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Moc jari
Keď lenivá zima
predá žezlo moci
vytúženej jari,

Ročné obdobie nových začiatkov

skrátia sa dlhé noci.

a ožívania. Kvety nám ukazujú

Široký slnečný úsmev

mäkký koberček trávy. Vtáky si

roztopí ľady smútku.

slobodne letia krajinou. Z oblohy sa na nás

Pridá do náručia chladu
svojej horúčavy štipku.
Lupene ospalých kvetov
sa životom roztvoria.
Brány zimných úkrytov
sa pred živočíchmi otvoria.

svoje farebné hlávky. Ozdobujú

usmieva zubaté slniečko. Rozháňa oblaky do
strán, premieňa nebo na oceán pokoja. Mraky
ale občas musia zvíťaziť, lebo inak by svet
nezískal vytúženú vlahu. Vôňa dažďa sa rozšíri
krajom, príroda si v úľave povzdychne. Keď
slnko načerpá silu, opäť sa vynorí spoza
vrcholkov

naše

Príroda sa premení
na zbierku čarovných

zeleným morom
nás pozve na prechádzku
voňavým krajom.
V tichom šepkaní vánku
začujeme slastný tón.

zrazí

sa

dúha. Farebný oblúk stuhy, ktorý

paletou jasných farieb.

Lúka zaplavená

a

s oblakmi na polceste. Vznikne

Svet sa rozhýri

malieb.

hôr

srdcia

spontánne

naplní

radosťou. Prebudí v nás chuť do
života. Na budúcnosť sa pozrieme novými
očami

s iskierkami

nádeje,

ohníkmi odhodlania. Pohltí nás
odvaha. Odhalí sa pred nami
cesta za vytúženými snami.
Neistota z dní zajtrajších sa
pominie. Uveríme, že všetko zázračne začne
fungovať.

Život

nadobudne

v tej

chvíli

Jar, naša nová kráľovná

dokonalý zmysel. Pohľad z okna v nás dokáže

sa posadila na trón.

vyčariť takúto dobrú náladu. No dokedy nám

Dominika Chrastová IX.A

vydrží?

Dominika Chrastová IX.A

♥ výhercovia tajničky zo Záškoláka čísla 3 sú Sonička Vlčková, IV.B,
Martin Chudina, IV.C, Diana Behúňová, VI.C trieda. Výhercom srdečne
blahoželáme a ceny doručíme . Tajnička znie „ Valentín “.
♥ s konečnou úpravou a predajom tretieho čísla nášho školského časopisu
nám pomohli žiaci

z VIII. B

triedy Andrej Urban, Anička Mrenková a Branislav

Matejčík. Ďakujeme.
♥ Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti
rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku.
Tento rok práve v piatok, 12. apríla, vás oslovili dobrovoľníci Ligy proti
rakovine a ponúkli vám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i
morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú. V našej
škole bol 12. apríl rovnako narcisový. Všetkým, ktorí podporili finančnú zbierku patrí veľké
ďakujeme.
♥ história Mesiaca knihy sa začala písať v roku 1955, kedy prebehol prvý ročník.
♥ vybrať si dobrú knihu na čítanie nie je také jednoduché. Ponúkame vám sedem tipov ako
na to:
1.Pozrite sa na obal. Prečítajte si názov a pozrite sa na titulnú
ilustráciu.
2.Prečítajte si prvú stránku a použite pravidlo piatich prstov.
Pravidlo piatich prstov: Ak je na prvej strane päť alebo viac slov,
ktoré nepoznáte alebo nedokážete prečítať, kniha pravdepodobne
nie je pre vás.
3.Prečítajte

si

ďalšie

knihy

od

vášho

osvedčeného

autora.

4.Prečítajte si ďalšiu knihu z problematiky, ktorá vás zaujíma.
5.Spýtajte

sa niekoho,

komu

dôverujete,

na jeho odporúčania.

6.Pozrite sa na veľkosť knihy (aby sa vám dobre držala, nebola
ťažká,...).
7.Poobzerajte sa po dome. Na dobré knihy často ticho sadá prach vo
vašom vlastnom dome. Možno ste zabudli na jednu knihu, ktorú ste dostali vlani na
Vianoce alebo niekto, kto žije s vami, má pár dobrých kníh.
Chcete aj vy prispieť do tejto rubriky? Máte dobré nápady, pripomienky?
Napíšte nám na e-mail zaskolak.nabrezna@gmail.com.

Redakcia

Správne rozhodnutie
Všetci žiaci milujú zvonenie školského zvončeka po šiestej vyučovacej hodine. Začínajú
sa „preteky“. Všetci sa nahrnú k dverám a rozbehnú do šatne. Ani dnes to nebolo iné. Aj ja
som sa ponáhľala. Do jedálne. A snažila sa pretlačiť dnu. Zrazu do mňa niekto štuchol. Ááá,
Tamara, moja najlepšia kamarátka. Chodí do vedľajšej triedy. Spolu trávime veľa voľného
času a vždy sa snažíme vo všetkom podporovať. Vidím na nej, že mi chce niečo povedať.
Náhlila som ju, nech mi povie tú dôležitú informáciu, ale čo najrýchlejšie, pretože naozaj som
nemala záujem obedovať niekde postojačky. „Poď, tam vzadu je voľný ešte jeden stôl. Vieš
ide o to..., že moje tanečné vystúpenie sa zo soboty presunulo už na dnes... Viem, že ti to
hovorím neskoro, ale ak prídeš, budem naozaj veľmi rada.“
Tamara žila iba s mamou. A mamino
zamestnanie predavačky jej málokedy
dovolilo prísť na vystúpenie. A tak som sa
Tamariných
vystúpení
zúčastňovala
pravidelne. Aspoň ja. Vždy jej to vyčarilo
úsmev na tvári, keď ma zazrela v hľadisku.
Aj keď celkom vzadu. Ale čo teraz? Na
zajtra mám toľko učenia! O pár dní
klasifikácia, v škole veľa skúšania, hneď
zajtra z matiky aj z fyziky. A to sú
predmety, ktoré ja bez učenia do hlavy
nedostanem. Sklamať priateľku tiež
nechcem... Cestou zo školy som
rozmýšľala, čo urobím. Rozhodla som sa
a o pár hodín som už sedela v sále.
S Tamarou som sa však nestihla stretnúť
kvôli jej skúšaniu kostýmov.
Hľadisko sa ponorila do tmy a striedajú sa tanečné výstupy. V programe je uvedená ako
štvrtá. Jej výstup na javisko bol úžasný! Ladné pohyby ako profesionálna baletka! Žeby
nemala trému? Tak to teda má. Má ju vždy. Bola som prekvapená, ako dokáže tak vynikajúco
zakryť stres a nervozitu. A ten kostým! Ružová farba nepatrí k mojim obľúbeným, ale musela
som uznať, že to bolo perfektné. Sukňa s volánmi, trblietavé tričko a nechýbali jej ani baletné
črievičky previazané lesklou stuhou. Tancovala nádherne! Neľutovala som, že som prišla.
Nech mám aj guľu z previerky. Po programe sme sa stretli pred šatňou. Mali ste ju vidieť! Oči
jej žiarili a bola celá rozrušená ešte od trémy pred predstavením. „Som rada, že si tu.“ Objali
sme sa a ja som vedela, že moje rozhodnutie bolo správne. O to viac, že dnešné vystúpenie
bolo určite jedno z jej najdôležitejších, pretože o pár dní má talentové skúšky na tanečné
konzervatórium. A ona by to kvôli mne spravila tiež. A určite ju potešil aj ten hlasný potlesk,
ktorý si naozaj zaslúžila. Tie skúšky musí urobiť. A potom sme zašli na horúcu čokoládu.
Petronela Lukáčová, VII.B

Koncom marca sa v triede 4.C uskutočnil projektový deň plný rozprávok. Hlavným cieľom bolo
vzbudiť alebo prehĺbiť záujem detí o čítanie a literatúru. Žiaci hravou formou nadobúdali nové informácie
z oblasti literatúry, spievali, preukazovali svoje vedomosti, celý deň usilovne pracovali a výsledkom ich
práce je spoločný triedny projekt, ktorý v tejto chvíli zdobí priestory ich triedy. O tom, že sa štvrtákom
rôznorodé aktivity páčili, svedčia aj ich vyjadrenia a otázky, kedy si podobnú akciu zopakujeme :-)
Organizátorka akcie: Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca SJL a DEJ

Určite každý z vás vie, že marec je Mesiac kníh. Aj my sme sa
v jeden marcový pondelok vybrali do mestskej knižnice, aby sme si
vypočuli prednášku o knihách. Pripravili si ju pre nás pani
knihovníčky. Do zošitov sme si zapísali najdôležitejšie informácie,
dotvorili sme čitateľský strom. Chvíľu sme si mohli aj čítať
a niektorí z nás si knižky domov aj požičali. Po návrate do školy
sme rozmýšľali o tomto peknom zážitku. Ďakujeme pani učiteľke
Mgr. Monike Mojtovej a tiež tetám z knižnice, že nám takto
spestrili vyučovanie.
Lucka Ondrušková, 4.C

Koncom marca
v predveľkonočnom čase sme zažili dve
zaujímavé za sebou nasledujúce projektové hodiny dejepisu.
Pani učiteľka Mgr. Monika Mojtová, naša dejepisárka, pre nás
pripravila tvorivé dielne, na ktoré pozvala pána Jána Stopjaka
z Kysuckého Nového Mesta. Pán Stopjak je známy výrobou
veľkonočných kraslíc tradičnou technikou olepovania slamou,
za čo získal aj množstvo ocenení.
Po prednáške pani učiteľky o histórii veľkonočných zvykov
a veľkonočných symbolov sme začali zdobiť
prinesené
vyfúknuté vajíčka. Pán Ján Stopjak nám ukázal tie správne finty
a počas dejepisnej dvojhodinovky nám poskytol mnohé cenné
rady. Poviem vám, pri výrobe kraslíc sme okrem fantázie
potrebovali aj poriadnu dávku zručnosti a trpezlivosti 
Chlapcov, ktorí si priniesli prúty, zasvätil pán Stopjak do tajov
pletenia korbáčov. Myslím si, že pliesť veľkonočné korbáče je
mužská práca, no bolo vidieť, že aj niektoré dievčatá trošičku
ľutovali , že nevyužili možnosť aspoň raz si upliesť nejaký pekný
korbáč, ktorý by mohli neskôr vyskúšať .
Po skončení týchto tvorivých dielní sme sa všetci tešili, ako doma vyrozprávame, čo sme v tento deň na
dejepise zažili. A už teraz sa tešíme, čo ďalšie pani učiteľka vymyslí.
Mária Mináriková, 6.C

Jarné básničky z 2.C
JAR

KRÁSA JARI

Marec to je mesiac jari,
kvietkom sa hneď lepšie darí.
Narcis hlávku vystrkuje,
za slniečkom pokukuje.
Paťko Bucha

Už tu jar zas máme,
na bicykle sa ponáhľame.
Slniečko krásne svieti,
tešia sa dospelí aj deti.
Marianka Svrčková

NEDOČKAVÁ JAR
Zima už odchádza
a jar k nám prichádza.
Deti sa radujú,
veselo spievajú.

JAR
Slniečko už vychádza,
pani Jar sa zobúdza,
po trávičke lezie lienka,
na kvietku sa hojdá
včielka.
Adrianka Hrubá

JAR
Terezka Hurtošová

Slniečko nám hreje líčka,
kvety kvitnú,
stromy pučia,
priletela aj lastovička.
Tamarka Ondreášová

PREBUDENIE
Snežienka už vykúka,
jarné slnko privíta.
Vtáčiky pekne spievajú
a medvede vstávajú.
Gabika Gavlasová

SLNEČNÁ JAR
Na jar rastú kvety,
vône idú v svety.
Slniečko mi hreje tvár,
je to pre mňa dar.
Peťka Nezdobová

Stalo sa to v jedno krásne, slnečné ráno. Ja a moja rodina sme si vyšli na výlet. Bola práve nedeľa. Vybrali sme sa na chatu
k našim známym priateľom. Keď sme dorazili na okraj hustého lesa, zrazu sa pred nami objavila malá útulná chatka. Naši
rodičia varili obed, chalani hrali futbal a ja s mojou kamarátkou Táničkou sme na lúke zbierali jarné kvety. Ani sme sa
nenazdali a obidve sme sa ocitli v lese. Zaujali nás krásne, červené jahody a pri ich zbieraní sme vchádzali čoraz hlbšie a
hlbšie do lesa. Naše zbieranie plodov zrazu prerušil nezvyčajný zvuk spoza kríkov. Zo strachu sme zmeraveli a ďalej sme
sa ani nepohli. Zvuk bol čoraz silnejší a blížil sa k nám. Lístie na kríku sa zrazu pohlo a z neho vykukli štyri utešené
bodkované diviačiky. Telo mali pokryté hnedou srsťou so svetlými fliačikmi. Na hlave im žiarili tmavé šibalské oči.
Vlhkým ňufáčikom spoznávali nové neznáme pachy. Keď sme ich uvideli, na chvíľu nás opustil strach. Tešili sme sa z ich
plachej prítomnosti. Radosť čoskoro vystriedala opatrnosť z očakávaného príchodu mamy malých diviačikov. Prešlo
niekoľko chvíľ, ale veľká sviňa neprichádzala. Nevedeli sme, čo máme robiť. Volať na rodičov alebo zobrať nohy na
plecia? Táto otázka mi rýchlo preblesla mysľou. Mladé diviačiky sa zatiaľ k nám priblížili iba na niekoľko krokov. Tento
ich pohyb nás uistil, že sú opustené. Rozhodli sme sa vrátiť naspäť. Keď sme začali kráčať po chodníku, malé diviačiky sa
vybrali za nami. Pri chate nás už čakali rodičia s horárom. Tatino mi oznámil, že v lese poľovníci našli zabitú divú sviňu.
Určite to bola mama malých diviakov. Ujo horár nám srdečne poďakoval za záchranu mláďat. Spokojní sme sa išli do
chaty naobedovať. Pri srdci nás hrial teplý pocit z dobrého skutku
Beáta Holienčíková 7.A

1: Ako každý rok, aj teraz som sa veľmi tešil na Veľkú noc.
2: Na šibačky som sa pripravil deň vopred. Nachystal som si korbáč, košík na vajíčka
a oblečenie, ktoré som si chcel obliecť. Hneď ráno som vyšibal mamu a sestru Vanessku, ktorej sa to
veľmi páčilo. Mama mi dala na korbáč stužku a čokoládové vajíčko a vyrazil som vyšibať všetky
susedy z nášho vchodu. Potom si to odniesla moja spolužiačka Mirka s jej mamou. Neskôr sme išli
s otcom vyšibať sesternicu Rebeku s jej mamou a babku Terku. Potom sme sa vybrali k mojej babke
do Bud. Lehoty. Tam býva aj sesternice Sašenka. Jej mama ma obliala skôr ako ja ju. Neskôr sme boli
u krstnej mamy a tety Janky. Tam sme obliali a vyšibali aj jej dcéry , Janku a Mirku. Moje finále bolo
v Žiline u otcovej sesternice, ale tú som neoblial vodou, lebo bola chorá, no odniesla si to korbáčom.
Keď som prišiel domov, bol som šťastný, lebo som toho veľa vyšibal. Mal som plný košík dobrôt.
Filip Vlček VII.A

Zima sa pomaly končí. Prichádza jar. Je to ročné obdobie,
v ktorom sa prebúdza príroda. Zima uspala stromy aj živočíchy.
V jeseni vtáky odleteli do teplých krajín, aby sa skryli pred
zimou, no na jar sa to všetko zmení. V diaľke je vidno jarné
slnko, ktoré svojimi jemnými lúčmi pohládza krehké hlávky
prvých jarných kvietkov. Snežienky zdobia okraje lesov
a svojou krehkou krásou slávnostne vítajú jar. Ich priateľky
prvosienky im v tom pomáhajú. Spod zelenej trávy vykúkajú
malé žlté slniečka, ktoré poznáme pod menom podbele. Na
holých konároch stromov sa začínajú objavovať púčiky
a kvietky. Živočíchy sa prebúdzajú zo zimného spánku
a obdivujú krásu jarnej prírody. Vtáčikom sa rozväzujú hrdielka
a svojím spevom ohlasujú, že pani Jar už prišla. Spod zeme
vyliezajú aj usilovné mravce, ktoré ako šikovní stavbári
upravujú svoje kráľovstvá. Včely vystierajú svoje stuhnuté
krídla a vydávajú sa na prvú tohtoročnú peľovú výpravu. Pri
pohľade na jasnomodré nebo môžeme vidieť lastovičky
a bociany, ktoré sa k nám vracajú. Jar je pre mňa najkrajšie
ročné obdobie, pretože príroda ožíva a ukazuje svoju krásu.
Veronika Šimášková
Pranostiky na apríl
23.4.- Na Vojtecha bude pekná
potecha.
24.4.- Hrozno pred Ďurom vyndené.
Nebýva do sudov kladené.
24.4.- Na Juraja lastovičiek návrat do
rodného kraja býva.
Apríl v daždi, máj v kvete.
Mirka Svrčková VII.A

Jar
Stromy, kvety rozkvitajú,
slniečko sa zobúdza.
Topí sneh a topí ľady,
na poliach a na lúkach.
Na poliach a na lúkach
čarovná jar rastie.
Na trávičke zelenej
kravička sa pasie. 
Monika Veselá VII.B

JAR

Povedzme zime zbohom
a privítajme jar.
Všetci sa veľmi tešia,
je to prírody dar.

Vtáčiky opäť štebocú,
teplo si veľmi želajú.
Deti sa s nimi radujú
veľký úsmev nám darujú.
Veronika Holiačová VII.B

My best friend from school named Chuck
who was in love with a silly duck
wanted to share his feeling
with me believing
he will never experience a loving hug.
I used to know a girl named Suzy
who was so insufferable choosy
that she couldn’t find a guy
who would want to buy
a ring for her without being boozy.
One day a careless bigheaded bubble
got into the unexpected trouble.
The rain was coming,
the sky was storming
and it suddenly burst on rubble.
There once was a little boy named Johny
who lived in Australia with his jumping pony.
He made a crafty winning plan
and went to jumping race in Brisbane
where he gain lifelong fame and pile money.
This year is autumn’s leave very slow,
so during winter holidays there is no snow.
Kids shoveled up the fuliage,
took tomatoes from the fridge
and in the backyard colourful rednose clowns grow.
Author: Dominika Chrastová

Georgie porgie, pudding and pie,
Kissed the girls and made them cry,
When the boys came out to play,
Georgie porgie ran away.

V rozprávkach je možné všetko. A tak sa šibnutím čarovného prútika podvečer 5. 4. 2013 zmenila
naša škola na rozprávkové mravenisko plné bračekov mravčekov.
Mravčekovia počas tejto jedinečnej noci - Noci s Andersenom - čítali, kreslili, veselili sa,
dramatizovali, hrali sa a súťažili, ... . Zážitkom pre všetkých zúčastnených bolo nepochybne okrem
„ponocovania“  stretnutie s hosťami či nočná návšteva knižnice.
Deti počas týchto dobrodružstiev sprevádzalo 6 pedagógov: PaedDr. Igor Drexler, Mgr. Adriána
Ondrejášová, Mgr. Anna Ochodničanová, Mgr. Ľudmila Heľová, Mgr. Alena Drexlerová a Mgr.
Monika Mojtová.
Vyslovujem poďakovanie za finančnú podporu Rodičovskej rade ZŠ Nábrežná , za nezištnú podporu
tohto medzinárodného projektu na našej škole pánovi Mgr. Štefanovi Zábojníkovi a fanfárovému
kvartetu pri ZUŠ v KNM, manželom Hudcovičovcom zo Žiliny , pani knihovníčkam z mestskej
knižnice, pani kuchárkam a pani vedúcej školskej jedálne, maminám zúčastnených detí - pani
Macášovej, Konkoľovej a Šimáškovej - za sladké dobroty k raňajkám, deťom v programe, firme
LUTON, Spolku slov. knihovníkov, vydavateľstvu Slovart, i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.
Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová, organizátorka a koordinátorka projektu
A ešte pár slov od niektorých zúčastnených žiakov piateho ročníka:
„Počas Noci s Andersenom som sa cítila príjemne, program bol výborne pripravený. Ďakujem našim
učiteľom za krásne strávené chvíle.“ Viki
„Noc sa mi páčila. Keby som tam mohla ísť v šiestom, siedmom , ôsmom a aj v deviatom ročníku,
neváhala by som a prihlásila by som sa znovu a znovu. Páčilo sa mi tam úplne všetko.“ Natália
„Vyhrala som veľmi peknú knižku, páčilo sa mi čítanie na dobrú noc a chutili mi aj raňajky, len škoda, že
nebolo viac strašidiel. A potešilo ma, že sme išli neskoro spať.“ Emka
„Veľmi som sa na tú akciu tešila. Bol to super zážitok. Páčili sa mi ceny pre súťažiacich.“ Laura
„Cítila som sa tam fajn, ľúbilo sa mi hlavne divadlo a súťaž. Nevyhrala som, ale pamätný list sa mi ľúbi
a už ho mám aj vystavený.“ Nadja
„Prosím, zopakujme si to !“ Rebeka
„Program bol výborne vymyslený, na konci akcie sme dostali sladké odmeny a niektorí za dobré masky aj
doživotné ceny. Ešte by som tam chcel ísť, veľmi sa mi tam páčilo.“ Vladko

Po studenej zime prichádza jar. Všetko ako zázrakom
dostalo farby dúhy a vymanilo sa z bielej farby.
Prebúdza sa okolitá príroda. Slabučký vetrík
rozhojdáva prvé kvietky. Sťahovavé vtáky sa vracajú
po dlhej púti z teplých krajín. Odvšadiaľ počuť ich
očarujúci spev. Medvede sa zobúdzajú zo zimného
spánku a veveričky dojedajú posledné zásoby
orieškov. Voda v riekach pomocou lúčov slnka sa
začala pomaly rozmŕzať. Polia zaplnili usilovné ruky
ľudí, ktorý vysievajú široké lány polí aby mali bohatú
úrodu. Čerešne a jablone sa obliekli do bielo –
ružových šiat plných vône. Aj včielky ohlasujú
svojím bzukotom príchod jari. Hory a lesy sa krásne
zelenajú a všetko nám pripomína, že je tu jar.
Kristína Čavajdová VII.B

Aha, zem sa prebúdza po dlhom zimnom spánku. Jar
prichádza pomaly, lenivo, akoby stále chcela spať. Ako
prvé vstávajú snežienky. Ich malé biele tváričky sa
usmievajú na okolitý svet a vykúkajú ešte spod
posledného snehu. Neskôr hrdo držia svoje hlávky
a sledujú vtáčiky na oblohe. Odvšadiaľ sa ozýva ich
štebot. Sťahovavé vtáky sa vracajú po dlhej púti
z teplých krajín. Usilovne si stavajú a opravujú svoje
príbytky. Chystajú sa na založenie nových rodiniek. Aj
včielky ohlasujú svojím bzukotom príchod jari. Usilovne
tancujú okolo drobných kvietkov tešiac sa, že budú
znovu zbierať- sladký nektár. Na mäkkom zelenom
koberci sa objavujú stovky malých slniečok. Sú to
púpavy. Tichý vánok sa pohráva s konárikmi
zakvitnutých stromov a naháňa vtáčiky, ktoré si v nich
stavajú hniezda. I v dvoroch je to zrazu ako na svadbe.
Čerešne i jablone sa obliekli do krásnych bielych šiat
plných vône. Aj lesy sa na jar krásne zelenajú. Voda
v rieke ticho spieva, pohládza brehy a obmýva ich . Stále
je však mrazivá ako ľad. A predsa všetci cítime, že jar je
už tu! Mirka Svrčková VII.A

Jar je obdobie, kedy sa príroda
prebúdza do svojej plnej krásy.
Na jar sa prebúdzajú vtáčiky so
svojimi krásnymi piesňami, medvede
lenivo vychádzajú zo svojich brlohov
a rastlinky odhadzujú zo seba studenú
bielu
perinu.
Brezičky,
búčky
a jablonky odkazujú konárom, aby
dovolili rast zelených lístkov. Včielky
vylietajú zo svojich úľov aby opelili
malé kvietočky, kríčky a stromčeky.
Lesná zver sa predbieha o svoju prvú
korisť, pretože po tom dlhom zimnom
spánku je určite hladná. Slnko
zosilňuje svoju energiu a zrýchľuje
dodávanie tepla na zem. Voda sa
otepľuje, pôda rozmŕza a obláčiky sa
od seba oddeľujú, aby umožnili
prechod slnečných lúčov na zem.
Jar síce nie je moje najobľúbenejšie
ročné obdobie, ale keby nebolo jari,
nerozkvitali by rastlinky, les by zasa
neožil a zvieratá by sa neprebudili zo
zimného spánku.
Daniel Ilko VII. A
Jar
Jar k nám prišla v plnej kráse,
potešte sa deti zase.
Včielky stromy opeľujú,
ľudom radosť prinášajú,
aby bolo medu dosť,
keď k nám príde nový hosť.
Vtáčky pekne vyspevujú,
krásnu jar nám ohlasujú.
Vrabce, drozdy, hrdličky
nôtia ďalšie pesničky.
Slnko svieti
viac a viac,
dodáva silu,
každému z nás.
Anabela Jarošíková VII.A

Jedného krásneho slnečného dňa sa celá naša rodina rozhodla, že pôjdeme na malú prechádzku do lesa.
Bolo síce slnečné počasie, ale kde – tu sa ukázal na oblohe aj mráčik. Na cestu sme si do tašky pre istotu
pribalili aj pršiplášte, keby náhodou pršalo.
Cestou do lesa sme si obzerali krásu našich hôr a vychutnávali čerstvý vzduch. Onedlho sme prišli na
miesto, kde sme si zložili vec, aby sme si trošku oddýchli.
Asi po pätnástich minútach sme počuli zvláštne zvuky, akoby niekto pílil stromy. Poobzerali sme sa
vôkol seba, ale nič nezvyčajného sme nezbadali. Tak sme sa vybrali za zvukmi. Keď sme boli trošku
bližšie, počuli sme odkiaľ zvuky vychádzali. Mali sme pravdu, boli to naozaj zvuky motorovej píly. Boli
to lesníci, ktorí upratovali les po búrke. Búrka bola veľmi silná a napáchala veľké škody nielen na
stromoch, ale aj na nových chatách, ktoré tam prednedávnom postavili. Bola hrôza na to pozerať. Ničivá
víchrica zruinovala skoro celý les.
Šťastie, že pohotoví lesníci sa dali hneď do práce, aby odstránili pováľané stromy.
Chráňme si naše lesy, lebo nikdy nevieme, aká katastrofa ich môže postihnúť. Žiaľ, nie vždy škody
na lesoch spôsobí búrka, ale i nepozorní ľudia, ktorí zakladajú ohne a potom vznikajú veľké požiare.
Anabela Jarošíková VII.A

Jar
Všade, kde sa pozriem,
krásnu prírodu zazriem.
Všetko tu rozkvitá,
rieky majú plné korytá.

Jar
Jar už včera prišla k nám,
veľkú radosť z toho mám.
Príroda už bielu mení,

Potôčiky žblnkajú,
rybičky v nich plávajú.
V lese veľa krásy je,
ani maliar ju tak nenamaľuje.

lúka sa hneď zazelení.
Slnko nám už znova hreje,
aj prírodu rozosmeje.
Všade kvitnú jarné kvietky,

Nad riekou vtáky lietajú,
jarné pesničky si spievajú.
Na stromoch zelené koruny sú,
posolstvo jari nám nesú.

voňajú nám pekne všetky.
Každá jar má svoju moc,
lebo príde Veľká noc.

Zvieratá po tráve behajú,
potravu si usilovne hľadajú.
Všade je plno krás,
nastáva jari čas.
Marcel Vasiľák, VII.A

Motýľov je plná záhrada,
kde sa vzali, to je záhada...
Bianka ŠoporováVII.A

Tento rok sa v našej škole uskutočnil už 12. ročník školského kola Biblic. olympiády.
Víťazné družstvá zo 6., 7., 8. a 9. ročníka sa pustili do štúdia Matúšovho evanjelia a potom si
všetky svoje vedomosti preskúšali v teste, v ktorom najviac bodov získali chlapci zo 7.B
triedy Dávid Gavlas, Tomáš Kastanaras a Jozef Šuraba. Tí sa potom „zahryzli“ do
starozákonnej knihy Rút a 1.Knihy Kráľov, aby nás reprezentovali na dekanátnom kole, ktoré
bolo tento rok po prvýkrát v Centre sv. Jakuba...
Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu našej školy a rodičovskej rade za mnohoročnú
podporu.

Hoci naši „olympionici“ húževnato bojovali, nepodarilo sa im zvíťaziť. Ale napriek tomu im
ďakujem za ich smelosť a odvahu. Osobitne ďakujem za pomoc pri liturgii.

Na dekánatnom kole sa zúčastnilo 9 družstiev z celého dekanátu. Olympiáda začínala sv.
omšou vo farskom kostole, potom družstvá tímovo pracovali na úlohách v piatich kolách
v sále pastoračného centra. Posilnení výborným obedom sme sa rozlúčili.
Kiežby Božie Slovo, ktoré sme počas štúdia načerpali, sa stalo malým semienkom dobra
v našich farnostiach a domovoch.
Veľká vďaka patrí našim duchovným otcom, vedeniu Centra sv. Jakuba za
podporu a zorganizovanie tejto milej akcie, ktorá má v našej farnosti už
dlhodobú tradíciu.
Organizátorka projektu Mgr.A. Ochodničanová

Dňa 7.2. 2013 sa v Dome kultúry uskutočnilo OK Geografickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj
žiaci našej školy a dosiahli výborné výsledky.
5.roč.: 1.m. Denisa Fujasová
2.m. Marek Čuraj

6. roč. 1.m. Jakub Dolinay
2.m. Martina Kyklošová

3.m. Michal Holienčík
4.m. Natália Fraňová

8.roč. 2.m. Ivana Baliarová
3.m.Filip Mihalda

7.roč.: 2.m. Matúš Červienka
3.m.Marcel Vasiľák

9.roč. 1.m. Dominika Chrastová

4.m. Nina Kavacká

2 m.Eva Božeková

5.m.Jozef Šuraba
Chceme sa poďakovať všetkým riešiteľom olympiády a tiež p.uč., ktorí žiakov pripravovali. Do KK ,
ktoré sa uskutočni 10.4.2013 postúpili títo žiaci: Dolinay, Kyklošová, Červienka, Vasiľák, Kavacká,
Šuraba, Baliarová, Mihalda, Chrastová, Božeková. Všetkým prajeme veľa úspechov a držíme palce.

Život detí druhého ročníka je spätý s Mestskou knižnicou od toho času , ako sa stali žiakmi našej
školy. Ani v narodeninovom mesiaci knihy, tomu nebolo inak. 21. a 22. marca boli opäť jej hosťami.
Snívali so SNÍČKAMI ZO ZÁZRAČNEJ PODUŠTIČKY , ktorej autorkou je Sibyla Mislovičová. Na záver
návštevy, tak ako je u detí zvykom, vrátili prečítanú literatúru a vypožičali si nové knihy, s ktorými
budú večer zaspávať. Žiaci 2. B triedy napísali...

Rád chodím do knižnice. Požičali sme si nové knihy. Bola tam zábava.
Samuel Jantulík
Vybrala som si knihu, ktorá sa mi páčila. V ten deň som prečítala dve strany. Petra Melicherová
Požičala som si peknú knihu. Hneď večer som ju začala čítať.
Tamarka Vnuková
Vyberali sme si knihy. Čítali a súťažili. Naša skupina bola prvá.
Marek Dolinay
Mám požičanú novú knihu. Dnes sme ju čítali s mamou.
Danielka Žilková

Výlet
My prváci z Nábrežnej
boli sme na výlete v Rakovej.
Tam v prekrásnej prírode
je farma v plnej paráde.

Videla som koníka,
on sa volal Rebeka.
Dala som mu mrkvičku,
on ju spapal celučkú.

Okrem tohto koníčka,
pásla sa aj ovečka,
teliatko i kravička,
veľa sliepok, kozička.

Simonka Svrčková, 1.C
Ochrana prírody/Deň Zeme
Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním,
poškodzovaním a ničením...Len tak bude život a pôsobenie
človeka možné po ďalšie desaťročia. Ľudia by si mali začať
uvedomovať, aký majú prístup k prírode a k využívaniu jej
zdrojov. Len premyslený prístup k využívaniu prírodných
zdrojov a snaha o nápravu už vzniknutých škôd môže zmeniť
negatívny
trend
pôsobenia
človeka
v
krajine...
Bianka Šoporová, 7.A

V dňoch 18.2.2013 – 22.2.2013 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka vo
Valčianskej doline. Spolu s nami sa ho zúčastnili : p. učiteľky M. Vlčáková (nelyžiari,
4.skupina) a A. Kavacká (mierne pokročilí-3.skupina), p. učitelia I. Jurkovič (lyžiari1.skupina) a R. Jurkovič (lyžiari-2.skupina) a p. zdravotníčka M. Kobrtková.
Cesta autobusom trvala
krátko a veľmi rýchlo
ubehla.
Hneď
po
príchode
sme
sa
ubytovali
v
Hoteli
u Yetiho, vybalili si veci
a nasledovalo
rozdeľovanie
do
skupín.
Vlastnými silami sme
vyšliapali
na
svah,
spustili sme sa podľa
svojich
možností
a inštruktori už rozhodli
o tom, kam sa zaradíme.
Počas prvého večerného programu sme získali potrebné inštrukcie a oboznámili sa
s pravidlami výcviku.
Každý lyžiarsky deň začal budíčkom o 7:30, naraňajkovali sme
sa v reštaurácii Humno a dostali sme celodenný skipas.
Z lyžiarne sme si vzali lyže a vystrojení sme sa pripravili na
zjazdovku. Trať bola dlhá, v niektorých miestach celkom strmá,
ale napokon ju zvládol každý. Využívali sme vleky i lanovky.
Po namáhavom tréningu sme
obedovali, odpočinuli si na
ubytovni. Ale len na chvíľu. Ešte
nás čaká poobedňajší výcvik!
Lyžovali sme dvakrát denne, no keďže sme boli dosť
vyčerpaní, boli sme radi, že v stredu popoludní nám povolili
oddych a relaxáciu. Po večeri prišiel na rad večerný program
v spoločenskej miestnosti. Boli pre nás pripravené súťaže
a rôzne aktivity. O zábavu bolo rozhodne postarané. Počas
ostatných večerov bol program ľubovoľný – diskotéka. Deň
sme ukončili večierkou o 22:00.
Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň odchodu. Aj posledné
hodiny sme strávili na svahu. Nakoniec sme sa ešte spoločne
naobedovali a nastúpili do pristaveného autobusu.
Lyžiarsky výcvik bol skvelou možnosťou naučiť sa lyžovať alebo zdokonaliť svoje
lyžiarske schopnosti. Všetci sme sa zhodli na tom, že tento týždeň bol jeden z najlepších.
Na záver patrí veľké ĎAKUJEME pani učiteľkám a pánom učiteľom za to, že to s nami
zvládli 
Peťa Lukáčová, 7.B

9. – 10. apríla sa dievčatá našej školy zúčastnili Majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej
v Trnave , kde po veľkých bojoch obsadili 1.miesto
a stali sa tak školskými majsterkami Slovenska na
rok 2013.O tento úspech sa zaslúžili dievčatá :
Halusková K., Hrubá A., Kavacká N., Mináriková
M., Melicherová N.,Trúchla B.,Fraňová N.,Ficková

Príchod Jari
Naša pani Zimička
to je veľká panička!
Nechce zbaliť svoje kufre,
Jar už na to veľmi hundre.
Veď už nastal jarný deň.
Kde je slnko, kde je len?

Čítame srdcom
Kniha, to nie je
len súbor slov,
ale krycí názov
pre celý rad pocitov.
Na prvej strane
v nás očakávanie
ako nedočkavá
svieca planie.
Nasleduje záujem.
Nudu pošle kade ľahšie,
položiť knihu bokom
je čoraz ťažšie.
Uprostred nás
prepadne šok.
S postavami
udržujeme krok.
Stránky sa míňajú,
s napätím nedýchame.
Celou svojou bytosťou
príbeh prežívame.
V závere sú
tajomstvá odhalené.
S úžasom či sklamaním
kapitoly dočítané.
Po zatvorení knihy
skončí sa dej.
Naše dojmy a predstavy
sa zachovajú v nej.
Dominika Chrastová 9.A

Jar ovládla severný svet
Apríl vonia ako konvalinkový

kvet

Razom sa zima pobrala na odlet
Jasom nás nebo zdraví
Empaticky zem snehu zbaví
Koberček trávy zelenie
Oblohou vtáčia pieseň znie
Narcis žltú radosť rozdáva
Ešte aj pomoc podáva
Čarovnú nádej dodáva
Nežný vánok starosti odháňa
Energia života telo poháňa
Teplé slnečné lúče šteklia nás
Umenie jari tvorí výstavu krás
Dominika Chrastová 9.A

Kričí jabloň zo sadu:
,,Ja už nemám náladu!
Žiadne slnko, žiadny kvet,
samá zima, samý sneh!“
Pani Jar má pevnú vôľu,
sneh raz zíde, bude dolu,
potom zime ukáže,
koľkože má guráže!
Na jabloni krásne kvety
a narcisy v záhrade,
slnko vyšlo spoza mrakov,
hneď sme v lepšej nálade.
V záhrade sa ukázali
prvé jarné snežienky,
z kvietkov púpav, prvosienok,
uvili sme venčeky.
Konečne sa narodili
malé žlté kuriatka,
slniečko ich veľmi milo,
potichučky pohladká.
Aj my sa už radujeme,
že k nám prišla Jar,
bude teplo, slnko svieti,
tešia sa naň všetky deti.
Kristína Halúsková

Každý rok v máji
organizuje UNICEF
Slovensko verejnú
zbierku
Týždeň
modrého gombíka.
Dobrovoľníci
na
celom Slovensku za
príspevok ďakujú aj
Modrým gombíkom
–
symbolom
zbierky. Nositelia tohto symbolu zemegule, detstva a spájania sa tým dávajú
najavo, že im záleží na deťoch a podmienkach, v ktorých žijú.
Výnos z celej zbierky je určený vždy na konkrétnu pomoc ohrozeným
deťom v niektorej krajine (napr. na vzdelávanie a zabezpečenie pitnej
vody, zabezpečenie základných sanitačných a sociálnych zariadení či
očkovanie).
Spojme svoje sily na pomoc týmto deťom. Každý príspevok sa stane schodíkom k ich lepšiemu životu.

Jar
Príroda sa zobúdza,
všetko krásne kvitne,
snežienka je prvý kvet,
čo náladu zdvihne.
Dávid Gavlas

Jar
Nosí v sebe toľko krás,
za rok je tu iba raz.
Jej príroda žiarivá
nežnosťou ju objíma.
Ľubica Papánová

Jar
V marci jar k nám prichádza,
chladnú zimu nahrádza.
Zlaté slnko topí sneh,
zvonku počuť detský smiech.
Slnko nás tu všetkých hreje,
občas slabý vetrík veje.
Celá príroda sa budí,
medzi ľuďmi radosť prúdi.
Klaudia Papánová
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V osemsmerovke vyhľadaj nasledovné slová :

Pásomnica, ploštica, komár,
larvy, hostiteľ, hnidy, hlísta,
črevo, mravec, choroby,
hrubé, múčiar, tenké, muchy,
znehodnocujú, roztoč, švehla,
jedinec, šváb, mrľa, blcha,
mole, krv, voš

Tajnička obsahuje 18 písmen :
Život v našich domácnostiach nám znepríjemňujú ………………………………………………………..

Správne doplň :
1.Samica koňa
2. Čo škodí človeku?
3. Jej larvy sa živia vlnenými látkami
4. Inak sa jej povie rybička
5. V bytoch žije mravec ...................
6. Vták, ktorý rozpráva
7. Má hlodavé zuby – rezáky
8. Telo má pokryté štetinami

Tajničku vhoďte do 15. apríla do hlasovací schránky, ktorá bude umiestnená vo vestibule školy. Výhercov
odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čisle Záškoláka. Tajničku pre vás pripravili žiaci ôsmeho ročníka.
Tajnička:________________________________________

FOTOGALÉRIA

DEŇ UČITEĽOV

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V KOCKE:

5.3.2013 – okresné kolo ORION florbal cup starší chlapci Zo skupiny sme
jednoznačne postúpili, takže semifinále s Dol.Potokom sme vyhrali 1:0 a vo finále sme
porazili Povinu 2:0. Summa summarum: 1.miesto! 16.4. hrajú región

12.3.2013 – okresné kolo ORION florbal cup mladších žiakov. Tí pri počte 5
družstiev (z celého okresu KNM) už hrali systémom každý s každým. Poradili si s každým
súperom: s Povinou (5:1), Rudinou (4:0), Rudinskou (4:3) aj s Clementisovou (1:0) - 1.
miesto!
REGIONÁLNE KOLO 9.04.2013 ZŠ Nábrežná_ZŠ Podvysoká 8:1
Naši chlapci postupujú do krajského kola, ktoré sa koná 18.4. v Turanoch.

10.04.2013 - majstrovstvá kraja v hádzanej žiakov ZŠ.
J.Urban, L.Šmehýl, M.Čelko, M.Jaššo, L.Maxián, L.Franc, M.Káčer, K.Tuček, P.Ozaniak,
T.Paršo, M.Jačmeník, obsadili pekné 2. miesto.

9.-10.04.2013 - majstrovstvá Slovenskej republiky vo vybíjanej. Táto celoslovenská
súťaž sa konala v Trnave, v mestskej športovej hale. 1.miesto (viac píšeme v samostatnom
článku) 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. 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
Šéfredaktorka: Dominika Chrastová,predseda redakčnej rady: Petronela Lukáčová,
redakčná rada: Beáta Holiačová, Filip Vlček, Daniel Ilko, Kristína Čavajdová, Marcel
Vasiľák, Peťa Lukáčová, Kristína Halúsková, Jarmila Bandurová, Ivan Jurkovič, 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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