorilu
vysokú 2 metre s hmotnosťou 200 kilogramov.

Čokoládové tortičky / asi 80 kusov/
Potrebujeme:
300g hladkej múky, 140g práškového cukru, 200g masla, 100g čokolády na
varenie, 1 vajce, papier na pečenie
Čokoládový krém:
250ml smotany na šľahanie, 100g horkej čokolády, 150g mliečnej čokolády
Čokoládová poleva:
100g čokolády na varenie, 40g stuženého tuku
Postup:
1.Preosiatu múku zmiešame s práškovým cukrom, pridáme pokrájané studené maslo,
rozpustenú vychladnutú čokoládu, vajce a vypracujeme cesto, ktoré vložíme do
mikroténového vrecka. Necháme v chlade 2 hodiny odpočívať.
2.Potom cesto rozvaľkáme na hrúbku 3 mm, vykrojíme kolieska, ktoré uložíme na plech
vyložený papierom na pečenie. Vo vyhriatej rúre pečieme 10 minút pri teplote 180 stupňov
celzia.
3.Pripravíme čokoládový krém:
Do vriacej (už nevaríme) smotany
dáme kúsky horkej a mliečnej
čokolády a miešame, pokým sa
čokoláda
nerozpustí.
Vychladnutú masu dáme na pár hodín
do chladničky, najlepšie cez
noc a potom vyšľaháme. Pomocou
cukrárskeho
vrecka
s ozdobným
násadcom
naplníme
tortičky, necháme v chlade
stuhnúť a polejeme čokoládovou polevou: V horúcom vodnom kúpeli rozpustíme čokoládu
s tukom a dohladka vymiešame.

Ako pečivo skladovať?
Najvhodnejším miestom na uskladnenie vianočného pečiva je chladná, vzdušná a suchá
špajza.
Pečivo s výraznou vôňou nemiešajte dokopy s inými druhmi pečiva.
Linecké pečivo uzavrite do plechových škatúľ a prikryte hodvábnym papierom.
Medovníky a zázvorové keksy najlepšie zmäknú v keramickej nádobe.
Nepečené druhy koláčikov odložte do škatule vystlanej alobalom. Aj jednotlivé vrstvy pečiva
oddeľte vrstvami alobalu.

LANÝŽOVÁ ROLÁDA / pre celú rodinu/
Potrebujeme
4 vajcia, 3 PL horúcej vody, 120g práškového cukru, 1 balíček
vanilínového cukru, 70g hladkej múky, 1ČL kypriaceho prášku, 50g
solamylu, 3 PL kakaa+1 PL na ozdobenie, 50g masla
Na krém:
250 ml smotany na šľahanie, 400g čokolády na varenie, 70g masla, kôru
z umytého pomaranča, 2 PL kryštálového cukru, 6 PL vody, 5 PL pomarančového likéru
Postup: Vajcia s vodou vyšľaháme do peny a vymiešame s práškovým a vanilínovým
cukrom. Potom pridáme preosiatu múku s kypriacim práškom, solamyl a kakao. Nakoniec do
cesta vpracujeme rozpustené, vychladené maslo.
1. Cesto rozotrieme na plech vystlaný papierom na pečenie a v predhriatej rúre pri
teplote 200 stupňov celzia pečieme 10 až 15 minút. Upečený plát preklopíme na
utierku posypanú trochou práškového cukru. Papier potrieme studenou vodou
a opatrne ho stiahneme. Pomocou utierky plát zvinieme a necháme vychladnúť.
2. Pripravíme krém: Smotanu krátko prevaríme a odstavíme. Do horúcej pridáme
nalámanú čokoládu a premiešame, aby sa roztopila. Necháme vychladnúť
a vyšľaháme do ľahkej hmoty. Pridáme maslo vymiešané s pomarančovou kôrou.
3.Kryštálový cukor varíme na miernom ohni s vodou, kým sa nerozpustí. Necháme
vychladnúť, primiešame likér a pokvapkáme ním rozprestretý upečený plát. Potom plát natrieme
plnkou, z ktorej sme odobrali asi 1/3. Roládu zvinieme a navrchu ozdobíme zvyšným krémom.
Posypeme preosiatym kakaom a prípadne ozdobíme nastrúhanou čokoládou.

* CVČ v spolupráci s mestskými
školami v školskom roku 2008/2009
organizuje MESTSKÚ LIGU VO
FLORBALE. Prvé zápasy sa konali
2.12.2008. Za nás v tejto súťaži hrali:
Rado Heglasík , Ľubo Vlček , Jakub
Kotrč, Ľuboš Cabada, Martin

Jašurek ,Roman Benda,
Tibor Nemčík,
Martin Jurák, Martin Baričík, Jakub
Patyk. Školy : ZŠ Nábrežná, ZŠ
Clementisova , ZŠ Suľkov hrajú systémom
každý s každým 3x15 min. Zatiaľ každá škola
raz vyhrala a raz prehrala.

Vo FITNES našej školy sa konala 9.12.2008 každoročná predvianočná súťaž v silovom
trojboji žiakov. Poradie prvých troch je nasledovné:
PORADIE
BenchpressIzolovaný
Mŕtvy ťah
Súčet
Meno
tlak
biceps
1. Martin Čelko
70kg
35kg
120kg
225kg
2.Rado Heglasík
55kg
35kg
120kg
210kg
3.Pavol Rebeťák
50kg
27,5kg
125kg
202,5kg

10.12.2008 sa konal Vianočný turnaj vo vybíjanej o pohár riaditeľa CVČ . Naše reprezentantky
obsadili pekné 2. miesto , čo zapríčinilo, že opäť hľadáme miesto na strieborný pohár. ☺

* * *.
® I.J. 2008

Ahoj, ako si na tom s časom cez Vianoce? Lebo súrne potrebujem
zohnať somára do betlehemu.
- Viete ako chodí Ježiško do panelákov?
- No predsa radiátorom!
Sranda musí byť, povedal
Santa Claus a nerozdal
darčeky.
Viete, aké je smutné pokračovanie pesničky Rolničky?
- Detičky, detičky, kde je Mikuláš?
- Zadrhol sa lyžičkou, keď jedol guláš.
Škótska
rodinka
pri
vianočnom
stromčeku:
- Tak detičky, ak ste už darčeky videli tak ich zabaľte, aby ste ich mali aj
budúce Vianoce k dispozícii.
Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa deťom:
- Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite? Policajt sa
rozhodne,
že
si
uloví
vianočného
kapra.
Zobral
náradie
a
začal
sekať
dieru
do
ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!
Akým
právom
mi
to
zakazujete!?
- Právom správcu zimného štadióna!
Keď príde v noci za Tebou veľký chlap s bielou bradou v
červenom kabáte a bude Ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno len
niekto písal Ježiškovi, že Ťa chce pod stromček...
Janko sa na Vianoce
Oco vieš, ktorý vlak
- Nie synak.
si mi sľúbil minulé

pýta otca:
najviac mešká?
- No predsa ten, čo
Vianoce.

Maximálna drzosť
Viete, čo je maximálna drzosť?
Keď sa chce dať snehuliak spopolniť.
Malý chlapec píše Santa Clausovi:
- Pošli mi bračeka!
Santa Claus odpovedá:
- Pošli mi mamičku!
Prečo blondínka nepoužíva doma počítač?
Nemá akvárium na myš.
Viete prečo policajti sú vždy dvaja?
Lebo jeden nikdy nevie...

rieka,ktorá ústi do Čierneho mora
náš susedný štát na severe
nemôžeme bez nej žiť
najdlhšia rieka Slovenska
riečny prístav na Dunaji
jazerá v Tatrách
najstaršie mesto Slovenska
peniaze Keltov
znamienko odčítania
múzeum vo voľnej prírode
zviera z doby ľadovej
rieka, ktorá sa vlieva do Dunaja
naša najhlavnejšia hviezda
Krúžok Šikovné ruky- 4. B
zviera, ktoré prespí zimu
najvernejší priateľ človeka
kyslá pochutina
prvý jarný mesiac
ježovia sa tým živia
vodný živočích
zviera na E
zvieratko žije pod zemou a je slepé
K. Baculová, 5. B
ročné obdobie
kyslý nápoj
tekutina
zamrznutá voda
kráter
listnatý strom
domáce zviera
L. Franc, 5. B

HLASOVACÍ LÍSTOK
na MISS ZÁŠKOLÁK 2009
Svoj hlas dávam súťažiacej : č. : ....... meno súťažiacej:.......................................
Moje meno : ..................................................................... Trieda: ................
*********************************************************************************

PRANOSTIKY

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
Biele Vianoce zelená Veľká noc.
Svätá Barbora vetry rozháňa.
Svätá Barbora vyháňa drevo z dvora.
Na svätého Mikuláša je už zima celá naša.
Na svätého Tomáša zima sa nám rozpáša.
Lepšie Vianoce treskúce než tekúce.
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.
Dlhá zima krátke leto.
Keď je do polovice zimy tuhá zima,
v druhej polovici treba čakať oteplenie.
Mierny december, mierna celá zima.
Na suchý december nasleduje suché leto.
Svätá Viktória obrázky na okná ryje.
Aký je december, taký je jún.
Lucia noci upíja, ale dňu nepridá.
Studený december, skorá jar.
Katarína na blate, Vianoce na ľade.
M.Macášek 5.B

V budúcom čísle Záškoláka Vám ponúkneme:
- vyhodnotenie Miss Záškolák 2009 , povianočné zaujímavosti ,
možno niečo o plese a mnoho čítania ku vysvedčeniu...

V časopise sme použili aj informačné zdroje z webových stránok www.srandicky.cz,
www.google.sk, www.zachranari.sk,
www.bezpecnenainternete.sk a ďalších. Sorry za gramatické chyby, neúmyselne... (no a čo).
☺ ☺ ☺
REDAKČNÁ RADA: Mgr. Daniela Čepelová – šéfredaktor, Mgr.Ivan Jurkovič – zástupca šéfredaktora, grafická úprava, foto ,
Ľ.Sucháňová, A.Šútorová, R.Doová, D.Gajdlanová, A. Božeková, A Lacková a D.Kopasová – členovia rady. Ďakujeme p.uč.
A.Vlčkovej, pani učiteľkám M.Mojtovej, R. Vlčkovej, O.Štefankovej, J.Micheľovej, J.Kubišovej, I.Drexlerovi... a ďalším učiteľom
za príspevky do dnešného čísla.

