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Jeden zo symbolov Vianoc...Aj Vy ho máte na stole? Vyzdobený a trblietavý?
Pripomína nám týţ deň po týţ dni, ţ e sme bliţ šie k tým nádherným dňom, na ktoré sa
všetci tešíme. Adventný veniec. Viete, kedy sa začala písať jeho história? Nie? Tak
čítajte ďalej.
Na začiatku 19.storočia ţ il v nemeckom Hamburgu kňaz menom J.H.Wichern a
veľmi túţ il pomáhať ľuďom. Zriadil útulok pre opustené
deti, v ktorom bývali a učili sa rôznym remeslám. Keďţ e
sa nevedeli dočkať /asi tak ako Vy/ Vianoc a neustále sa ho
vypytovali, koľko dní ešte ostáva, vyrobil veniec. Bol
drevený s 24 sviečkami / 19 tenkých = všedné dni a 4
hrubšie = nedele./ Kaţ dý deň spoločne zapaľovali sviečky
a odrátavali si dni.
Tradícia adventných vencov sa postupne rozšírila po
svete a aj Vy ho máte určite vo svojom byte či dome. Dnes
uţ z tých 24 sviečok ostali len 4. Za kaţ dú adventnú nedeľu
jedna. Posledná adventná sviečka uţ čaká, aby sme ju
zapálili. Vianoce sú tu. Preţ ime ich radostne.
A.V.

Pochúťka
voňavučká, mäkkučká,
cítim, slintám, jem.
Ona mi osladí deň.
Vianočka.
/D. a F.Maxianovci/

8.B



Ak si sa zobudil dnes ráno viac zdravý ako chorý, potom máš viac šťastia
ako milióny ľudí našej planéty.



Ak máš jedlo v chladničke, šaty v skrini, strechu nad Tvojou hlavou a
miesto na spanie, si bohatší ako 75 % svetovej populácie.



Ak si si prečítal tieto odkazy, máš viac šťastia ako 2 miliardy osôb na tomto
svete, ktoré nevedia čítať.
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Milí žiaci!
V nezvyčajne rýchlom slede sa Vám do
rúk dostáva už druhé číslo Záškoláka v tomto šk.
roku.
Máme za sebou prvé hodnotiace obdobie.
Väčšina žiakov môže byť so svojimi výsledkami
spokojná, no sú aj takí, ktorí majú do konca
januára čo naprávať. Známky z predmetov, tie sa
dajú usilovnosťou a aktivitou na hodinách
opraviť,
množstvo
vymeškaných
–
neospravedlnených hodín už nie. Záškoláctvo je
neospravedlnená neprítomnosť – úmyselná
absencia.
Záškoláctvo možno chápať ako určitú reakciu na
riešenie problémov. Problémy sa však dajú
riešiť aj iným spôsobom. Aj u nás na škole
máte, milí záškoláci, tím odborníkov, ktorí sú
ochotní poradiť, pomôcť – triedni učitelia,
školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca.
Na spomenutej porade sme v súvislosti so
správaním našich niektorých žiakov riešili aj iné
problémy. Napríklad úmyselné poškodzovanie
majetku tried a ostatných zariadení školy
(predovšetkým chlapčenských WC na prízemí
hlavnej budovy) stojí Vašich rodičov nemalé
finančné náklady. Všetky tieto poškodenia
opravujeme totiž z finančného príspevku Vašich
rodičov, ktorý ste odovzdali na začiatku roku
triednym učiteľom. Ten by sa mohol využiť na
úplne iné, zmysluplnejšie účely.
Úlohou vedenia školy sú aj hospitácie. Ja
osobne som absolvoval niekoľko pozorovaní na
vašich vyučovacích hodinách plných aktivít,
moderných metód a tiež pomôcok. Utvrdil som sa
v názore, že na našej škole je prevaha múdrych
a šikovných žiakov. Prekvapili ma predovšetkým
žiaci v triedach, o ktorých sa vo všeobecnosti
hovorí ako o slabších (7.C, 6.C, 5.C). Mám
z týchto pozorovaní veľmi dobrý pocit.
V minulom čísle Záškoláka som spomínal
ţ iacky školský parlament. Vaši triedni učitelia
Vás už bližšie s jeho fungovaním oboznámili.

Verím, že
svojou účasťou v parlamente
pomôžete spestriť život žiakov na našej škole.
Pýtajte sa, diskutujte, hľadajte možnosti plnenia
Vašich predstáv a záujmov.
Blížia sa Vianoce. Najkrajšie sviatky roka
opäť vstúpia do nášho života. Sú to sviatky
pokoja, lásky a šťastia. Spolu s nimi prichádzajú
zimné prázdniny. Tie Vám, milí žiaci začínajú vo
štvrtok 23.12 a trvajú do 9.1. Využite tento čas na
oddych, šport a tiež sa môžete trošičku prejesť
sladkostí. Predovšetkým si ustrážte svoje zdravie,
to je najdôležitejšie.
So začiatkom nového roka nás čaká veľa
práce. Možno po prvýkrát nedostanete na záver
januára polročné vysvedčenie. Naše ministerstvo
školstva a všetkých tých ostatných vecí pre nás
pedagógov, ale i Vás žiakov, pripravuje niekoľko
noviniek. Práve jednou z nich by malo byť
zrušenie polročnej klasifikácie. Ako to všetko
dopadne ? Nechajme sa „prekvapkať“.
Druhý januárový týždeň nás čaká zápis
predškolákov do prvého ročníka. Pousilujme sa
získať náklonnosť a dôveru čo najväčšieho počtu
rodičov, aby zverili svoje ratolesti do rúk našej
modernej zdravej školy. Prváci a druháci so
svojimi pani učiteľkami už pripravili pre svojich
budúcich kamarátov niekoľko zaujímavých
prezentácií. Určite sa o nich dočítate v tomto čísle
Záškoláka. Ostatní budete pripravovať pre
budúcich prváčikov spomienkové darčeky. Tak,
nech nám táto „VEC“ vyjde na výbornú.
Na záver môjho príhovoru chcem, milí
žiaci, pozvať Vašich rodičov na už tradičný
Valentínsky ples, ktorý pripravujeme na začiatok
februára. Je to jedna z možností neformálneho
stretnutia rodičov s pedagógmi školy. Dobrá
atmosféra, fantastické jedlo a občerstvenie, hudba
a tanec. Privítame akúkoľvek podporu zo strany
Vašich rodičov.
Čoskoro dovidenia!
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PaedDr. Igor Drexler

Uţ po druhýkrát Centrum voľného času

vitríny plné osobných vecí nešťastníkov, ktorí

v Kysuckom Novom Meste zorganizovalo

skončili svoju ţivotnú púť v tomto tábore.

pre

Nábreţná

Boli tu aj kufre so spiatočnou adresou, zubné

historicko –

kefky, protézy, hrebene, topánky, ale najmä

neslávne

vlasy, ktoré sa nacisti neštítili strihať z uţ

ţiakov

9.

ročníka

ZŠ

v Kysuckom Novom Meste
poznávaciu

exkurziu

presláveného

do

koncentračného

mŕtvych

tábora

tiel

usmrtených

v plynových

Osvienčim na území Poľska. Exkurzia sa

komorách.. Na konci prehliadky si všetci

uskutočnila 8. novembra 2010

pozreli autentický dokument, ktorý natočili

a spolu

s našimi deviatakmi sa jej zúčastnili aj ţiaci

bezprostredne

ZŠ

v januári 1945. Aţ tu si mnohí uvedomili, čo

z Radole

a zo

Sneţnice. Ţiaci

a ich

vyučujúce absolvovali viac ako trojhodinovú

znamenali

prehliadku tábora Auschwitz, ako aj

zákony

časť

po

oslobodení

tábora

zvrátené a nezmyselné rasové

hŕstky

šialených

nacistov.

Pri

nazvanú Birkenau. Počas smutnej

spiatočnej ceste sa viacerí ţiaci zamýšľali nad

cesty pomedzi tehlové baraky, oddelené

tým, ako je moţné, ţe si ľudia dokázali takto

ostnatými drôtmi, drevené príbytky niekoľko

ubliţovať! Preto si myslím, ţe je potrebné

tisíc väzňov /pôvodne konské stajne/, zvyšky

vyuţívať

plynových komôr, či kremačných jám pre

dejepisu,

pece,

pracovníčkam CVČ v KNM, ktoré pre nás

tábora

pôvodné

komíny

a oplotenia

nás

aj

takúto
za

čo

formu

vyučovania

všetci

ďakujeme

všetkých sprevádzali slovensky hovoriace

exkurziu zabezpečili.

lektorky / jedna z nich ţila ako šesťročná

PaedDr. Zita Ševčíková, vyuč.
dejepisu a ţiaci 9. roč. ZŠ Nábreţná v KNM

v susedstve tábora Auschwitz/. Tak ako aj na
iných návštevníkov múzea, aj na našich
ţiakov, najviac zapôsobil pohľad na obrovské
A tu si prečítajte výpovede niektorých ţiakov:




Myslel som si , ţe to bude trochu viac strašidelné, ale keď som si
predstavil, čo sa tam dialo s tými ľuďmi, nebol to dobrý pocit.
Najlepšie to bolo vidieť na tom desaťminútovom filme. Myslím si. ţe by
sa takáto exkurzia mala organizovať aj v nasledujúcich rokoch.
S.Č.
Mňa ohromila veľkosť tých táborov.
M.Ď.
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Je to náučné a mali by tam chodiť všetci deviataci a moţno aj ôsmaci. Nie je to na
psychiku také zlé, lebo tam práve vtedy nevidíte, ako ich vraţdili, proste iba tie priestory.
Takţe je na kaţdom návštevníkovi, ako to vníma. Ale ako exkurzia je to dobré a veľmi
poučné.
V.Č. + M.C.
A.B.
 Môj pocit : Bolo to veľmi zaujímavé, ale uţ by som sa tam nechcela vrátiť.
 Ja si myslím, ţe táto exkurzia bola najlepšia za celých 9 rokov, čo chodím na túto školu.
Zaujala všetky deti, čo tam boli. Bol to naozaj záţitok a odporúčam kaţdému, kto bude
mať moţnosť, nech tieto miesta navštívi.
P.K.
 Túto exkurziu odporúčam. Človek tam príde na to, ţe môţe ďakovať za to, čo má. Je to
strašné vtedy, keď sa človek nad tým, čo sa tam dialo, zamyslí. Som rada, ţe som to
absolvovala.
B.F.
 Skvelá exkurzia, na ktorej sme sa veľa naučili. Bolo to dobré na pochopenie toho, ako
ľudia ţili cez 2. svetovú vojnu a aký mali niektorí ťaţký osud.
M.O.
 Ľudia by mali toto miesto navštíviť, lebo veľa z nás si neváţi to, čo majú, ale v tábore
títo ľudia stratili všetko, aj ţivot.
F.Š.
 Moje pocity z koncentračného tábora boli veľmi zmiešané. Necítila som sa dobre,
pretoţe keď nám sprievodkyňa rozprávala, čo sa tam v minulosti robilo, moja fantázia
začala pracovať na plné obrátky a výsledok bol hrôzostrašný. Nebolo to pre mňa
príjemné, ţe sa prechádzame po tom pozemku len tak. Chodíme po miestach, ktorým sa
zajatci vyhýbali! Zdalo sa mi to také morbídne, ţe my teraz chodíme po tej istej ceste, na
ktorej oni zomierali. Ale zase sme uvideli, aký bol ţivot v minulosti a získali sme viac
skúsenosti,
čo
sa
týka
histórie
z obdobia
2.
svetovej
vojny.
J.K.
Zostáva uţ len povedať jedno veľké ĎAKUJEM pani učiteľke Ševčíkovej a ostatným, ktorí sa
podieľali na príprave tejto exkurzie. Petra a Nikola z 9.A.
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Tak ako predchádzajúci školský rok aj v týchto dňoch sme sa
mohli tešiť z milých návštevníkov. Do priestorov našej školy
zavítali deti z mestských materských škôl. Najprv to boli
predškoláci z Komenského ulice, neskôr z Ulice 9. mája.
Nakoniec 16.
novembra boli našimi milými hosťami
deť
úre
nce
z Lit
ovel
skej
ulice. Hostiteľmi boli žiaci druhého ročníka a ich pani
učiteľky. Ako hlavný chod si pripravili pre svojich
kamarátov „Deň hravého učenia“. Cestička budúcich
prváčikov viedla územím Legokráľovstva, krajom

Červenej čiapočky a vĺčika Tĺčika i krajinou
Zvieratkovo. V Legokráľovstve spoločne stavali
lego, spievali a počúvali záhadný list od Legany –
legokúzelníčky s úlohami pre deti. Tá ich tajne pozorovala
pri plnení úloh čáry- farby- máry, abraka – čísla – dabraka a
hókus – tvary – pókus. Krajom Červenej čiapočky a vĺčika
Tĺčika prechádzali spolu s bábkohercami po chodníčku
k starej mame do domčeka. Vláčikom cestovali do krajiny
Zvieratkovo . Ich sprievodcom bol motýľ Čitko, ktorému
budúci prváčikovia prezradili veľa obdivuhodného. Naši druháci si v tento deň obliekli kostýmy pomocníčkov.
Boli ochotní pomôcť a poradiť, kedykoľvek si
to situácia vyžadovala. Počas celého
dopoludnia putovali naši hostia chodníčkom
objavov, skvelých nápadov a hlavne dobrej
nálady. Každý budúci školáčik si od nás
odniesol jednotku – voňavý koláčik, malú
pozornosť a pamätný list na dnešný deň.
Voňavé jednotky sa ušli aj našim druhákom.
Už sa tešíme sa na ďalšie
stretnutie.
Mgr.Jarmila Bandurová
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Jeden štvrtkový novembrový deň sa zmenila naša 2.C trieda na LEGO – krajinu a vyučovanie sa
celý deň nieslo v duchu tohto jedného slova. S deťmi sme si najskôr prečítali mapu mysle, aby vedeli,
čo ich čaká. Začali sme spevom Legopesničky, ktorú sme sa veľmi rýchlo naučili, pretože sme
vymyslenú legobáseň prespievali na melódiu pesničky Každý povie, každý riekne... známu deťom
ešte z prvej triedy. Nasledovala skupinová práca – riešenie Lego – pracovných listov zo slovenského
jazyka a matematiky. Potom nasledovala pre deti najzaujímavejšia časť – stavanie z lega, kreslenie
Legostavieb a vyfarbovanie našej mapy mysle, ktorá dodnes zdobí našu triedu. V závere deti
vyjadrovali svoje dojmy z tohto dňa a bodkou za všetkým bolo spoločné rozosmiate foto.

LEGO pesnička
LEGO to je super hračka,
vie to každý žiak i žiačka.
Staviam z neho čo len chcem,
nenudím sa ani deň.
Postavím si dom aj autá,
barbie sú len pre dievčatá.
Každý LEGO-panáčik,
je kamarát ako nik.
Mgr. Ľubomíra Hrušková
7

V piatok 26. novembra sa na našej škole konala zaujímavá akcia. V rámci projektu Nie pre školu, ale pre
život sa učíme sa žiaci zoznámili s mladým Ameerom, ktorý pochádza z Iraku. Ameer je študentom
Slovenskej technickej univerzity, učí sa po slovensky rok a tri mesiace a ako dobrovoľník organizácie
Unicef prišiel deťom priblížiť svoju rodnú krajinu a rodné mesto Bagdad. Všetko sa začalo diskusiou
a zvedavými otázkami detí. Zistili o cudzincovi viac, stal sa im bližší, takmer kamarát. Ameer našim
žiakom porozprával aj o „zabudnutých deťoch“ z Afriky, či Ázie a vďaka filmu objavili, že deti môžu aj
„neexistovať “, čiže nemajú rodný list. „Ja osobne si neviem predstaviť, že by som nemala rodinu, čo piť
a jesť,“ prezradila nám po besede Simona z 8.A triedy. Daniel zase povedal: „Mne sa nechce chodiť do
školy a pritom ľudia z Afriky by si to radi dopriali. Aspoň som sa uvedomil.“ Aj Kristián sa úprimne
vyznal: „Pochopil som teraz, že to čo máme my, to deti z chudobných rodín nemajú. Máme si vážiť každú
kvapku vody.“ A jednohlasne sa k nemu pridávajú aj ďalší účastníci besedy s Ameerom, ktorí mali tú
možnosť zamyslieť sa nad tým, ako žijú ich rovesníci mimo Európy. Objavili tak nielen kúsok sveta, ale
vstúpili aj do vnútra svojho vlastného svedomia a možno budú vďaka tomuto silnému zážitku ďalej šíriť
myšlienku humanity medzi ľuďmi.
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Ponúkame Vám ešte ďalšie postrehy, o ktorých si myslíme, že stojí za to sa o ne
podeliť.
 Spoznal som ţivot v iných krajinách... Nechcel by som ţiť tak, ako ľudia, ktorých som videl na
videu... Je mi tých detí ľúto, ak sa bude dať, pomohol by som im... Dávid, 8.A
 Bolo to asi najlepších 100 minút v škole, kde sme sa dozvedeli veľa nových vecí a zaujímavostí,
o ktorých sme ani netušili... Dominik, 8.A
 Som vďačný za to, kde ţijem, ţe mám čo jesť a piť, ţe mám rodinu a strechu nad hlavou...
Jediné, čo môţem dodať je, ţe sa mi to veľmi páčilo... Palko, 8.A
 Som rada, ţe existuje Unicef, ktorý pomáha všetkým deťom... Janka, 8.A
 Zoznámili sme sa s muţom z Iraku, ktorý nám porozprával o jeho ţivote a jeho krajine. Chcela
by som, aby sa Ameer ešte niekedy vrátil... Katka, 8.A
 Celkový dojem z tých dvoch hodín bol zmiešaný, pretoţe som si uvedomila, čo v ţivote mám
a ţe si to musím ceniť. Uvedomila som si, ţe je dosť dôleţité priateľstvo a vzájomné pochopenie
a proste vzťahy medzi ľuďmi... Táňa, 8.A
 Táto beseda vo mne vyvolala dosť rôzne pocity. Ľutovala som, ale aj so im závidela. Závidela
som im ich dobré srdce a ţe aj napriek tomu, ţe nemajú počítač a playstation a veľa iných vecí, sú
šťastní... Maťa M., 7.B
 Dozvedela som sa, ţe niektoré deti by chceli chodiť do školy, ale nemôţu... Marika, 7.B
 Iračan bol vlastne normálny človek, ktorý nám ukázal akoby inú zem. Dokázali by sme my ţiť
ako tie deti?! ... Kristína, 7.B
 Keby sme mohli zobrať tie deti tu do Európy, určite by im tu bolo dobre... A na besede sa mi aj
páčilo, ţe sme sa hrali. Potom sme si z hry mali zobrať ponaučenie - ţe máme drţať spolu a aby
sme sa mali všetci radi... Maja, 7.B
 Uvedomila som si v akom
luxuse ţijem. Keď som sa
dozvedela, ţe v Afrike majú len
pohár vody na deň, tak som
ostala zarazená... Táňa, 7.B
 Ameer na mňa zapôsobil ako
milý a sympatický chalan. Bolo
to veľmi zaujímavé, keď nám
hovoril, ako musel utekať zo
svojej krajiny, o deťoch, ako
ţijú... Braňo, 7.B
 Keď sme skončili, všetci sme
Ameerovi
zatlieskali
a poďakovali, mne sa beseda
strašne páčila... Maťa N., 7.B
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 v roku 1946 bol zaloţ ený Detský fond OSN United Nations International Children´s Emergency
Fund na pomoc deťom v krízových situáciách po 2. svetovej vojne,


reagoval na katastrofálnu situáciu detí v Európe i Japonsku a pomáhal zabezpečiť výţ ivu detí
aj na Slovensku,



v roku 1953 bol prijatý trvalý mandát od OSN na zlepšenie ţ ivota detí na celom svete,



v roku 1965 získal Nobelovu cenu za záchranu miliónov ţ ivotov detí,



následne v roku 1989 bol prijatý Dohovor o právach dieťaťa – čo je najrýchlejšíe ratifikovaný
medzinárodne platný dokument.

PRÍBEH

POHĽADNICE UNICEF

Európa mala za sebou druhú svetovú vojnu a práve novovzniknutá agentúra na pomoc deťom
rozdeľovala oblečenie, jedlo a lieky aj v malom Československu. Odtiaľ jeden učiteľ navrhol
ţ iakom, aby sa deti tejto agentúre, známou pod skratkou Unicef, poďakovali. Deti teda namaľovali
obrázky a vybrali ten najkrajší, ktorý bol dielom len 7-ročnej Jitky. Nazvala ho Radosť. Táto
maľba sa pracovníkom Unicef veľmi zapáčila a pouţili ju ako prvú predlohu na vianočnú
pohľadnicu. Tieto pohľadnice potom poslali do celého sveta. Pohľadnice Unicef sa narodili v roku
1949 a doteraz sa predávajú, aby ľudia takto mohli pomôcť deťom na celom svete.

V predvianočnom čase si môţ ete pohľadnice Unicef zakúpiť aj u nás na škole. Podporíte tak
rovesníkov v iných častiach sveta, ktorí chcú chodiť do školy, ale nemôţu... ktorí potrebujú lieky,
pitnú vodu, či nové oblečenie.
choď na:
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www.unicef.sk

ENGLISH FOR YOU
Vďaka projektu Pre život, nie pre školu sa učíme
Vám prinášame niečo aktuálne s vianočnou tématikou.
Môţete si tieto vinše preloţiť na hodine angličtiny. No a
ak máte priateľov niekde vo svete, určite ich poteší
prianie k Vianociam napísané Vašou vlastnou rukou
a srdcom, moţno práve na pohľadnici od Unicef 

Merry Christmas and
a Happy New Year.
Have a relaxing and
enjoyable Christmas.
In this joyful season, warm thoughts
and happy smiles are my wishes for you.
May your days be happy, heart be light,
and your Christmas be bright.
Wishing you a wonderful Christmas time
full of happiness and love.
Glory to God in the Highest Heaven
and on Earth peace among those whom he favors.
PRELOŢTE POSLEDNÝ VIANOČNÝ VINŠ A LÍSTOČEK S VAŠÍM MENOM
A TRIEDOU VHOĎTE DO KRABICE VO VESTIBULE ŠKOLY.
3 bezchybné vyţ rebované preklady budú sladko odmenené!
Meno: ............................................................................ Trieda: ..........................................
PREKLAD: ..........................................................................................................................
11
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Čokoládové tortičky s orechovou plnkou
Cesto: 300g hladkej múky,200g rastlinného tuku,100g práškového cukru,1 vajce, 1
balíček vanilínového cukru, štipka prášku do pečiva, štipka soli
-suroviny spracujeme na hladké cesto, rozvaľkáme ho, formičkou vykrajujeme kolieska,
ktoré upečieme.
Plnka: 150g masla,150g práškového cukru,150g zmäknutej čokolády,150g mletých orechov
– vymiešame maslo s práškovým cukrom, pridáme zmäknutú čokoládu a mleté orechy.
Polovicu koliesok potrieme malinovým lekvárom, naplníme orechovou plnkou a druhou polovicou
spojíme. Každú tortičku namočíme do čokoládovej polevy a ozdobíme orechom alebo mandľou.
Koláčiky s ovsenými vločkami
Suroviny: 200g polohrubej múky, 75g jemných ovsených vločiek, 1 lyžička kypriaceho
prášku, ½ lyžičky sódy bikarbóny, 2 lyžičky vanilínového cukru, 120g kryštálového cukru,
100g posekanej čokolády na varenie, 100g posekaných orechov a hrozienok, 100g
rastlinného tuku, 2 vajcia.
v mise zmiešame všetky suroviny a vypracujeme cesto. Z pripravenej masy vytvarujeme guľky
s priemerom 2 cm, poukladáme ich na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme 10 -12 minút pri
teplote 175 stupňov Celzia.
Vanilkové roţ teky
Suroviny: 30 dkg hladkej múky, 4 dkg práš. cukru, 20 dkg palmarínu, 10 dkg
mletých orechov, 2 žĺtky, 2 vanilky - suroviny zamiesime, tvarujeme rožteky, ktoré
ukladáme na plech vyložený papierom na pečenie. Pečieme pri 200 C.
Upečené ešte teplé obaľujeme v práš. cukri s vanilkou.
Orechové medovníčky
Suroviny: 40 dkg hladkej múky, 20 dkg práš. cukru, 2 vajcia, 10 dkg tmavého medu, 10 dkg mletých
orechov, 10 dkg palmarínu,1 mlž. škorice, ½ mlž. sódy bicarbóny, ½ mlž. mletých
hrebíčkov, ¼ mlž. mletého anízu
- spracujeme cesto, ktoré necháme odstáť 12 hodín v chlade. Vaľkáme na hrúbku 3-4 mm,
vykrajujeme rôzne tvary, ktoré potierame žĺtkom a zdobíme orechami. Pečieme pri 200 C.
Ak chceme medovníčky zdobiť bielou polevou, tak ich nepotierame a cesto prifarbíme
trochou kakaa.
Bielková poleva : 1 bielok, asi 15 dkg práš. cukru (2x preosiať), ½ mlž. citrónovej šťavy, ½ mlž. olej a
dobre vymiešať, zdobiť cez vrecko. Ak je správne hustá, vzor drží tvar.
Špice
Suroviny: 16 dkg pišk´t, 20 dkg práš. cukru, 18 dkg masla, 4 mlž. kakaa, 4 mlž. mletej kávy
- zmiešame na cesto, z ktorého tvarujeme malé guľky. Tie obaľujeme v práš. cukri,
dáme do formičky (úlik), v strede urobíme prstom jamku, naplníme plnkou, priložíme
piškótu a vyklopíme. Stuhnuté máčame v čokoládovej poleve a zdobíme farebnými
cukrovými guličkami.
Plnka: 10 dkg masla vymiešame s 10 dkg. práš. cukru. Dochutíme 2-3 vlž. rumu.
12 Bandurová a Mgr. Ľubka Hrušková
Pre čitateľov Záškoláka pripravili: Mgr. Jarka

...takto sa začína jeden z najznámejších Straussových valčíkov, ale podobný názov často dávajú ľudia aj
mestu, ktoré leží na tejto rieke, Viedni.A práve Viedeň sa 7. decembra 2010 stala cieľom našej exkurzie. Počas
adventu sa toto mesto na Dunaji stáva miestom tradičných vianočných trhov a nádhernej vianočnej výzdoby.
Keďže centrum mesta je pre dopravu uzavreté, museli sme absolvovať dosť náročnú pešiu túru. Prechádzali
sme okolo Dómu svätého Štefana (Stephansdom), najväčšej a najstaršej románsko - gotickej katedrály vo
Viedni.. Jej južná veža, nazývaná tiež Steffel, merajúca 136,7 m, sa stala symbolom mesta. Cestou nás upútala
budova parlamentu. Masaryk. Teraz sa tu konávajú zasadnutia Vedľa sa nachádza Viedenská radnica, ktorá
má 7 nádvorí a veža radnice je vysoká 98 metrov. Na jej vrchole je radničný muž – 3,4 m vysoký v rukách
drží 6 m zástavu.Konečne dostali k prvému cieľu našej exkurzie, do kapucínskej krypty (Kaisergruft). Miesto
svojho posledného odpočinku tu našlo 142 členov rodu, z toho 12 cisárov a 18 cisárovien a kráľovien.
Umelecky najkrajšie je stvárnená dvojitá rakva pre českú a uhorskú kráľovnú Máriu Teréziu a jej manžela
cisára Františka Štefana I. Lotrinského. Ďalšou zastávkou bolo
Umelecko-historické múzeum
(Kunsthistorisches museum), ktoré je jedným z najväčších a najvýznamnejších múzeí na svete. V bohatej
zbierke sa nachádzajú objekty zo siedmich tisícročí, od doby starovekého Egyptu až po koniec 18. storočia.
Prvé podlažie, ktoré nás najviac zaujalo, je venované obdobiu faraónov, pyramíd, Rímskej ríše. Z múzea naša
cesta smerovala na viedenské vianočné trhy (Christkindlmarkt), z ktorých najznámejší sa nachádza na
Radničnom námestí. Sú miestom pre všetkých, ktorí sa chcú naladiť na vianočnú atmosféru. V stánkoch nás
čakala zmes vôní mandlí, orieškov, marcipánu, vianočného punču a medu. Mohli sme ochutnať rôzne
špeciality, pečené zemiaky, perníky, pražené gaštany, praclíky, či jablko obalené v karameli alebo v čokoláde.
Každý si tu mohol nájsť zaujímavý darček pod stromček alebo pamiatku na túto zaujímavú exkurziu, ktorú pre
nás pripravila pani učiteľka Micheľová. Ďakujeme.
Mgr. Viera Ševecová a žiaci
9. A triedy
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POHĽAD OKOM FOTOOBJEKTÍVU NA PREDVIANOČNÚ VÝZDOBU V TRIEDACH
*** STROMČEKY, OKNÁ, VÝTVARNÁ, PRACOVNÉ, NÁSTENKY, ... CÍTITE TO? ***
VIANOCE !!! A SAMOZREJME MIKULÁŠ ...
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Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju.
Rozmery ihriska sú 40 × 20 m, na hracej ploche môže byť z každého tímu
počas zápasu päť hráčov v poli a jeden brankár. Cieľom hry je dopraviť
loptičku do súperovej bránky.
Naši mladší žiaci, ktorí postúpili z okresného kola EXCEL florbal cup sa
30.novembra zúčastnili krajského kola v tomto športe. Florbal s ôsmymi
družstvami sa hral tentoraz u nás, v Kysuckom Novom Meste, v mestskej
športovej hale. Ešte máme čo doháňať, nestačí pobehovať a otáčať sa za
loptičkou, udierať do loptičky,... treba presne aj zakončovať, ...tentokrát pri nás športové šťastie nestálo,
netrafili sme ani do prázdnej brány 4-krát po sebe!!! Víťazom a teda postupujúcim na majstrovstvá
Slovenska sú žiaci z Nižnej.
V budúcom Záškoláku uverejníme zostrih
zaujímavostí
z prvého
ročníka
súťaže
O putovný pohár predsedu rodičovskej rady vo
florbale, ktorý sa koná 16.12.2010.
*Každoročne pokračujú triedne súťaže v rope skippingu, ktoré
vyvrcholia súbojom o najlepšieho „preskakujúceho“ žiaka našej školy. Súťaž momentálne prebieha.
Rope skipping je obmena tradičného skákania cez švihadlo. Vyvinul sa z
pohybovej aktivity detí na školách a v súčasnosti sa jeho rôzne formy využívajú
vo svete ako doplnkový šport a ako cvičenie pre zdravie.
Skáče sa cez krátke aj dlhé švihadlo, jednotlivo, vo dvojiciach, trojiciach, či
skupinách. Rope skipping poskytuje takto veľmi veľa možností na netradičné,
zábavné a navyše veľmi efektívne cvičenie z pohľadu zvyšovania telesnej
zdatnosti a kondície. Rope skipping je nielen tréningom vytrvalosti, odrazovej
výbušnosti, rýchlosti, reakcie, ale taktiež podporuje koordináciu, rytmus a
orientáciu v priestore.
*Ak sa prihlásia žiaci, bude sa konať ďalšia predvianočná súťaž, silový trojboj.
Silový trojboj predstavuje súčet najlepších výkonov z troch pokusov v troch disciplínach. Súčet v
trojboji dáva :
1. drep
2. tlak na lavičke
3. mŕtvy ťah

V úplnej skratke:
15.12. nás čaká HALOVÝ
FUTBAL a 21.12. ešte VYBÍJANÁ O pohár riaditeľa CVČ.
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6.decembra má sviatok
Mikuláš. A my si ho radi
pripomíname aj v škole. Veď
podľa zvyklostí by sa v ten
deň nemalo skúšať.
Naši dobrí učitelia tento
zvyk aj dodržiavajú a niektorí zmenili imidž a nasadili si aj mikulášsku čiapku.
Tento rok sme vyhlásili malú súťaž O najkrajšiu mikulášsku tabuľu. Porota v zloženi:
M.Macúš 8.C, M.Vašek 7.A,
p.uč.Jurkovič, vybrala týchto najkrajších
päť: 5.B, 6.C, 8.B, 5.A. 8.C

Triedni umelci sa prejavili, radosť kuknúť. /A ešte keby sa
všetci tak dobre učili, ako vedia maľovať! –pozn,redakcie/
Škoda bola, ţ e mnohé tabule
neboli čisté, čo kazilo estetický
dojem.
Fotodokumentácia a text
M.Macúš,
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Blížia sa najkrajšie sviatky roka Vianoce, preplnené vôňou ihličia, maminých vanilkových
rožkov, ku ktorým neodmysliteľne patria trblietavé snehové vločky, typické vianočné rozprávky,
rodinné tradície a darčeky. S Vianocami je spojená aj oslava konca roka – Silvester –
označovaný ako najveselší deň v roku. Najmä v posledných rokoch si tento deň nevieme predstaviť
bez zábavnej pyrotechniky, ktorá však v neodborných rukách môže znamenať veľkú hrozbu pre naše
zdravie v podobe rôznych menších, ale aj veľkých úrazov ...
..................preto skôr, než si niečo zo

zábavnej pyrotechniky kúpite v obchode, prečítajte si tieto

riadky:

Od doby, keď jediným symbolom Vianoc v oblasti
zábavnej pyrotechniky boli vianočné prskavky sa na
našom trhu mnoho zmenilo a obľubu u spotrebiteľov si
našli fontány, rakety, guľové bomby, kompakty ale aj
ostatná zábavná pyrotechnika I. a II. triedy. Kombináciou
týchto výrobkov vzniká jedinečná svetelná show, ktorá
rozžiari nočnú oblohu tisíckami svetiel a farieb. Ide o
umenie, trvajúce niekoľko minút, či sekúnd, avšak prinášajúce nezabudnuteľné zážitky.

Pri kúpe pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely je potrebné si uvedomiť, že
tieto výrobky obsahujú technologicky spracované pyrotechnické nálože, prípadne aj malé množstvá
výbušnín, ktoré sú nebezpečné z hľadiska požiarnej bezpečnosti a v prípade nedodrţania

návodov na pouţiti e môţu ohroziť aj bezpečnosť osôb a majetku.

Najčastejšie používanými predmetmi I. triedy sú napr. prskavky, kapsle do pištolí, zápalky, traskavé
bonbóny, búchacie guličky a vystreľovacie konfety. Vyhláška Slovenského banského úradu o
pyrotechnických výrobkoch povoľuje predaj pyrotechnických predmetov I. triedy

aj osobám mladším ako 18 rokov, ak to v návode nie je zakázané.

Najpoužívanejšími pyrotechnickými predmetmi II. triedy sú napr. rakety, rímske sviece, gejzíry,
malé petardy, farebné dymy a bengálske ohne. Predavač je pri predaji pyrotechnických predmetov II.
triedy povinný upozorniť kupujúceho na povinnosť dodržiavania návodu na používanie a na
požiadanie podať vysvetlenie. Môžu ich predávať len predavači s kvalifikáciou pyrotechnika,
strelmajstra, odpaľovača ohňostrojov alebo osoby s kvalifikáciou predavača pyrotechnických
výrobkov. Pyrotechnické predmety II. triedy sa môţu predávať len

17

osobám starším ako 18 rokov. Musia byť označené stupňom nebezpečnosti, dátumom
výroby, časom spotreby, musia mať návod na používanie a návod na ničenie zlyhaných výrobkov.
Zdroj: www.google.sk

Spracovala: Ľubomíra Hrušková

Ešte nie je neskoro. Môžeme to vyriešiť
v klude a zostať priateľmi. Inak ti
urobím dosť veľké problémy. Bude
neskoro, keď sa budeš dusiť. Tak
zatiaľ, tvoj KAPOR.
Etapy života muža
Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

Ak nám chcete niečo zaujímavé ponúknuť, dať nám tip na niekoho šikovného z Vašej triedy,
poslať fotku, napísať nám o výlete, či nevšednom vyučovaní, o tom, ako preţívate voľný čas, je
tu pre všetkých e-mail: zaskolak.nabrezna@gmail.com Zaujímavé príspevky, tipy a nápady
odmeníme!
Ďakujeme prispievateľom do tohto čísla, ako aj aktívnym redaktorom spomedzi ţiakov.
Školský časopis je vydávaný z iniciatívy niektorých ţiakov a učiteľov v snahe zmapovať
ţivot na našej škole a informovať tak aj širokú verejnosť. Za pomoc pri tvorbe vianočného
čísla ďakujeme špeciálne Mgr. Ivanovi Jurkovičovi!
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KRÁSNE VIANOCE A VYDARENÝ ROK 2011 VÁM PRAJEME!
Mgr. Anna Vlčková a Mgr. Jolana Kubišová

