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Zatiaľ, čo ostatní spolužiaci z triedy boli na plaveckom výcviku, my s pani učiteľkou 
triednou - Mgr. Monikou Mojtovou - sme sa vybrali na „hodinu čítania“ do Žiliny. 
Akcia sa mala konať na stanici. Nevedeli sme, o akú stanicu ide, no nevadilo nám to, 
nechali sme sa prekvapiť. Išli sme pešo cez mesto. Bolo pekné počasie. Niektorí  
z nás si urobili aj zopár fotiek pri soche Cyrila  a Metoda, lebo sa chceme zapojiť do 
vyhlásenej fotografickej súťaže projektu Poklady Cyrila a Metoda. Keď sme dorazili 
na miesto, zistili sme, že je to ozajstná stanica – Stanica Žilina-Zariečie.   Po príchode 
nás tam všetci pekne uvítali. Potom prišiel lektor Martin, ktorý je expert na 
ilustrácie. Pod jeho vedením i vedením našej pani učiteľky sme aj my vyrobili krásne 
ilustrácie. V škole sme prácu dokončili a teraz je vystavená v našej triede. Skoro som 
zabudol, pani učiteľka vybavila, že nám tam ukázali aj zaujímavú  divadelnú sálu S2. 
Ešte sme v takej nikdy neboli.   Zo Stanice sme  sa odviezli vláčikom, ktorý sa volal 
Kristínka. Pani učiteľka nás pri ňom aj vyfotila. Na hlavnej železničnej stanici sme 
prestúpili na vlak do KNM a išli sme domov. Bol to naozaj pekný zážitok.  

Tomáš 
Bucha, 

Katarína 
Hurtošová,         

        4.C 

 



 

 

 

 

My, žiaci 8. a 9. ročníka,  sme prežili v 
Bratislave stredu plnú zážitkov.  Už pri 
nastupovaní  do autobusu sme boli plní 
očakávaní.  Čím menej kilometrov nás 
delilo od hlavného mesta, tým viac sa 
stupňovala zvedavosť každého z nás. 
Cestu nám skrátilo pozorovanie okolitej 
prírody.  Hneď po príchode prvé kroky 
viedli k pamätníku Slavín.  Zaujali nás 
mená padlých nielen slovenských, ale aj 
ruských vojakov. Vyvolalo to v nás 
smútok a mohyla nám utkvela v pamäti. 
Ďalšou zastávkou  exkurzie bol 

Bratislavský hrad, ktorý nás zaujal svojou architektúrou.  Po prehliadke hradu sme oči upreli na 
našu metropolu a vychutnávali si tento nezabudnuteľný pohľad.  Po nasnímaní niekoľkých fotiek 
sme vložili ďalšie spomienky do pomyselnej knihy zážitkov.  Už z Hradu bolo vidieť Parlament SR, 
ktorý bol hlavným cieľom výletu.  Pri vstupe mal každý z nás trému, ako prežije návštevu 
najvyššieho zákonodarného orgánu. Vo vstupnej hale nás čakala osobná prehliadka, kde sa nás 
hneď ujal asistent. Oboznámil nás so symbolmi  a základným zákonom nášho štátu – ústavou.  Pri 

vstupe na balkón zasadacej 
miestnosti, kde práve prebiehalo 
rokovanie, naša netrpezlivosť 
gradovala.  Ihneď sme zaujali svoje 
miesta.  Počas sledovania procesu nás 
vyrušili protestujúci lekári, ktorí nás 
bez mihnutia oka vyhodili, čo snímala 
aj STV.  Z parlamentu sme odchádzali 
sklamaní, lebo neohľaduplní  lekári  
nám  prekazili nadšenie, ktoré nás od 
začiatku sprevádzalo.  Vynahradili 
sme si to pri návšteve obchodného 
centra Avion, kde sme  menším 

nákupom  vyprázdnili naše peňaženky.  Cestou domov sme si spoločne premietali a medzi sebou 
zdieľali kopec zážitkov z tohto  nezvyčajného dňa. Naše mesto nás vítalo o 19. hodine podvečer. 
Vtedy sme si uvedomili, akých sme mali milých a vytrvalých učiteľov – p.uč. V. Ševecovú, S. 
Svrčkovú,  O.Štefankovú.  Domov sme odchádzali spokojní, naše očakávania sa naplnili.                                                                                                                 
L. Janíčková, I. Baliarová 8.B 



 
 

 

Angličtina hýbe svetom. To v dnešnej dobe vie už každý. Lenže učiť sa cudzí jazyk 
neznamená len učiť sa gramatiku a slovnú zásobu. Znamená to aj spoznať kultúru krajiny, 
ktorej jazyk sa učíte. A preto sa na našej škole 26. apríla 2013 konal Deň britskej kultúry – 
druhý ročník ojedinelej akcie v rámci kysuckého regiónu.  

Škola v tento deň žila iným životom. Prízemie bolo spestrené fotografiami, prácami žiakov na 
tému Múzeum voskových figurín, vo vestibule sa premietal film o Londýne, ale čo najviac 
ozvláštnilo chodby školy, to boli stánky so sladkými muffinkami a lievancami. Tie pripravili 
siedmačky a deviatačky školy a najlepšie chutili s dúškami čierneho čaju s citrónom.  „Na Dni 

britskej kultúry sa mi veľmi páčili chodby. Boli pekne vyzdobené 
s výrobkami od žiakov, mohli sme si pozrieť suveníry a anglické knihy. 
Plagáty voskových figurín sme pripravovali vopred na hodinách 
výtvarnej výchovy. Ďalej boli super hodiny, ktoré sme absolvovali 
hravou formou. Takéto hodiny by sa mi páčili aj pri bežnom 
vyučovaní.“ Anton Lisko, 8.C 

Do akcie sa zapojilo 8 pedagógov ZŠ Nábrežná a 3 externí 

pedagógovia. V triedach sa v čase vyučovania 
konali workshopy na rozličné témy súvisiace 
s Britániou. Žiaci tak mali možnosť navštíviť 
niektoré kráľovské hrady a zámky 
(Mgr.E.Palicová), dozvedieť sa o tradičných 
sviatkoch (Mgr. S.Zipserová zo ZŠ Radoľa), či 
nacvičiť si kúpu lístkov na dopravu v Londýne 
(Mgr. A.Ondrejášová). „Páčilo sa mi, že suveníry 
a knižky si prišli pozrieť aj malí žiaci. Tí sa začali vypytovať a boli veľmi zvedaví, čo je čo. Zároveň sa 
tešili z namaľovaných obrázkov na tvári. Dúfam, že si z toho niečo zapamätali.“ Gabika Urbanová, 8.C 

Školský systém na vlastnej koži počas svojho pobytu v Británii spoznala Mgr. M.Tokáriková 
zo ZŠ Kysucký Lieskovec, a tak sa dala nahovoriť a prišla žiakom o ňom porozprávať, 
pričom doniesla autentické materiály ako napr. školskú uniformu, či anglické vysvedčenie. 
V juhoanglickom Canterbury počas leta študovala britskú kultúru aj Mgr. Ľ.Heľová, ktorá so 
žiakmi cestovala medzi Amerikou a Spojeným kráľovstvom, a tak porovnávali kultúru dvoch 
krajín. Mgr. J.Hlavatá z Jazykového centra Hlavička v Kysuckom Novom Meste priniesla do 
školy energiu cestovateľov a priblížila netradičné sviatky 
ako Karneval v Notting Hill či Gloucester Cheese 
Rolling. „Skvelou vecou bola komunikácia po anglicky. Na 
každom workshope sme dostali aj pracovný list. Veľa sme sa 



 
 

tam naučili o Anglicku a aj sme si precvičili anglické slovíčka.“ 
Sabina Kubánková, 8.C 

Všeobecné znalosti o pamiatkach v Londýne si formou 
súťažnej hry preverili žiaci s Mgr. D.Vnukovou. Veď 
chuť vyhrávať sa skrýva v každom z nás! Žiakom našej 
školy sú netradičné dejepisné hodiny p.uč. Mojtovej 
veľmi dobre známe. Tento rok si s nimi pohovorila o čaji. 
No a nielen s nimi. Spoznať ju mali možnosť aj žiaci zo 
ZŠ Radoľa a ZŠ Dolinský potok. Okrem týchto dvoch 

škôl sa akcie zúčastnili aj žiaci  zo ZŠ Nesluša a ZŠ Kysucký Lieskovec. „Naučila som sa veľa 
nového. Nepáčil sa mi školský zvonček.“ Žiačka z jednej pozvanej školy 

Chcete vedieť rozdiel medzi Anglickom – Veľkou Britániou a Spojeným kráľovstvom? Príďte 
sa spýtať našej zemepisárky Mgr. M.Vlčákovej. Potom 
môžete jej geografický výklad zameniť za tvorivé kreslenie 
s Mgr. Ľ.Kultánovou, ktorá Vám popritom povie viac 
o britskom umení. Ale to až počas tretieho ročníka Dňa 
britskej kultúry. „Britský deň alebo projekt bol zas o niečo lepší 
ako minulý rok. Dobré boli hodiny, na ktorých sme sa naučili 
veci, ktoré sa dajú v živote využiť.“ Žiaci 8.A  ♥♥♥ 

Napísala: Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka akcie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pýtate sa, čo majú obrazy spoločné s cudzím jazykom? Niečo predsalen áno. Obrazy, tak ako jazyk, 
vyjadrujú naše myšlienky, príbehy a očakávania... Žiaci ZŠ Nábrežná si na vlastnej koži vyskúšali 
pretlmočiť myšlienky obrazov do anglického jazyka. Vďaka Hanke Lukšů zo Stanice Záriečie zažili 
umenie Borisa Sirku v Galérii +/-0 tak, ako ho doposiaľ nevnímali. Popritom, celkom nenásilne, 
prechádzali na angličtinu a zabúdali na to, čo im v bežnej triede bráni komunikovať v cudzom jazyku. 
Pilotná hodina angličtiny v galérii sa vydarila a už teraz sa tešíme na podobné hodiny budúci školský 
rok.  ♥♥♥                                                     Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka akcie 



 

Návšteva Nitry bola jednou 
z projektových aktivít 
prebiehajúceho školského 
projektu „Poklady Cyrila 
a Metoda“.  
Kto má záujem pozrieť si 
fotografie z našej exkurzie, nájde 
ich na webe školy.   
      
Mgr. Monika Mojtová, 
organizátorka projektu 
 

 
 

 
V jeden pekný májový deň sme sa s pani učiteľkami - Monikou Mojtovou  a Zitou Ševčíkovou -  
vybrali na dejepisnú exkurziu do Nitry. Našou prvou zastávkou bola nitrianska Kalvária. Bol z nej 
nádherný výhľad na mesto i protiľahlý vrch Zobor.  Pani učiteľka Mojtová nám v diaľke ukázala náš 
cieľ – historické jadro – a po spoločnom odfotografovaní sme zostúpili na parkovisko k autobusu, 
aby sme pokračovali v dobrodružstve, ktoré už začalo. V meste sme pozorne počúvali rozprávanie 
o panovníkoch, pamätihodnostiach, o Corgoňovi,... O svätcoch-pustovníkoch Andrejovi Svoradovi 
a Benediktovi sme sa dozvedeli v Katedrále sv. Emeráma, zaujal nás priestor v hradbách  s kosťami, 
múzeum,.... Všetky zaujímavé informácie sme si starostlivo zapisovali. A vyplatilo sa! Celý deň 
strávený so super pani učiteľkami, so spolužiakmi a hlavne v super prostredí, to je pekná 
kombinácia. 
Na záver nášho putovania sme si zaslúžili poklad z truhlice v podzemí. V obchodíku pri hlavnom 
vchode sme si  mohli kúpiť malé suveníry v podobe kľúčeniek, vlajočiek či magnetiek. Máme tak 
navždy spomienku na Nitru. 
Bolo to fajn, veľmi sa nám tam páčilo. A hoci sú dejepisné exkurzie super, táto bola jedna 
z najlepších. A preto dúfam, že sa do Nitry vrátime ešte raz, buď so školou alebo súkromne. 
Ďakujeme.                            

 
 
 
 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

A ako vnímali exkurziu ostatní žiaci? 
Tu sú vyjadrenia niektorých z nich: 

-Bola to asi najlepšia 
a najzaujímavejšia exkurzia v tomto 
roku. Tatiana J. 6.A 
-Exkurzia bola super, najlepší bol 
poklad. Bola tam sranda. Páčili sa mi 
kosti a aj celý hrad. Tomáš. Š. 5.C 
-Exkurzia bola veľmi zaujímavá, 
najviac sa mi páčila prehliadka hradu 
a jeho okolia. Simonka B. 6.B 
-Návšteva Nitry bola jednou 
z najlepších exkurzií, ktoré som kedy 
zažil. Formou zábavy a hry som sa 
veľa dozvedel, doprial by som to zažiť 
každému. Adrián B. 6.C 
- Z exkurzie si odnášam veľmi pekné 
zážitky. Veronika H. 7.B 
 

Miška Okapalová, 6.C 



 

Napísala:  Tatiana Čurajová 3.B 

Kresba:Samantha Baldauf 3.B 

Leto                                                                                          
Slnko žiari v krásnej diali,                                                              

teplé more nás všetkých vábi.  
Kvety, stromy, černice                                                     

ponúkajú sa nám zo svojej 
skrýše,                                           

aby sme sa do sýta,                                                                           
nabažili krásneho teplého leta. 

Simonka Kmecová 3.B 



 

 Dňa 2.5.2013 sa uskutočnila literárna 
exkurzia žiakov 7. ročníka.  Spolu s nami sa 
jej zúčastnili p. uč. Ševecová a p. uč. 
Štefanková. Cieľom nášho výletu bolo bližšie 
spoznávanie slovenských spisovateľov. 
          Všetci sme sa stretli ráno o 6.50 pred 
školou a nastúpili do autobusu. Cesta nebola 
príliš dlhá a o chvíľu sme dorazili na prvé 
miesto exkurzie – Jasenovej. 
Jasenová,  dolnooravská obec, sa nachádza 5 
km od Dolného Kubína. Práve tu sme 
navštívili pamätný dom, v ktorom sa narodil 
významný predstaviteľ slovenskej realistickej 
literatúry – Martin Kukučín. O jeho detstve, 
dospelosti, spisovateľskej kariére či 

súkromnom živote sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí. Aj takých, s ktorými sa 
v učebniciach literatúry nestretneme. Po prednáške nasledovala prehliadka Kukučínovho domu.  
         Ďalšou zastávkou exkurzie bolo Múzeum P. O. Hviezdoslava. Na tomto mieste nám 
priblížili život, tvorbu a duchovný odkaz tohto básnika, dramatika a prekladateľa. Na oboch 
miestach sa nám páčilo a boli pre nás veľkým prínosom. 
        Po absolvovaní literárnych prezentácií prišiel na rad rozchod v Dolnom Kubíne. Svoj voľný 
čas každý využil podľa svojich predstáv. Niektorí sa rozhodli pre nákupy, iní navštívili 
kníhkupectvo či pizzeriu. Náš výlet sa blížil ku koncu a čakala nás cesta domov. 
         Potešila by nás aj v budúcnosti možnosť podobnej exkurzie a návšteva rodísk, miest 
a pôsobísk ďalších slovenských autorov.                          Petronela Lukáčová 7.B 
 
 

Dňa 7.5. 2013 sme sa 
zúčastnili exkurzie 
v Liptovskom Mikuláši. 
Navštívili sme dom 
Rázusovcov, kde vyrastali 
dvaja významní spisovatelia -  Martin 
Rázus a jeho sestra Mária Rázusová-
Martáková. Dozvedeli sme sa zaujímavé 
informácie o ich živote. Po návšteve 
tejto významnej pamiatky sme sa 
presunuli ku známemu slalomárskemu 

vodnému kanálu, kde často trénujú aj známi vodáci, ako sú Kaliská alebo Martikán. Tentoraz tam 
mali tréning mladí slalomári z celej Európy, aby sa pripravili na súťaž, ktorá mala byť v nedeľu. 
Sledovali sme ich, ako ľahko prekonávajú rôzne vodné prekážky a vysoké vlny. Veľmi s nám to 
páčilo. Ďalšia naša cesta viedla na námestie, kde sme si pozreli Múzeum Janka Kráľa. Videli sme 
tu exponáty z filmu Jánošík, napr. dereš, jeho kroj, zbrane, ale najviac nás zaujal hák, na ktorom 
bol Jánošík zavesený. Program exkurzie nám spestrili vojaci, ktorí na námestí vystavovali 
vojenské zbrane – nové aj staré. Niektorí žiaci si ich mohli v ruke nielen poťažkať, ale aj v 
yskúšať. Tri dievčatá sa na námestí v sprievode vojakov povozili na koni. Bol to fakt zážitok. Po 
hodinovom rozchode po meste sme vyčerpaní nasadli do autobusu a plní pekných zážitkov sme sa 
vracali domov. Ďakujeme p. učiteľkám (Svrčkovej a Ševecovej) za organizovanie takýchto 
zaujímavých exkurzií.                                                                    A Javoríková, F. Andelová  6.A 



 

 

          Dňa 17.5.2013 sa uskutočnila 
geografická exkurzia do Moravského krasu 
a Brna. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. 
Navštívili sme Moravský kras, ktorý patri 
medzi najvýznamnejšie krasové oblasti v 
strednej Európe. Na celom území je známych 
viac než 1100 jaskýň a  z nich je päť 
sprístupnených verejnosti. Pozoruhodné sú 
typické krasové kaňony Pustý a Suchý žľab a 
svetoznámu priepasť Macochu. Táto  
priepasť je viac než 138 metrov hlboká a je 
najväčšia priepasť svojho druhu v Českej 

republike a i v strednej Európe. Horná časť priepasti je dlhá 174 metrov a široká 76 metrov. 
Dnom priepasti preteká riečka Punkva, ktorá napája dve jazierka.  Ďalej sme navštívili 
Kateřinskú  jaskyňu, ktorá sa nachádza sa na začiatku Suchého žľabu, asi 500 metrov východne 
od Skalného mlyna. Bola to náročná trasa, ale spokojní a plných dojmov sme sa šťastne vrátili 
domov.  

     

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Súťaž v našej škole  

V stredu som bola na súťaži v našej škole aj s 
kamarátkami Ivankou, Miškou a Veronikou. 
Najprv nám ukázali 3 videá. Potom sme dostali 
niečo ako test, ktorý sme mali vyriešiť. Keď 
sme vyriešili ten test tak sme stavali puzzle na 
počítačoch. Puzzle stavala Veronika. Mali sme 
čas 2 minúty a 8 sekúnd a pritom nám hrala 
pesnička Kristína - Horehronie. Nakoniec nám 
pani učiteľka dala papier, na ktorý sme mali 
nakresliť niečo z pozeraného videa. Hneď na 
druhý deň nám dali výsledky. Vyhrali sme aj v 
teste aj v puzzle. Dostali sme fixy a pravítka. 
Bol to veľmi dobrý deň, aj sme sa zasmiali s 
kámoškami, ale sme sa predovšetkým veľa 
naučili. Ďakujem za krásny deň. 

Ninka Padúchová 3.A 

O vtáčikovi a slniečku 

Jedného dňa spal malý žltý spachtoš za horami. 
Bolo to slniečko. Okolo neho preletel drobný 
vtáčik a veselo začvirikal. Slniečko sa 
nahnevalo, že ho tak skoro budí. Čo ma tu 
vyrušuješ! Ja si chcem ešte pospať, nahnevane 
vykríklo na vtáčatko. A hneď aj zašlo za hory, 
aby si ešte oddýchlo. Chúďatko vtáčik. Jeho 
drobné slzy padali všade naokolo. Keď sa 
slniečko zobudilo, uvedomilo si, čo vyviedlo. 
Hneď sa vybralo pohľadať chudáčika Čimka. 
Keď prišlo k jeho hniezdu, počulo slabý nárek. 
Nakuklo a hneď sa mu aj ospravedlnilo. Prepáč 
mi Čimko, ja som to tak nemyslelo. Veľmi ma to 
mrzí. Buďe zasa dobrí kamaráti. Veď sa pozri 
okolo seba. Aká je tu pekná tráva, kvety rôznych 
farieb, deti čo sa smejú a radujú. A tvoji 
kamaráti, ktorí si veselo spievajú a čvirikajú. Ale 
nielen toto, okolo nás je ešte oveľa viac 
prekvapení a záhad. Tak sa už na mňa nehnevaj. 
Dobre? Smutný vtáčik Čimko veľmi rád súhlasil 
a tešil sa, že sú so slniečkom zasa priatelia. Pozri 
Čimko!, tam sú deti a hrajú sa s loptou. Poďme 
aj my za nimi. Áno, áno, poďme, potešil sa 
Čimko. A slniečko sa radostne usmievalo na 
celý svet. 

Paula Ondrejášová 3.B 

Pranostiky  
1.5.- Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa. 

7.5.- Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sad. 

15.5.- Svätá Žofia stromy rozvíja. 

Chladný máj, pre ovocie raj. Mirka Svrčková VII.A 

 

Máj 

Už ho tu mame zas             
mesiac máj - lásky čas. 

Vášeň ľudí opantá                  
lásku v srdci rozhára. 

    Michal Haluza 7.A 

 

 
                     Láska 
             pekná     čarovná 
       začína    kvitne    trvá. 
       Láska   je    krásny    cit. 
                       Máj 
       Veronika Holiačová 7.B     

 

 

Leto                                                                                          
Slnko žiari v krásnej diali,                                                              

teplé more nás všetkých vábi.  
Kvety, stromy, černice                                                     

ponúkajú sa nám zo svojej 
skrýše,                                           

aby sme sa do sýta,                                                                           
nabažili krásneho teplého leta. 

Simonka Kmecová 3.B 



 
                    Dňa 24.5.2013 získala naša škola od CVČ KNM 

       Ocenenie : NAJÚSPEŠNEJŠIA ŠKOLA                                                                               

v  športových súťažiach v šk. roku   2012/13 

 

 

 

 

 

 

     ZŠ NÁBREŽNÁ 

MAJSTERKY SLOVENSKA vo vybíjanej 

2.miesto – hádzaná  - majstrovstvá kraja 
 

Najlepší  športovci školy:   

A.Hrubá a T.Ovečka 

Úspešní  atléti – 1. miesto v okrese 

Ďakujeme všetkým športovcom , ktorí 
v tomto školskom roku reprezentovali našu 
školu a dúfame ,že v budúcnosti ich bude 
ešte viac. Ďakujeme aj vyučujúcim TV  p.uč.  
Vlčákovej, Kavackej a Jurkovičovi  za ich  
čas a trpezlivosť pri príprave žiakov na 
športové súťaže.                   

 



 

 

V dňoch 20. 5. - 24. 5. 2013 sa 
uskutočnil plavecký výcvik žiakov 4. 
ročníka v Mestskej krytej plavárni v 
Žiline.  

 

Výcvik prebiehal pod vedením 
kvalifikovaných trénerov a plaveckých 
inštruktorov. Deti sa každý deň tešili na 
pomôcky, ktoré ich sprevádzali – 
plávacie dosky, pásky, krúžky, 
šmykľavku. Osvojili si základné plavecké  

zručnosti – ponáranie, dýchanie do vody, splývanie, skok do vody. Naučili sa 
plavecké spôsoby – kraul a prsia. 

Na konci plaveckého výcviku sa 
uskutočnili plavecké preteky. Žiaci 
mali možnosť ukázať, čo sa naučili. 
Za svoj výkon obdržali „Mokré 
vysvedčenie“. Svoje nadobudnuté 
zručnosti môžu predviesť svojim 
blízkym už toto leto. 

 



 

 

Tretí májový týždeň od 13. do 19. mája 2013 sa konala už po deviaty raz  
najväčšia celoslovenská zbierka Týždeň modrého gombíka. Aj my sme mali 
opäť šancu pomôcť a zanechať svoju stopu v krajine, do ktorej sa 
pravdepodobne v živote nedostanete. S Vašou pomocou sme vyzbierali 100., €, 
za čo patrí veľké poďakovanie všetkým žiakom našej školy ako aj 
zamestnancom, ktorí bez váhania prispeli. 

 

 

 

 

 

 

Dievča z obce Katoogo v Ugande si umýva ruky čistou vodou, tak 
ako sa to správne naučilo. V tejto krajine je však stále veľa 
detí, ktoré k bezpečnej vode nemajú prístup. 

 

 

 

 

 

 

Výťažok zo zbierky tentokrát putoval deťom do dvoch regiónov na severo-západe 
africkej Ugandy. Aj váš príspevok pomohol zabezpečiť deťom lepší prístup k bezpečnej 
pitnej vode a naučiť ich základom hygieny. Práve nedostatok pitnej vody a choroby 
spôsobené jej zlou kvalitou a nedostatočnou hygienou si vo svete vyžiadajú viac ako 4 
000 detských životov každý deň. Uganda patrí medzi krajiny, kde je riziko vzniku 
choroby súvisiacej s vodou veľmi vysoké. Hnačkové ochorenia tu patria medzi druhých 
najväčších zabijakov malých detí. Aj vďaka UNICEF získava viac detí prístup k pitnej 
vode a hygienickejšie podmienky vďaka sanitačným zariadeniam.  



 

I am veryhungry.

 

Yum

How shall I climbout?Oh, how shall I climb out?

Hello. If you want to 
climb out of the basket, 
you must wait till you 
have grown as thin as 
you were when you 

went in.

 



 

 

 

Biela, čierna, horká mliečna, 
každá z nich je sladká, 
no najviac deťom chutí 
Orion – čokoládka 
Lukáško Bajánek 

Hnedá mliečna čokoláda 
ohromí aj predškoláka. 
Preto ju má každý rád,  
poď ju rýchlo ochutnať. 
Adamko Lachman 

Prišla na mňa taká chvíľka, 
mám chuť na čokoládu Milka. 
Orieškovú čokoládu deti radi 
papajú, 
potom  so zúbkami k zubárovi 
utekajú. 
Timejka Grigová 

Čože je to za chuť sladká? 
To je mliečna čokoládka. 
Neodoláš tejto chuti, 
zjedia ti ju všetky deti. 
Aďka Hrubá 

Čokoládu milujem, 
preto ju aj teraz jem. 
Sladká, horká, oriešková, 
každá je z nich veľmi dobrá. 
Mareček Macúš 

Čoko –čoko, čokoláda, 
tú mám predsa veľmi rada! 
Zjem ju radšej dnes, 
kým ju nezje môj pes. 
Arika Bolečková 

Pred dobrú náladu, 
dajte si našu čokoládu. 
Odstráni Váš pocit hladu, 

Čokoláda hnedá, 
celá sa zjesť nedá. 
Rozdelím ju napoly, 
vezmem si aj do školy. 
Tomáško Mordáč 

Čokoláda veliká, vykúka mi 
z rupsaka. 
Čaká, čaká, kto ju spapá. 
A v tom neter maličká, 
už jej má plné ústočká. 
Gabika Gavlasová 

Reklama nám ide deň čo deň, 
o čokoláde snívam len. 
Čokoládu rád ja mám, 
v reklame si aj zahrám. 
Mário Tarana 

Najlepšia čokoláda pre moju 
mamičku, 
kúpim jej ju z lásky, 
dá mi polovičku. 
Terezka Hurtošová 

Každý školák dobre vie, 
že čokoláda dobrá je. 
Čokoláda sladučká, 
dodá ti chuť do učka. 
Marianka Svrčková 

Čokoláda – tá je zdravá, 
veď fialová krava na ňu mlieko 
dáva. 
V Alpách sa Milky pasú, 
za čokoládou sa deti trasú. 
Maťko Mindek  

Čokoládu zbožňujem, 
preto si ju kupujem. 
Čokoláda tá je sladká, 

poteší aj môjho tatka. 
Oki Kroll 

Čokoláda horká, mliečna, 
všetky deti sa na ňu tešia. 
Chutí všetkým na celom svete, 
nepoviete nič, len ju zjete. 
Paťko Bucha 

Čokoládu veľmi ľúbim, 
preto si ju zajtra kúpim. 
Mama mi dá korunky, 
na dve čoko-tatranky. 
Tamarka Ondreášová 

Čoko –čoko – láda, 
mám ťa rada. 
Horkú i mliečnu 
pre každú slečnu. 
Tánička Buttová 

Sladkú čokoládu si dajte, 
dobre si ju vychutnajte. 
Je to dobrá sladkosť 
a máme z nej radosť. 
Jakubko Poplanúch 

Čokoláda sladučká, 
kúp ju milá mamička. 
Čokoládu rôznej chuti, 
kúpte ju pre svoje deti. 
Peťka Nezdobová 

Čítajme spolu deti, 
na reklamu čokolády. 
My sa jej však nebojíme, 
však je sladká, zjeme ju. 
Matúško Orieščik 

postavte sa hneď do radu.  
Aďka Janíčková 



 

 

       

 

Lukáško Bajánek: Žijem v srdci Európy, v Slovenskej 
republike. Sme 
pohostinný 
národ. Najviac 
turistov priťahujú 
Vysoké Tatry.  
 
Arika  Bolečková: 

Žijem na Slovensku. Máme tu veľa lesov. Oblečenie aj 
jedlá si kupujeme v obchodoch. Máme tu štyri ročné 
obdobia. 
Tánička Buttová: Bývam na Slovensku. Je to krajina 
v srdci Európy. Slovenčina je vraj veľmi náročný jazyk. 
Paťko Bucha: Slovensko je krásna hornatá krajina. Je 
tu veľa kopcov a riek. Je 
známe výrobou bryndze 
a preto najobľúbenejším 
jedlom sú bryndzové 
halušky.  
Gabika Gavlasová.: Žijem 
na Slovensku v Kysuckom kraji. Je to hornatá krajina. 
Príroda je pekná, plná lesnej zveri. Do školy sa u nás 
chodí 10 mesiacov, potom sú 2 mesiace prázdnin. 
Aďka Hrubá: U nás sa striedajú štyri ročné obdobia: 
jar, leto, jeseň, zima. Deväťročnou školskou 
dochádzkou ukončíme základnú školu. Je to krásna 
krajina. 
Terezka Hurtošová: Slovensko je krásna krajina. 
Máme tu veľa hradov, zámkov, kaštieľov 
i nádherných kostolov. 
Aďka Janíčková: Slovensko je malá krajina v strede 
Európy. Máme tu peknú prírodu, lesy, rieky, jazerá, 

jaskyne. Sú tu 
krásne hrady 
a zámky. V zime 
sa sánkujeme 
a lyžujeme. V lete 
sa môžeme kúpať 
a chodiť na výlety. 

Milujem Slovensko!  
 

Kristínka Kubalová:  
Žijem na Slovensku. 
Je mi tu super! Som 
z 2.C triedy. Naša 
škola sa nachádza na 
Komenského ulici 
v Kysuckom Novom Meste.  
Oki Kroll: Na Slovensku máme krásne hory. Asi 
najkrajšie sú Vysoké Tatry. Sú stále zasnežené. Tam sa 
môžeme lyžovať. 
Adamko Lachman: Som zo Slovenska. Sú tu rôzne 
zvieratá, obchody a inšie. Je mi tu dobre. Rád chodím 
s ockom do lesa. Dívame sa na žaby. 
Marek Macúš: Žijem na Slovensku. Máme krásnu 
prírodu – hory, lesy, jaskyne. Keď bryndzové halušky 
ochutnáš, budeš sa tu vracať rád. 
Maťko Mindek: Na Slovensku máme všetko. Svieti 
slniečko,  prší, v zime sneží. 
Všetky zvieratá môžem vidieť 
v ZOO. Máme veľa obchodov, 
kde sa dá všetko kúpiť. Jediné 
čo nám chýba, je more. 
Tomáško Mordáč: Máme tu široké roviny, na severe 
vysoké pohoria. Sme malá krajinka bez mora, ale zato 
bohatá na dobrých ľudí.  
Peťka Nezdobová: Žijem na Slovensku. Máme tu 
vysoké pohoria aj široké roviny. Vyvierajú u nás 
viaceré liečivé pramene, v ktorých sa kúpeme aj 
v zime. 
Tamarka Ondreášová: Na Slovensku sa striedajú štyri 
ročné obdobia. Zima býva u nás tuhá a leto zas 
krátke. Nemáme more, ale zato máme krásne hory 
a kopce. 
Matúško Orieščik: Máme krásnu prírodu, lebo sú 
u nás vysoké kopce. Zaujímavé trasy na túry, 
nenáročnú letnú i zimnú turistiku. Návštevníci sa 
môžu ubytovať v horských  chatách 
Jakubko Polanúch: Žijem na Slovensku. Je tu 
nádherná príroda. Chodia k nám turisti zo zahraničia. 
Som rád, že žijem v takej peknej krajine. 
Marianka Svrčková: Žijem v Budatínskej Lehote. Je tu 
krásna príroda, do ktorej 
rada chodím. Najmä 
s rodičmi na liečivé byliny 
a huby.  



 

 

Rok 2013 je jubilejným rokom, v ktorom si celé Slovensko pripomína 1150. výročie príchodu 
solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na naše územie . Túto významnú historickú udalosť si 
pripomíname i my prostredníctvom projektu s názvom „Poklady Cyrila a Metoda“.  

Sériu projektových aktivít odštartoval projektový deň s rovnomenným názvom uskutočnený 14. 
mája. Hlavným cieľom tohto dňa bolo nielen pripomenutie si diela vierozvestcov, ale aj ďalšie 
šírenie ich historického odkazu, pretože dielo i odkaz solúnskych bratov predstavujú veľký význam 
pre kultúru, literatúru i dejiny nášho štátu.   
Na workshopoch pod vedením 7  pedagógov školy - Mgr. A. Drexlerová,  Mgr. A. 
Ochodničanová, Mgr. V. Ševecová, PaedDr. Z. Ševčíková, Mgr. S. 
Svrčková, Mgr. Ľ. Kultanová  a Mgr. M. Mojtová - sa žiaci venovali rôznymi 
formami práce rôznym témam súvisiacich s Cyrilom a Metodom.  
Medzi ďalšie aktivity prebiehajúceho projektu „Poklady Cyrila a Metoda“ patria súťaže (výtvarná, 
literárna, fotografická), výstavy a besedy.  Veľmi úspešnou akciou bola i zrealizovaná poznávacia 
exkurzia do Nitry pre žiakov 5. -7. ročníka.  
              
  Mgr. Monika Mojtová, autorka a organizátorka projektu 

 

A tu sú vyjadrenia niektorých žiakov k projektovému dňu  

...Výborný nápad. Rada by som zažila viac takýchto projektových dní... Denisa K. 8.A 

...Dozvedela som sa veľa nových vecí. Som rada, že som tam bola. Určite by som to odporučila aj ostatným, 
ktorí sa nezúčastnili... Dominika V. 8.A 
...Veľmi sa mi tento projekt páči. Je to náučné, projektový deň bol veľmi dobre zorganizovaný. A som 
obohatená o nové poznatky a pojmy... Miška O. 6.C 
...Páčilo sa mi, bol som spokojný. Rád by som si to zopakoval... Michal L. 6.A 
...Deň sa mi páčil, bolo to také spestrenie a samozrejme sme sa dozvedeli veľa nových vecí. Je to príjemná 
skúsenosť, čo sa týka prepojenia nás a Cyrila a Metoda... Andrej U. 8.B 
...Bolo to fajn. Dejepisné projekty sú vždy zaujímavé... Kika G. 8.A 
...Veľa som sa naučila o živote Cyrila a Metoda, projektový deň bol veľmi poučný a tvorivý... Monika V.  7.B 
...Bolo to zaujímavé, každá téma ma zaujala. Každá pani učiteľka nás naučila inú zaujímavosť... Janko P. 6.C 
...Páčilo sa mi, že bola aj sranda a aj veľa odmien, takýto deň by mohol byť každý deň...  Stano M. 6.C 

 
Kto má záujem pozrieť si fotografie z nášho projektového dňa, nájde ich na webe školy. 



 

            
 

 
Dňa 22. III. 2013 mala naša trieda 6.A 
projektový deň z anglického jazyka. Téma 
bola pre nás zaujímavá : Animals in 
stories . zvieratá v príbehoch. Polovica 
žiakov pracovala s pani učiteľkou 
Ondejášovou. Naša skupina bola s pani 
učiteľkou Vnukovou. 
Vedeli sme, že to bude zábava. Na 
začiatku si každý vylosoval menovku so 
zvieratkom, ktorá ho zastupovala. A tak 
sme sa volali : Bear, Dolphin, Owl, 
Sparrow, Goldfish, Eagle,  Crocodile, 

Hawk, Monkey, Frog , Elephant and 
Dog. Súťažili sme družstvo dievčat proti 
chlapcom. 
 
Najskôr sme pracovali s príbehom 
o kuriatku so smiešnym menom 
Chicken Licken.Pretekali sme v čítaní 
príbehu, potom sme si ho zahrali ako 
divadlo. Každé družstvo zahralo scénku 
a druhé družstvo bolo porota , ktorá 
hodnotila a pridelovala body. Snažili 
sme sa byť spravodliví, veď sme si 
potom úlohy vymenili. Dopĺňali sme 
k rozprávke komiksové pracovné listy 
z ktorých sme si urobili nástenku. 
 
Zvyšok dňa sme mali jednu súťaž za 
druhou. A za každú úlohu sme dostali 
určitý počet bodov. Lúštili sme 
osemsmerovky, lovili sme „ zlaté 
rybky „ a naučili sme sa nové slovíčka. 
Kto z vás vie, kto je musher alebo 
mahut ? My to už vieme. 
Nakoniec sme vyhodnotili najlepšiu 
skupinu a jednotlivca. Víťazi dostali 
sladkú odmenu, ale ani porazení neostali 
na ocot,  niečo ostalo aj pre nich.  
Nasledujúci deň sme vytvorili komiksy 
formou prezentácie na motívy krátkych 
rozprávok, samozrejme v angličtine. 
Ďakujeme pani učiteľke Danke 
Vnukovej  a pani učiteľke Adriánke 
Ondrejášovej za pekný deň.     
                                     
Martinka Kyklošová, Saška Svrčková                  
6.A  
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Tajničky vhoďte do 20.júna do hlasovacej schránky, ktorá bude umiestnená vo vestibule školy. Výhercov 
odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čisle Záškoláka. Tajničky pre vás pripravili žiaci tretieho ročníka. 
 
 

1.jedna z planét, 2. jarný záhradný kvet, 3. má meniny 30. januára, 4. orgán, ktorým myslíme, 5. výbušnina,       
6. kuchynská pomôcka na pečenie, 7. miestnosť na pozeranie filmov, 8. nápoj z hrozna, 9. vychádza z komína 
 
TAJNIČKA číslo 1 - DETI SA TEŠIA NA................ 
AUTOR -  SIMONKA KMECOVÁ 3.B 
 
 

1. spíme v nej, 2.farba neba, 3.nádoba na kvety, 4.ogán chuti, 5. číra tekutina, 6.dolná končatina, 7. opak slabí, 8. 
čítame ich , 9. liečivé rastliny 
 
TAJNIČKA  číslo 2  – VŠETCI ŽIACI  SA TEŠIA NA................ 
AUTOR -  PETER GALVÁNEK 3.B 
 
 

2 



                

      TALENTY  2013 v ZŠ Nábrežná 
Dňa 24.5.2013 boli naši najúspešnejší žiaci odmenení za svoju prácu , ktorú prezentovali na 
rôznych súťažiach od školských až po celoslovenské kolá.  

Jazykové olympiády : P.Lukáčová,T.Karnet,D.Chrastová,M.Haluza,J.Macáková                                                   
Dejepisná: A.Svrčková, R.Niníková      Biologická: M.Handlovský,A.Čavajdová                                                          
Matematická: R.Panáková, M.Kyklošová,M.Lukáš,N.Fraňová,T.Štefanka,A.Lisko                                                                   
Geografická: D.Fujašová,M.Čuraj,M.Holienčik,J.Dolinay,M.Kyklošová,M.Červienka,M.Vasiľák,                               
I.Baliarová,F.Mihalda,D.Chrastová,E.Božeková       Fyzikálna:L.Marek 

V kultúrnom programe vystúpili aj mnohí žiaci našej 
školy. Za úspešnú reprezentáciu našej školy im 
všetkým ďakujeme a za odmenu sa zúčastnia výletu 
do Tatralandie a Demänovskej ľadovej jaskyne. 

 

 

 



 

 

Testovanie 9 – postrach, z ktorého mnohým deviatakom už od septembra behal mráz po 
chrbte. Niekoľkotýždňová príprava, doháňanie zabudnutého učiva a tipovanie, aké 
môžu byť otázky vyvrcholili 13. marca. Začínalo sa 70-minútovým testom z matematiky, 
v ktorom bolo potrebné vypočítať 20 príkladov. Po krátkej prestávke nasledovalo 25 
úloh zo slovenského jazyka a literatúry s časom na riešenie 60 minút. Ako prežívali 
svoju prvú veľkú skúšku žiaci, ktorý už onedlho postúpia do vyššieho levelu – na 
strednú školu? So svojimi pocitmi sa podelila trieda 9.A 

Testovania  som sa bál. Zostávalo mi len dúfať, že mám všetko zopakované a otázky nebudú 
ťažké. Nakoniec som testy zhodnotil ako ľahké, najmä ten z matematiky a so spolužiakmi 
sme očakávali dobré výsledky.                                                                                      Rasťo O. 

Počas príprav na monitor som ešte nebol taký nervózny ako práve deň predtým. Začal som 
pociťovať stres. Ráno po stretnutí so spolužiakmi zo mňa ale opadol a po matematike som sa 
už cítil v pohode.                                                                                                            Adam O. 
 
V deň monitoru som mala zmiešané pocity. Strach. Tréma. Nervy. Ale aj radosť z toho, že to 
už bude za mnou. Snažila som sa vydať zo seba to najlepšie. Neviem, či sa mi to podarilo. 
Anna Mária H. 
 
Pred monitorom boli všetci, vrátane mňa, vystresovaní. Nikto to ale nedával najavo. V ten deň 
prišla žalúdočná nervozita  Už len to mi chýbalo.                                                           Erik Č. 
 
Testovanie som veľmi neprežíval. Bral som ho „light“. Po skončení som bol spokojný.  
                                                                                                                                     Michal Ch. 
 
Zatiaľ, čo sa ostatní monitoru obávali, ja som zostala pokojná a vydržalo mi to až do rána 
v deň D. Vtedy prišla mierna nervozita. Podarilo sa mi ju zahnať a počas písania som bola 
uvoľnená a sústredila sa na otázky.                                                                       Dominika Ch. 
 
Testovanie bolo zatiaľ najhoršou vecou v mojom živote. No ako som si v škole sadol, všetka 
tréma zo mňa opadla. Keď som chytil pero do ruky, už som sa ničoho nebál. Len som sa 
usmial a povedal si: „Však čo, aj tak budem robiť prijímačky.“                                 Michal K. 
 
Najskôr som verila, že to napíšem dobre. Deň predtým som si už ale až tak nedôverovala. 
Ráno mi sesternice v škole dodávali istotu. Po skončení matematiky som bola so sebou 
spokojná, po slovenčine už menej. Som rada, že to mám za sebou.                         Barbora M. 
 
Keď som pred pár mesiacmi počul o monitore, nejako som si  neuvedomoval, že ho budem 
písať aj ja. No testovanie sa blížilo. Spočiatku som trému veľmi nepociťoval. V osudný deň 
ale prišla aj na mňa.                                                                                                     Kristián T. 
 
V deň monitoru ma pochytil stres. Najhorší bol pocit, že sa testom nedá vyhnúť. Z prvého  
som mal veľké obavy. No keď prišla na rad slovenčina, už som bol v pohode.           Lukáš P. 
 
                                                                                      Spracovala: Dominika Chrastová 9.A 



 

výhercovia tajničky zo Záškoláka  čísla 4 sú Sonička Vlčková, IV.B, 
Martin Chudina,  IV.C, Diana Behúňová, VI.C trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a ceny 
doručíme. Tajnička  znie „ Valentín “.  

letné prázdniny začínajú 29. júna a vyučovanie v školskom roku 2013/2014 začne                  
2. septembra 2013.  

 

7.5.2013 sa učil nemecký jazyk na našej škole 
netradične. Dopoludnie s nemčinou sme 
pripravili  pre žiakov s rozšíreným vyučovaním 
nemeckého jazyka v spolupráci s lektorkou 
Andreou Schneeberger, ktorá pracuje na 
Slovensku ako dobrovoľníčka. Podujatie sa 
nieslo v duchu predstavovania sa dvoch miest - 
Kysuckého Nového Mesta a Innsbrucku, 

odkiaľ náš hosť pochádza. Žiaci predstavili naše mesto i našu školu formou prezentácií, 
samozrejme v nemeckom jazyku. Oprášili si svoje poznatky i z geografie, nakoľko pani 
Schneeberger chcela vedieť, aké vedomosti majú naši 13 – 14 roční  žiaci o jej vlasti.                                                                                                                                      
Vyskúšali si počúvanie s porozumením, kedy na základe nahrávky dopĺňali chýbajúce 
slová do textu. V tejto aktivite zabodovali najmä žiaci z 9.B. Pani lektorka sa snažila 
formou didaktickej hry zapojiť do činnosti i menej odvážnych, čo sa jej i úspešne 
podarilo. Posledná časť projektového dňa bola venovaná tvorbe projektu o Rakúsku, 
pričom deti pracovali v menších skupinách. Takéto vyučovanie sa žiakom páčilo, o čom 
svedčia pozitívne ohlasy. Avšak ovládanie 
tohto jazyka u našej populácie po uzákonení 
angličtiny bude mať klesajúcu tendenciu. 
Budúcnosť ukáže, či toto rozhodnutie 
z hľadiska pracovnej mobility bolo 
najšťastnejšie.                                                                                                                                                                                                   
Touto  cestou sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pri 
realizácii a priebehu podujatia.                                                               
Organizátorka projektu  PaedDr.Jarmila Michelová 

 



 

 

 
Blíži sa koniec školského roka, naše 

najobľúbenejšie obdobie. Vždy sme si ho 
vychutnávali plnými dúškami. Tentokrát ale pre 
nás uvítanie letných prázdnin nebude mať 
rovnaký význam. Príhovor riaditeľa si 
vypočujeme naposledy, priania budú venované 
najmä našej budúcnosti. Každý rok sme sa my 
lúčili s odchádzajúcimi deviatakmi a teraz 
prišla na rad rozlúčka s nami. Táto škola, 
učitelia, kmeňová trieda a stály kolektív tvoria 
základy nášho každodenného života. Niekedy 
vítaný, inokedy zas príliš známy stereotyp. Neraz sme sa pohrávali s myšlienkou: 
Aké to asi bude, keď opustíme brány Nábrežnej... Toľkokrát zaznelo z úst 
učiteľov: „Počkajte si na strednú školu, tam zistíte, čo je to štúdium.“  

Po rokoch skutočne nadišiel čas odchodu. Spomienka na chvíľu, kedy nás 
rodičia prvýkrát zaviedli do školy, pritom ešte nestihla vyblednúť. Skutočnosť, 
že sa končí jedna etapa, si uvedomujeme najmä teraz v júni. Toľko vecí 
prežívame naposledy! Hodiny s učiteľmi, po ktorých sa nám na strednej škole 
nejedenkrát zacnie. Koncoročný výlet. A dojímavé lúčenia s triednou pani 
učiteľkou, kolektívom a školou, v ktorej sa splietali naše cesty toľké roky ešte len 
prídu.  

Zíde z očí, zíde z mysle. No chvíle strávené so spolužiakmi za dverami triedy 
zostanú natrvalo zapísané v našej pamäti. Spomienky sa budú vracať ako 
bumerang znova a znova, až ich spoločné stretnutia vytiahnu na povrch a obohatia 
o nové perličky.  

Teraz je nám hej! Monitor máme za sebou, prijímacie pohovory tiež, naše mená 
figurujú na zoznamoch prijatých žiakov... Deviatka je vysoké číslo a pre vyššie už 
na základnej škole nie je miesto. Obavy z nástrah posledného ročníka, či 
nerozhodnosť, kam na strednú školu sú už scénami minulosti. Nezadržateľne 
napredujeme k záverečnej opone jednej kapitoly života. Okrem koncoročných 
známok pred ňou nestojí už žiadna prekážka.  

Pri pohľade do kalendára sa nás zmocňuje zvláštna zmes pocitov. Radosť, ale 
aj smútok, očakávanie, ale aj strach. Vysvedčenie bude priepustkou a zároveň 
vstupnou listinou. September nás vhodí do víru zmien a zvykania si. Opäť sa z nás 
stanú prváci, opäť sa budeme nanovo prebíjať školským systémom a hľadať si 
svoje miestečko v kolektíve. Najsvetlejšou stránkou sú dva mesiace 
bezstarostného leta pred nami...                       Dominika Chrastová  9.A 
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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 
 

KUPÓN 
  ZÁŠKOLÁK 

5/13 

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. 

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 “. 

 

mailto:zaskolak.nabrezna@gmail.com
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