
 
 
 
 
 
 

 

 

     Školský časopis pre žiakov *Základnej školy Kysucké Nové Mesto na Ulici Nábrežnej* 
                                        
                                        Ročník: 6        Školský rok 2008/2009        Január – Február  2009       
                                                                    Cena: 0,40 €               (12,05 ,-Sk – konv.kurz. 1 € = 30,1260 Sk) 

www.zsnabreznaknm.sk 

Z obsahu čísla :  
Výsledky MISS ZÁŠKOLÁK 2009/ Horúce kreslo z kabinetu prírodopisu/ Všeličo o všetkom/ 
Valentínske všeličo / Umelci medzi nami /  Zdravá škola / Športoviny / Európske školy/  
Poznajkovia opäť v akcii / Fotogaléria /  Klasifikácia po novom / Olympiády / Vtipy / 
Informatika / Pravidelné rubriky....... 
 

Číslo: 
26 

http://www.zsnabreznaknm.sk


 
                            Milí čitatelia a čitateľky! 
 

 
Rok 2009. Ako ten čas letí. 
Vianoce sú už dávno preč 
a máme tu najkratší mesiac 
v roku – február.  
 
 

 
Obdobie fašiangov, plesov, karnevalov. Iným sa pri 
vyslovení tohto mesiaca vynorí sladký sviatok všetkých 
zaľúbených – deň Svätého Valentína. 
V dnešnom čísle sa mnohé o ňom dozviete, dokonca aj 
v umelcoch si našiel svoje miesto.  
 
 
Vybrali ste si aj Miss školy. Ktorú? Dozviete sa na ďalších 
stránkach časopisu. Všetci, ktorí sa zapojili do hlasovania, 
sme zaradili do žrebovania. Odmeneným Misskám 
i výhercom blahoželáme. 

 
 
 
 
Aj v tomto roku sa budeme 
snažiť uspokojiť vaše 

požiadavky a ďakujeme všetkým prispievateľom za dobré 
nápady. 

  
                               
 
                Vaša redakčná rada 



 
 
 

Zavítali sme do kabinetu prírodopisu a opýtali sa za vás. 
Dnes vám predstavíme pani učiteľku Mgr. Drahomíru 
Galgaňákovú, triednu učiteľku v 5. D triede. 
 
- Prečo ste sa rozhodli pre povolanie učiteľky? 
Asi som už ako dieťa rada dávala príkazy a rada ovplyvňovala 
druhých. 
- Čo nám môžete prezradiť, o čom ešte žiaci nevedia? 
To by toho bolo. ☺ No také malé tajomstvo môžem prezradiť. 
Aj ja som ovplyvniteľná, len žiaci musia vedieť kedy a ako. 
- Čím ste chceli byť, keď ste boli mladá? 
No asi učiteľkou, či nie?!! 
- Čo by ste robili, keby ste vyhrali milión? 
Keď je to iba milión, cestovala by som. Na Nový Zéland, do 
Austrálie a najviac by som sa tešila na Transsibírsku 
magistrálu. Keby náhodou ostalo, podelím sa... 
- Ktoré krajiny ste navštívili? V ktorej sa vám najviac páčilo? 

Navštívila som okolité štáty. Zatiaľ mi najviac učarovalo Chorvátsko. Je tam krásne more a tak sa 
tam opätovne vraciam. 
- Máte alebo mali ste nejaké zvieratko? 
Máme vždy nejaké zvieratko, najčastejšie to nemé – ryby. Asi 2 roky máme činčilu. Zvykla som si 
na ňu a keby sa jej niečo stalo, veľmi by mi chýbala. 
- Ste spokojná so svojimi žiakmi? 
Hm. Áno – aj nie. 
- Čo by ste odkázali našim žiakom? 
Nie vždy známky vypovedajú o tom, aký ste žiak. Aj slabší žiak môže byť inteligentný, čo niekedy 
pochopíme až neskôr. 

                                   Za rozhovor poďakovala A. Lacková 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––- 
 

Polročné hodnotenie výsledkov už máme za sebou. Niekto si 
pochvaľoval, iní mali hlavu v smútku. Dokonca aj naši prváčikovia už dostali 
vysvedčenie. Vďačia tomu novej školskej reforme, ktorou sa zmenilo 
hodnotenie predmetov aj celkové hodnotenie prospechov. Pre vašu 
pozornosť uvádzame, aké meny nastali: 
 
 

Slovné hodnotenie predmetov iba pre /1.- 4.ročník/ 
VDV- veľmi dobré výsledky 
DV-   dobré výsledky 

UV-   uspokojivé výsledky 
NV-   neuspokojivé výsledky 
 
Celkové hodnotenie prospechu na roč. 2.- 9. 
PV-    prospel s vyznamenaním 
PVD- prospel veľmi dobre 
P-       prospel 
N-      neprospel 
 



 

                                                                                                    

V dňoch 15. a 16. januára 2009 sa začali na 
základných školách zápisy budúcich 
prváčikov. Inak tomu nebolo ani u nás. Každá 
škola pripravuje pre žiačikov vlastný program, 
tvorivý, hravý, a my nie sme výnimkou. 
Deťom ponúkame množstvo zaujímavých 
aktivít, ktoré potešia ich srdiečko. Mnohé 
z detí nevstupovali do našej školy po 
prvýkrát. Máme tradíciu v spolupráci 
s materskými škôlkami. Viacerí s budúcich 
prváčikov nás navštívili spolu s pani 
učiteľkami. Ich spoločnosti sme sa  
 vždy  veľmi potešili. Deťúrence spolu 
s rodičmi vstupovali do miestnosti, kde sa 
konal zápis. Venovali sa im pani učiteľky, 
ktoré zisťovali nakoľko sú žiačikovia do školy 
pripravení.  A veru boli... Dokázali pomenovať 
všetky tvary, farby i číslice. Nerobilo im 
problémy ani kreslenie. Zvládli vyrozprávať 
rozprávky i  básničky, zaspievať  pekné 
piesne. Deti boli šikovné, a tak sme sa pýtali, 
či sa do školy tešia. Bez okolkov odpovedali, 
že určite áno.                                                   

 

Všetci prítomní zbystrili pozornosť, keď do 
miestnosti vstupovala mamička so štyrmi 
deťmi. Boli to trojčatá spolu so svojím 
súrodencom. Usadili sa pri jednej lavici 
a jednej pani učiteľke. A tak k pani učiteľke 
Mgr. Renáte Vlčkovej pristúpila aj Mgr. Elena 
Radolská, aby sa mohli venovať deťom. 
Deťúrence sa navzájom dopĺňali a postupne 

prejavovali. Všetci štyria dokonca aj so svojou sesternicou budú zaradení do jednej 
triedy.                                                                                 

Mnohé z detí, ktoré prišli na zápis rozprávali aj o súrodencoch, ktorí sú starší a rovnako 
chodia na našu školu. Chválili  sa novými taškami, peračníkmi, ceruzkami, zošitmi... 
Detičky čítať zatiaľ nevedia, ale mnohé z nich poznali nejaké tlačené písmená. Na školu 
sa tešia  hlavne preto, že sa naučia čítať a budú si môcť samy prečítať rozprávkové knihy.                                                                           



                                                                                                                                                                                                             

Naši budúci žiačikovia odchádzali od nás  so                                                                                                                                       
sladkou   odmenou a nádielkami v rukách. 
Viacerí si vybrali aj dva úplne rovnaké 
darčeky. Keď sme sa ich spytovali prečo 
rovnaké, ich odpoveď bola úplne 
jednoduchá. Odpovedali, že ten druhý 
podarúnok je pre bračeka či sestričku. 
Prezenty pre deti pripravili žiaci našej školy 
spolu so svojimi pani učiteľkami. Ich práca 
padla na úrodnú pôdu, pretože dokázala 
rozžiariť mnohé detské očká.  

 

Zápis budúcich prváčikov  bol tentokrát   

pre   našu školu mimoriadne úspešný. 

Zapísali sme na školský rok    2009/2010 

šesdesiatdeväť nastávajúcich žiačikov. 

V tieto dni sme mohli na našej škole 

privítať  pána Mgr. Ladislava 

Vendrinského, pracovníkov pedagogicko-

psychologickej poradne i viaceré pani                  

učiteľky z materských škôlok. Dovidenia 

deti v budúcom školskom roku!   

Foto: Mgr.Ivan Jurkovič , text: Mgr. Jarmila Bandurová 

 

Ako kuriozitu 
môžeme uviesť , že nový žiačik-prváčik na 
fotografii spolu s mamou mal poradové číslo 
60. A to ešte nebol posledný.  

                           

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 



 
        

  Dvanásť kastingov po celom Slovensku a viac ako  
1 000 prihlásených dievčat. Taká je štatistika výberu do 
tohtoročnej... STOP! 
         Žiadne kastingy po celom našom krásnom 
Slovensku, o všetkom ste hneď rozhodli VY- spolužiaci 
našich finalistiek MISS ZÁŠKOLÁK 2009. Do súťaže 
sa prihlásilo 11dievčat a 36  hlasujúcich rozhodlo 
o svojej naj...krajšej , naj...sympatickejšej , ... 
a pravdepodobne aj naj...príjemnej spolužiačke. Určite 
bolo veľmi ťažké rozhodnúť, tak ako pri takýchto 
súťažiach býva, ktoré dievčatá budú odmenené Vašimi 
hlasmi. Pri výbere ste sa zamerali na prvý dojem , 
krásu, poznanie toho ktorého dievčaťa a kamarátstvo, 
ktoré panuje v triedach.  
          Na pomyselný stupienok víťaziek tentokrát 
vystúpili: Miss Záškolák Táňa Staníková zo 6.A , 

prvá vicemiss Eva ZELNÍKOVÁ 8.C , druhá vicemiss Katarína KOŠÚTOVÁ 6.A . 
Dievčatám blahoželáme a okrem drobností, ktoré dostanú za prejavenú odvahu budú 
pokračovať vo  vzdelávaní na našej škole, aby sa čo najlepšie pripravili do svojho budúceho 
života. Spomedzi  žiakov, ktorí sa zapojili do hlasovania vyžrebovala odborná porota 
nasledovných: Simona Lehotská-6.A,Veronika Mahanská-6.B, Mário Pajtáš-8.C. 
Blahoželáme! 
 

Víťazné missky zľava:  
2.vicemiss  

Katarína Košutová , 
 miss  

Táňa Staníková ,  
1.vicemiss 

 Eva Zelníková 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

Foto a grafika:  I.J. ☺                          
 



 
 
V Cirkvi sa počas storočí objavilo najmenej deväť významných 
Valentínov a 14. februára spoločne slávia sviatok dvaja z nich – rímsky 
kňaz, mučeník a jeho menovec, sv. Valentín z Terni. Niektorí historici 
sa dokonca domnievajú, že ide o toho istého muža, ktorý žil v treťom 
alebo štvrtom storočí v Ríme a konal skutky milosrdenstva, najmä 
medzi väzňami. Sv. Valentín bol kňazom a lekárom. Podľa legendy, 
keď sa panovník Klaudius rozhodol zrušiť manželstvo, pretože podľa 
jeho názoru ženatí muži nevykazovali v armáde také dobré výsledky 
ako slobodní, Valentín potajomky zosobášil zamilovaných, za čo bol 
zatknutý a kruto potrestaný. Svätec bol populárny ako orodovník pri 
morovej nákaze, bolestiach brucha, hlavy a pri epileptických 
záchvatoch. Sviatok sv. Valentína je príležitosťou drobným darčekom 
anonymne prejaviť svoju náklonnosť k obdivovanej osobe, ale aj 
možnosťou opätovne vyjadriť priazeň blízkym – manželke, súrodencom, 
rodičom, priateľom, kolegom, spolužiakom... Takáto šanca sa nám však 
ponúka každý deň.  

 

 
 

- zapísali sme 69 nových prváčikov pre školský rok 
2009/2010; 
- ples rodičov a priateľov školy – 14. február 2009; 
- UNICEF – prispeli ste sumou 1345,- ešte Sk predajom 
vianočných pohľadníc pre všetky deti sveta; 
- február – karneval  druhákov a tretiakov ; 
- 28. marec – Deň učiteľov , narodenie J.A.Komenského; 
- Jarné prázdniny – od 2.3. 2009 – 6. 3. 2009; 
- letný čas – posun o 1 hodinu dopredu – 29.3.09 
o 02,00hod ; 
- príspevok našej škole 2% z odpisu dane – všetkým 
prispievateľom ďakujeme vopred; 
- lyžiarsky výcvik 7.ročník – Donovaly, 8.3.2009-13.3.2009 

* * * 



 
 
Dňa 3.2.2009 sa v Dome Kultúry konalo okresné kolo 
Geografickej olympiády. Každý súťažiaci (od piateho po 
deviaty ročník) vypracoval 3 testy, ktoré mali hodnotu 100 
bodov. Aby bol súťažiaci úspešný, musel získať minimálne 65 

bodov  možných 100. Ako si počínali naši žiaci? Dosiahli výborné výsledky. Medzi piatakmi 
bol v okresnom kole zo všetkých zúčastnených jediný úspešný riešiteľ, a to žiak našej školy 
Pavol Súkeník. Dosiahol 65 bodov.  
6.ročník – 1.miesto: Táňa Staníková – 75 bodov 
7.ročník – 1.miesto: Dávid Súkeník – 80 bodov 
                 2.miesto:  Filip Švábik   – 78 bodov 
8.ročník – 1.miesto: Dávid Brezina – 81,5 bodov 
                 2.miesto: Peter Jurák – 81,5 bodov 
9.ročník – 1.miesto: Martin Jurák – 84 bodov 
                 2.miesto: Daša Gajdlanová – 79 bodov 
                 4.miesto: Matúš Vaňko – 78 bodov 
Menovaní žiaci 6.-9.roč.postupujú do krajského kola. Všetkým želám , aby dosiahli čo najlepšie 
výsledky a úspešne reprezentovali seba, ale aj našu školu.  
Touto cestou sa chcem poďakovať vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali a všetkým súťažiacim, ktorí 
boli úspešní riešitelia,ale aj tým, ktorým chýbalo len niekoľko bodov, aby boli úspešní. Sú to títo žiaci: 
Franc, Berešík,Chrastová,Božeková,Kostúr,Čelková. 

 
                                                           
 
 
                                                                                                       
 

*   Rok 2009 je medzinárodným rokom astronómie.  * 
 

Vynález Holanďana Hansa Lippersheyho- 
ďalekohľad, zamieril Galileo Galilei   na  oblohu pred 
400 rokmi. Bolo to prvý raz v histórii s týmto 
vynálezom i keď sa ľudia na oblohu dívali už určite 
skôr. Na Kanárskych ostrovoch, na ostrove La Palma 

je severné európske observatórium. Nazývajú ho mekkou 
európskej profesionálnej astronómie. Nachádza sa tam najväčší 
plne pohyblivý ďalekohľad sveta s priemerom 10,4 metra.  

„We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.“ Všetci sme v bahne, no 
niektorí z nás sa dívajú na hviezdy. (Oscar Wilde) 

☺ I.J.  



 
  
Víly stríg sa neboja. 
Rytier nevyzýva do boja. 
 
Supermani, mušketieri zachraňujú kráľa. 
Nevšimli si, že ho z hluku bolí iba hlava. 
 
Margarétky, milé kvietky 
zvŕtajú si zas sukienky 
 
Hudba hrá tu veselá, 
čertík hľadá anjela. 
 
Krokodíl a čierna pani 
kŕmia sa tu maškrtami. 
 
Šišky sú pre vodníka 
odnesie nás do rybníka? 
 
Červený mak, muchotrávka 
tanečný parket, ten ich zláka. 
  
Karneval sa končí ách, 
dobrý džem bol na šiškách. 
  
Dole masky, prevleky, 
skončili sa fašiangy. 
 
Veselosti bolo dosť. 
To potvrdí každý hosť. 
    
 
 
 
Tr. uč. 3. B                                                            
Mgr. Ľudmila Kopasová 



 

 

Škola v SLOVINSKU 
 

Základná škola Osnova sa nachádza v malebnej dedinke Vuzenica  
na severe Slovinska, leží na rieke Drava, neďaleko hraníc s Rakúskom.   

Školu navštevuje 255 žiakov a pracuje tu približne 30 učiteľov. Zaujímavosťou  
v slovinskej škole je známkovanie. Na rozdiel od nás sú tam žiaci známkovaní 

stupňami. Najvyšší stupeň je 5 - to predstavuje 90 až 100% získaných 
vedomostí, teda PÄŤKA je NAJLEPŠIA ZNÁMKA J ! 

Najnižší stupeň je 1- to predstavuje 0-49%. Keď teda ovládate len polovicu 
z učiva, neskončí sa to pre Vás v Slovinsku dobre, práve naopak. 

Školský rok sa v Slovinsku rozdeľuje na dve časti – avšak v každom polroku  
sa im mení rozvrh hodín. Tie predmety, ktoré nemali v prvom polroku majú 

v druhom a naopak. Napríklad sa im takto strieda Zemepis s Dejepisom. 
Školský poriadok majú veľmi podobný tomu nášmu. V Slovinsku však 

platí, že môžu písať len dva veľké testy za týždeň.  
Základná škola sa nachádza v centre dediny Vuzenica a napriek opisu 

žiakov, že je to malá dedina, sú tu zaujímavé historické pamiatky,  
ako napr. zrúcaniny hradu a kostol z 13. storočia. 

Okrem supermarketu, ktorý by ste hľadali darmo, tu môžete zájsť  
do malých obchodíkov, nájdete tu škôlku, ihrisko s tenisovým kurtom,  

hneď oproti ZŠ je požiarna stanica. Samozrejmosťou je železničná stanica  
a dokonca sú tu dve továrne, ktoré zamestnávajú obyvateľov.   

Deti vo voľnom čase chodia do hôr alebo na ryby.  Barbora Beláková 
                                                                                                                   Martina Káčeriková 

 
Vedeli ste, že v Slovinsku sa 

hovorí po slovinsky   
a že slovinčina patrí  

do rovnakej jazykovej skupiny ako 
naša rodná slovenčina? Takže oba 

jazyky sú slovanské! 
 
 

 

Slovinsko je krajina, ktorá patrí do 
Európskej únie a rovnako ako my, aj 
Slovinci platia Eurom, dokonca prijali 
Euro za svoju menu ešte skôr! Hlavným 
mestom je Ľubľana. Slovinsko láka 
turistov svojou čistou prírodou, hlavne   
v pohoriach Julské Alpy a Dinárske 
hory, kde sú známe kvapľové jaskyne. 
Len malá časť krajiny je obmývaná 
morom.   



          

Školské kolo Olympiády z Anglického jazyka sa uskutočnilo ešte pred vianočnými sviatkami 
a vládla na ňom príjemná atmosféra. Bolo cítiť trošku trému, najmä medzi žiakmi mladšej 
kategórie, ale tí starší to prežívali celkom fajn: zodpovedne sa postavili k plneniu svojich 
úloh v triede počas písomnej a ústnej časti, no a mimo triedy vášnivo diskutovali, čo bolo 
ťažké a čo ľahké, celý čas nestrácali úsmev z tváre J A tak to má byť! 

Mená výhercov sa žiaci dozvedeli ešte v deň súťaže. Zlaté miesto patrí Romanke Doovej 
(9.A) a Dávidovi Súkeníkovi (7.A), na striebornom stupienku skončili bratia Vaňkovci – 
Matúš (9.A) v kategórii starších žiakov a Adam (7.A) za kategóriu šiestakov a siedmakov. 
Tretie miesto, a teda bronzovú odmenu si odniesli Martin Jurák (9.A) a Janka Vlčková(6.A). 
You were fantactic J!  

Olympiáda z AJ je súťaž, kde sa hodnotia schopnosti žiakov hovoriť, písať, počúvať 
a gramaticky rozmýšľať v tomto cudzom jazyku. Perličkou 2.ročníka školského kola je, že sa 
ho zúčastnili tri súrodenecké dvojice – Vaňkovi, Jurákovci a za dievčatá sestry Gajdlanové.  

Spomedzi žiakov 8. a 9. ročníka našu školu potom na Okresnom kole koncom januára 
reprezentovali Romanka Doová a Matúš Vaňko, zo žiakov 6. a 7. ročníka to boli Dávid 
Súkeník a Adam Vaňko. Po krásnych výkonoch porota rozhodla, že z našej školy bude tú 
svoju kategóriu reprezentovať ďalej Dávid Súkeník, ktorému držíme všetci palce...                 
We´re crossing fingers for you, David! 

A ešte niečo pre oči... 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJNIČKA pre jazykovo zdatných angličtinárov...    

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Ž 

1. nemôže sa to utopiť... What can´t be 
killed by drowning?                                                
2. čo môže byť opakom zeleniny...  
What is the opposite of vegetables?                                   
3. strukovina zelenej farby... it´s a 
legume of the green colour...what´s it?                                        
4. dospelých to zobúdza... it wakes up 
all the adults... what´s it?                                                
5.  je to v sladkostiach... What can you 
find in every sweets?                                                                
6. dáva to koza... What does the goat 
give us?                                                                                  
7. podobné saláme... it´s quite silimar 
to the sausage...what´s it?                                        
8. čo je pred obedom... What do we 
eat before lunch? 

 

autorom tajničky je 
Marek Piňák, 7.B 

napísala J.Kubišová 



 
 
          Krajina pod krídlami vtákov“- to je názov výstavy, ktorú sme nedávno videli. 
Už meno autora fotografií - Jaroslav Velička - napovedalo úžasný zážitok. 
 
A poviem Vám, to teda bolo niečo! Priam s otvorenými ústami sme sledovali jednotlivé 
fotografie pripomínajúce obrazy, ktoré by si neváhal zavesiť na stenu či všetky steny 
hocikto z nás, kto má rád umenie a prírodu. Tá obdivuhodná hra so svetlom, pohľad z 
vtáčej perspektívy...Ten fotografov neskutočný cit zachytiť očiam priam neviditeľné, to 
čaro nášho kraja - čaro Kysúc! Ja viem, hovoríte si, že na Slovensku sú mnohé krásne 
miesta, nepopieram a  som šťastná a pyšná, že do tejto mozaiky patria aj Kysuce.  
Autor  odhalil svoju dušu i srdce, z ktorého priam prýšti láska k rodnému kraju. S 
výrokom organizátora výstavy, uvedenom na reklamnom letáku : “...Každý, kto príde, 
neoľutuje a odnesie si vo svojom srdci kus poézie. Nezabudnuteľný zážitok!", sme  
súhlasili všetci.  
Spolu s mojimi žiakmi – členmi krúžku POZNAJKO - sme spomínanú výstavu mali 
možnosť vidieť v januári 2009 v Považskom múzeu v Žiline v konferenčnej sále areálu 
Budatínskeho zámku.  
Je super, že existujú fotoaparáty, vďaka ktorým sa dá zachytiť krása nielen srdcom, 
očami ale aj fotoobjektívom, že existujú ľudia, ktorí sú v tom majstri - ako pán Jaroslav 
Velička.                                                                                               Mgr. Monika Mojtová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*                   * 
 

          27.1.2009 sme sa zúčastnili natáčania známej TV súťaže Superchyty. Naším 
súperom boli deviataci zo ZŠ Kysucký Lieskovec. Súťažilo Superdružstvo 9.A 
v zložení : R.Mazúr, M.Vaňko, A.Čičalová a M.Dubovská. Chcete vedieť ako to 
dopadlo? Sledujte STV 1 v sobotu 14.3.09 o 9,00 hod.  

M.Baričík,9.A 



 
 
 
Mali sme to šťastie, že sme sa my - členovia historicko-poznávacieho krúžku POZNAJKO - osobne 
zoznámili s pánom PhDr. Rudolfom Gerátom a pánom PaedDr. Jaroslavom Veličkom. 
Pýtate sa, kto sú títo páni? Prvý z nich je aktívny v oblasti ochrany životného prostredia, za čo v roku 2006  
dostal aj Cenu ministra životného prostredia SR. Je známy tým, že ochraňuje a zachraňuje kysucké prírodné 
či kultúrne pamiatky nevyčísliteľnej ceny. Je autorom mnohých publikácií (napr. Príroda Kysúc a jej 
ochrana, Pamäť Kysúc...). 

PaedDr. Jaroslav Velička je vynikajúcim fotografom, 
ktorý fotí najmä srdcom. Jeho fotografie vyzerajú ako 
obrazy, sú dokonalé a cítiť z nich, že miluje svoje 
rodné Kysuce. A človek až žasne nad krásou kysuckej 
prírody. Okrem iných publikácií (napr. Javornícky 
chodník, Čadca – brána Kysúc a Slovenska...) je 
spoluzostaviteľom a zároveň autorom fotografií knihy 
s názvom Žilinský kraj, ktorá získala v roku 2007 
mnohé významné ocenenia. Jeho fotografie nájdete 
vo všetkých možných publikáciách o Kysuciach ( v 
knihe Pamäť Kysúc, Za oponou kysuckých dejín, 
Čadca, Čadca a okolie, Čadčianske pľace,...).Aj on 
vďaka svojmu fotoaparátu a neopakovateľnému 
pohľadu na Kysuce prispieva k záchrane kysuckých 
pamiatok. 

No a s týmito úžasnými osobnosťami sme mali možnosť zoznámiť sa. Naša pani učiteľka Mgr. Monika 
Mojtová zorganizovala stretnutie s nimi. Stretli sme sa v Kysuckej knižnici v Čadci, kde nám počas 
prezentácie svojho nového diela „Kysucké pamätihodnosti a pozoruhodnosti“ porozprávali o svojej práci, o 
zážitkoch spojených s ňou, mali sme možnosť vidieť nádherné fotografie miest a okolia, v ktorých žijeme. 
Nikdy nezabudneme na dobrodružstvo spojené s fotografovaním kysuckej prírody a miest z lietadla, o 
ktorom nám porozprával pán Velička :-). Veľmi nás potešila aj kniha fotografií s venovaním od oboch 
osobností, ktorú každý z nás dostal.  

Ani sme sa 
nenazdali a 
museli sme 
myslieť na 
návrat domov - 
do Kysuckého 
Nového Mesta. 
Vďaka týmto 
dvom úžasným 
ľuďom, ktorí 
robia veľmi veľa 
pre iných, sme 
zrazu videli naše 
mesto, okolie a 
vlastne celé naše 
rodné Kysuce 
akosi inak. Boli 
sme na tento náš 
kúsok rodnej 
zeme viac hrdí.  
A všetci sme sa 
zhodli na tom, že 

tí, ktorí na tejto neopakovateľnej akcii neboli, môžu veľmi ľutovať a aj nám závidieť zoznámenie s týmito 
nevšednými a veľmi sympatickými ľuďmi.  
Pán Gerát, pán Velička, pani učiteľka, ešte raz ďakujeme.   POZNAJKOVIA zo 6.A 
 



 
        O láske  
Si ako ruža, ktorá ma svojou vôňou mámi.                    
Chcem si ťa odtrhnúť,  
priložiť k tvári. 
Stačí povedať áno,  
a ja ťa zovriem v dlani. 
Veď nič nie je krajšie, 
ako byť zamilovaný. 
K. Baculová 5.B 
 
Na svätého Valentína pravá láska rozkvitá,  
aj malučkého snehuliaka svojou láskou roztápa. 
M.Vnuková 
 
Valentín ten lásky krásny čas,  
rozžiari úsmev každému z nás. 
 
Keď si človek čo i len naňho spomenie, 
hneď sa mu v srdci zázračný plameň rozohreje.  
P. Baliarová 8.C 
 
      Spomienka  
Divé maky kvitnú na okraji hory. 
Prečo má láska srdce tak bolí? 
Len preto, že som sám 
asi ti láska moja nechýbam. 
  
Sedím tu smutný a sám 
na prežité chvíle spomínam. 
Zlomené srdce a prchavý peľ kvetov 
prináša mi žiaľ na veľa vekov. 
B. Osika 8. C 
Valentín je sviatok krásny, preži si ho v láske, šťastí. Žiadne slzy, lásky veľa, to ti dnes zo 
srdca želám.  
T.Čadecký   7.C 
       
      Láska človeka  
Láska, najkrajší dar človeka, 
každý deň silnie, rozkvitá. 
 
Je ako zima a leto, 
v zime tíško horí, ako večné svetlo 
a na leto rozkvitne sťa levanduľa. 
Jej plameň tíško horí až do chvíle kým 
nezbĺkne!  
 
Až vtedy človek spozná,  
keď vrieť mu začne krv,  
červená sa, že láska nezhasne. 
D. Kopták   8.C 
 



O ANJELIKOVEJ PRVEJ LÁSKE 
Malý anjelik Jojko sa hrával so svojou najlepšou kamarátkou Betkou. Na 
dvore bolo veľmi veľa malých anjelikov, ale Jojko sa hrával iba s Betkou. 
Prešli roky a obidvaja už vyrástli. Jojkovi sa veľmi zapáčila Betka, ale on 
jej to nechcel povedať, lebo sa bál, že on sa jej nepáči. Prešiel rok, prešli 

dva a on stále nenabral odvahu.V jeden deň sa odhodlal a napísal list Betke  
ale jej to nedal. Raz keď Betka prišla ku nim na návštevu, tak jej Jojko išiel 
doniesť niečo na pitie a povedal, aby sa tam rozhliadla. Úplne zabudol, že 
pri fotke, kde boli malí nechal ten list. Betka sa pozerala na fotku a zbadala 
ružovú obálku so srdiečkami a bolo tam napísané : Pre Betku. Otvorila 
obálku a čítala, ako jej Jojko v tom liste vyznával lásku. Srdce sa jej 
rozbúchalo a cítila ako ju zalieva červeň. Keď ju zbadal, ako to číta, pohár 
mu spadol na zem a rozbil sa. Betka sa vyľakala, pozrela nemo na Jojka   , 
rozbehla sa k nemu a dala mu pusu. Veľmi sa potešil a pomyslel si „Toto je môj najkrajší 
deň!“  

M.Mikitiuková, 5. B 
LYŽOVAČKA 

Jedného dňa sme sa vybrali s kamarátmi na lyžovačku do Vadičova. Bolo práve slnečné 
mrazivé ráno a my sme boli šťastní, že nám počasie vyšlo. Keď sme prišli, vyviezli sme sa 
lanovkou na vrch kopca. Boli sme tam celý deň. Prespali sme u mojej babky a dedka. Bolo 
nám tam veľmi dobre, zohrievali sme sa pri krbe a rozprávali sme si historky. Ráno sme sa 
naraňajkovali a po obede sme šli stavať snehuliakov, večer sme prišli celý mokrí. Po troch 
dňoch sme prišli domov. Keď sme prišli do školy, porozprávali sme zážitky spolužiakom. 
                                                                                                                            F.Michalec, 7.C  

Polročné vysvedčenie 
Ako už všetci vieme, polrok sa blíži a sním aj polročné vysvedčenie. 
Niektorí sa naň tešia, iní o ňom radšej nechcú ani počuť. To moje 
nebude tiež najlepšie, ale už sa naň celkom aj teším. Niektoré 
predmety mi idú, ako napr. matematika či dejepis, a iné mi naopak 
nejdú, ale najviac ma trápi nemčina, tú sa asi nikdy nenaučím. No 
nič, určite ste šťastní, že polrok máte za sebou a že druhý by mal byť 
už za nami. Deviataci sa pripravujú na stredné školy, ale ešte predtým ich čakajú monitory, 
čiže nič príjemné. Ôsmaci sa tešia, že budú o polroka na škole najstarší a malí priatelia tretiaci 
okúsia triedy veľkej budovy spolu s ďalšími povinnosťami. Aj keď polročné prázdniny 
nebudú žiadna sláva, nejako to vydržíme. Ale polročného vysvedčenia sa nemusíme obávať, 
slúži na to, aby sme vedeli, v čom sme dobrí a v čom sa treba zdokonaľovať. Ale koncoročné 
vysvedčenie je hlavné, tam treba najlepšie známky, lebo ako dobre viete, vysvedčenie z ôsmej 
a deviatej triedy ide na strednú školu. Snažte sa a všetko dobre dopadne.    

J. Žubor, 8.C 
O zaľúbenom levovi 

  Kde bolo, tam bolo, bol jeden lev, ktorý sa volal Max. Bol veľmi dobrý 
a nelovil zvieratá, lebo to boli jeho priatelia. Jedol iba byliny. Raz videl 
okolo ísť krásnu levicu. Hneď ako ju zbadal, tak sa zaľúbil. Celú noc 
kvôli nej nespal. Ráno sa rozhodol, že ju pôjde hľadať. Išiel Max, išiel, 

išiel nekonečno dlho no i tak nikto nevidel takú levicu ako ju opisoval Max. Nejedol, nepil 
a dokonca ani nespal. Kdekoľvek sa na ňu pýtal, všade dostal tú istú odpoveď: “Nie nevidel“.              

Prešiel skoro celú Afriku, ale krásnu levicu nikde nenašiel. Na svojej ceste stretol 
gorilu, ktorá mu povedala, že nedávno tadeto išla krásna levica. Ukázala mu smer, ktorým 
levica išla a on sa vybral za ňou. Za dve hodiny prišiel k jaskyni, v ktorej bývala. Vošiel dnu 
a uvidel prekrásnu levicu. Aj ona sa vtedy, keď išla okolo neho, doňho zaľúbila. Prišli ku sebe 
a pobozkali sa.  

O týždeň neskôr bola krásna svadba. Leonard si bral svoju milovanú levicu Alicu. Na 
svadbu pozvali gorilu a iné zvieratá. Bola to najkrajšia svadba v ríši zvierat. Leonard a Alica 
mali mnoho detí a možno žijú až dodnes.                                                        T. Poniščjak, 4. A 
 
 



  
  HISTÓRIA ČISTENIA ZUBOV  
     Najstaršia známa zubná kefka sa datuje do 
obdobia spred niekoľko tisíc rokov. Táto kefka, 
známa aj ako "žuvacia palička", sa vyrábala 
žuvaním alebo drvením malých vetvičiek či 
korienkov stromov, až kým vlákna na jednom 
konci nepovolili natoľko, že vznikla tvrdá kefka. 
Čistiaci povrch mal podobný účinok ako žuvanie 
konca špáradla. Niektoré domorodé austrálske a 
africké kmene žijúce tradičným spôsobom života 
si ešte stále čistia zuby žuvacími paličkami.  

    Aj starovekí Číňania, Rimania a Gréci boli 
nadšenými zástancami ústnej hygieny. Pred päť 
tisíc rokmi sa Číňania domnievali, že zubný kaz 
spôsobujú biele zubné červy s čiernymi 
hlavičkami, ktoré bolo možné vidieť po 
vytrhnutí zuba. Ako prostriedok proti bolesti 
zubov sa v tých časoch používali preháňadlá, 
ústne vody, masáže a tabletky. Tabletky, 
zvyčajne vyrobené z nastrúhaného cesnaku a 
liadku (dusičnanu draselného), sa vkladali do 
ucha na opačnej strane tváre, než bola tá, ktorá 
bola postihnutá bolesťou zuba. 
    Rimania mali svoje vlastné záľuby v oblasti 
starostlivosti o chrup. Plínius Mladší Rímsky  
tvrdil, že ak sa ako špáradlo použije supie brko, 

vyvolá to zápach z úst, avšak osteň z dikobraza 
podľa neho "spevňoval zuby".  
   Gréci však boli omnoho modernejší. V 3. 
storočí p.n.l. Aristoteles poradil Alexandrovi 
Veľkému, aby si každé ráno vyšúchal zuby 
"uterákom z hrubého plátna, ktorý je mierne 
drsný". Používanie plátna na čistenie zubov bolo 
zdokumentované už v roku 1602, keď William 
Vaughan napísal vo svojom diele Pätnásť rád k 
zachovaniu zdravia, že na udržanie zubov 
"bielych a nepoškodených si ľudia musia po 
každom jedle umyť ústa, spať s pootvorenými 
ústami a ráno si zuby poriadne zvonka aj zvnútra 
vyšúchať plátennou látkou". 
   V Európe pätnásteho storočia bolo špáranie sa 
v zuboch spoločensky akceptovateľné, až kým 
filozofi nezačali upozorňovať na slušné mravy. 
Rhodes vravel: "Nuž si nešpáraj v zuboch 
nožíkom, vezmi si radšej paličku alebo inú čistú 
vec, bo iba vtedy nikoho neurážaš". 
   Prvú modernú kefku dali svetu Angličania v 
roku 1780. Rúčka bola vyrobená z kosti a 
štetinky boli navlečené do vyvŕtaných otvorov. 
Zubná kefka sa dostala aj do Spojených štátov a 
v 80-tych rokoch 19. storočia sa začali vyrábať 
vynikajúce rúčky na zubné kefky z ručne 
vyrezávaných a leštených stehenných kostí 
dobytka, pričom do ručne vyvŕtaných otvorov sa 
manuálne po jednom vkladali štetinky z 
dlhosrstého prasaťa. V dvadsiatom storočí sa 
jednoduchá zubná kefka dostala na vyššiu 
úroveň. Dr. Robert Hutson, parodontológ zo San 
José v Kalifornii, vymyslel prvú zubnú kefku s 
mäkkými nylonovými a na konci zaoblenými 
štetinkami. Svoj výrobok nazval "Oral-B". 
Zubná kefka Oral-B® Classic™ sa v roku 1969 
dostala až na Mesiac. Neil Armstrong ju použil 
len minútu pred svojimi historicky prvými 
krokmi na Mesiaci. V roku 1991 bola 
predstavená prvá zubná kefka Oral-B® 
Indicator® s modrými štetinkami, ktoré 
používaním do polovice vyblednú a tým 
signalizujú, že nastal čas vymeniť zubnú kefku 
za novú.  

Zubný kaz (kazové dutiny)   
  
Zubný kaz je chorobný proces rozkladu zuba. 
Nastáva vtedy, keď baktérie (nahromadené v 



zubnom povlaku) spotrebúvajú cukor a tvoria 
kyselinu, ktorá môže rozleptať sklovinu zuba a 
zubovinu. Okamžité ošetrenie pomocou výplne 
(plomby) je nevyhnutné. 
   Kaz v štrbine zuba 
vzniká, keď sa zubný 
povlak zachytí v spodnej 
časti ryhy, kde je sklovina 
veľmi tenká a ľahko 
preniknuteľná. Ide o najbežnejšiu formu zubného 
kazu u detí.  
   Aproximálny zubný kaz 
vzniká vtedy, keď dôjde k 
nahromadeniu zubného 
povlaku v medzizubných 
priestoroch. Na tieto miesta ťažko dosiahne 
zubná kefka a preto sa tento zubný kaz objavuje 
práve u pacientov, ktorí nepoužívajú zubnú niť.        
Kaz na koreni i krčku 
vzniká po strate kosti a 
ústupe ďasien (čo býva 
často následkom 
periodontitídy). Keďže korene a krčky nie sú 
chránené zubnou sklovinou, zubný kaz sa môže 
rýchlo rozšíriť.  
 

Čistenie manuálnou zubnou kefkou 
 
 
Príklad jednej z často odpo-
rúčaných metód, ktorá sa 
používa pri čistení zubov 
bežnou, manuálnou zubnou 
kefkou:  
Prvý krok: 
Pri čistení vonkajších plôch 
zubov drž kefku v 45-
stupňovom uhle k línii 
ďasien. 
Vykonávaj krátke, jemné 
pohyby a kefkou pohybuj 
smerom tam a späť po 
povrchu zubov a ďasien. 
Druhý krok: 
Rovnaký pohyb použi aj pri 
čistení žuvacích a 
vnútorných plôch zubov. 
Tretí krok: 
Nezabudni vyčistiť aj líniu 
pozdĺž ďasien a dbaj na to, 
aby si vyčistil aj zuby 
nachádzajúce sa v 
najzadnejšej časti úst. 

Zubnou kefkou si vyčisti aj jazyk - pomáha to 
udržať tvoj dych svieži! 
 

Čistenie elektrickou zubnou kefkou 
 
V porovnaní s bežnými, manuálnymi zubnými 
kefkami možno dosiahnuť lepšie výsledky 
čistenia pri používaní elektrických zubných 
kefiek, ktoré využívajú oscilačno-rotačnú 
technológiu. Oscilačno-rotačná technológia je 
lepšia než iné technológie elektrických zubných 
kefiek. Čistenie zubov takouto zubnou kefkou sa 
značne líši od čistenia bežnými, manuálnymi 
zubnými kefkami, pretože elektrická zubná kefka 
čistí za teba - len dbaj na to, aby si hlavicu 
zubnej kefky nasmeroval do každej časti  úst. 
Prvý krok: Čistiacu hlavicu kefky pomaly veď z 
jedného zuba na druhý, sledujúc pritom krivku 
ďasna a tvar každého zuba.  
Čistiacu hlavicu podrž na mieste niekoľko 
sekúnd a až potom ju posuň na ďalší zub. 
Druhý krok: Nezabudni 
vyčistiť všetky oblasti 
vrátane vnútorných a 
žuvacích plôch, ako aj 
miesta za zadnými zubami.  
Tretí krok: Čistiacu 
hlavicu kefky veď pozdĺž 
línie ďasna. Na zuby 
nemusíš tlačiť, ani ich 
drhnúť. Nechaj kefku 
urobiť všetku prácu za 
teba.  

 Spracované podľa www.Oral-B.sk 

 
... Keby  čítal Záškoláka, tak má krajší úsmev. ... 

http://www.Oral-B.sk


 
Bocian čierny  
Je brodivec z čeľade bocianovitých. Obýva Európu a Áziu. Na Slovensku ho nájdeme prakticky vo 
všetkých lesných biotopoch. Živí sa obojživelníkmi, rybami, ale aj vodným hmyzom. Hniezdi najmä v 
starších porastoch na stromoch. 

Srnčia zver sa rada pasie na 
rúbaniskách, kde nachádza rozmanitú 
potravu. Zdržuje sa  najradšej pri 
okrajoch lesov, na jar vychádza na 
lúky, do ozimín na polia. ´V potrave je 
prieberčivá. 
V lete žije srnčia zver osamote, v zime 
sa združuje do menších čried. Staré a 
choré srnce žijú samotársky. 
Srna rodí najčastejšie dve mláďatá, 
zriedkavo 1 alebo 3. 
Srnce zhadzujú parožie v októbri až 

novembri. 
Dospelý srnec váži 14-18 kg. Srna býva rovnako ťažká, alebo o niečo ľahšia. 
Keď srnec spozoruje nebezpečenstvo - „bäká” - vydáva pri tom hlas podobný štekotu psa. 
Srnčia zver „bäká” vtedy, keď nevie zistiť, o aké nebezpečenstvo ide. Keď spozoruje človeka 
nebäká, ale rýchlo odskočí.  
Srnec dosahuje vek asi 15 rokov. 
Nepriateľmi srnčej zveri sú najčastejšie veľké šelmy (vlk, rys ostrovid), na srnčatách spôsobuje 
značné škody líška a túlavé psy. 

Jazvečia rodinka má v priemere 6 členov, obyčajne ju tvorí 
dominantný samec a samica s mláďatami. Ich príbytok je rozsiahlym 
systémom chodieb a komôr s 10 alebo viacerými vchodmi. Jazvece si 
svoje brlohy čistia a zväčšujú ich po mnoho generácií. Obsadzujú 
teritórium s rozlohou 50 – 150 hektárov a aktívne ho bránia pred inými 
klanmi.  
Jazvec lesný má slabý zrak, o čosi lepší sluch a vynikajúci čuch. Základ stravy tvoria 
dážďovky, ktoré dopĺňa larvami, žabami, jaštericami, malými cicavcami, vtákmi a ich 
vajíčkami, zdochlinami a plodmi. Je to proste gurmán. Zaujímavé je ich rozmnožovanie: vajíčka 
sa neuchytia vo výstelke maternice bezprostredne po oplodnení, ale až po takmer desiatich 
mesiacoch. Gravidita potom trvá 7 týždňov.                        

 Najväčšia mačka na svete 

Nezaprie gény oboch rodičov - postavou sa podal na otca leva, po mame tigrici 
zasa zdedil pruhy. S dĺžkou 3,66 metra a hmotnosťou okolo pol tony je Hercules 
najväčšou mačkovitou šelmou na svete. Už čoskoro ho však možno prekoná 
synovec Oden. 
Päťročný Hercules je pýchou Inštitútu ohrozených a vzácnych druhov v 
americkom Miami. Tento obrovský hrdý samec je viac ako dvojnásobne väčší ako 
dospelý lev a v Guinesovej knihe rekordov obsadil vo svojej kategórii prvé 
miesto. 
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Rozprávky sú vždy v móde 
 
 
S pojmom rozprávka sa dnes stretávame 
takmer na každom kroku. Nad skutočným 
významom a posolstvom rozprávky sa dnes 
už zamýšľa málokto. Veď načo aj ? 

V dobe, kedy lietame do vesmíru, skúmame morské dno 
a prenášame obraz i zvuk v nepatrných okamihoch po celej 
planéte, bude asi sotva niekto veriť rozprávkovým 
zaklínadlám a kúzlam. 
 
 
Mesiac rozprávok Hansa Christiana Andersena v SR 
 
Dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen svojimi  rozprávkami už  
dvesto rokov rozdáva radosť miliónom čitateľov na všetkých kontinentoch. 
Škaredé káčatko, Mala morská víla, Palculienka, Cínový vojačik. A ešte 
veľa rôznych rozprávok.   
 
Bratia Grimovci 
 
Obaja po celý život žili vo svete kníh, preto im literatúra bola 
osobitne blízka. Azda aj preto sa stali preslávenými zberateľmi 
nemeckých rozprávok a povestí. Bratia Grimovci vydali Balady 
a rozprávky,  O nemeckých rúnach a zbierku  Nemecké hrdinské 
povesti.  
 

 
vtip na záver: 

 
 
Ide Karkulka po lese a stretne vlka. A vlk sa pýta: 
- Kam ideš krava? 
- Ja nie som krava, ja som Karkulka. Idem 

babičke odniesť košík s jedlom. 
- A kde máš košíček? 
- Ja krava, ja som ho nechala doma.  

                                         E. Božeková, 5.A 
 

NaŠe PRáCE Na INForMatiKe 



NaŠe PRáCE Na INForMatiKe 
  

 
 

 
 
Milí čitatelia Záškoláka, ako iste vieme sviatok sv. Valentína 
pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a 
slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. 
    A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín 
bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár 
Claudius II, ktorý bol známy svojimi megalománskymi túžbami 
a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú 
slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak 
zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu 
ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár 
dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou 
celoživotnej lásky ho dal nemilosrdne  popraviť. 
    V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní 
obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby 
vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento sviatok má v 
sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v 
každom dni počas celého.  
 Dňa 14.2.2009 bude na našej škole Valentínsky ples.  
Na ktorý prídu niektorí naši rodičia. 
 

                        Keď niekoho milujete dajte mu to na ja vo a ešte možnosť rôznymi jazykmi: 
 
anglicky :     I love you! 
slovensky:    Milujem Ťa! 
nemecky:      Ich liebe dich! 
česky:           Miluji ťe! 
poľsky :        Kocham Ciebie!  
chorvátsky:   Volim te! 
rusky:           Ya tebya liubiu! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                         T. Švaňová, 5.A 
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Milí čitatelia. Pretože rád varím,  podelím sa s vami o môj recept na 
obľúbenú špecialitu -Mäso na čínsky spôsob.                                                                                                                             
 
500g bravčového mäsa zo stehna 
2  polievkové lyžice worčestru 
2 polievkové lyžice maggi 
3 polievkové lyžice pokrmového oleja 
2 polievkové lyžice zemiakovej múčky 
3 surové vajcia 
1 cibuľa 
½  malej lyžičky soli   
1 malá lyžička kari korenia 
2 feferónky 
½ kávovej lyžičky chilli korenia 
½ polievkovej lyžice kryštálového cukru 
1 kávová lyžička vegety 
 
Postup: Mäso nakrájame na hrubé rezance. Nakrájané mäso vložíme do misy 
a postupne pridávame prísady a stále miešame. Po pridaní všetkých prísad necháme 24 
hodín postáť. 
Po postáti prudko opekáme na panvici s rozhorúčeným olejom .Ako prílohu podávame 
zemiakové hranolky a zeleninovú oblohu. 
Dobrú chuť! 
P. Čulák, 7. C 
 

MEJKAP PRE BABY!!! 
 
Úplne ti stačí jemné líčenie, nemusíš vyzerať ako klaun. 
Najprv si vyčisti tvár a pokračuj podľa môjho návodu. 
TVÁR 
Na jemnú pleť nepotrebuješ jemnú vrstvu mejkapu. Krycí krém 
pleť rozjasní a osvieži. Nevyber si priveľmi svetlý odtieň( budeš 
vyzerať chorobne), ani priveľmi tmavý( pôsobí neprirodzene). Ale zvoľ zlatistý alebo 
broskyňovej farby. 
LÍCA 
Veľkým štetcom na ne nanes trochu púdru aby si zvýraznila lícne kosti. 
PERY 
Perleťovo- ružové, malinové, telovej, marhuľové alebo broskyňové...Vyber si farbu, 
ktorá sa ti páči na pery priesvitný lesk. Pred naružovaním si pery jemne pripudruj, 
rúž bude lepšie držať! 
MIHALNICE 
Nanes na ne predlžujúcu maskaru. Ak sa obávaš sĺz( samozrejme od smiechu), použi 
vode odolný druh. Uprednostni čiernu farbu, zvýrazníš tak belostné bielka očí... 
VIEČKA 
Vyberaj svetlé farby, zdôraznia tvoj pohľad. Nanes ich na vonkajší okraj viečok. Daj 
pozor, aby farba nebola rovnaká ako tvoje oči, to tvoj pohľad utlmí. Využi kontrasty: 
béžová, zlatistá a šedá pristane k modrým alebo zeleným očiam, fialová, modrá alebo 
zelená zasa zvýrazňujú čierne a orieškové oči.  
 

P. Zichová 7.C 
 



 
 

* CVČ v spolupráci s mestskými školami v školskom roku 
2008/2009 organizuje MESTSKÚ LIGU VO  FLORBALE.  Druhé 
zápasy sa konali 3.2.2009. Za nás tentokrát súťažili: 
Rado Heglasík , Róbert Mazúr , Jakub Kotrč, Ľuboš Cabada, 
Martin Jašurek ,Roman Benda,    Tibor Nemčík, Michal 
Roman, Martin Baričík, Jakub Patyk. Školy : ZŠ Nábrežná, ZŠ 
Clementisova , ZŠ „Suľkov“ majú po 2.kole nasledovné skóre: 

 
škola skóre body priebežné  poradie 

ZŠ Clementisova 21:16 6 bodov 1.miesto 
ZŠ Nábrežná 17:19 3 body 2.miesto 
ZŠ Dolinský Potok 19:22 3 body 3.miesto 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
          ZŠ Nábrežná zorganizovala 16.12.2008 v telocvični súťaž v preskoku cez švihadlo 
Rope Skipping. Súťažiaci skákali na ľavej nohe, pravej nohe a potom znožmo pokiaľ 
nepokazili . Počet preskokov sa nakoniec spočítal. Zvolili sa 2kategórie , 5.-6.roč, a 7.-9.roč. 

 
miesto 5.-6.ročník trieda Ľ P znožmo spolu 

1. Maja Mikitiuková 5.B 56 89 168 313 
2. Maťa Kadáková 6.B 63 87 137 287 
3. Kristína Beláková 5.C 93 52 123 268 

miesto 7.-9.ročník trieda Ľ P znožmo spolu 
1. Kristína Fábiková 9.D 145 82 220 447 
2. Barbora Fojtíková 7.A 99 102 183 384 
3. Zuzka Šurabová 9.A 87 104 190 381 

 
Súťažiace boli odmenené vecnými cenami. Blahoželáme športujúcim i víťazom!!! 

 
                                                                                      
 

                                                                      
 

 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

® I.J. 2008 



 
 
 

 KUK na nás... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            SNEH v školskom klube 
 
 
 
                                                                         
 

                                                              
            
 
 
  ZIMA 
 u prvákov                                                        VITAJTE...! 
                                       
                                                     CHCEM    
                                                                 fotku! 
 
 
                                     
 
                                     
                                    
                                   SMIECH 
                                         v okne 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

               
1 Deti bez rodičov bývajú v 
domove                

2 V Antarktíde žijú eskimáci                    

 3 Zo stromu ostal iba peň               
4 Pavián v množ. čísle 
paviáni                   

5 Na jeseň kopeme zemiaky                   

                 6 Do väzenia patrí zločinec 

7 Deti sa hrajú na ihrisku                   

8 Na Vianoce chodia deti koledovať                   
9 Jedovatý hríb 
muchotrávka                      
10 Lesklé veci kradne 
straka                  

11 Pri modelovaní potrebujeme ruky              

M. Podpleský, 7. C             

jemný vietor                    

dopr. prosriedok                  

           
jeden z 
prstov       

výtvor z púpav                    

končatina                   

hud. nástroj                     

mastná zemina                
muž po 
angl.                  

L. Sucháňová, 9. A             

 
               celú zimu fúkal...    

            ktoré zviera chodí naopak  
idem leteckou 
dopravou                       
prenos 
ľuds.vlastn                             
6+8-
16+2=?                    

               
strýkova 
manželka    

             
mužs. rod od 
Ivany    

                 prvý deň v týždni   
 

E. Zelníková, 8. C              



                                                                                               
 

 

 

PRANOSTIKY  
 

Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, 
mnoho vína, ale žiadny med. 
Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica. 
Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh. 
Na Tri krále zima stále. 
Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti 
Čo január zmeškal, február doháňa 
Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie. 
Keď je v januári pekne, je pekné leto. 
Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú. 
Sv. Veronika ľady seká u rybníka 
Svätá Agáta na sneh býva bohatá. 
Plačlivá Dorota, omrzlá robota. 
Ak je mráz na sv. Gabriela, bude žatva veselá 
Ak je na sv. Romana jasno, bude hojná úroda. 
Keď je suchý február, je mokrý august. 
Aké fašiangy, taká Veľká noc. 
Suché fašiangy, dobrý rok 
Ferbruárová voda - pre polia škoda. 
Februárové slnko je falošné. 
Mnoho snehu, mnoho sena. 
Keď vo februári mráz ostro drží, to dlho nepodrží. 
 
                                                                       F. Novák 8.A  
 

V časopise sme použili aj informačné zdroje z  webových stránok www.srandicky.cz,  www.google.sk, www.zachranari.sk, 
www.bezpecnenainternete.sk , www.funny.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. Ľ.Kultánovej ,  J.Vlčkovej, M.Mojtovej, R. Vlčkovej, O.Štefankovej,   J.Kubišovej, Ľ.Kopasovej, J. Bandurovej, 
M.Vlčákovej, ...... J. Parišovi a J.Jakubíkovi za spoluprácu a ďalším učiteľom za príspevky do dnešného  čísla.  

 

V budúcom čísle Záškoláka Vám ponúkneme: 
- Veľkonočné sviatky , lyžiarsky výcvik a možno i ples vo fotkách,  

jar a časový posun na organizmus , výsledky súťaží... 
 

http://www.srandicky.cz
http://www.google.sk
http://www.zachranari.sk
http://www.bezpecnenainternete.sk
http://www.funny.sk

