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Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko 
verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Tento rok 
tomu bolo už 10 rokov, čo dobrovoľníci na celom 
Slovensku za príspevok ďakovali Modrým gombíkom 
– náramkom - 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 bol určený na 
konkrétnu pomoc ohrozeným deťom v niektorej 
krajine napr. na vzdelávanie a zabezpečenie pitnej 

vody, zabezpečenie základných sanitačných a sociálnych zariadení, či očkovanie. Aj Základná 
škola Nábrežná ulica v Kysuckom Novom Meste sa zapojila do tejto celoslovenskej zbierky a 
sumou 110.- eur podporila deti v Afrike. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy.  

 

Nositelia tohto symbolu zemegule, detstva a spájania sa tým dávajú najavo, že im záleží na 
deťoch a podmienkach, v  ktorých žijú. 

 

 

 

30. máj 2014 bol pre našich prváčikov oslavou MDD, ktorú sme spojili s výletom na Ranč pri 
Žiline. Napriek nepriaznivému počasiu deti obdivovali zvieratá v Mini – ZOO, previezli sa na 
poníkovi a užili si nielen detský kútik vnútri v reštaurácii, ale aj všetky detské atrakcie v 
areáli. Najviac pozornosti mali nielen exotická lama, opica, lev a tiger, ale aj malé kačiatka a 
prasiatka, či rybičky v umelom jazierku.                                             Mgr. Ľubomíra Hrušková               



 

 

výhercovia tajničky zo Záškoláka  čísla 4  sú Patrícia Hladká IV.A, Lucia Karnetová V.A 
a Norika Lendelová V.C  trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a ceny doručíme. 
Tajnička  znie „ Chráňme naše obojživelníky “ .a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, 
pokoja a oddychu. Nech je Tvoje srdce obklopené láskou všetkých blízkych  hviezda. Nech pod stromčekom 
nájdeš veľa darček 

 

 

 

V dňoch 29.-30. apríla 2014 sa 
uskutočnilo národné kolo „Olympiády 
zo slovenského jazyka a literatúry“ v 
Bratislave. Žilinský samosprávny kraj 
reprezentovala víťazka krajského 
kola Laura Janíčková, žiačka IX. B 
triedy Základnej školy Nábrežná  
z Kysuckého Nového Mesta. 
Národné kolo pozostávalo z troch 
častí: 

- vedomostný test 

- transformácia textu – tvorba 
reklamy 

- ústna časť „Prejav žiaka pri 
príležitosti rozlúčky žiakov 9. 
ročníka so školou s použitím citátu 
alebo príslovia“. 

 Laura preukázala vysoký stupeň vedomostí, znalostí a tvorivosti. Vo veľkej konkurencii 
obsadila 2. miesto a od prvého miesta ju delil len jeden bod. Je to veľký úspech          
pre školu, región Kysuce, okres Kysucké Nové Mesto a samozrejme pre našu žiačku Lauru 
Janíčkovú.  Srdečne blahoželáme. 



 

 
7.mája sa na našej škole konal 3.ročník Dňa britskej kultúry - 
podujatia, ktoré vzniklo s cieľom podporiť vzájomnú spoluprácu 
škôl v oblasti anglického jazyka.  
  
Tento rok sa tematické vyučovanie anglického jazyka konalo v 12 triedach a workshopy 
viedlo 7 pedagógov zo ZŠ Nábrežná a 5 pozvaní hostia. Angličtinárka D.Vnuková sa 
prostredníctvom interaktívnej tabule vybrala so žiakmi na Výlet do Londýna. Dejepisárka 
M.Mojtová žiakom predstavila Legendy a s nimi spojené slávne postavy. Zemepisárky 
M.Vlčáková a R.Jantošíková zostali v rámci svojho oboru pri geografickom spracovaní 
Británie a USA. E.Palicová umožnila žiakom spoznať anglické hrady a zámky a výtvarníčka 
Ľ. Kultánová pracovala so žiakmi na scenériách britských miest. Angličtinárka 
A.Ondrejášová nám svojou témou pripomenula, že leto sa blíži. So žiakmi rozvíjala 
konverzáciu Na letisku.  
 
Medzi pozvanými bola majiteľka CK GadTours, p. Zatkuliaková, ktorá akciu spestrila 
vlastnými historkami z ciest po Británii. Ďalší pozvaní boli vyučujúce anglického jazyka z 
iných škôl a prišli spolu so svojimi žiakmi, aby aj oni mali možnosť zažiť školu trochu ináč. 
Vďaka A.Rolkovej zo ZŠ Gbeľany sa starší žiaci začítali do anglickej literatúry, piataci 
a šiestaci odhalili čaro anglických slovíčok cez pesničku s K.Račákovou zo ZŠ Povina. 
Pamiatky UNESCO v Británii priblížila žiakom S.Zipserová zo ZŠ Radoľa a L.Ponechalová 
zo ZŠ Dolinský potok rozhýbala menších športom a s tým spojenou angličtinou.  
Deň britskej kultúry je síce ďalší deň strávený v škole, ale je plný britských prekvapení. 
S témou dňa sa žiaci stretávali všade - aj na chodbách. Vydavateľstvo Littera zapožičalo 
cudzojazyčné knihy na výstavku, žiačky 9.ročníka vytvorili na chodbe scenériu Londýna, 
vystavené boli pohľadnice, suveníry a veľkej obľube sa tešili donutky od kuchároch zo 
školskej jedálne ZŠ Nábrežná a muffinky upečené deviatačkou Gabikou Urbanovou a jej 
sestrou Soňou. Pri ozdobe muffín a predaji sladkých dobrôt pomáhali deviataci, ktorí o vzniku 
daných britských cukroviniek vytvorili projektové práce.  
Deň britskej kultúry sa netýkal len žiakov druhého stupňa základnej školy. Vo vestibule 
sledovali tretiaci a štvrtáci londýnske videá: spoznali netradičné dopravné prostriedky ako 
metro a poschodový autobus doubledecker. A ako to už býva, žiaci si aj zasúťažili. Ten 
najšikovnejší z každej triedy získal sadu písacích pomôcok s londýnskou tematikou. Aktivity 
vo vestibule viedol tím ôsmakov z 8.C triedy.  
  
Pedagógom, ktorí sa zúčastnili a našli si čas pripraviť aktivity do tvorivých dielní, srdečne 
ďakujeme. Zároveň patrí veľká vďaka kolektívu pani kuchárok ŠKJ, ktoré na akciu pripravili 
úžasné donutky. Ďakujeme, že nám pomáhate robiť školu zábavnejšou.  
  
Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka podujatia 
  
 



 

 
 



 

DEŇ MATIEK – sviatok prekrásny, 
skrášlený štebotom vtákov, kvetmi 
voňavými či piesňami detí.  

Druhá májová nedeľa už tradične patrí 
všetkým mamám.  

Tento rok sme si  Deň matiek 
pripomenuli v pondelok  12. mája. 
Práve dnes bol ten mimoriadny   čas 
povedať im, ako ich máme radi a čo pre 
nás znamenajú, vyjadriť im vďačnosť 
za všetko, čo pre nás urobili. 

Byť mamou je najkrajšie povolanie 
v živote každej ženy. Toto poslanie je 
prekrásne, no zároveň aj veľmi 
náročné. Matka je tá, ktorá všetko 
chápe, odpúšťa a vždy miluje svoje 
dieťa.  

Prajeme všetkým mamičkám veľa 
zdravia, šťastia, lásky a mnoho 
krásnych chvíľ v kruhu svojich 
blízkych.  

Deti 3. B  

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej   
federácie . Dňa 23. mája  sme si aj my , deti tretieho ročníka , tak ako každý rok  pripomenuli Svetový 
deň mlieka. Mlieko a  mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných 
zložiek ľudskej výživy. Žiaci si prostredníctvom prezentácie  mohli pozrieť   výrobný postup, ako sa 
mlieko dostane z farmy na náš stôl. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych 
výrobkoch a o význame konzumácie 
mlieka. Zapojili sa  do kvízu o 
mlieku. Na oslavu tohto dňa si 
priniesli mliečnu desiatu a nakreslili 
pekné plagáty .Tento deň sa žiakom 
veľmi   páčil a počas   prestávok  sa   
s   chuťou   púšťali     do  svojich  
mliečnych desiat.  Spoločne  si 
zaželajme dobrú chuť ku 
konzumovaniu mliečnych výrobkov a 
pitia mlieka, nielen v tento deň.                                                                         
Mgr. Jarmila Bandurová 



 

 

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová 

zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal 

vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Máj je pôvodne 

mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s 

jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Naše átrium sa po druhýkrát 

stalo miestom stavania tohto symbolu lásky a života. Rezký tón harmoniky vedúceho 

folklórneho súboru Jedľovina pána Koptáka a spev dievčat detského školského súboru 

Nábrežníček prilákal do átria takmer všetkých žiakov a vyučujúcich našej školy. Po úvodných 

piesňach korunu ihličnatého stromu ozdobili farebnými stužkami dievčatá  a pomohli aj pani 

učiteľky. Tá najťažšia práca potom ostala na chlapcoch 9. C triedy, ktorí spolu s pánmi 

školníkmi osadili Máj na pripravené miesto. Pri tónoch hudby a pri postavenom Máji si 

nakoniec mohli všetci vychutnávať príjemnú  predmájovú atmosféru.  



 

 
Prvý májový týždeň sme prežili netradičné vyučovanie v škole v prírode.  Autobus  nás 
odviezol do Terchovej. Celý týždeň sme poznávali jej okolie.  Navštívili sme múzeum, kde 
sme videli, ako žili ľudia v minulosti. Veľmi sa nám páčil vyrezávaný betlehem, všetky 
postavičky sa v ňom hýbali. Boli sme na vychádzke pri soche  Jánošíka. Celá je z kovu. 
Prešli sme cez osadu dreveníc a veľký amfiteáter, kde sa uskutočňujú folklórne slávnosti 
Jánošíkove dni. 
Slniečko nám  prialo, preto  sme vo voľnom čase behali, skákali, súťažili na lúke pri hoteli. 
Najviac sme sa vyšantili v bazénoch s teplou vodou. Radosť nám urobil malý poník Stelka, 
ktorý nás všetkých povozil. Za odmenu dostal sladké jabĺčko.  
Prežili sme krásne chvíle, celý týždeň bol zaujímavý, za čo ďakujeme našim pani učiteľkám, 
animátorkám a tete zdravotníčke, že sa o nás dobre starali.  
Domov sme si priniesli veľa nezabudnuteľných zážitkov.  
Vaši kamaráti druháci 
 



 

 

Dňa 12.05.2014 sa žiaci siedmeho ročníka  v rámci hodín geografie zúčastnili zaujímavej 

besedy s Ing. Petrom Čaplickým . Pán Peter Čaplický je Žilinčan, ale už 22 rokov pôsobí 

v Ázii, konkrétne v Číne. Nielen dobre pozná život v Čínskej ľudovej republike, ale je aj 

známym cestovateľom, horolezcom, fotografom a tiež spisovateľom. Napísal dve knihy pre 

deti o Číne. Prvá – „ Ni chao – Dobrý deň, Čína“ – je to cestopis a opisuje v nej svoje 

postrehy zo života najľudnatejšej krajiny sveta. Zároveň ju obohatil o svoje fotografie, ktoré 

zobrazujú krásu  pre nás tak vzdialeného štátu. Druhá –„ Príbehy z čajových lístkov “- 

rozpráva čínske ľudové príbehy a je tiež určená pre deti. Keďže  je dobrým rozprávačom, dve 

hodiny určené na besedu s ním ubehli veľmi rýchlo. Žiaci, ktorí sa učia o Ázii, mohli sa veľa 

dozvedieť o živote obyčajných ľudí v Číne, o školskom systéme, o kultúre, historických 

pamiatkach, ale tiež o jej prírode z osobných skúseností a zážitkov tohto na pohľad veľmi 

skromného, ale o to viac aktívneho človeka. Zaujali ich tiež prezentácie zaujímavých miest 

Číny, po ktorých nasledovalo kolo otázok a odpovedí. Žiakov zaujímalo veľa vecí, ale čas bol 

neúprosný. Sme veľmi radi, že si ho pán Čaplický našiel  a prišiel k nám. Práve teraz, keď 

čítate tieto riadky, on už má pracovné povinnosti v inej časti Ázie –  Kazachstane - 

a zaznamenáva všetky zaujímavosti svojím fotoaparátom. Preto aj tento článok nech je 

vyjadrením vďaky  za pútavé rozprávanie a tiež prianím krásneho pobytu v tejto krajine, 

plného rôznych nových zážitkov. A ak to čas nabudúce dovolí,  dovidenia pri ďalšej takejto 

akcii.  Napísala : Mgr. Emília Palicová 



 

 
 

Jedného pekného dňa, 30. apríla 2014, k nám zavítala 
skupina historického šermu Bojník. Šermiari z Bojníc 
pricestovali do našej školy už niekoľkýkrát. Na 
tohtoročnom predstavení sa zúčastnili žiaci 3. - 8. ročníka 
a všetkým - malým či veľkým - sa vystúpenie opäť veľmi 
páčilo. Počas „hodiny dejepisu naživo“ sme vo veľkej 
telocvični zažili  ukážku zbraní, oboznámili sme sa s ich 

históriou a 
vývojom, získali 
sme  zaujímavé 
informácie, boli sme svedkami podpálenia čierneho 
strelného prachu,... Niektorí si mysleli, že prach 
vybuchne, ale nakoniec iba zhorel   
Keďže počasie bolo priaznivé, na ihrisku nám Bojník 
predviedol  aj skúšku strelných zbraní. Niektoré buchli 
silnejšie, iné slabšie, ale to najlepšie si pre nás páni 
šermiari  nechali nakoniec. Vystrelili z dela ! Bol to taký 
silný rachot, že si niektorí až zakrývali uši.  

Vďaka páni šermiari i pani učiteľka Mojtová , všetkých nás to skutočne bavilo a už teraz sa 
tešíme na vystúpenie o rok.                                                             Lucka Ondrušková,  5.C, foto: MM 

 
Spoznávanie histórie Slovenska ma veľmi 
baví, preto ma potešila možnosť zúčastniť sa 
júnovej dejepisnej exkurzie s tajomným 

názvom 
„Pátranie po 

hradnom 
poklade.“ Kto 
by odolal ?  

Podujatie 
organizovala 

naša pani 
učiteľka dejepisu Monika Mojtová. Dozerali na nás aj pani učiteľky 
Alena Drexlerová a Zita Ševčíková. Veď autobus bol plný žiakov 
z 5.C, 6.A, 6.B a 6.C  Poklad sme hľadali v starobylej Nitre. Boli 
sme na Kalvárii, odkiaľ je prekrásny výhľad na mesto. Prešli sme 
hrad aj katedrálu, ktorá je zasvätená sv. Emerámovi. Počas 
prehliadky sme napäto počúvali rôzne príbehy z histórie Nitry. Mňa 
zaujal príbeh Corgoňa - obyčajného kováča, ktorý sa stal hrdinom. 
Naše putovanie históriou sme ukončili v Diecéznom múzeu, kde sme všetci získali poklad.  
Počas tohto výletu sme pútavým a zábavným spôsobom spoznali ďalšie tajomstvá našej histórie.                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                Filip Lach, 5.C, foto. MM 



 

V tomto školskom roku sa naši  žiaci  zúčastnili Školy v prírode v Terchovej v dvoch turnusoch. Prvý 
turnus absolvovalo štyridsať žiakov  druhého ročníka.  

Po nich  od 2. 6. do 6. 6. 2014  päťdesiat detí tretieho a štvrtého ročníka trávilo prekrásny týždeň plný 
aktivít v terchovskej prírode. O veselý a zaujímavý program sa postarali pani učiteľky Mgr. Jarmila 
Bandurová, Mgr. Renáta Vlčková, Mgr. Elena Perďochová, Elena Vlčáková, pani  vychovávateľka 
Agi Novotná a animátorky Petra, Mirka, Katka.  V pohotovosti bola aj zdravotná sestra pani 
Magdaléna  Kolembusová, ktorá  našťastie pre nás všetkých nemala veľa práce.  

Pani učiteľka Mgr. Renáta Vlčková vytvorila na našej stránke školy stránku Veselá školička -
http://veselaskolicka9.webnode.sk/. Bola určená pre všetkých rodičov, kamarátov, spolužiakov 
a všetkých zvedavcov. Tí mohli spolu s nami prežívať školu v prírode deň za dňom.  Prostredníctvom 
rubriky Napíšte nám sme sa spájali s našimi priaznivcami. Každý deň sme si našli čas na to, aby sme 
si odkazy  nielen prečítali, ale aj na ne  odpovedali.  Cez  okienko fotogalérie  sa mohlo každé zvedavé 
oko pozrieť na naše dianie.    

Medzi  aktivity  Veselej školičky patrili turistické vychádzky,  návšteva Dinoparku a lanového parku, 
wellness, opekačka, súťaže, beseda s horským vodcom Jozefom Bardym, základy jazdectva,  športové 
aktivity, miniZOO, výstup k soche Jánošíka, múzeum J. Jánošíka, Terchovský betlehem, miss 
Bosorka, rozlúčková diskotéka.  A pri tom všetkom sme  nezabudli ani na vyučovanie. Každý deň sme 
spoločne ukončili povesťou o okolitých hradoch  na dobrú noc.  

Na záverečnom večierku  sme boli  všetci obdarovaní veselým  diplomom a  milým darčekom .   Ako 
bonus získal každý účastník Školy v prírode DVD s videami a fotografiami.    

Týždeň sa veľmi vydaril, deti si priniesli veľa  spoločných zážitkov a super spomienok. Hurá do 
ďalších podobných akcií.                                                                                   Mgr. Jarmila Bandurová  

http://veselaskolicka9.webnode.sk/


 

Pri príležitosti,, Dňa Zeme“ sa žiaci 
ôsmeho ročníka zúčastnili  veľmi 
zaujímavej besedy s p. Evkou 
Pietorovou - botaničkou s CHKO 
KYSUCE. Téma besedy-,, Invázne 
rastliny na území  Kysúc,  resp. 
Slovenskej republiky“   bola veľmi 
aktuálna, keďže mnohí ľudia- 
záhradkári, majitelia súkromných 
domov, ale aj obce  v dobrom úmysle 
vysádzajú ,, všetko, čo je pekné " Žiaci 
mali možnosť dozvedieť sa mnohé 
zaujímavosti z oblasti výskytu  
inváznych druhov rastlín, ktoré boli 
k nám zavlečené z iných oblastí sveta 

a svojou obrovskou schopnosťou prežívať a rozmnožovať sa ,  vytláčajú naše pôvodné druhy 
rastlín zo svojich území. Je to problém všetkých susedných krajín, lebo príroda nepozná 
hranice. Najskôr sa žiaci oboznámili so zákonmi, ktoré zakazujú pestovať takéto rastliny ako 
okrasné v našich záhradách a v druhej časti prednášky mali možnosť vidieť,  akú majú  tieto 
rastliny podobu. Mnohí zistili, že viaceré z nich naozaj aj poznajú a dozvedeli sa, že niektoré 
môžu spôsobiť aj  závažné zdravotné problémy napr. boľševník obrovský (popáleniny), že sa 
takéto rastliny nemôžu vysádzať- vlastník pozemku musí takéto rastliny potom zlikvidovať na 
vlastné náklady. Zaujímavé rozprávanie p. Pietorovej zanechalo u žiakov určite veľa nových 
poznatkov a vedomostí. Pripájame aspoň základné invázne druhy rastlín, ktoré môžete 
najčastejšie nájsť v našej prírode a tiež zopár záberov priamo z besedy . Touto cestou chceme 
ešte raz vysloviť poďakovanie p. Evke Pietorovej, že si našla na nás čas a zaujímavo nás  
poinformovala  aj z tejto oblasti prírody. Ďakujeme ! 



 

14.5.2014 bol dátum ako 
každý iný. Celkom 
obyčajný . Ten náš bol 
však výnimkou. Pre nás, 
žiakov ôsmeho ročníka, 
znamenal dlho očakávanú 
návštevu nášho hlavného 
mesta. Spolu s pani 
učiteľkami  Ševčíkovou, 
Ševecovou a Svrčkovou 
sme si ráno museli 
privstať.  Náš autobus 
vyrážal  už o šiestej 
hodine. Počas cesty sme si 
samozrejme mohli spánok 

doplniť. 

Konečne sme tu! Prvou etapou našej exkurzie bol Slavín. Teraz už naozaj všetkým známy pamätník 
sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny. Naši ruštinári nám teda mali za povinnosť 
preložiť nápisy na tabuľkách. 

 Po tejto prehliadke sme opäť nasadli do autobusu a vydali sa na hrad. Presnejšie, na jeho nádvorie. 
Privítal nás silný vietor a z každej strany sme mohli počuť anglických či nemeckých prekladateľov. 
Chvíľami sme sa cítili, akoby sme na našom rodnom Slovensku neboli. Vychutnávali sme si krásny 
výhľad na celú Bratislavu, obdivovali sme mosty a všetko, čo poznáme z našich televíznych seriálov. 
Venovali sme pozornosť aj soche Svätopluka. Mohli sme sa zastaviť v obchodíku so suvenírmi, kde sa 
z každej strany ozývali hlasy zahraničných turistov. Kto má všetkým rozumieť? 
A práve tu sme si niektorí uvedomili skutočnosť, koľko ľudí z rôznych kútov sveta prejavuje záujem 
o krásu a históriu našej krajiny. Koľko národov zaujíma naša kultúra a pamiatky. Musím povedať, boli 
sme milo prekvapení. 

 Ďalšia zastávka – parlament. Na toto miesto sme šli s veľkým očakávaním. Časť z nás, možno 
nádejných politikov, zaujímalo rokovanie. Niektorí boli plní ilúzii o tom, čo budeme robiť, ak na nás 
vybehne televízia a začnú s nami robiť interview ako s najväčšími hviezdami.  Ďalšia skupinka horela 
nedočkavosťou a v kútiku duše snívala o tom, stretnúť kohokoľvek zo slovenského showbiznisu. Táto 
myšlienka sa verte - neverte premenila na realitu a boli sme svedkom natáčania. Obľúbený herec 
Lukáš Latinák mal rozhovor s TA3 priamo pred parlamentom. Určite sme nezostali bez povšimnutia.  
V parlamente sa našiel každý. Červené koberce, samí novinár, ľudia v oblekoch a kostýmoch.  
Dokonca sme sa dostali priamo na rokovanie. Tu nás oboznámili so zasadaním, prácou a pochopili 
sme, ako to tam celé funguje. Prezreli sme si prostredie i vzácne obrazy na stenách. 

Nakoniec nás čakala ďalšia časť. Prešli sme sa po Starom Meste, ktoré nás upútalo príjemnou 
atmosférou. Na Hviezdoslavovom  námestí sme mali krátky rozchod. Mohli sme obdivovať Slovenské 
národné divadlo, prejsť bratislavskými uličkami, stretnúť známych „čumilov“ a všetko 
zdokumentovať.  
Poslednou časťou, ako to na školských výletoch býva, bol rozchod. Úžasné 3 hodinky sme strávili 
v nákupnom centre Avion. Každý sa vrhol na obchody jeho srdcu najbližšie. K autobusu sme kráčali 
s plnými taškami spokojnosti a s úsmevom na tvári. 

Na záver, tento deň hodnotíme super pozitívne a veríme, že podobné exkurzie nás ešte čakajú!  
 
Petronela Lukáčová 8.B 
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1. Jedno ročné obdobie                        
2. Pádlo 
3. Má meniny 1.2.  
4. Jarný kvet 
5. Používame ho na mastenie  
6. Kreslíme naň a píšeme 
7. Kvet, ktorý má tŕnie 
8. Veľmi silný cit 
9. Orgán chuti 
10. Zelená rozprávková bytosť 
11. Nosíme to na nohách 
12. Bozk po anglicky 
13. Veľké zviera z Afriky 
14. Opak hlúpeho  

 Tajničku vhoďte do 25. júna 2014 do hlasovacej schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule školy. Výhercov 
odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. Tajničku pre vás pripravila Simonka Kmecová zo 4.B . 

Tajnička: __________________________________________________ 
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Dopíš a vymaľuj.  



 

 
V dňoch 26. 5. – 30. 5. 2014 sa uskutočnil plavecký kurz žiakov 4. ročníka v Žiline v krytej 
plavárni.   Všetci úspešne absolvovali  výcvik,  za čo  boli  odmenení  Mokrým  vysvedčením.  
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POĎAKOVANIE 
ĎAKUJEME VŠETKÝM 
UČITEĽOM, ŽIAKOM, 

RODIČOM 
A PRIATEĽOM 

ŠKOLY, KTORÍ SA 
PODIEĽALI 

V ŠKOLSKOM ROKU 
2013/2014 NA 

POMOCI A PODPORE 
NAŠEJ ŠKOLE. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla.  Ponúkame vám priestor pre vašu vlastnú 
literárnu tvorbu, pre vaše nápady a návrhy. Veríme, že aj vy sa stanete spolutvorcami nášho 
školského časopisu. Svoje námety, články  a fotky posielajte na : 
zaskolak.nabrezna@gmail.com 
Školský časopis pre vás pripravili: Laura Janíčková, Petronela Lukáčová, Marcel Vasiľák, 
Peter Kohút, Ivana Nemcová,  Veronika Šimášková, Natália Kubaščíková, V. Kubalová, 
Matúš Červienka, Filip Lach, Lucka Ondrušková, Tomáš Kastanaras, Beáta Holienčíková , 
Jarmila Bandurová,  Viera Ševecová, Ivan Jurkovič  
 

KUPÓN 
  ZÁŠKOLÁK 

5/14 

Vyzbierajte 3 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák 
v číslach 3/2014, 4/2013a 5/2014. Nalepte na papier a označte 
svojím menom a triedou, vhoďte  do hlasovacej urny 
umiestnenej vo vestibule školy do 25. júna 2014. Výhercov 
odmeníme a ich mená uverejníme v nasledujúcom čísle 
Záškoláka. 

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

Recept na krásne prázdniny 
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