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Beseda so spisovateľkou bola prvou zo série besied, 
kde majú žiaci možnosť stretnúť človeka, ktorý pracuje 
so slovom.  
 

Dňa 26.11 sa žiačky 8. a 9. ročníka stretli so spisovateľkou Máriou Ďuranovou, ktorá 

žije a tvorí v Kysuckom Novom Meste. Tak sme zbúrali mýtus, že spisovatelia sú ľudia, ktorí žijú vo 
veľkomestách, akými sú Praha, Viedeň, ale aj Bratislava. Spisovatelia sú ľudia, s ktorými možno 
zdieľame rovnakú stenu bytu, lenže živia sa svojou kreativitou a doma usilovne ťukajú do klávesnice.  
 
Na začiatku spisovateľku predstavila deviatačka Soňa Masarcová, ktorá si pripravila prezentáciu z jej 
života, tvorby a položila jej niekoľko otázok. Z nich sme sa dozvedeli, že spisovateľka už od malička 
mala rada slovenský jazyk a literatúru a čítala knihy. Chodila do našej školy a pamätá si ju ešte z čias, 
kedy sa na hornom poschodí učili gymnazisti. Aj medzi tých neskôr patrila. Vydala už 9 kníh a 10. je 
v tlačiarni. Vyjde začiatkom r.2015. Má dospelú dcéru, ktorá ju svojimi hláškami neustále motivuje, 

ale zároveň sa z nej stala aj prvá kritička 
maminých kníh. Mária Ďuranová píše romány pre 
ženy so skutočným príbehom a častokrát sa 
inšpiruje reálnymi postavami. Žiačky na záver 
položili niekoľko ďalších otázok a ona na ne z 
radosťou odpovedala. Najaktívnejšia Viktória 
dostala od spisovateľky aj  knihu Už sa nebojím, 
ktorá bola v r.2009 zaradená medzi 100 NAJKNÍH 
Slovenska. Rozpráva o živote hudobnej skupiny 
a speváčke Lenke, ktorá musí bojovať so 
zákernou chorobou. Naše ôsmačky a deviatačky 
mali vďaka besede možnosť nazrieť do procesu 

tvorenia kníh: dozvedeli sa nielen, ako sa rodí inšpirácia, ale aj kto je editor a aká je jeho úloha, kto 
vyberá titulnú fotografiu, ako sa rodí názov kníh, kto je recenzent a veľa ďalších zaujímavých 
informácií. Spisovateľka dúfa, že presvedčila o tom, že čítať sa oplatí. Písanie a ani čítanie predsa nie 
je trest, ale zábava.  

Napísali: Tomáš Tolnaj (9.C)  
a Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka besedy 

 



 

 

výhercovia tajničky zo Záškoláka  č. 1 / 2014 - 2015  sú Gabika Šidlová VII.A, Ester 
Klečková IV. A, Erik Rybanský IV.B  trieda. Výhercom srdečne 
blahoželáme a ceny doručíme. Tajnička  znie „  SLOVENSKO “ .a  

veselé 

Vianoce. 
Nech sú sviatkami plné lásky, 

29. októbra 2014 sa u prvákov usídlili tekvičky. Maľované, 
vystrihované, vyrezávané. Veď bol  Deň tekvičiek! A v tento 
neobyčajný deň nás navštívili aj naši kamaráti – predškoláci 
z MŠ 9. mája so svojimi pani učiteľkami.  

Pripravili sme si pre nich tekvičkové medaily, ktoré ich 
ochránili pred zaklínadlami ježibaby Teodory. Potom si 
prezreli naše triedy zahalené do tajomstva kúziel, spoznali 
našu školu a stretli sa so svojimi staršími kamarátmi prvákmi. 

Spoloč
ne sme 

sa zabavili, zaspievali si, ochutnali dobroty, čo pripravili 
maminky našich prváčikov, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme! 

Dúfame, že sa našim kamarátom škôlkarom u nás páčilo 
a  tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

Tento pekný deň bude všetkým pripomínať pamätný 
list, ktorý si odniesli so sebou..             Mgr.K.Jakubíková 

                                                       stromčekom  



                                       
  

Dobrá predpoveď počasia podporila 
naše rozhodnutie vybrať sa        v 
tieto  jesenné prázdninové  dni  do 
prírody. Pýtate sa kto ? Nuž 
tretiačikovia pani učiteľky Mgr. 
Martiny Janekovej a deti 4. B triedy. 
Naším cieľom bolo  rekreačné 
stredisko Veľké Ostré , ktoré sa 
nachádza v malebnom prostredí 
Kysuckej vrchoviny a Javorníkov 
priamo pod kopcom Veľké Ostré . 
Vykročili sme so slovami: "Poďme 

si spolu užiť  nádherné lesy a hory plné farebnosti ." A tak sme si užívali , kochali , fotili a dýchali 
svieži horský vzduch . Deti si zvečnili všetko , čo ich zaujalo .  Faunu i flóru . Pod chatou Ostré 
sme sa  zastavili na krátky oddych a občerstvenie . Výborným rozptýlením pre deti  boli preliezky, 
šmýkačky a miestny bufet, ktorý bol pôvodne zatvorený, ale  jeho majiteľ ho otvoril ako 
mávnutím čarovného prútika . A tak sme sa mohli hostiť teplým čajíkom i rozličnými 
sladkosťami. Nezabudli sme, že na vrchole sa cesta nekončí, preto sme si ponechali silu aj na 
cestu späť . Po túre sme sa lúčili s  príjemnou svalovou únavou  a hŕbou milých spoločných 
zážitkov .             Mgr. Jarmila Bandurová 

 

Dňa 20.novembra 2014 boli naši najmenší školáci pasovaní veľkou ceruzkou v Písmenkovom 
kráľovstve  medzi  žiakov našej školy. 
Ešte predtým však museli zobudiť princeznú ABECEDU, poskladať postrácané písmenká, 
uhádnuť čarovné čísla a predniesť slávnostný sľub. Potom už mohla jej veličenstvo kráľovná  
pristúpiť k samotnému pasovaniu. 
Právoplatnosť tohto slávnostného aktu potvrdil i pán riaditeľ PaedDr. I. Drexler vo svojom 
príhovore. 
Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali  Pamätný list, sladkú maškrtu a svoj prvácky 
sľub potvrdili odtlačkom prsta.  
Podporiť našich prvákov prišli rodičia, príbuzní aj priatelia. 
 
Aké to bolo, si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 
 



 

    
V piatok 24.10.2014 sa žiaci 9.B, 
9.C a 8.A  zúčastnili exkurzie  do 
výrobného závodu spoločnosti 
Coca–Cola HBC Slovenská 
republika, s. r. o. v Lúke pri 
Piešťanoch a  Balnelogického 
múzea.  Cestou sme videli hrady 
Beckov a Trenčiansky hrad . Cesta 
ubiehala rýchlo. O hodinu sme 
zastavili v kúpeľnom meste 
Piešťany, kde sme videli symbol 
piešťanských kúpeľov - 
Barlolamača, Kolonádový most a 
samotné kúpele s prameňom liečivej 
minerálnej vody. 

O deviatej  nás privítali v závode. 
Sprevádzala nás veľmi milá sprievodkyňa . Najprv nás zoznámila s históriou závodu i so 
súčasnou náplňou práce. Potom sme sa všetci obliekli do reflexných viest, dostali sme 
okuliare a išli sme na prehliadku. Zaujala nás príprava pracovísk, umývanie a prípravu fliaš  a 
obrovský sklad, kadiaľ sa preháňali vysokozdvižné vozíky. Škoda len, že stroj, ktorý fľaše 

vyfukuje bol práve odstavený z 
dôvodu technickej poruchy a tiež 
plnička. Na záver každý dostal fľašu 
Coca–Coly.  

Zo závodu sme sa vybrali do 
Balneologického múzea 
v Piešťanoch, ktoré  sa venuje 
dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na 
území Slovenska, ako aj histórii 
regiónu Piešťan. Nachádza sa tu 
expozícia archeológie, histórie a 
etnografie regiónu Piešťan, unikátne 
nálezy od staršej doby kamennej z 
Moravian nad Váhom, odkiaľ 
pochádza aj svetoznáma 22 800 

rokov stará soška Moravianskej Venuše vyrezaná z mamutieho kla, jediná známa ženská 
plastika z územia Slovenska. Ďalej z bohatých hrobov zo Stráží, nálezy z lokality "Starý 
kláštor", história mesta a využitia termálnych vôd Piešťan, pozoruhodná expozícia ľudovej 
kultúry - kroje, plastiky, keramika a pôvodný starý dom so slamenou strechou.  

 Posledná zástavka bolo mesto Trenčín, centrum  stredného Považia.  

Po obhliadke mesta sme sa vrátili do autobusu a nasledovala cesta domov.  Príjemne unavení, 
ale bohatší o veľa zážitkov, poznatkov i vedomostí sme o 16,00 hodine dorazili šťastlivo 
domov. 

 Mgr. Mária Vlčáková 
 



 

 
Naša exkurzia sa začala na autobusovej 
stanici v Kysuckom Novom Meste. Prvá 
zastávka bola v meste Kittsee, ktoré je 
zároveň hraničné mesto Rakúska 
a Slovenska. Navštívili sme tam 
čokoládovňu aj s ochutnávkou, na ktorej 
sme si veľmi pochutili. Neskôr sme sa 
presunuli do hlavného mesta Rakúska, do 
Viedne. Kde sme mali viac zastávok. 
Najprv sme sa šli pozrieť do Technisches 
museum. Mali sme možnosť vidieť 
mnoho rôznych vecí. Toto múzeum 
obsahuje 5 poschodí. Na každom z nich 
sme mohli vyskúšať množstvo 
interaktívnych exponátov na vyjadrenie 
zákonov fyziky. Napríklad : naklonená 

roviny, kladka, elektrické výboje a iné. Avšak niektoré poschodia boli zamerané aj na výrobu železa 
a vývoj železničnej dopravy. Ďalšou zastávkou bol zámok Schönbrunn. Na jeho nádvorí sa nachádza 
múzeum kočov, kde sme mohli vidieť koč slávnej princeznej Sisi. Po tejto prehliadke, sme ostali na 
vianočných trhoch s krásnou výzdobou, množstvom ľudí a príjemnou adventnou atmosférou. Po 
splnení nášho bohatého programu sme dostali rozchod v obchodnom centre HUMA. Domov sme 
odchádzali veľmi vyčerpaní, ale zároveň plní zaujímavých zážitkov.   Kristína Čavajdová 9.B  

 
 
 
Tak ako  minulý školský rok, aj  tento rok pracuje v našej škole turistický krúžok. V rámci tohto 
krúžku žiaci spoznávajú okolie nášho regiónu. Nielenže sa nadýchajú čerstvého vzduchu, pokochajú 
krásami našej úžasnej prírody, ale naučia sa aj základné pravidlá správania sa v prírode ,  ako a kde 
správne založiť oheň, čo by mal turista vedieť, keď ide do hôr a pod. Zatiaľ sme uskutočnili tri túry- 
na Roháče v Západných Tatrách, Straník a na Snežnické lúky-Brodnianku. Každá bola pre našich 
turistov niečím zaujímavá – Roháče –plesá, Straník- výhľad na celú Žilinu, miesto odkiaľ lietajú 
paraglajdisti, Brodnianka- súčasť Kysuckej brány.                                      Mgr. Janka Vaňková  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNEŽNICKÉ LÚKY                            KAPLNKA VO VADIČOVE-CESTA NA STRANÍK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                NA STRANÍKU                                                 Výstup na ROHÁČE 
  



 

Nevieme, kedy vznikla hračka, 
ale všade tam, kde žil človek 
s deťmi, vznikali i hračky. Hry 
a hračky sú nevyhnutnými 
nástrojmi pre rozvoj dieťaťa, 
sprevádzajú človeka od 
kolísky. Inšpirujú deti k hre, 
učeniu a skúmaniu sveta. 

Dňa 11.11.2014 si žiaci 4. 
ročníka a 3.A triedy pozreli 
výstavu historických hračiek 
v Kaštieli Radoľa. Deti mali 
možnosť vidieť bábiky, riad, 

domčeky, drevené zvieratká, autíčka, stavebnice, kocky a iné hračky. Dozvedeli sa, že deti sa 
hrali s tým, čo našli, hračky si zhotovovali samy alebo im ich niekto vyrobil. Na ich výrobu sa 
používala hlina, drevo, kov, ale i slonovina. V 17. storočí sa už nezhotovovali iba 
príležitostne, ale začali vznikať remeselné dielne na výrobu hračiek z cínu, vosku či papiera. 
Hračky kopírovali existujúci svet dospelých, bábiky mali svoje domčeky, zariadené kópiami 
nábytku a kuchynského náradia.  Na začiatku 19. storočia dochádza k zlacneniu ich výroby, 
a tak boli dostupnejšie  pre všetky vrstvy obyvateľstva. V 20. storočí sa hračky sa stali 
priemyselne vyrábaným tovarom. Najstaršími hračkami výstavy boli drevená postieľka pre 
bábiky, porcelánová bábika, malý kovový kočík i kovové vlakové vozne. Sú tam aj bábiky 
z 50. až 60. rokov,  plyšové hračky i detské knižky a učebnice. Výstavu dopĺňajú i zaujímavé 
dobové fotografie. Na záver výstavy si deti nakreslili hračku, ktorá sa im najviac páčila. 
Výstava všetkých prítomných zaujala a milo prekvapila. Žiaci si z nej odniesli veľa pekných 
zážitkov. Mgr. Jana Čelková 

 
 
Všetci  vieme, že v dnešnej  modernej dobe je dôležité ovládať 
aspoň jeden cudzí jazyk. Ak aj nejaký vieme,  je nutné neustále sa 
v ňom zdokonaľovať.  A čo  môže byť lepšie, ako pokúšať sa 
o zlepšenie nenásilnou a zábavnou formou. 
A takto to robíme aj my. Spájame angličtinu s ďalšou dobrou vecou – 
čajom. Popíjame chutný čaj a pritom čítame napínavé poviedky. Naše 
„anglické čajové stretnutia“ sa konajú v piatok po škole. Sú založené na 
dobrovoľnom princípe. Čítame text, snažíme sa mu porozumieť , 
vysvetľujeme si slovíčka. Momentálne sa venujeme knihe Lord Arthur 
Savileś Crime and Other Stories od známeho anglického spisovateľa 
Oscara Wilda. Kniha sa nám  všetkým páči a nemôžeme sa dočkať tajomného odhalenia 
zločinu a toho, kto z nás mal pravdu. Veríme však, že si ešte prečítame mnoho ďalších 
skvelých kníh. Budeme spokojní, ak nás bude časom viac. Viac ľudí s podobnými záujmami 
a radosťami. Tak čo? Nechcete sa pridať? Ak áno, kontaktujte pani učiteľku Ondrejášovú.                             
Michaela Okapalová 8.C 



 

 
Aj tento rok sme zažili vyučovanie v halloweenských maskách. Na hodine slovenského 
jazyka a dejepisu – s p. uč. Mojtovou a na hodinách angličtiny - s p. uč. Vnukovou, 
Ondrejášovou a Hmírovou. Zaujímavou formou sme si opäť priblížili históriu a tradície 
jesenných sviatkov, a aj  sme sa dobre zabavili                   strašidielka zo 6.C, foto M.M. 
 

 
 
 
 
 

Hádanka  
Je to krátky príbeh , ktorý vždy prináša ponaučenie alebo  sa vysmieva zlu.   Hlavnými 

postavami sú  väčšinou zvieratá.  Zvieratám sa pripisujú ľudské vlastnosti.  Čo je to? 

Myslím, že takmer každý štvrták, a nielen ten,  by vedel, že odpoveď na hádanku  znie BÁJKA 

.Tejto téme sme sa venovali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc.                                                                                                             

Cieľom našej aktivity bol EZOP A JEHO BÁJKY. Keď EZOP putoval po starovekom Grécku 

a rozprával svoje bájky rôznym poslucháčom, vôbec netušil, že aj o stáročia neskôr sa budú 

rovnako páčiť  deťom aj dospelým. Zaujímavé je, že Ezop, nikdy svoje bájky nenapísal, no iní ľudia ich zapísali 

namiesto neho.  A tak aj my  sme si mohli  vychutnávať atmosféru bájok a poučení .  Čítali sme viaceré z nich. 

O psovi a levovi , O myši a býkovi, O zajacovi a korytnačke . Mottom nášho dňa bolo ponaučenie:   Keď si 

vytrvalý, aj pomaly zájdeš do cieľa .Prostredníctvom tejto aktivity  sme využili možnosť zopakovať si 

napríklad pravopis vybraných slov , ktorý stojí na prvom mieste v súčasnom preberaní nášho učiva zo 

slovenského jazyka.  A neboli sme len pasívnymi čitateľmi bájok.  Veľmi hravo sme sa zhostili roly 

spisovateľov , ilustrátorov  i prednášateľov.  Písali sme vlastné bájky inšpirované EZOPOM , maľovali k nim 

obrázky a napokon reprodukovali  svojim spolužiakom. A tak ako každý rok, aj  v tieto dni viedli naše kroky do  

Mestskej knižnice , v ktorej sme stálymi hosťami už od prvého ročníka.  Usadili sme sa v oddelení pre deti 

a mládež, kde nás čakali milé a usmiate zamestnankyne knižnice. Mali pre nás pripravené dokonalé dopoludnie, 

v ktorom sa obmieňalo čítanie bájok s riadeným rozhovorom , výrobou masiek zvierat a dramatizáciou bájky. 

Z knižnice sme odchádzali s novými poznatkami , s pocitom super stráveného dopoludnia, a samozrejme pod 

pazuchou s novou vypožičanou literatúrou .  

Skúste si aj vy zobrať do rúk EZOPOVE BÁJKY . Možno prostredníctvom nich pôjde viacero vašich životných 

situácií ľahšie.   Mgr.  Jarmila Bandurová 



 
 

 
 
Exkurzia sa uskutočnila  17.10.2014. Ráno sme sa stretli pred hlavnou budovou našej školy. 
Neskôr prišiel pre nás autobus, ktorý nás odviezol do mincovne v Kremnici. Počúvali sme 
výklad o mincovni, ako sa razia mince a iné zaujímavosti. Pani učiteľky si nás rozdelili do 
skupín, jedna obzerala novú mincovňu, kde sa razia mince pre rôzne štáty. Druhá skupina 
sledovala stroje v starej mincovni  - ako sa vyrábali mince kedysi a ako si to dnešní ľudia 
zľahčili. Nakoniec  sme si mohli vyraziť svoju mincu. Po krátkom občerstvení  nás autobus 
odviezol do planetária v Žiari nad Hronom. Prvý bol výklad o planétach, kométach, galaxiách 
a ako môžeme pozorovať rôzne objekty na oblohe. Potom  na rad prišlo niečo zaujímavé. 
Sadli sme si do pohodlných kresiel naklonených tak, aby sme sa pozerali na strop. Svetlá sa 
zhasli a pomocou zaujímavého stroja sme počúvali a pozorovali na pocitovo ozajstné planéty 
a telesá. Po tejto aktivite sme sa presunuli do miestnosti v tvare ufa. Tam si nás vyskúšali, či 
sme dávali pozor. Rozlúčili sme sa a nasadli do autobusu. Po dlhšej dobe autobusom sme 
narazili na úsek nabúraného auta, kde sme asi pol hodinu stáli. Na konci daždivého, no 
zaujímavého dňa sme pricestovali domov. 
Čo sa nám najviac páčilo? : 
• „Najviac sa mi páčila nová mincovňa“ – Maťa K. 
• „Najviac sa mi páčilo premietanie na strope v planetáriu“ – Nika B. 
• Veľmi sa mi páčilo veľké množstvo mincí v novej mincovni .  Ivana Hulínová 

 

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnilo v našej škole stretnutie priaznivcov matematiky, aby 

si zmerali svoje sily na tradičnom podujatí -  Dopoludnie s matematikou. Každá trieda mala 

svojich zástupcov, ktorí sa popasovali s rôznymi zaujímavými úlohami a ako bonus riešili 

sudoku.  Na riešenie úloh mali 60 minút. Všetky družstvá stihli odovzdať riešenia úloh v 

stanovenom limite. Na všetkých riešiteľov čakalo malé občerstvenie, aby si pri sladkej 

odmene skrátili čakanie na výsledky. V mnohých prípadoch prebiehala medzi súťažiacimi 

diskusia na tému – Príklady. O umiestnení rozhodlo poradie odovzdania riešení. Umiestnenie 

na prvých troch miestach bolo nasledujúce: 

1.miesto 7.C  16 bodov 

2.miesto 9.B 16 bodov 

3.miesto 7.A 15 bodov  

Víťazom blahoželáme.     Príklady sú opravené, výsledky prekonzultované, ceny sú rozdané. 

Žiakom deviateho ročníka ďakujeme za účasť. Svoje vedomosti budú môcť v ďalšom 

školskom roku preukázať už na iných školách. S ostatnými sa tešíme na stretnutie v budúcom 

školskom roku ( samozrejme s inými, náročnejšími úlohami J ).                                                       

Mgr. Miroslava Kováčová 



 

 

 

Dňa 14. novembra 2014 mali žiaci druhých 

ročníkov možnosť zažiť integrované tematické 

vyučovanie na tému:“ Nákupovo“.  Integrované 

vyučovanie umožňuje efektívnejšie uplatňovanie 

medzipredmetových vzťahov v obsahu 

jednotlivých vyučovacích predmetov a najmä 

prepojenie teoretických poznatkov s praktickými 

činnosťami. Skutočný život je to najlepšie  

kurikulum  pre žiakov v 21. storočí.  Druháci si 

v triedach vytvorili svoj obchod,  v ktorom bol 

„skutočný tovar“. Na hodine slovenského jazyka 

si žiaci napísali nákupný 

lístok, v tvare nákupnej 

tašky, aby nezabudli,  čo 

všetko si majú kúpiť. 

Zamerali sa pritom na 

obsah, na čítanie 

s porozumením 

a v neposlednom rade aj na úpravu pri písaní 

nákupného lístočka. V rámci vyučovania 

matematiky druháci riešili slovné úlohy zamerané 

na obchodné úlohy. Dozvedeli sme sa z nich 

napríklad, koľko stoja banány a koľko jabĺčka. Na 

záver integrovaného vyučovania na tému Nákupovo 

sa druháci zahrali na „Obchod“. Niektorí žiaci boli 

predavači a predavačky a niektorí boli kupujúci. Na 

kupovanie sme použili papierové maketky peňazí, 

skutočné  peňaženky, ktoré si žiaci priniesli z domu 

a igelitové tašky, do ktorých si dávali tovar, ktorý 

kúpili. Táto časť sa  im páčila najviac a domov si 

odniesli úsmevné zážitky a dúfame, že aj príjemné 

pocity, ktoré sme sa im ako vyučujúce, snažili žiakom sprostredkovať.   

                                                                     Mgr.Edita Zvaríková Kubalová 



 

 Dňa 27.10.2014 sa v našej škole uskutočnil Medzinárodný deň školských 
knižníc. Najprv nás rozdelili do tried a do skupín. Pani učiteľky nám 
rozdelili práce, my, šiestaci sme rozoberali Ezopove bájky. Pani učiteľka 

povedala , že máme rozobrať aspoň 3-4 bájky. Keďže v skupinke sme boli tri, tak sme si ich 
rozdelili ,každá robila jednu bájku. Najskôr sme písali osnovu ,potom prostredie, ponaučenie.... 
Počas hodín sme pracovali a zároveň sme sa spolu rozprávali a pomáhali si. Počas prestávok 
nás chodili navštevovať naši spolužiaci. Komentovali naše práce, troška nám pomáhali, ale 
hlavne ich chválili a z toho sme mali radosť. Počas tretej hodiny sme z konceptu vytvorili 
čistopis .Museli sme dávať veľký pozor, aby sme sa nepomýlili a aby sme nepomýlili ďalších 
päť skupiniek .Takže táto hodina bola taká tichšia. Cez štvrtú hodinu sme sa skvelo zabávali, už 
sme to všetci mali pekne prepísané a už sme si maľovali, lebo žiadna rozprávka nemôže byť 
bez ilustrácie.     Cez piatu hodinu sme boli v takom väčšom napätí, nevedeli sme, či to 
stihneme. Zostávala nám už len jedna hodina. Tí rýchlejší a šikovnejší už boli s prácou hotoví. 
Pomohli nám s poslednými úpravami. Na šiestu hodinu prišli spolužiaci, ktorí robili 
prezentáciu o Ezopovi. Bolo to zaujímavé, veľa sme sa o ňom naučili. Piataci robili ruské 
ľudové rozprávky. Priblížili nám rozprávku o Mrázikovi. Bol to naozaj pekný deň. Ďakujem  
pani učiteľke Štefánkovej , že mi ho dovolila stráviť v literárnom duchu.       Soňa Vlčková 6.B 
 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme na našej škole 
dňa 27.10.2014 zorganizovali Deň šk. knižníc. 
So súhlasom pána riaditeľa toto podujatie prebiehalo počas vyučovania. 
Aby sa do tohto podujatia mohli zapojiť aj iní žiaci, naše projekty sme 

prezentovali v interaktívnej učebni, kde boli prítomní aj naši učitelia. 
Na začiatku pani učiteľka celý program kratučko uviedla. Prvé tri vyučovacie hodiny sa niesli v 
znamení príprav našich projektov a v dlhom listovaní v knihách. Potom sa žiaci a pedagógovia 
 presunuli do interaktívnej učebne, kde každá trieda za seba predvádzala svoj výtvor a ukázala 
malé prezentačné schopnosti. Hovorilo sa o tvorbe, vymieňali sa dojmy a zážitky. 
Cez piatu a šiestu vyučovaciu hodinu bolo vyhodnotenie našich projektov. Myslím si, že to bol 
veľmi dobrý nápad zorganizovať túto akciu, aby sme si pripomenuli tento deň a oprášili sme si 
aspoň časť poznatkov z literatúry. 
Vo mne a určite aj v ostatných žiakoch to prebudilo potrebu čítať viac knihy. Takéto niečo by 
sa malo konať každý rok. Spoznali by sme nové diela, nových autorov a určite by sme sa aj 
veľmi dobre zabavili,...:-) Mirka Svrčková 
 
 

Dňa 27.10. 2014 sa v našej škole uskutočnila akcia s názvom „Deň 
školských knižníc“. Pre triedu 5.B to znamenalo jednu vyučovaciu hodinu 
strávenú s pani knihovníčkami z Mestskej knižnice v KNM. Pripravili im 
pestrý program na tému slovenské a ruské ľudové rozprávky. Na začiatku 
deti prezentovali svoje projekty o ruských ľudových rozprávkach, napr.: 

Mrázik, Dievča a medveď, či Lenivá pinka pred svojimi spolužiakmi. Potom si spoločne 
prečítali časti z rôznych slovenských a ruských ľudových rozprávok a ich úlohou bolo nájsť päť 
rozdielov medzi nimi. Na záver bola pre všetkých pripravená veľká stolová hra, pri ktorej si 
zopakovali všetko, čo sa počas celej hodiny naučili.                            Andrea Javoríková, 8. A 



 

 

Radosť rozdávaním rastie.  

To sú slová , ktoré sme si väčšmi 
uvedomovali 28. a 29. novembra . Človek 
je šťastný, keď sa so svojou radosťou delí 
. Aj my, deti štvrtého ročníka, pani učiteľka Mgr. Anička Ochodničanová a Mgr. Jarmila Bandurová 
sme chceli prežiť tento krásny pocit .  Preto sme sa v tieto predvianočné dni stretli v obci Oščadnica, 
ktorá leží pod masívom Veľkej Rače , najvyšším vrchom regiónu Kysúc.   

Ubytovali sme sa  v  penzióne Gájuz, v ktorom nám jeho zamestnanci pripravili príjemnú atmosféru 
na strávenie spoločných chvíľ . Čakalo  nás množstvo  nových  a zaujímavých aktivít.   V úplnom, 
začiatku sme si vytvorili srdce priateľstva,  ozdobené našimi menami,  v ktorom nesmela chýbať 
láskavosť, dôvera, spravodlivosť či statočnosť . Do čierneho mraku sme  schovali klamstvo , lakomosť 
i bitkárstvo. Utkali sme pavučinu priateľstva, prostredníctvom ktorej sme sa presvedčili o krehkosti 

vzťahov medzi nami . Skloňovali 
sme slovo radosť . Kládli sme si 
rôzne otázky, ako : Čo je podľa 
teba radosť ? či : Komu prinášaš 
radosť ? Zahrali sme si 
nezvyčajné pexeso – Ako ma 
vidia spolužiaci . No a toto 
všetko sme premiešali spevom, 
tancom i hudbou . Naším 
favoritom na tieto dva dni sa stal 
Palčekový tanec. Piatkový večer 
sme ukončili Pyžamovou párty , 
na ktorej nesmel chýbať pekný 

kreslený film, čipsy, chrumky, čokoládky a teplý čajík , ktorý nám priniesla milá pani čašníčka . V 
sobotu nás prebúdzal do nového rána prenikavý zvuk zvončeka . Tento deň sme začali rannou 
rozcvičkou a sýtymi raňajkami. Keďže počasie bolo priaznivé, viedli naše kroky do zimnej prírody . 
Vybrali sme sa na prechádzku ku Kalvárii v Oščadnici , kde sa schádzajú  pútnici z Kysúc, ale aj z 
iných  končín našej vlasti.  Aj v tento deň sme si vzájomne rozdávali radosť. Tak ako sa blížili 
posledné hodiny našej spoločnej 
aktivity, tak silneli slová od detí . 
„Zostaňme ešte! Predĺžme si 
pobyt! Prečo už  musíme ísť?“ 
Avšak čas nezastavíš . A tak sme 
spoločne písali poďakovanie tým, 
vďaka ktorým  sme tu mohli byť. 
Na prvom mieste to boli rodičia 
a potom pani učiteľky. No a už 
len zostávalo zbaliť si diplomy, 
malú sladkosť , poslednú 
batožinu a vykročiť na cestu 
domov tou pravou nohou.  

Radosť rozdávaním rastie. A 
preto, ak ju máš vo svojom srdci, podaj ju ďalej.                        Mgr. Jarmila Bandurová  



 

Návšteva misionárov 
Dňa 1. 12. 2014 našu školu navštívili misionári, ktorí sú v Kysuckom Novom Meste na 
týždennom spoločenstve. Stretávajú sa s ľuďmi pri slávení sv. omše, prednáškach, 
katechézach, ale aj osobne s mužmi, ženami i deťmi. Práve pre stretnutie so žiakmi si vybrali 
našu školu, priniesli nám povzbudivé slovo, radostnú atmosféru a svedčili o svojom vzťahu k 
Bohu a o Jeho láske k nám. Srdečne im ďakujeme a želáme veľa síl v Pánovej vinici. 

 

 

Ľudové misie vo farnostiach sú prioritou  Redemptoritov. V krátkosti sa prestavili takto:  

„My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia. 
Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša 
existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním 
spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na 
misách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. 
Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia 
najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom, 
rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty 

nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života 
a deliť  sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a 
spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.“ 

Viac si o rehoľnom spoločenstve Redemptoristov môžete prečítať na stránke: www.cssr.sk 

                   Mgr. Anna Ochodničanová                                           

http://www.cssr.sk/


 

 

Keď  deti  začnú  chodiť  do  školy, 
strávia v nej značnú časť svojho života. 
Práve školská  trieda je  to , čo významne 
ovplyvňuje  každého  školáka 
.Prostredníctvom nej si  deti vzájomne  
precvičujú  rôzne role a  rôzne  formy  
spolupráce . Učia sa  učiť, nadväzovať 
kontakt , komunikovať  i  vytvárať  si 
kamarátske vzťahy . V ich živote 
zohrávajú významnú úlohu spolužiaci , 
s ktorými sú v každodennom kontakte . 
Práve z tohto dôvodu sme v piatok 7. 
novembra  pozvali  medzi nás pani Mgr. 
Danu Dolinayovú . Zavítala k nám  nie 
po prvýkrát. Spoločne sa stretávame už od 
prvého ročníka . Témou dnešného dňa 
boli : „  Vzťahy medzi nami  “.  Deti 
všetkých štvrtých tried sa postupne 
zapojili do zaujímavých aktivít, ktoré si 
pre nich pani Dolinayová  pripravila. Aj 
takouto formou sme chceli prispieť 
k rozvoju pozitívnych vzťahov medzi 
nami.  Želaním vzájomnej úcty , dôvery , 
povzbudzovania a spolupráce sme 
ukončili  príjemné stretnutie , s príjemným 
človekom . Veľmi pekne ďakujeme pani 
Mgr. Dane Dolinayovej za ústretovosť , 

milý úsmev a pozitívne reakcie, ktoré v nás vždy zanecháva .                       Mgr. Jarmila Bandurová  

Skoro každý z nás má doma nejakého domáceho miláčika , alebo u starkých chováme rôzne úžitkové 
zvieratá. Sú akoby členovia našich rodín. Staráme sa o  ne, snažíme sa ,aby boli spokojné. No nie 
všetky zvieratká sa majú tak dobre. A preto bol vyhlásený 10. december za Medzinárodný deň práv 
zvierat. Tento deň majú akoby svoj sviatok nielen domáci maznáčikovia, ale všetky zvieratá na Zemi. 
K živočíchom treba pristupovať 
racionálne a s istými etickými zásadami. 
Znamená to, že sa nesmú zvieratá týrať, 
nesmie sa im ubližovať. Za týranie 
zvierat sa považuje – nevhodné 
správanie- malé chovné priestory, 
nedostatok potravy, obmedzovanie 
pohybu a hrubé zaobchádzanie s nimi. 
Takéto správanie ja odsúdeniahodné 
a považuje sa za trestný čin.  Blížia sa 
Vianoce -sviatky lásky a pokoja- verme 
tomu, že po ich  skončení nenájdeme na 
ulici ani jedno opustené zvieratko .                                                                                      
Mgr. Janka Vaňková  



PREZENTÁCIA EXKURZIE VO VESTIBULE   
ŠKOLY 

„Nikto si neuvedomuje, aké nádherné je cestovanie, až kým nepríde domov a nepoloží hlavu na 
svoj starý známy vankúš.”  (Lin Yutang) 

V piatok 28.novembra 2014 žiačky, ktoré sa zúčastnili exkurzie do Bruselu – Windsoru a Londýna, 
predstavili ostatným žiakom školy to, čo na svojom putovaní po Európe videli, navštívili, 
priblížili svoje dojmy a vypracovali plagáty k pamiatkam, ktoré ich očarili.  

Prezentácia prebiehala počas šiestich vyučovacích hodín vo vestibule školy a bola doprevádzaná 
videom, ktoré si v súčasnosti môžete pozrieť už aj na webovom sídle našej školy. Plagáty sú dočasne 
k nahliadnutiu vo vestibule školy. Cieľom prezentácie bolo rozšíriť obzor žiakov a motivovať ich 
zúčastniť sa podobného pobytu niekedy v budúcnosti. Už aj známy filozof Sv. Augustín povedal: „Svet 
je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu.”  

Najbližšie sa kroky žiakov vydajú v mesiaci jún 2015 do Francúzska, aby navštívili Paríž a prežili 1 deň 
zábavy v Eurodisneylande. Veríme, že väčšina z Vás, žiakov našej školy, by si takýto výlet na konci 
školského roka zaslúžila za svoje žiacke snaženie  Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u p.uč. 
Jantošíkovej alebo Madigárovej Kubišovej a prvú zálohu z ceny exkurzie doniesť do 19.decembra.  

„Každé cestovanie má svoje výhody. Ak cestovateľ navštívi lepšie krajiny, môže sa naučiť, ako tú 
svoju zlepšiť. Ak ho osud zavedie do horších, aspoň sa naučí si tu svoju užívať.“  (Samuel Johnson) 

Napísala: Mgr. Jolana Madigárová Kubišová 

 



                                                               ZDRAVÁ ŠKOLA 

 
Ako tradične, celý bol venovaný im – sladkým, šťavnatým, chutným, 

červeným, zeleným aj žltým, guľatým jabĺčkam. V rámci ITV na túto tému deti tvorili mapy 
mysle o jabĺčku, košík sme naplnili matematickými jabĺčkami. Aby nám bolo veselšie, pozvali 
sme si predškolákov z MŠ – Komenského v Kysuckom Novom Meste. S nimi sme si zaspievali, 
jabĺčka počítali aj písmenká čítali. S našou pomocou si každý z nich vyrobil originálneho 
jabĺčkového panáčika, ktorý ich sprevádzal cestou späť do škôlky. 

 

Šťavnaté jabĺčko,                     Jabĺčko, si červené,                    Jabĺčko, jabĺčko, 
červené má líčko,                    budeš isto výborné .                 chutíš tak sladúčko. 
keď ho ja ochutnám,           Zahryznem do teba hneď,          Keď ťa ja odtrhnem, 
dobrý pocit mám.                    veď si sladké ako med.            veru ťa celé zjem. 
Sofinka Buttová                        Ninka Trnovcová                       Miško Máca 

Krásnu jeseň máme,                                                                     Teším sa mamička 
jabĺčko si dáme.                                                                             na chutné jabĺčka. 
Každý jeden kamarát,                                                                Zjem ich celé, celučké, 
pochutí si na ňom rád.                                                               bo sú veľmi sladučké. 
Jožko Cáder                                                                                   Monička Holíková 

Moja milá Sonička, odtrhni si jabĺčka.     V jeseni je krásne, keď jabĺčko vyrastie. 
       Odtrhni si zo dva razy,                                    Žlté, zelené, červené, 
        veď sa nikto neurazí.                                   všetky sú pekne sfarbené. 
        Klárka Vachálková                                          Emka Buganová      
                                                                                                                     Mgr. Ľubomíra Hrušková             
 



 

Dňa 28.10.2014 sa uskutočnila exkurzia do Poľska pre 
žiakov 9. ročníka.  Zišli sme sa pred školou skoro ráno - 
už o 6. hodine. Naším cieľom boli  mestá Oswienčim, 
Wadovice a Krakov. 

Najprv sme sa vydali do Oswienčima, kde sme sa 
dozvedeli dosť veľa z histórie druhej svetovej vojny – 
o jej krutosti. Pani sprievodkyňa nás zaviedla do dvoch  
koncentračných  táborov. Prvý - Auschvitz sa rozprestiera 

na 6 ha a je rozdelený na viacero blokov, v ktorých sme videli pozostatky ľudských častí 
vlasy, oblečenie, topánky, kuchynské náradie, kufre a fotografie väzňov, z ktorých niektorí 
žijú dodnes a pri spomienke na tábor im behá mráz po chrbte. Prezreli sme si aj plynovú 
komoru, kde na Židov zhadzovali smrtiaci cyklón B, po ktorom ich mŕtvoly spaľovali. Druhý 
tábor Birkenau s rozlohou 140 ha, ktorý leží na pozostatkoch dediny Brezinka, je rozdelený 
na mužskú časť, ženskú časť a vykladaciu rampu, ktorá sa stala pre niektorých Židov 
poslednou zastávkou v ich živote. Sčasti je to len zrúcanina, pretože Nemci v dôsledku 
ukončenia vojny začali zahladzovať stopy.  

Ďalej sme sa presunuli do Wadovíc- rodného mesta Jána Pavla ‖., ktorému je na námestí 
zasvätený kostol. Vedľa neho má postavenú sochu. Tu sme dostali čas na nakúpenie 
tradičných poľských cukríkov- kroviek. Potom sme pokračovali prehliadkou bývalého 
hlavného mesta Krakov, v ktorom sme navštívili hrad Wavel a kostol, v ktorom boli 
pochovaní panovníci Poľska. Posledné minúty sme využili na nákup suvenírov. 

Domov sme si priniesli mnoho zážitkov a ponaučení, hlavne jedno: ,,Cti si, čo máš. ″ Pani 
učiteľkám ďakujeme za výborne naplánovaný výlet.  

Nina Kavacká, Romana Kavacká 9.B   

 

 

Dňa 16.11.2014 si žiaci 3. A spríjemnili trávenie a využívanie voľného času 
návštevou Mestskej krytej plavárne v Žiline. Plávanie ako jedna z foriem 
rekreačného športu patrí k obľúbeným aktivitám detí, je ideálnym 
motivačným prostriedkom k získavaniu pozitívnych postojov k pohybovým 
aktivitám. Cieľom tejto návštevy bolo zlepšenie fyzickej kondície, 
koordinácie pohybov, súčinnosti dýchania a fyzickej aktivity detí. Všetci si 
výborne zaplávali, vyšantili sa vo vode a zahrali si aj rôzne vodné hry. 
Strávené chvíle boli pre žiakov veľkým zážitkom.  

Mgr. Martina Janeková 



 

 

Deň zvierat 
Ťava a žaba cvičili s činkou. Išiel 
okolo nich ježko, ktorý mal na 

chrbte hrušku. Aj ťava so žabou 
dostali chuť na hrušku. Dáš nám 
hryza? A ježko sa s nimi rozdelil.         

Barborka Huťanová 

 

 

Chorá ťava 
Zvieratá idú navštíviť chorú 
ťavu. Ježko jej nesie hrušku. 
Žabka si po ceste poskakuje. 
Preskočila i činku. Ťava sa ich 

návšteve potešila. 
Monika Holíková 

 
 Traja kamaráti 

Boli traja kamaráti: ježko, 
žabka a ťava. Ježkovi spadla 

zo stromu chutná hruška. 
Ťava so žabou cvičili 

s činkami. 
Elka Smreková 

Šikovné zvieratká 
Ježko našiel pod stromom 

hrušku. Hruška bola zrelá. Žabka 
cvičila s činkou a pomohla 

ježkovi zdvihnúť hrušku. Žabka 
chce byť silná ako ťava. 

Ninka Trnovcová 

Jožkov deň 
Jožko kráčal po ceste a uvidel 

ježka. Ježko niesol hrušku. 
Spomenul si, že dnes ešte necvičil 

s činkami. Doma má plagát s ťavou. 
Dnes bude pozerať film o žabe. 

Magduška Trnková 

Ježko a žaba 
Ježko kráčal po záhrade. Na 

chrbát mu spadla hruška. Stretol 
tam žabu, krorá cvičila s činkou. 

Chcela mať svaly veľké ako 
ťavine hrby. 

Sofinka Buttová 

Ježko a hruška 
Ježko zastal pod stromom. Spadla 
na neho hruška. „Mňam hruška“ 
povedala ťava a zjedla ju ježkovi. 

Za stromom dvíha činku žaba. 
Chcela by mať svaly ako ťava. 

Emka Buganová 

 

 

Ježko a zima 
Ježko Jožko sa teší na zimu. Do 

domčeka si priniesol veľkú 
hrušku. Má svaly, lebo 

posilňuje s činkou. Ťava Eva ho 
za to pochválila. Po ceste 

stretol aj ukvákanú žabu Gabu. 
Vaneska Vlčková 

Jožko a ježko 
Jožko  našiel ježka. Dal mu 

hrušku, ktorá bola ťažká ako 
otcova činka. Pred ježka 

zrazu skočila žaba. Tá mala 
smäd ako ťava. 

Dianka Svrčková 



Hľadaj slová pod hviezdou. Niektoré slová sa v osemsmerovke nenachádzajú. Uhádneš 
ktoré ? Slová, ktoré nájdeš, prepíš písaným písmom, obrázky vymaľuj.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINŠ 
 

VIANOCE 
 

ADVENT 
 

DARČEKY 
 

TRADÍCIE 
 

IMELO 
 

KAPOR 
 

MEDOVNÍK 
 

KOLEDA 
 

KOLEKCIA 
 

LÁSKA 
 

RODINA 
 

MAŠĽA 
 

SALÓNKY 
 

SVIEČKA 
 

VEČERA 
 

ŠALÁT 
 

STROMČEK 
 

 Znenie tajničky vhoďte do 15. januára 2015 do hlasovacej schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule školy. 
Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2015 

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: Sonička Vlčková, Mirka Vlčková, Romanka Kavacká,  
Ninka Kavacká, Andrea Javoríková, Ivanka Hulínová, Kristína Čavajdová, Michaela 
Okapalová, Tomáš Tolnaj,  Mgr. Jarmila Bandurová,  Mgr. Viera Ševecová,  
 

KUPÓN 
  ZÁŠKOLÁK 

2/14 

Vyzbierajte 2 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák 
v číslach 1 / 2014 a  2/ 2014.  Nalepte na papier a označte svojím 
menom a triedou, vhoďte  do hlasovacej urny umiestnenej vo 
vestibule školy do 15. januára 2015. Výhercov odmeníme a ich 
mená uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. 

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

 

Na Vianoce 
modlitba 

svetom znie, 
hviezdička nad 
každým svieti, 

vločka vám 
šťastie prinesie, 
vianočný anjel 
už letí. Krásne 

Vianoce 
prajeme 
všetkým .  
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