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Láska
spaľujúca, prenikavá
hreje, nezúfa, dúfa.
Prináša šťastie i smútok.
Milovanie

Valentínske číslo Záškoláka ponúka: Nový rok v Ázii, Projektový deň o USA, Dejepisná
prechádzka Žilinou, Karneval je tu,
ľudia,Geografická

olympiáda,

Hádankovo v 3.C,

Písmenkovo

v 3.B,

Z pera našich žiakov, Zaujímaví

Valentínske

maškrtenie,

spolužiakom, Žolík – ospravedlnenie, V skratke, Svetový Braillov deň...
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b

Odhaľme tajomstvá svätého Valentína
Ako súvisí tento tajomstvom opradený svätý
s pohľadnicami, kvetmi a drobnými darčekmi na
školských laviciach? Čo bolo na ňom také
výnimočné, že dodnes vzbudzuje živú spomienku?
Určite viete, že každý rok 14. februára má sviatok
Valentín. Je to deň, kedy majú k sebe ľudia bližšie a
dávajú si najavo, že im na sebe záleží. Nehľadajte
však pôvod tohto sviatku v USA, v Nemecku či v inej krajine, ale v ďalekej histórii. Život
svätého Valentína je tak trochu tajomný. Za svojho života pôsobil ako kňaz za vlády cisára
Claudia II. Gothica. Zomrel v roku 269 a potom bol vyhlásený za svätého.
Koluje o ňom celý rad legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá popisuje
obdobie za vlády cisára Claudia II. Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži
jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol dôvod prostý,
nechceli opúšťať svoje ženy a rodiny. Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme.
Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry.
Keď to Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14.
februára roku 296. Pred svojou smrťou napísal Valentín dopis jednej žene, a tak vzniklo prvé
valentínske prianie.
Tento sviatok je rozšírený po celom svete. Ľudia, ktorí majú niekoho radi, si posielajú milé
priania či iné drobnosti. Určite aj vedľa vás je veľa ľudí, ktorých máte radi a ktorým na vás
záleží. Zamyslite, komu zo svojich známych či rodiny by ste chceli popriať niečo pekné.

Čo môžete urobiť na sv. Valentína ?
- obdarujte nejakou maličkosťou rodičov či súrodencov.
- urobte dobrý skutok - vy isto tušíte, aký.
- pošlite starým rodičom Valentínku.
- povedzte svojim najlepším kamarátom, že sú veľmi fajn.
- no a fantázii sa medze nekladú...

Redakcia

Srdiečko svoje majte otvorené, veď pre cit lásky je stvorené.

♥ výhercovia tajničky z čísla 2 sú Veronika Jurkovičová,
IV. A, Andrea Škoríková, III. C, Lukáš Martiška, II. B trieda. Výhercom srdečne
blahoželáme a ceny doručíme . Tajnička znie „ VIANOCE “.
♥ výhercovia kupónovej súťaže z čísel 1 a 2 sú Lucia Ondrušková, IV.
C, Andrea Javoríková, VI. A, Samuel Vlček, VII. B trieda.
Výhercom srdečne blahoželáme a ceny doručíme .
♥ slávnostný zápis detí do prvého ročníka

pre nový školský rok

2013/2014 sa konal 15. a 16. januára 2013 v priestoroch
našej základnej školy. Zapísali sme

67

prispeli

akcie,

k úspešnému

priebehu

budúcich prváčikov. Všetkým, ktorí
patrí

veľké

ĎAKUJEME. Prváčikom prajeme krásny prvý deň v škole
a nezabudnuteľný vstup do sveta vzdelávania. Mamičkám
a oteckom prajeme veľa trpezlivosti pri domácich úlohách
a radosti zo študijných výsledkov ich ratolestí.
♥ žiaci našej školy absolvujú lyžiarsky výcvik v čase od

18. februára do 22.

februára 2013 v Malej Fatre – Valčianskej doline.
♥ jarné

prázdniny

začínajú

v

pondelok

25.

februára

a vyučovanie sa opäť začne v pondelok 4. marca 2013.
♥ veľkonočné prázdniny budú v čase od zeleného štvrtka 28.
marca 2013 a vyučovanie sa opäť začne v stredu 3. apríla
2013.
♥ Veľká

noc

Vzkriesenia

podľa
(ktorá

rímskokatolíckej
završuje

tradície

veľkonočné

sa

začína

triduum

vigíliou

Nedele

Zelený

štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota) a trvá päťdesiat dní až
do Turíc, slávnosti zostúpenia Ducha svätého. Prvý týždeň Veľkej
noci sa nazýva Veľkonočná oktáva. 40. deň Veľkej noci je
slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorá pripomína Ježišov výstup zo
zeme do neba a jeho oslávenie u Otca.
Chcete aj vy prispieť do tejto rubriky? Máte dobré nápady, pripomienky?
Napíšte nám na e-mail zaskolak.nabrezna@gmail.com.

Redakcia

Deň 17. 12. 2012 priniesol zmenu do bežného
školského života žiakom 7.A a 7. B. Angličtinári
sa
zúčastnili
projektového
dňa
.
Téma bola zaujímavá : USA a New York.
Na začiatku sme spoznávali históriu Spojených
štátov , rozprávali sme sa o objavení Ameriky, o
jej pôvodných obyvateľoch, mestách a štátoch.
Dozvedeli sme sa o dejinách USA a živote v tejto
krajine mnoho informácií, ktoré boli pre nás
úplne nové. Spomínali sme americké sviatky, aj tie, ktoré u nás neoslavujeme.
Vedomosti o štátoch USA a ich hlavných mestách sme si precvičili v počítačovej učebni na
mapkách .
Neskôr nasledovali vedomostné kvízy a súťaže. Od začiatku sme boli rozdelení do skupín
a snažili sme sa získať čo najviac bodov. Jednotlivé skupiny mali zaujímavé mená :
Hamburgers / Hamburgery / , Bears / Medvede
/, Bisons / Bizóny /, Indians / Indiáni /
a Cowboys / Kovboji /.
Navštívili sme aj „ rýchle občerstvenie Mc
Donald´s “. Musel nám síce stačiť školský bufet,
ale aj tak nám chutilo typické americké jedlo hot dogy. Nechýbali ani žuvačky, ktoré boli v tento
deň dokonca povinné.
Nasledovala práca na projektoch. Každý žiak si
vybral tému , ktorá súvisela
S USA. Pripravili sme si obrázky a informácie a všetko sme vložili na výkres.
Názov témy sme umiestnili doprostred hviezdy. Takto sme si vytvorili náš „ chodník slávy “.
Náš „ chodník slávy “ si prišiel pozrieť aj pán riaditeľ.
Na záver sme si spoločne pozreli dokumentárny film , ktorý nám priblížil New York,
národné parky a prírodu USA.

Názory žiakov :

-Na projektovom dni sa mi páčilo rýchle
občerstvenie,
súťaže
aj
práca
na
projektoch.
- Najviac sa mi páčilo súťaženie
v skupinách.
- Na projektovom dni sa mi najviac páčilo
rozprávanie o New Yorku.
- Super bolo súťaženie a hot–dogy v bufete.

Vypracovala Petronela Lukáčová 7. B

Michal Roman, žiak 9.A,sa už od detstva aktívne venuje hokeju. V
súčasnosti hrá v obrane za český tím HC Oceláři Třinec, s ktorým sa
na jeseň zúčastnil na hokejovom turnaji v Chicagu.
V Spojených štátoch amerických strávil 10 dní. Po jeho príchode
späť, sme boli zvedaví na zážitky spoza veľkej mláky. Pani učiteľka
nám teda spestrila hodinu geografie tým, že sme si s Mišom urobili
besedu, na ktorej nám povedal niekoľko zaujímavostí. Po
desaťhodinovom lete zažil tím v letiskovej hale nezabudnuteľné
privítanie. Strhla sa pred nimi bitka, pri ktorej ich sprievodca
zahlásil: „Welcome to Chicago.“ Ubytovaní boli v moderne
zariadenom hoteli, kde si Michal pochutnal na úžasnom jedle.
Turnajové zápasy sa odohrávali na viacerých štadiónoch.
Třineckému tímu sa podarilo prebojovať až do štvrťfinále, v ktorom
následne vypadli. Hoci sa Michal nevrátil domov s medailou, už len možnosť spoznať Chicago, stála za
to. Navštívil chicagské štadióny, obzrel si centrum mesta a odfotil sa so Stanley Cupom. Ľudia sa k nemu
aj k tímu správali veľmi milo. V Chicagu sa mu páčilo úplne všetko, okrem dopravy, ktorá sa mu zdala,
ako sám hovorí, nezáživná. Taktiež mu chvíľu trvalo, kým si zvykol na sedemhodinový časový posun.
Toto nebolo prvýkrát, čo sa Michal vďaka hokeju dostal do zahraničia. Navštívil už Švajčiarsko,
Estónsko, Fínsko aj Kanadu, no ako sám povedal, najviac sa mu páčilo práve v Chicagu. My, trieda 9.A,
mu spolu s triednou pani učiteľkou držíme palce v kariére a prajeme mu veľa hokejových úspechov.
Dominika Chrastová 9.A

Dňa 6.2. by mali byť všetky mobily vypnuté a mali by sme si oddýchnuť od telefonovania či
esemeskovania. Mohli by sme radšej zájsť do prírody, relaxovať a netrápiť sa tým, že nám
niekto volá. Venované svetovému Dňu bez mobilov.
24. január bol vyhlásený za Deň komplimentov. V tento deň by mal každý povedať aspoň štyrom
ľuďom nejaký kompliment... Venované ku Dňu komplimentov.
Medzinárodný deň hôr vyhlásený 11.12. - hory sú krásny výtvor prírody, ktoré sú všade okolo
nás. Chráňme ich.
Natália Chupková 7. A
Medzinárodný deň bez internetu ( 29.1.) určený všetkým ľuďom, ktorí trávia na internete až príliš veľa
času. Tento deň nie je zameraný proti internetu ako takému, ale proti jeho nadmernému používaniu.
Vypnutím počítača, odpojením sa od siete a nekontrolovaním e-mailov sa pripomína to, že v živote sú
dôležitejšie veci: rodina, priatelia, zdravie a sloboda. Internet nemá byť len zdrojom zábavy, ale len
prostriedkom, ktorý prospieva a pomáha ľuďom! 
Mirka Svrčková 7.A

/
Keďže môj otec pochádza z Ázie, chcela by som vám priblížiť ich
novoročné zvyky.
1.1. je u nás Nový rok. Tento deň slávime ohňostrojom. Aj v krajine
môjho otca oslavujú tento deň. Pre Ázijčanov je však významnejší
lunárny Nový rok, ktorý si pripomínajú 10.2.
Deň predtým (9.2.) je Silvestra. Celé rodiny sa stretnú a blahoželajú
si. Súkromné ohňostroje sú zakázané, môže ich robiť len mesto.
Zaplavuje oblohu posledný deň roka.
Tradičné jedlo je zelený ryžový koláč. Vo vnútri sa nachádza mäso a
sója.
Aj keď som tento lunárny Nový rok ešte nezažila, viem, že je to
veľká a slávnostná udalosť.
Mariana Doová, 7.B

Svetový Braillov deň

Medzi nami sú ľudia, ktorí majú život ťažší pre poškodenie 1 zmyslu- zraku. Ľudia, ktorí sú závažne
postihnutí, používajú tzv. Braillovo písmo. Je pomenované podľa francúzskeho učiteľa Louisa Brailla.
Louis Braille ako 3- ročný oslepol nešťastnou náhodou. Neskôr ako 15- ročný vytvoril toto písmo úpravou
vojenského systému umožňujúceho čítanie za tmy, ktorý vymyslel dôstojník francúzskeho delostrelectva
Charles Barbier. Prvou knihou, ktorú vydal týmto písmom boli Dejiny Francúzska v roku 1837 a neskôr dal
základy aj slepeckému notopisu. Louis Braille vlastne výrazne zjednodušil a zdokonalil slepecké písmo.
Píše sa na špeciálne doštičky a pre rýchlejšie písanie existujú špeciálne písacie stroje a špeciálne počítačové
tlačiarne. Jedným z používaných písacích strojov je tzv. Pichtov písací stroj. Braillovo písmo je unikát
používajúci sa po celom svete, avšak rôzne krajiny používajú rôzne normy Braillovho písma, ktoré sa
navzájom výrazne odlišujú, napr. iba medzi českou a slovenskou normou je už v základných písmenách
abecedy 7 rozdielov. Zaujímavosťou je, že na bežnej strane formátu A4 môžeme zaznamenať asi 800- 900
znakov, pričom bežnou tlačou sa na rovnaký rozmer vojde zhruba 4 000- 5 000 znakov. Knihy v Braillovom
písme sú teda rozsiahlejšie. K nevidiacim by sme sa mali správať ohľaduplne a vždy, keď je to potrebné,
pomôcť im (napr. prejsť cez cestu).
Napísané pri príležitosti Svetového Braillovho dňa (4.1.).
Marcel Vasiľák VII.A
Komplimenty
Valentínsky cinguin
Valentín
kúzelný, nádherný
milujeme, obdarúvame, dostávame
Každé srdiečko šťastím podskočí.
Láska
Martina Kohútová
Valentín
romantický, krásny
zbližuje, obdarúva, poteší
Valentín je sviatok zaľúbených.
Láska
Majka Mikitiukova 9.B

Vo svete dnes vládnu trendy
komplimenty, komplimenty.
"Dnes ti to ale pristane!"
Veta, ktorá ťa dostane.

Denne ich počúvame stovky,
sú ale úprimné a bez pretvárky?
Vždy nás predsa potešia
a náladu vylepšia.
Slová, ktoré povzbudia
a radosťou nás naplnia.
Kompliment nič nepokazí,
aj keď sa opakuje mnoho razy.
Pri príležitosti Dňa komplimentov (24.1)
Petronela Lukáčová 7.B

Dňa 7.3.2013 sa v Dome kultúry uskutoční OK – GO. Do okresného kola postúpili
najúspešnejší žiaci školského kola z 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka. Testy pozostávajú z troch častí:
monotematickej a teoretickej, praktickej a miestnej krajiny. Úspešný riešiteľ je ten, ktorý získa
najmenej 75 bodov zo 100. Svoje znalosti si môžeš overiť aj ty:
1.V nasledujúcich skupinách slov doplň chýbajúce spoluhlásky tak, aby vznikli geografické pojmy.
a) Pôvodné kontinenty spred niekoľko miliónov rokov sú:
1. _ A _ _ E A,
2. _ O _ _ _ A _ A,
3. _ A U _ Á _ I A.
b) Dnešnými kontinentami sú:
1. _ U _ Á _ I A,
2. A _ _ I _ A,
2.Z rozhádzaných hlások poskladaj názvy štátov USA:

3. _ U _ _ Á A _ E _ I _ A

a) E R B A K S A N
.........................................
b) N O T N A M A
.........................................
c) S N I C I N S O W
.........................................
d) M Y G I W O N
.........................................
3. Z nasledujúcich porozhadzovaných
písmen zostav správne pojmy:
A, mestská časť KNM ..........................
B, listnatý strom ...................................
C, rieka Kysúc ......................................
D, strojársky závod ...............................
UPAINDLKAŠIAYNEE
ISLBUSCUA
Zo zvyšných písmen zostav názov najväčšej obce v okrese Kys. Nové Mesto.

.................................

4. Do okresu Kysucké Nové Mesto patrí .................... mesto a .................. obcí. ( uveď číslo ).
Súčasťou mesta sú obce ...................., ......................... a .......................... ...................... .

Kategória 1 A : 2. miesto – Peťka Lukáčová 7. B
3. miesto – Tomáš Karnet 6. A
Kategória 1 B : 1. miesto – Dominika Chrastová 9. A
Kategória 1 A : 1. miesto – Michal Haluza 7. A
Kategória 1. B : 3. miesto – Janka Macáková 9. B
4.miesto - Aleš Berešík 9. B

Jedného bieleho dňa () – 24.1. 2013 sme my - žiaci
6.C a žiaci 5.C - vyrazili na dejepisnú akciu do Žiliny.
Naša cesta „po vlastných nohách“ viedla od železničnej
stanice cez centrum mesta až k Stanici Žilina-Záriečie.
Sprevádzali nás dve pani učiteľky – p.uč. Mgr. Adriána
Ondrejášová a Mgr. Monika Mojtová.
Počas celej trasy sme mali niekoľko zastávok, počas
ktorých nám naša dejepisárka - pani učiteľka Mojtová rozprávala zaujímavosti z histórie mesta, upozornila
nás na významné žilinské stavby, osobnosti. Zaujala
nás najmä Burianova veža, studne na Mariánskom

námestí, ...
Super bolo aj to, že sme sa zúčastnili filmového
festivalu Jeden svet, ktorý sa konal v už
spomínanej staničke na druhom konci Žiliny.
Filmy o minulosti i prítomnosti sa nám veľmi
páčili. Budova S2 tiež nemala chybu!
Keďže pani učiteľka Mojtová organizuje túto
dejepisnú akciu spojenú s návštevou filmového
festivalu už niekoľko rokov, určite radi pôjdeme
aj o rok. Už teraz sa tešíme nielen na ďalšie
festivalové filmy, ale aj na ďalšie historické pikošky o Žiline.
Toto dopoludnie bolo veľmi zaujímavé a poučné. Niektorí z nás sa prvýkrát viezli Rajeckou Ančou!
Na záver musíme povedať, že Žilina sa má čím pochváliť! A my tiež, lebo máme zaujímavé hodiny
dejepisu – v škole i v teréne  .
Miška Okapalová, Martin Handlovský(6.C)
Jeden svet je medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý pripravuje organizácia Človek
v ohrození. Téma tohtoročných festivalových filmov je Svet v pohybe. Ide o netradičný pohľad na svet,
o problematiku ľudských práv, globálnych problémov,...
Organizátorka projektu
Mgr. Monika Mojtová

Foto: M.M.

Klobúk
Bol raz jeden ježko,
volali ho Jožko.
Najradšej mal jablká,
zbieral ich do klobúka.
Ten klobúk bol vlnený
a celý bol červený.
Ušila ho mamička
pre Jožkove jabĺčka.
Veľmi sa mu potešil,
a preto viac nelenil.
Utekal s ním medzi deti,
jabĺčkami všetkých hostí.
Peter Galvánek 3.B
Karneval
Karneval je krásny deň,
všetci kričia hola hej!
Kostýmy tu letia všade,
všetci majú pekné sane.
Masky sú farebné celý deň,
dvadsaťštyri hodín len.
Anetka Staníková
Tatianka Ondrušková
Zuzka Juráková 3.B
Krásny deń
Krásny deň je Valentín,
svoju lásku dáme im.
Partnerovi bonboniéru
ukáž, akú ty máš vieru!
Tancujeme, všetko jasá.
Júj, to je ale krása.
Tanička Čurajová 3.B

Ako prichádza jar

Valentínske snenie

V marci jasné slnko svieti,
volá vonku všetky deti.
Snežienky a krokusky
vykúkajú z bielej prikrývky.
Choď už, zima, choď už preč,
my sa chceme teba zriecť.
Simonka Kmecová 3.B

Sviatok zaľúbených svet ovládol,
mocnými šípmi Amora napadol.
Do oparu romantiky ho zahalil,
ľúbostnými piesňami zaplavil.

Lásky čas
Na školského Valentína
Každý len o láske sníva.
Učiť sa nám vôbec nechce,
Na hodinách sa každý chechce. :D
Dávame si pusinky,
Koláče aj mafinky.
Už na každom rohu
Vidieť chlapca v strehu.
Mirka Svrčková,7.A
Valentín
Valentín je sviatok taký,
keď sa vyznávajú lásky.
Veľké srdce z čokolády
prelomí aj silné ľady.
Iskra v oku zažiari
i tomu, čo obdarí.
Valentín je sviatok tých,
čo žijú hlavne pre druhých.
Peťka Mihaldová 3.B
Daj mi jeden božtek

Valentín
Valentín je krásny deň,
všetci kričia hola hej.
Valentín je lásky čas,
poteší vždy všetkých nás.
Anetka Staníková 3.B

Daj mi jeden božtek
na môj malý noštek.
Ja ti za to pošepkám,
ako som rád, že ťa mám.
Jurko Dadaj 3.B

Osamelé duše smútia v tichosti,
túžia sa ocitnúť v náručí radosti.
Do krajiny snov sa ponárajú,
vytúžený príbeh lásky si predstavujú,
Cestičkou z neznáma sa blíži
postava odetá v anjelskej koži.
Výzoru nevinnému ako perla ,
žiadna duša neodolá.
Neistý krôčik, pevnejší krok,
postava záhadná je len na skok.
Hanblivý pohľad, plachý úsmev,
príbeh nadobúda nový smer.
Rozpálené srdce preberá velenie,
z rozumu zostáva márne šepkanie.
Dlane sa spájajú v pevnom stisnutí,
duše sa zbližujú v nežnom objatí.
Pery sa k sebe dychtivo približujú,
k anjelskej tváričke sa nakláňajú.
Medzierka odlúčenia zmenšuje sa,
no vidina prekrásna vytráca sa.
Dušu zalialo prenikavé sklamanie,
ale rozum získal nové poznanie:
láska je potrebná ako soľ,
hoci občas prináša i bôľ.
V srdiečku vzplanulo prianie,
čo najskôr oživiť pominuté snenie.
Vykročilo do sveta valentínskych
tónov,
spoznať život plný láskavých
bonbónov.
Dominika Chrastová, 9.A

Dňa 18.12.2012 sme sa s pani učiteľkou E.
Palicovou v rámci hodiny geografie vybrali na
besedu do Žiliny. Bola to beseda so zaujímavým
človekom – pánom Petrom Čaplickým. Je to
cestovateľ, horolezec, fotograf a tiež spisovateľ.
Býva v Žiline, ale väčšinu roka trávi pracovne
v Číne. Besedu zorganizovala Krajská knižnica
v Žiline. Na besede nám p. Čaplický pútavo
porozprával
o svojich
cestovateľských
a
horolezeckých zážitkoch. Precestoval veľa krajín,
ale keďže po skončení školy sa dostal do Ázie a do
najľudnatejšieho štátu Číny, najviac nás zaujímala
práve táto krajina. P. Čaplický svoje zážitky opísal aj v knihe Ni chao – Dobý deň, Čína a pre deti
napísal knihu rozprávok- Rozprávky z čajových lístkov. Jednu z nich nám z tejto knihy prečítala na
besede aj naša spolužiačka Nikolka. V diskusii sme
sa dozvedeli, aké boli jeho prvé zážitky v Číne,
o prírode, stravovaní, zvykoch, ale i skromnosti
a pracovitosti obyčajných čínskych ľudí žijúcich na
vidieku. Keďže o svetadiele Ázia a ázijských
krajinách sa ešte len budeme učiť, stretnutie s p.
Čaplickým bolo pre nás zaujímavou skúsenosťou.
Pani učiteľka pozvala p. Čaplického k nám do
školy, aby mohol o svojich zážitkoch porozprávať
aj ostatným žiakom. Sľúbil, že ak nebude niekde na
svojich cestovateľských potulkách, rád nás príde
navštíviť.
A my
sa
na
opätovné
stretnutie
s ním
veľmi
tešíme.
Mirka Svrčková a Bianka Šoporová, 7.A

V komore v skrýši
Pištia malé ....(myši)
Na lúke sa zvíja jedovatá ( zmija).
Martina Poniščjaková

Veľké uši, dlhý chvost.
Malé labky, malý nos.
Každé dievča skričí, zjojčí,
Keď ju stretne zoči-voči.
Linda Šutá

Malá hnedá zúbky má, veľa škody robieva.
Chytiť ju je umenie, skús uhádnuť ćo to je?
Nikolas Kloták

Nebudeš počuť ani tón, kým
nepovieš slovo doň.
Roland Tóth

Umývaš ruky, umývaš telo,
Keď na mňa stúpiš, hodíš čelo.
Nikola Letková

Sivý kožuch, dlhý chvost,
Narobí nám škody dosť.
Jaroslav Bojda

Biela príroda
Zima je obdobie plné krás a prírodných čarov. Celá dedina sa odela do biela. Jasná obloha osvetľuje dedinu
a zvýrazňuje panorámu zasneženej bielej krajiny. Padajúce snehové vločky pomaličky poletúvajú nad dedinou
a ohlasujú príchod najkrajšieho sviatku v roku - Vianoc.
Strechy dreveničiek tíško spia pod hrubou snehovou perinou. Z komínov sa valia biele kúdoly dymu stúpajúce
k azúrovo modrej oblohe. Z dedinských domov vytŕčajú dlhé, od jasného slnka sa ligotajúce cencúle,
z ktorých padajú malé číre kvapky studenej vody. Ku kostolu vedie vyšliapaná cestička. Studený zimný vetrík
sa hrá so snehovými vločkami. Ťarchy snehu na stromoch skrášľujú panorámu maličkej dedinky. Lemujú ju
rozsiahle ihličnaté lesy. Z oblohy padá sneh, ktorý dedinčanov láka poprechádzať sa po zasneženej krajine.
Zimnú atmosféru dotvárajú rozsvietené vianočné stromčeky v oknách domov. Všetci čakajú na narodenie
Božieho syna. Len kde- tu sa ozýva hlasný smiech radujúcich sa ľudí. V lete žblnkajúci dedinský potok sa
v zime zmenil na ľadové klzisko. Nízky plôtik posiaty snehom oddeľuje dedinu od rozsiahlych plání.
Pohľad na zasneženú krajinu vždy pútal moju pozornosť. Pre mňa je zima najkrajšie obdobie. Vtedy slnko
vychádza neskôr a zapadá skôr, vtedy je deň kratší a celý svet je úplne iný.
Marcel Vasiľák VII.A

Čaro zimnej prírody
Ranná hmla svojím závojom zastiera ospalú krajinu. Príroda zasklieva vlny na vodnej hladine. Žblnkotajúci
potôčik sa pod vládou pani Zimy premenil na lesklé zrkadlo. Spiaca krajina je pokrytá snehobielou
prikrývkou. Slnečné lúče sa pohrávajú s kryštálikmi snehových vločiek, ktoré poletujú všade navôkol, akoby
tancovali. Tmavé tiene stromov kreslia na biele plátno tajomné obrazce. Unavené konáre sa skláňajú pod
ťažkou váhou snehovej periny. Pomalý východ slnka prináša svetlo do zatemneného lesa. Štebot vtákov ho
prebúdza zo zimného spánku. Mrazivý vietor vnáša jemnú melódiu, ktorá sa snaží rozozvučať ľadové cencúle.
Zasnežené brehy lemujú okraje zamrznutej plochy. V pozadí sa týčia opustené kryhy. Uzimené stromy si
podávajú ruky a tvoria záhadnú bránu. Hladné sýkorky sa chúlia na konárikoch. Oblaky plávajú po oblohe ako
veľké chumáče páperia. Tma preberá svoju moc a svet
sa
ponára do nočnej atmosféry.
Petronela Lukáčová 7.B

Zázračná krajina
Zima je krásne ročné obdobie, ktoré k nám prichádza každý rok ako mávnutím čarovného prútika. Krajina sa
premení na rozprávku s cukrovou polevou a z oblohy začnú padať snehové vločky trblietajúce sa ako
diamanty Prvé ranné hmly sú ako mliečne závoje, pričom mráz nás štípe na tvári. Domček plný života je
pripravený privítať slnko a nový deň nádhernou žiarou ohníka v krbe. Ľudia opäť vyťahujú zo skríň svoje
hrubé, teplé kabáty. Deti si naťahujú čiapky s brmbolcami, malé škriatkovské rukavičky a šály. Štrbavé
chladné slniečko len občas potichu vykukne spoza sivého mraku a ohrieva naše červené, zamrznuté líčka. Na
oknách áut a malých perníkových chalúpok kreslí ujo Mrázik rozmanité obrázky. Na veži, ktorá je posypaná
čarovnou múkou, vyrastajú podlhovasté cencúle. Rieka zamrzla a vytvorila záhadné ligotavé zrkadlo. Polia
a lúky pokrýva krištáľová prikrývka a stromy sú zahalené do dlhých bielych kabátov. Deti sa vracajú domov
z vyčerpávajúcej sánkovačky. Na oblohe je vidieť, že sa začína stmievať a lúče slnka už zapadajú za veľkú
tmavú horu.
Monika Veselá 7.B

Možno nie sme najlepšia trieda... možno
nemáme najlepšie známky... ale jedno
viem! Mám ich rada a to je to dobrá vec,
ktorú ľudia môžu spraviť... mať niekoho
rád! (Viki Valiašková)

V 7.C býva naozaj veľmi rušno, častokrát to
je kvôli tomu, že tamten či onen nedáva
pozor a učitelia musia žiakov upozorňovať.
Avšak niekedy tam panuje rušná tvorivá
atmosféra, ktorej by uveril len ten, kto ju
s nimi naozaj zažije. Ing. Katarína Janíčková,
módna návrhárka a tvorivá duša, mala to
šťastie. Žiakov 7.C a 5.B preskúšala zo
šikovnosti ich rúk! Pod jej vedením a vedením triednych učiteliek si vyrobili netradičné
gombičkové vianočné pohľadnice. Treba povedať, že kreatívne cítenie niektorých žiakov sa
prejavilo naplno a ich výtvory boli naozaj veľmi pekné.
Téma Vianoc dominovala aj v projektovom dni 19.12.2012. Vyučovanie viedli p.uč. Heľová
a p.uč. Madigárová Kubišová. Dozvedeli sme sa množstvo nových vecí o vianočných
sviatkoch vo Veľkej Británii. „Páčilo sa mi, keď nám p.učiteľka
rozprávala o tom, aké sú tam iné zvyky na Vianoce.“ (Janka
Školníková)
Počas celého dňa sme pracovali ako včeličky:
obohacovali sme si slovnú zásobu, trénovali čítanie s porozumením i
počúvanie s porozumením, „učili sme sa názvy vianočných vecí po
anglicky, vypĺňali sme osemsmerovku a tajničku... potom nám
spolužiačka rozdala aj vianočné koláče “ (Matúš Malík) ...
pracovali sme s piesňou o Rudolfovi s červeným nosom, „pekne sme
si rozcvičili pamäť jedným odstavcom piesne. Ten spôsob
zapamätávania bol zábavný.“ (Soňa Masarcová), taktiež sme písali v
angličtine vianočné vinše alebo sme „napísali list Ježiškovi, čo bolo super. Chcela by som
takéto dni častejšie.“ (Lenka Kubaščíková) Aktivít bolo naozaj dosť! Ani sme sa nenazdali a
už zvonilo. Koniec vyučovania. Projektový deň bol pre mňa zaujímavým a krásnym dňom.

Je veľmi krásne, keď trieda s učiteľom robí niečo také pre žiakov. Všetci sme držali spolu,
mali sme príjemnú vianočnú atmosféru! Viktória Valiašková s kolektívom žiakov 7.C

Hovorí sa, že do tretice všetko dobré! A tak sa po vianočných prázdninách vybrali žiaci 7.C
spolu s piatakmi z 5.B na filmový festival Jeden svet do Žiliny na Stanicu Záriečie. Peši
prešli cez centrum až na kraj Žiliny, kde sa kultúrne stredisko Stanica Záriečie nachádza.
Aký by to bol filmový festival bez filmov, že? Prvý film rozprával príbeh hluchonemého
dievčaťa, ktoré sa rozhodovalo, kam ísť na strednú školu. Jej snom bolo začleniť sa medzi
počujúcich, čo však je veľmi náročné. Musela mať odhodlanie pracovať na sebe. Ďalší film
rozprával príbeh malého rómskeho chlapca, ktorý žije v Rumunsku a sníva, že sa stane
policajtom. Animovaný film o emigrantoch a o tom, aké sú ich túžby a čím všetkým musia
prejsť, kým začnú pokojný život v inej krajine, o tom rozprával tretí film. Okrem príbehov o
deťoch, ktoré mali podnietiť premýšľanie nad rôznymi detskými osudmi, sa žiaci zoznámili aj
s históriou Stanice. Pozreli si štvrtý animovaný film a prešli sa jej priestormi pod záštitou
Hanky Lukšů. Stanica je dnes viac miestnom stretnutia kreatívnych ľudí, ale ešte stále si
uchováva aj občasný status železničnej stanice.

Organizátorka podujatí:
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

Môj kamarát sa volá Martin Trnka
.MÁ zelené oči a hnedé vlasy. Je
dobrý.

Zaujíma

povedané

ho

šport,

lepšie

cyklistika. Chodí do 5.C

triedy. Je vysoký. Juraj Bugáň 4.B

Hovorím o mojej najlepšej kamarátke Nikolke, lebo
vždy mi pomôže!!!!! Má krátke hnedé vlasy. Jej
postava je štíhla a malá. Veľmi rada kreslí . Oblieka sa
štýlovo. Rada si oblieka rifle .Pozerá sa rada na
televízor. Hrá sa rada so svojím bratom a keď som
u nej, tak sa hráme obidve s jej bratom a mojou sestrou.
Má zmysel pre humor.
Natálka Bieliková 4.B

Hovorím o mojej naj kamarátke Natálke,
lebo mi vždy pomôže!!!!!!!!!!!! Má
modré oči a má krásne vlnité žlté vlasy,
aj keď ma niekedy s nimi šteklí . Má
najradšej fialovú farbu a má rada psy ako
ja.
Oblieka sa moderne. Najradšej si
kreslí a športuje. Má zmysel pre humor.
Má
sestru Agátku. Podľa mňa sa
najradšej hrá na počítači. Váži 29 kg. Je
vyššia ako ja, aj keď sa narodila neskôr .
Je moja naj kamarátka a nikto ju
nenahradí. Jej najlepšie jedlo je špagety.
Aj keď je niekedy tvrdohlavá, je to moja
naj kamarátka. Nikolka Masnicová 4.B

Napísala Tánička Čurajová 3. B

Valentín
Valentín je sviatok lásky,
mladí, starí si ho strážia.
Ľuďom vyhladzuje vrásky,
tváre sa nám šťastím krášlia.
Krásne je, keď srdce búši.
Ty, ja a lásky puto
či na mori, či na súši
nahradzuje nám vždy smútok.
Kto miluje, radosť má,
najšťastnejší je to tvor.
Tento pocit tak sa zdá,
siaha až za obzor.
Valentín je sviatok lásky,
mladí, starí si ho strážia.
Odokrýva naše masky,
všetci ľudia si ho vážia.
Kristína Čavajdová 7.B.
Udivený Janko
Len čo Janko ráno vstal,
na oblok sa vyštveral.
A z obloka do dvora
s údivom sa pozerá.
Všade vidí biely svet,
svieti z cesty, z domov striech.
A od plota je to tak, smeje sa
naň snehuliak.
Kristínka
Ochodničanová,6.A

Valentín
Prichádza k nám opäť, zas,
áno, je to lásky čas.
Valentín je sviatok krásny,
preži si ho v láske, v šťastí.
Srdce plné lásky maj,
na každého sa usmievaj.
Bianka Šoporová, 7. A

Lásky čas
Vtedy sú zamilovaný spolu zas.
Kvety, srdcia sú symbolom lásky
darujeme si ich na znak lásky.
Klaudia Wiltschova

Oslava Nového roka

Sniežik
Padá sniežik ľahučký
na polia a na lúčky.
Tíško sedí na lavičke
a pozerá po Aničke.
Deti si ho do gúľ dajú
a potom sa sním iba hrajú.
Snehuliaka postavia,
už sú šťastné ra ta ta.
Lyžovačka, sánkovačka,
pozerá aj naša kačka.
Dospelí tiež zabavia sa,
sniežik o rok príde zasa.
Henrieta Sláviková, 6.A
Sen lásky
Deň svätého Valentína
lásky čas on pripomína.
Srdiečko mám otvorené,
pre cit lásky je stvorené.
Lásku darujem každý deň,
možno splním iným sen.
 Monika Veselá, 7.B

Nastalo ráno. Vstala som z postele celá nadšená. Už som sa nemohla
dočkať večera. Celý deň som sedela a študovala televízny program.
Čas veľmi rýchlo letel a konečne sme šli večerať. Po nej sme si celá
rodina sadli k televízoru a pozerali rôzne programy. Rozhodne
nechýbal ani veľký smiech, ktorý bolo určite počuť až na ulicu. Keď
konečne začalo odpočítavanie času do Nového roka, bola som veľmi
napätá a zrazu to prišlo. Bol Nový rok a ako vždy, hneď som bežala
k oknu a sledovala nádherný ohňostroj. Ostatní stále niekomu
telefonovali a priali zdravie, šťastie. O chvíľu som z toho bola
unavená a šla som spať.
Nina Kavacká 7.B

14.február,sviatok sv Valentína. V tento deň si vyznávame lásku častejšie a intenzívnejšie ako inokedy. Túlime sa k
sebe bližšie a obdarúvame sa nielen malými darčekmi, ale aj bozkami, pohladeniami a nežnými osloveniami. Každý z
nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Slovíčka ako "milujem ťa" sú tými najčastejšími, najnežnejšími a najsladšími.
Svojho milovaného obdarujte maličkosťou, ktorou mu pripomeniete, ako veľmi vám na ňom záleží a ako veľmi ho
milujete. A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. 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 roka.
Filip Aurel Vlček 7.A

Spoj body
a vymaľuj.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov jednej planéty
Má meniny 11. novembra
Názov nášho štátu
Používa sa na telefonovanie
Zimný mesiac
Opak hrubého
Na lúke tancuje
Letný mesiac

Znenie tajničky vhoďte do 15. marca 2013 do hlasovacej schránky umiestnenej vo vestibule
školy. Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. Tajničku pre vás
pripravil Jurko Dadaj III. B.
Tajnička:__ ________________________________

Cesto:

Postup:

25 dkg orechov

Suroviny na cesto dobre spracujeme. Papier na pečenie

25 dkg práškového cukru

posypeme práškovým cukrom a vyvaľkáme cesto. Na
vyvaľkané cesto natrieme hladký krém a zatočíme

1 bielok

roládu. Čokoládovou polevou polejeme najskôr spodok

2 – 3 lyžice mlieka

zvyšok rolády. Čokoládu necháme stuhnúť, roládu

rum

rolády,

necháme

zaschnúť,

pretočíme

a polejeme

zabalíme do alobalu a uložíme do chladničky.

Krém:
25 dkg práškového cukru

Čokoládová poleva:

15 dkg masla

10 dkg čokolády na varenie

1 žĺtok

7 dkg masla

rum
2 – 3 lyžice kakaa
vanilkový cukor

Cesto:

Postup:

100g masla

Maslové sušienky pomelieme, pridáme maslo

150 – 200g maslových sušienok

a vajce. Vypracujeme cesto a rozvaľkáme ho
medzi dvomi papiermi na pečenie. Vrchný

1 vajce

papier

Plnka:

trochu
posekané

100g mletých orechov, 40g posekaných orechov

do

100g bielej polevy

a cesto

so

spodným

papierom uložíme na plech. Necháme zovrieť

ríbezľový lekvár, trochu mlieka

60g masla

odstránime
mlieka,

pridáme

orechy

pomleté

a maslo.

Povrch

orechy,
cesta

potrieme lekvárom, natrieme plnku a vložíme
vyhriatej

rúry

piecť.

polejeme bielou polevou.

Po

vychladnutí

Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval... Popoludní 6. februára sa v triedach druhého ročníka
vskutku ozýval smiech a tanec, výsledkom čoho bola fašiangová veselica. Naša zábava nemala konca
kraja. Avšak na jej konci sme neboli smutní, lebo čas rýchlo plynie a o rok sa zabavíme zas.

Deti 2.A triedy

Deti 2.B triedy

Deti 2.C triedy

Hmmmm, čaká nás divoký február. Množstvo turnajov, jeden lyžiarsky kurz. Vyberáme tie, ktorých
sa zúčastníme. A ozaj, ak neviete, teraz sa dozviete. V starom roku,19.12.2012, najmladší žiaci
ročníkov 2003 a ml. vyhrali turnaj O pohár riaditeľky CVČ 2012 vo futbale. Veľký pohár je u nás v
kabinete, diplom na nástenke, odmeny sa nachádzajú u chlapcov doma  .
• 29.1.2013 Florbal mladší žiaci 2001 a ml.
•

5.2.2013 Basketbal žiaci a žiačky 1997 a ml.

•

12.2.2013 Florbal mladší žiaci ORION

•

14.2.2013 Florbal mladšie žiačky ORION

•

15.2.2013 Stolný tenis 1997 a ml.

•

18.2. - 22.2.2013 Lyžiarsky kurz žiakov 7.
a 8. ročníka ZŠ

•

5.3.2013 Florbal starší žiaci 1997 a ml.
ORION

•

7.3.2013 Florbal staršie žiačky 1997 a ml. ORION

Redakcia. 

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. Prajeme Vám šťastný krok do nového roka
2013. 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
Mgr. Jarmila Bandurová, Mgr. Ivan Jurkovič, Mgr. Viera Ševecová
Vyzbierajte 3 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák
v číslach 3/2013, 4/2013 a 5/2013. Nalepte na papier a označte
svojím menom a triedou, vhoďte do hlasovacej urny umiestnenej
vo vestibule školy do 20. júna 2013. Výhercov odmeníme a ich
mená uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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