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prázdniny sa skončili a my sme sa 2. septembra opäť všetci zišli, aby sme spolu privítali nový
školský rok. Školský rok, ktorý bude pre mnohých ťažký, pre niektorých prvý a pre
niektorých iba ten ďalší. Viem, že ste si mali ešte dlho čo povedať, veď ste mali za sebou dva
krásne letné mesiace, ktoré vám iste priniesli nové zážitky, priateľstvá.
Spomínal som, že nás čaká aj ťažký školský rok. Ťažký bude najmä pre deviatakov, ktorí sa
budú usilovne pripravovať na Testovanie 9/2014, aby ho zvládli čo najlepšie. Je to dôležité
najmä kvôli vašej budúcnosti. Dôležité je preto aby ste si vybrali školu, ktorá je pre vás tá
pravá a ktorá vám pomôže ďalej pokračovať v živote tak, ako si to želáte.
Aj tento školský rok pre vás všetkých pripravujú učitelia aktivity, ktoré sa osvedčili minulý
školský rok alebo ich zrealizujeme po prvýkrát – Škola v prírode pre žiakov druhého ročníka,
doplnených o starších spolužiakov; pasovanie prvákov, lyžiarsky kurz pre siedmakov
a základný plavecký kurz pre štvrtákov; Noc s Andersenom, Deň britskej kultúry, podujatia
ku dňu školských knižníc; Deň európskych jazykov; množstvo výletov a tematických
exkurzií; koncoročný výlet pre ocenených žiakov; pokračovať bude spolupráca so
Súkromným bilingválnym gymnáziom v Žiline, ako aj lektormi nemeckého jazyka; turnaj
medzi školami vo florbale o Pohár predsedu rodičovskej rady. Na prvom stupni už tradične
zorganizujeme hodiny tematického integrovaného vyučovania s malými škôlkarmi, ale
rovnako aj maškarný či šiškový ples. Pokračuje aj práca úplne nového žiackeho parlamentu
na čele s predsedníčkou Luckou Čelkovou z 9.B triedy. Svoj voľný čas budete môcť tráviť na
viacerých krúžkoch, ktoré povedú vaši učitelia. K dispozícii máte tenisový kurt, multifunkčné
ihrisko a starší žiaci aj školské fitnesko. Venujte sa preto zmysluplným aktivitám.
Novinkou pre tento školský rok je zapojenie sa do projektu „Ovocie do škôl“. Bezplatne sa
k vám, milí žiaci, každý týždeň dostane na konzumáciu ovocie a ovocná šťava. Vážte si túto
ponuku a neplytvajte nimi. Už prvé „ovocie“ poukázalo na správanie niektorých jednotlivcov.
Jabĺčka vyhodené v koši alebo pod oknami tried, rozdupávanie tetrapakových obalov
s ovocným nápojom. Vaše správanie budeme sledovať a podľa toho budeme v našom projekte
pokračovať. Podobné prejavy majú niektorí naši žiaci k mliečnym výrobkom, sladkostiam či
ovociu, ktoré dostávate v školskej jedálni k obedu. Okolo celej školy je možno vidieť v tieto
dni odhodené obaly z jogurtov (niekedy aj celé jogurty), šupky z pomarančov či banánov,
jablká a papiere. Žiadam vás, aby ste sa správali ako kultúrni ľudia a tieto potraviny buď
odovzdajte pri okienku v jedálni, alebo odpadky z nich odhoďte do košov. Ide o celkovú tvár
našej školy, jej okolia na verejnosti. Vážte si všetko, čo vám škola ponúka. Rovnako aj
vybavenie tried a ostatných interiérov, ktoré stoja nemalé finančné náklady. Nespratníkov
budeme riešiť nekompromisne a veľmi prísne.
Verím, že vám všetkým tento školský rok prinesie veľa pozitívneho a užitočného. Želám
vám veľa pevného zdravia, síl a elánu. Nech plody vašej práce zbierate dennodenne, ale i po
rokoch. Nech nám ,ale aj všetkým pracovníkom, vám žiakom, ale aj vašim rodičom po 10
mesiacoch neutíchajúci školský zvonček zvoní do svedomia a pripomína sľuby, ktoré sme si
dali na začiatku školského roka.
PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy

Keby sme mali niekomu odpovedať na
otázku, či máme radi svoju školu, určite
by
sme
mu
odpovedali
váhavo
a nerozhodne. Naša nerozhodnosť by
tkvela v tom, že ako deviataci máme za
sebou veľa zážitkov a pred sebou veľa
náročných
povinností
a vážnych
rozhodnutí.
Nielen my, deviataci, máme povinnosti
voči škole, ale aj
napĺňať

cieľ

naša škola má úlohu

a krédo

„Škola

základ

života“.
Už odpradávna sa hovorí, že „Nikto učený
z neba nespadol“. Tento výrok je pre nás,
žiakov deviatej triedy, dominantný
a prvoradý. Správne si naplánovať, odštartovať naše
deviatacké ambície
a úspešne ich napĺňať je v tomto školskom roku úlohou číslo jeden.
Ako sa s ňou vysporiadame, aký zvolíme prístup, ako ju zvládneme, taký bude
výsledok, taká bude naša budúcnosť.
Príprava na Celoslovenské testovanie „Monitor“ je prioritou žiakov 9. tried,
preto 12. marec 2014 bude pre nás prvou skúškou dospelosti. Výsledky testovania
nám odpovedia na otázky :
„Ako ďalej?“, Kam ísť?“, „Akú strednú školu si vybrať?“.
Voľba povolania je významným krokom v živote každého z nás. Je to krok,
ktorého dôsledky sú dlhodobé, okrem iného aj preto, že nemôžeme každý týždeň
meniť povolanie, školu ako kabát či topánky. Musíme byť pripravení, čo je
rozhodujúcim činiteľom našej životnej cesty. Bude to remeslo, o ktorom sa
hovorí, že má zlaté dno alebo to bude stredná odborná škola, umelecké škola,
gymnázium ?
Je na nás, ako si predstavujeme svoju budúcnosť. Ako ju naplníme, akou cestou
budeme kráčať. Veď nikdy nie sme takí múdri, aby sme nemohli byť ešte
múdrejší.
Laura Janíčková, 9.B

1.Koľko máš súrodencov?
-Mám jedného brata, volá sa Lukáš, študuje na
vysokej škole v Nitre o rok sa stane inžinierom.
2.Ako zvládaš všetko to učenie?
-Učenie mi nerobí problém, pretože sa na hodiny
pripravujem priebežne a pravidelne. Keď príde
test, stačí si už len zopakovať.
3.Koľko hodín venuješ učeniu?
-Záleží od toho, koľko máme učenia a koľko
bude previerok na nasledujúci deň. Ale asi jednu
hodinu.
4.Čo robievaš vo svojom voľnom čase?
-Vo voľnom čase čítam veľmi veľa. Ale je jasné,
že veľa času trávim aj s kamarátmi. No mnoho
času trávim aj pri PC.
5.Čo plánuješ robiť cez prázdniny?
-Prázdniny
budú
pre
mňa
oddychom
(dovolenkou) , lebo idem do kúpeľov. A keby
niekoho zaujímalo, tak do Smrdák. Veľmi sa teším.
6. Na akú strednú školu ideš?
-Vždy som plánovala, že pôjdem na gymnázium, napokon som si vybrala to v KNM.
7.Chystáš sa ísť aj na vysokú školu?
-Áno, určite pôjdem na výšku a mojím prvým plánom je žurnalistika alebo prekladateľstvo.
8.Venuješ sa nejakému športu?
-Čo sa týka športu, rada si zacvičím, ale najradšej ho pozerám v TV.
9.Aké knihy rada čítaš?
-Najradšej čítam knihy, ktorých príbeh sa môže reálne stať, dá sa povedať, že som
KNIHOMOĽKA. 
10.Aký je tvoj najobľúbenejší predmet?
-Mojimi obľúbenými predmetmi sú najmä jazyky, lebo sa im chcem venovať aj v budúcnosti.
11.Na akých olympiádach si sa zúčastnila tento rok?
-Bola som na olympiáde zo slovenčiny, dejepisu, angličtiny, literatúry, geografie,. Musím
povedať, že tento rok sa mi veľmi darilo.
Pripravili : Mirka Svrčková, Bianka Šoporová

Krajina, ktorú obklopujú pestrofarebné stromy, je tým najkrajším
miestom, ktoré som za celý môj život navštívila. Posúďte sami. Obloha,
akoby tvoriaca celý svet svojou modrou farbou, skrášľuje okolie .
Vysoko týčiace sa skaly posypané bielym práškom sa pýšia touto
nádherou, ukazujú ľudom , že lepšieho miesta na zemi niet. Kvapôčky
vody každé ráno spinkajú na steblách trávy. Jemný vánok, ochladzujúci ťažký, ale teplý vzduch
prúdi sem i tam. Biele oblaky, pripomínajúce fľaky z diela, ktoré ešte nikto nedokončil, robia
prostredie ešte krajším. Veď prečo cestovať na prázdniny do ďalekého zahraničia, keď na
Slovensku máme nádhernú prírodu a môžeme získať množstvo príjemných zážitkov.
Kristína Čavajdová 8.B
Atény navždy zostanú mojím najdrahším mestom, tu som prežil svoje
detstvo. Atény v sebe skrývajú historickú aj novodobú krásu. V
starobylom centre mesta sa týči belostná Akropola. V jej blízkosti sa
znenazdania ocitneme pred krásnym starovekým amfiteátrom Herodion.
Okolie týchto klenotov architektúry zdobia svojou zeleňou staré
borovice. Ich šum akoby rozprával staroveké báje a povesti. Z
neďalekého prístavu k nám dolieha hukot lodných motorov, šum a pach
mora. Atény sú najkrajšie na jar, keď rozkvitnú mandľovníky. Ruch ulíc pripomína tlkot srdca,
ktorý sa nikdy nezastavuje. Belasá obloha na horizonte splýva s azúrovou farbou mora. Niekto si
môže pripadať v tomto obrovskom meste stratený, ja tu však vždy nachádzam spomienky na moje
detstvo.
Tomaš Kastanaras 8.B
Perla Malej Fatry Zo všetkých miest na svete je
môjmu srdcu najbližšia príroda. Pýtate sa prečo?
Pretože práve tam sa cítim voľná ako vták ,
rozhodnutá tam zanechať starosti a žiť ďalej
s úsmevom na tvári. Už len pri vstupe do môjho raja
ma usmievavé slniečko víta teplými lúčmi. Kŕdeľ vtákov si lieta vo svojich zástavách. Na korunách
stromov vysedávajú tí najväčší speváci v okolí. Lesy presýtené farbou zelene ozdobujú okolité
vrchy. Vánok si veselo šantí v korunách stromov. Unáša zrnká peľu borovíc. Pokrútené vetvy
stromov sa naťahujú nahor ako ľudské ruky, šmátrajúce, túžiace sa dotknúť nebies, ktoré sa tvária
nadmieru tajomne. Potôčik si pospevuje svoju známu pieseň. Presýtený vodou sa valí svojím
korytom nevediac kam. Z diaľky sa ozýva škriekanie havrana, ktoré dodáva tú nádhernú scenériu plnú
beznádeje. Kvôli tomu prekrásnemu výhľadu, čo ma tam čaká, by som tam vedela presedieť
i hodiny. Zelená trávička nás očarí svojou sviežou arómou. Jej steblá sú jemné a mäkké sťa páperie.
Do dolín sadajú hmly a vrcholom hôr rozdáva slniečko svoje lúče. Prechádzajúc po čistinke sa
vraciam domov. Je to ako prebudenie zo sna do reality. Neviem sa dočkať ďalšej návštevy môjho
obľúbeného miesta. 
Mirka Svrčková 7.A

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) sme si aj tento rok uctili
formou dejepisného projektového dňa.
Prostredníctvom rôznych aktivít si žiaci 9.B
pripomenuli neslávne udalosti obdobia druhej
svetovej vojny. Každý zúčastnený mal možnosť
zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života, nad
morálnymi hodnotami, ..., mal možnosť odsúdiť
násilie nacistického režimu a aj akékoľvek prejavy
diskriminácie, antisemitizmu, rasizmu či xenofóbie
súčasnosti.
Ďalšie podujatia, ktoré sú súčasťou projektu
„Nezabudnime“ budú pokračovať v priebehu celého školského roka.
Mgr. Monika Mojtová, autorka a organizátorka projektu

Prázdniny sa rýchlo skončili a ja som sa stal piatakom. Ako každý správny žiak, do školy sa mi
nechcelo.
Ale na čo som sa tešil, bol nový predmet – DEJEPIS.
Už na prvej hodine nám pani učiteľka Mgr. Monika
Mojtová (naša triedna učiteľka i dejepisárka zároveň)
povedala, že na tomto predmete zažijeme veľa
zážitkov, získame veľa informácií o histórii našich
predkov. Dozvedeli sme sa, že budeme navštevovať
múzeá a iné pamiatky.
Našou prvou exkurziou v tomto školskom roku bola
nedávna návšteva Kaštieľa v Radoli. Kaštieľ patrí
medzi najstaršie pamiatky na Kysuciach a dnes je v
ňom múzeum. Až na mieste sme zistili, že asi polovica žiakov našej triedy v ňom nikdy nebola.
V kaštieli sa mi veľmi páčil zub z mamuta, rôzne nástroje a keramika z minulosti, alchymistická
dielňa. Zaujali ma aj postavy Cyrila a Metoda, modely
kostolov. Na poschodí sme videli, ako žili a bývali ľudia
kedysi - nachádzala sa tam spálňa, obývacia izba i jedáleň.
Dievčatá sa najviac potešili výstave bábik. Ani ja som toľko
bábik ešte nevidel.
Dúfam, že pani učiteľka nám ešte pripraví veľa takýchto
exkurzií, kedy nazrieme do našej minulosti.
Filip Lach, 5.C, foto: MM

Deň 20.9. 2013 bol dňom dejepisnej exkurzie , ktorej sa zúčastnilo 47 žiakov 6. ročníka.
Miestom nášho cestovania v čase bol Liptov.
Počas našej prvej zastávky - na výstave
s názvom „Giganti doby ľadovej“ - sme
videli
obrovské
praveké
zvieratá
v skutočnej veľkosti. Boli tam exponáty 17
vyhynutých živočíchov, medzi nimi aj
mamuty,
hyeny,
obrovské
bobry,
korytnačky, nosorožce, jaskynné levy
a medvede. Bolo zaujímavé pozerať sa do
ich obrovských očí.
Pani
učiteľka
Monika
Mojtová
(dejepisárka) - pre nás túto exkurziu do
detailov vopred pripravila, pretože nás
čakalo prekvapenie. Sprievodcami výstavy
Giganti sme boli my!
Na záver prehliadky sme si kúpili suvenír
na pamiatku a presunuli sme sa do zábavného zrkadlového bludiska. Smial sa tam každý!
Niektorí si to dokonca natáčali na mobil .
Keď si už všetci v autobuse mysleli, že je po všetkom, že
všetko zaujímavé už v ten deň videli, mýlili sa. Pani
učiteľka Mojtová nás „vytiahla“ na prechádzku. Išli sme
do prírodného múzea – archeoskanzenu - Havránok.
Niektorí najprv frflali, no potom sa všetkým zapáčila
keltská dedina a úžasná panoráma. Od pani učiteľky sme
sa dozvedeli veľa nových informácií a zaujímavostí zo
života Keltov.
Cestou späť v autobuse už boli niektorí skutočne
unavení, no našli sa aj takí, čo ešte mali chuť a hlas
zaspievať si moderné pesničky a kochať sa divými
kačicami za oknami. Všetci sme si exkurziu parádne užili!
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Mojtovej a Mgr. A.
Drexlerovej, že sme mohli prežiť takú skvelú exkurziu,
a aj za to, že to s nami vydržali.
Deniska Fujašová, Gabika Šidlová (6.A)

Foto : MM

V rámci projektu Poklady Cyrila a Metoda, ktorý na našej škole prebiehal od mája tohto roku,
sa koncom júna uskutočnila v priestoroch školy výstava žiackych projektových prác a prebehlo
aj vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien.
V jednotlivých kategóriách sa výhercami stali títo žiaci:
Vedomostný kvíz pre žiakov 3.-6. ročníka:
1.miesto-Nikola Kohútová (5.A)
2.miesto-Matúš Máca(4.A) a Jakub Slovák(7.B)
Výtvarná súťaž:
1.miesto-Dominika Facunová(7.B)
2.miesto-Martina Kyklošová(7.A)
3.miesto-Romana Ozaniaková(9.C)
Literárna súťaž:
1.miesto-Ján Pajtáš a Martin Mintách(7.C)
2.miesto-Eva Suchárová, Laura Janíčková,
Ivana Baliarová(9.B)
Výhercom aj touto cestou ešte raz blahoželáme.
Mgr. Monika Mojtová, autorka a organizátorka projektu

Dňa 18. 9. 2013 sme sa zúčastnili exkurzie do múzea, ktoré sa
nachádza v našom regióne- v Krásne nad Kysucou. Mali sme
možnosť vidieť rôzne sochy, archeologické a historické zbierky
Kysuckého múzea v Čadci, ba i obleky vojakov z obdobia 1. svetovej
vojny. Dozvedeli sme sa o histórii Kysúc, o prvom osídľovaní, o prvej
písomnej zmienke o Kysuciach. Všetkých najviac zaujala replika
mamuta v životnej veľkosti, ako aj informácia o tom, že práve
v Krásne nad Kysucou pred niekoľkými desaťročiami našli chlapci
zub- stoličku z mamuta. Výstava „Pevní vo vernosti“ nám zase
umožnila nazrieť do doby 1. svetovej vojny a mohli sme tak získať
lepšiu predstavu o veľmi ťažkom období v našich dejinách. Ďalej sme
sa presunuli autobusom do Starej Bystrice k známemu Slovenskému
orloju. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Predstavuje
sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska.
Súčasťou orloja sú významné postavy našich národných dejín, ako aj sedem sôch apoštolov – svätcov,
ktorých osudy boli spojené so Slovenskom. Srdcom orloja je tzv. astroláb, na ktorom sú rôzne
astronomické údaje. Po skončení prednášky sme sa plní dojmov vrátili do nášho mesta a už teraz sa
tešíme
na
ďalšie
zaujímavé
exkurzie,
ktoré
nás
ešte
v tomto
roku
čakajú.
Za žiakov 8.A, 8.B Mirka Svrčková a Bianka Šoporová

Hovorí sa, že staroba je výzva. Prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň.
My len hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Hýri to najkrajšími farbami. Tak nejako sa i človeku
míňa rôčik za rôčikom, až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie, na pekné obdobia, ako tá príroda
v jeseni. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem – tam niečo bolí, objaví sa vráska, obelejú vlasy. Človek sa ocitne
v jeseni života a má želanie :
„Nech sú uznávaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou schôdzou a trasľavými rukami. Nech sú
uznávaní tí, čo chápu, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová a moje oči, ktoré sa
zužujú a strácajú lesk..“.
Ak by bolo v mojej moci, október- Mesiac úcty k starším – by som premenovala na Mesiac životnej
múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi práce a skúsenosťami. Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste
životom. Je potrebné zastaviť sa a uvažovať, koľko sme toho už prežili, čo sme získali ako dedičstvo
od svojich predkov – starých rodičov.
Život starých rodičov je popretkávaný rôznymi nitkami. Nitkami obyčajnými – to sú tie všedné,
nekonečne dlhé dni starostí a povinností, ale sú popretkávané i zlatými nitkami - to sú dni pohody, radosti
a vzájomnej úcty a lásky.
Mesiac október je príležitosťou pre nás ukázať lásku starým rodičom a zas oni majú možnosť prejaviť
svoje city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú ruku a podeliť sa s nimi o životné múdrosti.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, je to zložitý jedinečný román. Míňajú sa roky uprostred starostí
i radostí. Až jedného dňa je tu staroba a ty si povieš:

„Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš ...“
Laura Janíčková, 9.B

Úcta
Úcta je niečo, čo nie je hmatateľné,
no na človeku ľahko badateľné.
Úctu prejavuj starším,
ich svet sa stane hneď krajším.
Si teraz mladý a pochabý.
Nemyslíš, že budeš aj ty vráskavý?
Tak sa zobuď a prejav úctu susede,
lebo keď budeš raz starý,
dobre to padne aj tebe.
Simona Buttová, 7.B

Október už na zvon zvoní,
urobím si krôčik drobný.
Poteším ja dedkov, babky,
donesiem im koláč sladký.
Starí ľudia cez okno pozerajú,
a na október radostne volajú.
Október je pre nich krajší,
veď je sviatok úcty k starším.
Mária Mináriková, 7.C

Naša trieda
Naša trieda pekná je,
každý sa len usmeje.
Na nástenke naše dielka,
na kvetoch nám bzučí včielka.
police nám zdobia knižky,
keď sa učí, sme jak myšky.
Chodím tu ja veľmi rada
Mám tu kamošky i kamaráta.
Simonka Vlčková 3.B
Jeseň
Zafúka vietor, padne lístie.
Ale to vie každý iste.
Niekto o nej píše báseň,
lebo skrýva v sebe vášeň.
Spod lístia sa hrabe ježko.
Uteká rýchlo, bežkom.
Pani jeseň čaruje,
po stromoch si maľuje.
Každá farba rozmýšľa,
na ktorý list by sa zišla.
Hmla si ráno lieta,
že by šla do sveta.
Odveje ju vietor milý.
Ten sa nikdy nepomýli.
Janka Školníková 8.C

Veselá jeseň
Vetrík nám už pofukuje,
suché lístie odfukuje.
Pod stromom je kopa listov,
v očiach nám to svieti iskrou.
Hurá, deti, pod kríky
nazbierajme hríbiky
Hľaďme na šat lesných stromov
a hurá naspäť domov.
Bežme do teplého domova,
o rok je to odznova.
Hŕba lístia, holé stromy
privítajme jeseň aj my.
Lucia Trnovcová 8.C

Visí

Červený

Poletuje Padá

Po zemi sa ticho váľa.
Jeseň
Matúš Malík 8.C

Tak prestaň skrývať svoju pravú tvár,
nikto ti to neuverí.
Nemôžeš sa skrývať ďalej,
celú ťa to iba zmení.
Veľká zmena nie je vôbec správna.
Všetko bolo super až donedávna.
Tak prestaň skrývať svoju pravú tvár,
veď ťa už takmer nepoznám.
Je z teba niekto celkom iný.
Tak povedz. Kto je vinný?

Jesenný vietor
Deti milé, rýchlo von,
jeseň je už za rohom.
Fúka vetrík, fúka nám,
lístie nám padá k nohám.
Naraz prudko útočí
a s listami zatočí.
Potom odíde ako sen,
príde zima, poďte sem.
Kristína Koplová 8.C

Naše kamarátstvo je už v hĺbke tmavej.
Je mi smutno bez teba, samej.
Každá z nás stojí na opačnej strane.
Kašlem na to, cítim sa tak bezbranne.
Kašlem na to, čo si o mne myslíš,
pretože sa vo mne mýliš.
Je mi smutno. Ale nie za tebou.

List
Zlatý

Pravá tvár

Radosť z narodenia
Keď sa dieťa narodilo,
všetkých to rozveselilo.
Bola veľká oslava,
a dieťa zaspáva.
Je to veľmi krásne,
aj dieťa je šťastné.
Tánička Čurajová 4.B

Kamarátku mám lepšiu,
pretože nie je tebou.
Asi stále vnímaš moju starú tvár,
tak sa už, prosím, spamätaj.
Tereza Játiová, 7.B

Moje prázdniny Tieto prázdniny boli zážitkové, priamo úžasné. Začiatok prázdnin som strávila s bratrancami v Novej
Dedinke v Dunajskej Strede. V auguste sme išli do Chorvátska. Veľmi sa mi páčilo more a atrakcie, ktoré nám tam
ponúkli. Vyskúšala som jazdiť na nafukovacom banáne, na ktorom sme sa museli čo najdlhšie udržať. Vyskúšala som aj
jazdu na vodnom bicykli. Najväčší zážitok bolo stretnutie so skupinou Angels, s ktorými som sa aj odfotografovala.
Domov som si priniesla kopu zážitkov. Dúfam, že aj budúce letné prázdniny budú tiež také super ako tohtoročné.
Peťka Mihaldová 4.B

Začali sa letné prázdniny. Konečne. Bola som šťastná, že sa skončil
školský rok a mám pokoj od skúšania a všetkých previerok, ale na
druhej strane ma mrzelo, že ako obvykle ostanem s rodičmi doma.
V duchu som začala zúriť na firmu mojich rodičov. Všetky moje
kamarátky niekam pôjdu a ja samozrejme nie. Je to spravodlivé ?
Prvý prázdninový týždeň za mnou a ja sedím pri televízore (znova)
a prepínam televízne stanice. Nuda. Simona už určite leží niekde na pláži a užíva si. Na
televíznej obrazovke beží film.
Zrazu niekto zaklopal na dvere izby. „Môžem?“ ozval sa mamin hlas. Nemala byť náhodou
v práci ? „S otcom sme sa rozhodli...“ začala pokojným hlasom. Čo sa rozhodli ? Že ma pošlú
do tábora ? Alebo prišli na to, že známky na mojom vysvedčení neboli práve najlepšie
a potrestajú ma ešte viac ? „Tento rok si zariadime v práci voľno a pôjdeme na... Hawai“ Wow!
Moja prvá skutočná dovolenka!
Prišiel deň odchodu. Moje srdce bilo ako nikdy. Najprv cesta lietadlom, potom príchod do
prístavu a otcova myšlienka požičať si loď! Dokonca sa rozhodol kormidlovať ju sám, čo asi
nebol dobrý nápad, pretože otcove navigačné schopnosti neboli práve najlepšie. Cesta bola
skutočne zaujímavá. Hojdali sme na morských vlnách a sledovali západ slnka. Romantika. Ale
len na chvíľu.
V momente sa mi zatočila hlava a nebolo mi najlepšie. To bude určite len tým nadšením,
pomyslela som si. Zazdalo sa mi, že silný vietor ide prevrátiť loď. Aj rodičia si všimli, že
cestujeme akosi príliš dlho. V diaľke bolo vidieť ostrov. Ten dovolenkový z katalógu však
nepripomínal. Pristávame na pevnine. Neverím vlastným očiam! Celkom prázdny ostrov! Ani
živej duše. Namiesto toho rastliny a trblietavý piesok, o ktorom sa mi ani nesnívalo. Na
maminom výraze tváre rozpoznávam, že na toto miesto sme sa dostať nemali. Otec vykladá
kufre z lode a skúmavo si obzerá morské pobrežie, pričom nechápavo hľadí raz na mapu a raz
na mamu. Využívam chvíľu ticha a pýtam sa rodičov: „Tak kde má byť ten 5-hviezdičkový
hotel?“ Odpovede som sa však nedočkala, pretože rodičia začali riešiť, koho je to vina a kto
môže za to, že sme sa ocitli, ani sami nevieme kde. „Nerobte z toho takú tragédiu! Tak nám to
nevyšlo presne podľa našich predstáv. A čo má byť? Snáď sa nechcete vrátiť nazad, keď sme
prešli takú dlhú cestu ! Preskúmajme ostrov!“
Prekvapivo mi obaja dali za pravdu. Tak sme na tomto magickom ostrove (ktorého meno
doteraz nepoznáme) strávili pár dní. Nakoniec to nebolo až také zlé, ako sa na začiatku zdalo,
aj keď ubytovanie a jedlo nepripomínalo luxusnú reštauráciu. Po niekoľkých dňoch našej
údajnej „dovolenky“ po nás prišli muži, ktorí pracovali v požičovni lodí a zaviezli nás späť do
prístavu. To bola teda pekná hlúposť, pomyslela som si a otrávene som vypla TV. Po necelej
minúte som začula klopanie a vo dverách stála moja mama. „Tieto prázdniny budú tvoje
najlepšie!“ zvolala, celá rozžiarená, čakajúc na moju reakciu. „Pocestujeme loďou na Hawai?“
vyhŕklo zo mňa a uvedomila som si, že by som mala podstatne menej sledovať dobrodružné
filmy. „Ty máš teda nápady,“ odvetila mama a dodala: „Pôjdeme do Bulharska, lietadlom.“ Po
tejto novinke som nebola príliš nadšená. Napokon som usúdila, že dobrodružné prázdniny sa
dajú zažiť aj v Bulharsku. Hawai to síce nebude, ale môže to byť takmer dokonalá dovolenka.
Petronela Lukáčová 8.B

26.september oslávila aj naša škola v duchu európskych jazykov. Rada Európy
totižto rozhodla, že je potrebné tento deň označiť Dňom európskych jazykov. Žijeme
v dobe, kedy jazykové vzdelávanie nebolo nikdy jednoduchšie! Internet ponúka
všetkým, mladým i starým, možnosť neustále sa v jazykoch zdokonaľovať bez toho,
aby sme minuli čo i len jediný cent na drahé knihy, cestovné lístky atď. Jediné, čím
sa musíme vyzbrojiť, je chuť pustiť sa do toho!
Vyučujúce jazykov si pre vybrané triedy žiakov pripravili workshopy, vďaka ktorým mali žiaci
možnosť zistiť, ako chutia jazyky. Ak myslíte, že v tento deň sa na našej škole podávali nejaké
delikatesy na víne, či na smotane, na to zabudnite. Jazyková ochutnávka spočívala v lámaní
jazykov vďaka novým slovíčkam a prízvukom. A tak sa žiaci učili,
ako sa predstavia v románskych jazykoch: francúzštine, taliančine
(p.uč. Ľ.Heľová) a španielčine. Niektorí žiaci sa naučili v týchto
jazykoch aj farby a čísla a využívali pritom základy z angličtiny.
Zábavná sms a chat komunikácia sa odohrávala na hodinách p.uč.
Palicovej. Pamätáte si, čo znamenajú skratky ASAP alebo B4N? Žiaci
taktiež nazreli do termínov anglickej gramatiky (p.uč.A.Ondrejášová)
a so slovenčinárkou M.Mojtovou porovnávali slová z nášho
materinského jazyka s príbuznou češtinou. Ruština bola klasicky
doménou p.uč. Ľ.Kultánovej. Aj tu sa naučili jednoduché slovíčka a
krátku básničku, no a vyskúšali si písať slová v azbuke. P.uč. D.Vnuková sa pozrela na jazyky
z hľadiska rozčlenenia a pripravila si pre žiakov napäté súťažné chvíle.
Európsky deň jazykov sa na našej škole konal už druhýkrát
a veríme, že aj budúci
školský rok pripravíme
zaujímavé aktivity, aby
sme vás, milí žiaci,
motivovali učiť sa na
našej škole slovenčinu,
angličtinu,
ruštinu,
francúzštinu a možno raz
aj španielčinu  .
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka akcie

BESEDA S PREKLADATEĽKOU A TLMOČNÍČKOU...
...sa konala pri príležitosti medzinárodného dňa prekladateľov. Pani prekladateľka i tlmočníčka
Mgr. Jana Hlavatá z Kysuckého Nového Mesta prišla k nám do školy, aby nám
priblížila túto nezvyčajnú prácu. Okrem toho, že nám vysvetlila rozdiel medzi prekladaním
a tlmočením, pridala aj historky, ktoré pri tejto práci zažila. Keď sú dvaja, napr. jeden je Francúz
a druhý je Angličan, a nevedia sa dohovoriť, potrebujú tlmočníka, aby im priamo na mieste
pretlmočil, čo hovoria. Tlmočenie je náročné, a tak sa stáva, že sa tlmočníci po 15 minútach musia
vymeniť. Prekladateľ pracuje s textom doma. Sedí pri počítači a prekladá napr. manuály, knihy,
zmluvy a iné písomnosti. Vďaka tejto besede sme nahliadli aj do európskej inštitúcie a zistili sme,
v akých podmienkach pracujú prekladatelia EU. Pani Hlavatá tlmočí a prekladá ruský, francúzsky
a anglický jazyk. Vo svojom jazykovom centre Hlavička taktiež tieto jazyky učí. Pohovorili sme si
s ňou aj o slovníkoch a prekladačoch. Niektoré nám odporučila. Za zaujímavé informácie v mene
všetkých žiakov poďakoval Tomáš Tolnaj.
Soňa Masarcová, 8.C

„Team building“ v 6.B
Trieda pre nás neznamená len priestor, kde sa
stretávame s tými istými žiakmi počas vyučovacích
hodín. Aby sme naše dni v škole prežili v čo
najpríjemnejšom prostredí, mali by sme sa starať
o budovanie vzájomných vzťahov. Školské kamarátstva
nemajú končiť za bránami školy. Ak chceme spoznať
svojich spolužiakov, musíme s nimi tráviť viac času. Po
minuloročnej sánkovačke, vianočných dňoch či oslave
dňa matiek sme sa v jeden slnečný piatok zišli na
školskom pozemku, kde sme spoločne zapálili „vatru
priateľstva“ a pochutnali si na opekaných dobrotách. Problémy, ktoré často v triede riešime, zrazu pri takejto
akcii vymizli. V priateľskom duchu nikoho nenapadlo oslovovať sa priezviskom či prezývkou. A zrazu
i vzájomná pomoc prichádzala akosi samozrejme. Možno
Prestávka na komédiu
nás očarila vôňa jesene, možno pocit spolupatričnosti, no
príjemne strávené popoludnie s ľuďmi, s ktorými každý
Pohľady závislé na ručičke
deň trávim najviac času, nás na dlhý čas príjemne hriala.
tikajúcej spomalene,
Mgr. Ľudmila Heľová, organizátorka akcie
gradujúci šepot,
napomínanie po mene.
Hracia skrinka prehovorí,
rámus kmitá na štarte.
Bubienky sú v ohrození.
Naozaj v ticho dúfate?
V dvanástich kútoch
vzrušená vrava,
hurónsky smiech
na base vyhráva.
Štipľavé poznámky,
autor neznámy,
dozor vo dverách,
v knihe záznamy.
Bláznivé šibalstvá
ukuté spontánne
vstupujú do dejín,
stoja na hrane.
Komédiu v šiestich aktoch
diváci klebetami ocenia.
Tím hercov si len kráti čas
do posledného zvonenia.
Napísala: Dominika Chrastová

Stretli sme sa v divadle
Kto by už len nepoznal príbeh malého šantivého dievčatka s červeným pláštikom a košíkom
plným dobrôt, ktoré nesie starej mame a o zlom vlkovi. Deti 3. B triedy sa v nedeľu 22.9.
prišli pozrieť do Domu kultúry na divadelné predstavenie, ktoré bolo celkom inak .Príbeh
je blízky a na mieru šitý pre túto dobu plnú rýchlych občerstvení a informačných technológií,
kde sa zabúda na pohyb a zdravú výživu. Na toto poukazovala táto veršovaná, pesničkami a
humorom popretkávaná rozprávka, kde herci interaktívnou formou zapájali malých divákov
do deja.
Deň s eurom
24. september je vyhlásený za Medzinárodný deň Eura. Takýmto dňom bol pre nás štvrtok 26. september. Deti v tento deň získali zábavnou formou množstvo nových informácií. Počas
projektového dňa prechádzali náučným chodníkom, ktorý bol zložený z viacerých stanovíšť.
Brigádovali na brigáde v Matematikove, tvorili päťveršíky, veselú euro minirozprávočku,
navrhovali vlastnú euro mincu a euro bankovku. V závere si preverili svoje získané poznatky
o eure prostredníctvom vedomostného testu.
Predstavenie v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste
Stali sme sa súčasťou jedného októbrového predstavenia, ktoré pre nás pripravila ZUŠ. Hneď
v úvode nás privítali malí, usmievaví, divadelní umelci, medzi ktorými nechýbal veselý šašo
Matúš. Ten nás sprevádzal celým programom. Postupne vítal na javisku hráčov na hudobné
nástroje, spevákov či predstaviteľov divadelného umenia. V koncertnej sále sme sa cítili
veľmi
príjemne,
čoho dôkazom boli
aj
piesne, ktoré
spoločne
odzneli
z úst
hostí
aj
hostiteľov. Neboli
sme
však
len
pasívnymi
návštevníkmi.
Vo
výtvarnom odbore si
pripravila pre nás
pani
učiteľka
Adriána Jantulíková
tvorivú
dielňu,
ktorej
výsledkom
bol
výrobok
nazvaný Jesenný škriatok. Každé z detí usilovne pracovalo a v závere odchádzalo so svojím
výrobkom v ruke. Veľmi pekne ďakujeme za celú organizáciu a priebeh úspešného dňa Mgr.
Eve Králikovej, zastupujúcej pani riaditeľke, pani učiteľkám Adriáne Jantulíkovej, Mgr.
Anne Vlčkovej, Mgr. Alene Ďuriakovej, Mgr.art Veronike Orieščíkovej a pánovi učiteľovi
Mgr. Martinovi Krškovi. Z podujatia sme si odniesli veľmi veľa zážitkov, ktoré dlho ostanú
v našich mysliach.
Deti 3. ročníka,Mgr. Jarmila Bandurová

V pondelok 7.10. by ste v aktovke každého prváka
z našej školy boli našli jablko. Prečo? Na to je
jednoduchá odpoveď. Čakal ich predsa „Jabĺčkový
deň“, na ktorý sa už veľmi tešili. Hravé vyučovanie sme
si hudobne spestrili viacerými
jabĺčkovými
pesničkami,
nechýbal
ani
jabĺčkový
tanec
a ochutnávanie jabĺčok. V duchu niekoľkoročnej
tradície nás navštívili predškoláci z MŠ – Komenského,
ktorí od nás odchádzali s úsmevom na tvári
a jabĺčkovou ceruzkou.

A už je to tu
zas !
Začiatok
nového
školského roka a s ním aj
množstvo nových aktivít,
zážitkov a zaujímavých
stretnutí.
Aj my ,
členovia
turistického
krúžku,
sme
už
absolvovali prvú tzv.
zahrievaciu túru. Vyrazili
sme z Kysuckého Nového
Mesta – autobusom do
Vadičova a odtiaľ sme
pešo prešli až do dedinky
Zástranie a vyšliapali sa
na vrch Straník, ktorý
viacerí z vás poznajú v súvislosti s paraglidingom a závesným lietaním (rogalo). Straník sa
nachádza v pohorí Kysucká vrchovina a 769 m. n. m. Túra bola dosť dlhá a pre nás,
začiatočníkov, veru aj
náročná, ale pohľad na
okolie stál za všetku tú
námahu. Odmenou bola
aj super opekačka. Pod
nami bola celá Žilina,
Zástranie, videli sme
okolité
vrchy
ako
Rochovicu, Brodnianku,
Vreteň,
Ľadonhoru.
Spolu s pani učiteľkami
sme si dali záväzok, že
všetky tieto ,, kopčeky“
tento šk. rok zdoláme
a ešte aj mnohé iné. Už
teraz sa veľmi tešíme na
ďalší spoločný výlet
a spoznávanie
krás
našej úžasnej prírody.
Členovia turistického krúžku

Hmla
Biela Temná
Tróni Zahaľuje Schováva
Zrazu zmizne ako sen
Slnko
Tomáš Tolnaj 8.C

Smutná jeseň
Slnko svieti, obloha bledne,
koreň stromu už dávno
hnedne.
Z neba kvapky padajú,
deti gaštany hľadajú.
Čižmičky obuté majú,
na vodníkov sa hrajú.
Viktória Valiašková 8.C

Vietor
Silný Divoký
Šepká Chladí Ničí
Má však čarovnú moc
Smútok
Christian Thone 8. C

Do tajničky vpíš názvy obrázkov podľa čísel. Obrázky vyfarbi.

1.

Najdlhšia rieka Slovenska

2.

Orgán zraku

3.

Meniny 10.1.

4.

Ochrana proti dažďu

5.

Nočný vták

6.

Opak veľkého

7.

Prostriedok na umývanie rúk

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Znenie tajničky vhoďte do 15. novembra 2013 do hlasovacej schránky umiestnenej vo vestibule
školy. Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. Tajničku pre vás
pripravila Zuzka Juráková 4. B.
Tajnička:__ ________________________________

Dávid Pažičký zo 4.A
nám do školy doniesol ukázať
svoje
stavbárske
modely
z drevených
častí.
Vo
vestibule školy bol vystavený
jeho slávny londýnsky most
Tower Bridge. Vodný mlyn
a čínska brána.
Aj ty modeluješ? Alebo máš
úžasnú
zbierku
nálepiek,
autíčok, známok, servítkov či
iných vecičiek? Chceš nám ich
ukázať? Zájdi do kabinetu
cudzích jazykov v hlavnej
budove na prízemí, neďaleko školského bufetu. Tvoju zbierku vystavíme vo vestibule školy.
V 2.polroku spustíme S*Ú*Ť*A*Ž o facebookové hlasovanie vystavených vecičiek!

„Tea at two“ alebo úžasné popoludnie s vôňou
čaju a angličtiny sme spolu po prvýkrát zažili dňa 9.októbra.
Veľký záujem o takéto konverzačné stretnutie prekvapil aj
samotné organizátorky Mgr. Ľudmilu Heľovú a Mgr.
Madigárovú-Kubišovú. 39 detí z druhého stupňa našej
základnej školy prejavilo chuť vrhnúť sa
do nepoznaného a pri šálke anglického
čaju rozviazať svoj jazyk. Vôňa čaju sa
nám miešala s tónmi piesne od skupiny
Abba, ktorá nám na našom prvom
stretnutí poslúžila ako základ pre ďalšie
aktivity. Práca s textom, rozvoj slovnej
zásoby a počúvanie s porozumením
tentokrát nebol pre žiakov strašiak, ale
návod ako lepšie porozumieť a osvojiť si
angličtinu prostredníctvom piesne.
Dúfame, že i pri ďalších stretnutiach nám bude angličtina chutnať rovnako.
Mgr. Heľová Ľudmila,
organizátorka akcie

Žolík
+

Meno a priezvisko žiaka..............................................Trieda...................
Predmet.....................................................Dátum.............................
Podpis pedagóga..........................Podpis riaditeľa školy..............................

Nezabudnite na pravidelnú prípravu na vyučovanie !
Veď predsa: „ Každá práca plody prináša “.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla. Ponúkame vám priestor pre vašu vlastnú
literárnu tvorbu, pre vaše nápady a návrhy. Veríme, že aj vy sa stanete spolutvorcami nášho
školského
časopisu.
Svoje
námety, články
a
fotky
posielajte
na
:
zaskolak.nabrezna@gmail.com
Školský časopis pre vás pripravili: Mirka Svrčková, Bianka Šoporová, Petronela Lukáčová,
Laura Janíčková, Kristína Čavajdová, Tomáš Kastanaras, Zuzka Juráková, Tereza Játiová,
Denisa Fujašová, Gabika Šidlová, Soňa Masarcová, Jarmila Bandurová, Ivan Jurkovič,
Viera Ševecová

Vyzbierajte 2 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák
v číslach 1/2013 a 2/2013. Nalepte na papier a označte svojím
menom a triedou, vhoďte do hlasovacej urny umiestnenej vo
vestibule školy do 15. januára 2014. Výhercov odmeníme a ich
mená uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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