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HOROSKOP a (m)UČENIE 
Vodnár je bystrý, originálny a máva netradičné
záujmy. Myslí si a aj to ukazuje, že všetko vie
najlepšie. Ťažko si zvyká na klasickú výučbu. Býva
nesústredený a nepozorný. Dobre zvláda jazyky a
matematiku, nemá vzťah k histórii.
Ryby sú nápomocné, vnímavé a citlivé. Neznášajú

hádky. Bývajú poslušné pokiaľ nad sebou cítia
prirodzenú vľúdnu autoritu. Šťastnejšie sú v školách
podporujúcich individualitu. Chcú vyskúšať viacero
vecí, kým si niečo obľúbia. Idú im jazyky, geometria, sú
manuálne zručné a majú umelecké vlohy.

Baran je súťaživé znamenie. Zaujíma sa o všetko nové, neustále je v pohybe a nemá rád
pravidlá. Je často vodcovskou osobnosťou. Učenie mu ide dobre v prípade, že sa naň dokáže
sústrediť. Zvláda matematiku, fyziku a jazyky. Menej mu ide dejepis a zemepis.

Býk je spoľahlivý, húževnatý a väčšinou aj poslušný. V kolektíve býva obľúbený. Potrebuje
dostatok času a vysvetlení, aby učivu porozumel a potom si ho aj dlho pamätá. Zvláda
prírodovedu, estetiku, hudobnú, neskôr ekonómiu.
Blíženci sú bystrí, neposední, zvedaví a výreční. Zvyčajne sú obklopení kamarátmi. Nevyžadujú
dlhé vysvetľovanie učiva, stíhajú školu aj krúžky. Bavia ich hlavne zemepis a jazyky.
Rak je citlivý, introvertný, ľahko sa podriadi. Jeho osobnosť sa vyvíja pomaly, ale na konci školy
to všetkým "vytmaví". Má veľkú predstavivosť, super pamäť a umelecké nadanie. Zaujíma ho
história a chlapcov hlavne matematika.
Lev má vladárske maniere, je okúzľujúci, rád sa predvádza a nepokazí žiadnu zábavu. Je
ctižiadostivý a s úspechmi sa rád chváli. Má všeobecný prehľad vo všetkých predmetoch.

Panna je inteligentná a poslušná. Má zmysel pre poriadok a detail. V škole dobre prospieva.

Čím je staršia, tým ma väčšie sklony k perfekcionizmu. Neznáša kritiku. Učí sa poctivo. Zaujíma
sa o matematiku, fyziku, biológiu a spoločenské vedy.

Váhy bývajú obľúbené pre svoju milú a miernu povahu. Neznášajú konflikty a konajú
diplomaticky. Sú spoľahlivé, zvedavé, poriadkumilovné, urečnené a chcú mať prehľad. Zaujímajú
sa skôr o humanitné predmety a umenie.
Škorpión je bystrý, vnímavý a hĺbavý. Má skvelú pamäť. Nezabúda na krivdy. Ťažko znáša
nespravodlivé potrestanie a bráni slabších. Nemá rád príkazy a autority. Fascinuje ho všetko
zakázané. Najviac zvláda fyziku, chémiu, zaujíma ho aj biológia.
Strelec prekračuje pravidlá, autority neuznáva, je neposedný a priamy. Nemá rád stereotyp a
učeniu si obľubuje až neskôr - v staršom veku. Má nadanie na šport a humanitné predmety.

Kozorožec je vytrvalý, trpezlivý a má pevnú vôľu. Je skôr samotársky a rozumie si dobre s

dospelými. Ma dobré organizačné schopnosti. Má zmysel pre tradície a zaujíma ho história
a humanitné vedy.
spracované podľa web stránky: jazykovevzdelavanie.sk @ JMK

výhercovia kupónovej súťaže z čísel 1 a 2
Alexandra Bugáňová

- ročník 12 sú Lucia Ondrušková, VI. C,

IV. B, Laura Šperková III. A trieda. Výhercom srdečne

blahoželáme a ceny doručíme .

výhercovia osemsmerovky zo Záškoláka č. 2 / 2014 - 2015 sú Romanka Korduliaková
IV.A, Lukáš Bajánek IV. C, Danielka Žilková IV.B trieda. Výhercom srdečne blahoželáme
a ceny doručíme.
veselé
Vianoce.
sviatkami
plné

Nech
lásky,

sú

Touto cestou chceme poďakovať všetkým
rodičom predškolákov, ktorí sa rozhodli
prejaviť dôveru našej škole a zapísali si
ku

nám

svoje

2015/2016.

dieťa

Veríme,

pre

že

školský

Vašu

rok

dôveru

nesklameme a deti sa budú u nás cítiť
počas školskej dochádzky príjemne.

V dňoch 15. a 16. januára zorganizovala naša škola zápis detí
do prvého ročníka. Zúčastnili sa ho vyučujúce 1. až 4. ročníka,
zástupkyňa pre primárne vzdelávanie Mgr. Daniela Čepelová
a riaditeľ školy PaedDr. Igor Drexler. Pozvanie prijali i pani učiteľky zo všetkých MŠ a pani
psychologičky z CPPPaP v KNM.
Budúci prváčikovia dokazovali svoju šikovnosť recitovaním, kreslením, poznávaním farieb,
čísel, geometrických tvarov. Pomôckou im bol pútavý pracovný list. Po jeho vyplnení dostali
darčekový balíček, sladkosť a vybrať si mohli z množstva krásnych výrobkov, ktoré pre nich
pripravili pani učiteľky a žiaci našej školy. Predškoláci sa u nás cítili veľmi dobre, nemali
vôbec strach, nakoľko prostredie tried už poznali z predchádzajúcich návštev u prvákov a
druhákov. Tí pre nich pripravili mnohé krásne akcie: Jabĺčkový deň, Tekvičkový deň,
Rozprávkový deň, Vianočné posedenie s kultúrnym programom.
Rodičia sa tešili, že sa ich ratolesti správali v škole prirodzene, ocenili spoluprácu školy s
materskými školami. Uvítali aj možnosť objednať si pre svoje deti učebné pomôcky do
prvého ročníka. Našu školu poznali aj z prezentácií a propagačných materiálov, ktoré sme pre
verejnosť pripravovali počas celého roka.
Aj touto cestou chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom a budúcim prvákom za prejavenú
dôveru našej škole a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
MZ 2. ročník

Netradičný
týždeň
pred
Vianocami zažili naši štvrtáci,
pretože ho strávili s americkým
lektorom Blakom Rieckelom,
ktorý prišiel zo štátu New York,
aby im pomohol zlepšiť sa
v angličtine.
Slováci bežne o sebe tvrdia, že
radšej nebudú komunikovať
v cudzom jazyku, než aby niečo
povedali zle. Chyba. Radšej
komunikovať s chybami, než
nerozprávať vôbec! A keďže je
v našom záujme, aby sa už mladší žiaci v angličtine rozrozprávali a neosvojili si toto krédo,
pozvali sme Američana Blaka, ktorý s nimi strávil výnimočné chvíle 5 dní pred Vianocami.
Výnimočné, pretože im dni v škole priniesli množstvo zážitkov: neustále počúvali angličtinu
(Blake je na Slovensku 3 mesiace a zatiaľ vie len veľmi málo zo slovenčiny), naučili sa každý
deň veľa slovíčok (samozrejme, že všetko sa ukladalo
do pamäte ako pasívna slovná zásoba, ale naučili sa
dedukovať význam bez pomoci materinského jazyka,
takže robili pokrok ), osvojili si frázy potrebné pre
bežné fungovanie v triede (a tie aktívne každý deň
používali), dozvedeli sa niečo nové o Amerike i u nás
netradičnom sviatku Dňu vďakyvzdania. Tiež pocítili
hrdosť Slováka, keď Blakovi vysvetľovali, že na Veľkú
Noc je u nás bežné oblievanie dievčat, o čom náš hosť
samozrejme nemal ani potuchy  A možno Vás
všetkých poteší, keď prezradím, že v Žiline dal prednosť pravej slovenskej klobáse pred
hamburgerom v McDonalde.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka akcie

9. a 10. decembra navštívili deti 3.A a 4.B
Mestskú

knižnicu

Meste

.

v

Prijali

Kysuckom

sme

Novom

pozvanie

do

Rozprávkovej krajiny .
Prežili

sme

popoludnie

v

prítomnosti

originálnych bábok. víl a škriatkov . A tak
sme sa ocitli v prítomnosti Trávnička
modrého,

Žmolka

nenápadného,

Čerta

českého domáceho, Permoníka knižného,
Hnusníka drobného pižmového, Vodníčka
kanálnička, Babky z klbka alias Klbkovej kmotričky... Dozvedeli

sme sa o každom

osobitne , celú jeho charakteristiku .
Tieto

rozprávkové

putujú

po

bytosti

knižniciach

na

Slovensku už od roku 2009.
Ich

autorkou

je

česká

výtvarníčka a spisovateľka
Vítězslava Klimtová.
Po

zozbieraní

všetkých

vedomostí sme sa zapojili do
tvorivých

dielní.

dieťa

vytvorilo

si

rozprávkovú

Každé
svoju

postavičku,

o

ktorej sme sa dozvedeli, ako
sa volá, kde sa vyskytuje,
čím sa živí, s kým sa priatelí
a ako sa prejavuje . Všetky
naše diela sa stali súčasťou
výstavy

Rozprávkovej

krajiny. Aj touto návštevou
sme sa zapojili do súťaže
Čítajme o sto 6, pripravenou
mestskou
čítajúce

knižnicou
deti.

pre

Spoločnou

návštevou sme získali body
na konto svojej triedy.
Mgr. Jarmila Bandurová

Dňa 16.12. 2014 sme sa zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie. Cieľom nášho poznávania
mala byť jedna žilinská tlačiareň. Náš deň sa začal zrazom pri železničnej stanici
v Kysuckom Novom Meste, odkiaľ sme sa vlakom dopravili na železničnú stanicu v Žiline a
potom trolejbusom do tlačiarne GEORG, kde nám majiteľ tlačiarne poukazoval stroje,
s ktorými pracujú. Porozprával nám aj o tom, ako sa vyrába kniha, ako sa tlačí na hárky a pod.
Jeden milý ujo nám ukázal, ako sa na knihy razí slovenský znak, každý z nás si potom nejaký
na papieriku odniesol. Potom sme sa presunuli na Mariánske námestie, kde nám naša
slovenčinárka - pani učiteľka Mojtová hovorila o histórii mesta. Po prehliadke vianočných
trhov a po nákupnom rozchode sme sa bohatší nielen o nové poznatky vrátili naspäť, domov.
Táto exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. Páčila sa nám. Za zorganizovanie
a sprevádzanie na nej ďakujeme p. učiteľke Mgr. Monike Mojtovej, za sprevádzanie
ďakujeme aj p. učiteľke Mgr. Márii Vlčákovej.Touto cestou ďakujeme aj mamine Baričíkovej
a pánovi Štefuňovi. Tatiana Ondrušová, Simonka Kmecová 5.B, foto M.M.

Dňa 13.1.2015 si žiaci 4.ročníka a 3.A triedy
pozreli v Kaštieli Radoľa.výstavu vianočných
dekorácií z ľudovej tvorby členiek Živeny zo
Žiliny. Na výstave boli zastúpené viaceré
techniky ľudovej tvorby. Deti mali možnosť
vidieť

na

výstave

výrobky

šikovných

žilinských žien. Nachádzali sa tu rôzne

výšivky, adventné vence, betlehemy, ozdoby
háčkované, zo slamy, z paličkovanej čipky,
frivolitky včelieho vosku, drôtu, textilu, šúpolia,
zo slaného cesta, keramiky , macramé i dekorácie
z papiera.
Okrem tematickej výstavy si deti pozreli ostatné
expozície v kaštieli. Na prízemí kaštieľa sa nachádza expozícia Najstaršie dejiny Kysúc od mladšieho
paleolitu po stredovek. Mohli sme tu vidieť zub z mamuta, rozličné úlomky pracovných nástrojov či
keramiku. Miláčikom detských návštevníkov tohto
múzea je replika mamutieho mláďaťa. Na poschodí
je

stála

expozícia

Meštianske

bývanie

na

Kysuciach. Nahliadnuť môžete aj do obývacej

spálne z konca 19. storočia. Návštevníci si môžu
taktiež

pozrieť

Cyrilometodskej

stálu
tradície,

expozíciu
ktorá

Odkaz
zachytáva

prelomové okamihy meniace dejiny nášho národa
a vývoj kresťanstva na našom území. Nakoniec je
to expozícia Svet alchymistu, ktorá prezentuje spôsob života a práce alchymistu v jeho laboratóriu. Výstava
aj obhliadka deti zaujali a milo prekvapili. Už teraz sa tešíme na ďalšie tematické výstavy.
Mgr. Jana Čelková

Keď opadlo napätie z polročnej klasifikácie, zúčastnili sa deviataci z 9.B a 9.C filmového festivalu

Jeden svet

– festival dokumentárnych filmov o ľudských právach.

Táto akcia je už niekoľko rokov súčasťou januárového kultúrneho diania v Žiline a niektorí žiaci
našej školy ju poznajú tiež.
Filmy
dokumentujú,
pozorujú, poukazujú, učia a
trochu aj menia svet a snáď i
zmýšľanie
ľudí.
Naši
deviataci si pozreli dva filmy
o afgánskych deťoch. Nazreli
tak do sveta odlišného od
toho
nášho.
Porovnali
študentský
život
malej
hudobníčky, ktorá žila bez
rodičov na internáte a život
chlapca, ktorý do školy
nechodil vôbec, pretože
spolu so súrodencami vyrábal tehly, aby pomohol rodičom splácať dlhy. To, čo filmy hovorili, si
mohli deviataci aj overiť. Po filmoch nasledovala diskusia, ktorej sa zúčastnili dve rodiny
z Afganistanu. Pani, pôvodne učiteľka histórie a angličtiny, vďačne rozprávala o tom, prečo chcú
pre svoje deti zabezpečiť lepší život mimo Afganistanu. Súčasťou ich terajšieho života je preto aj
status utečenca v našej bezpečnej krajine.
V angličtine bol taktiež film o čokoláde. Sladká čokoláda však chutí všetkým menej a menej,
keď si pomyslíme, že súčasťou výroby čokolády, je detská práca. Ako to je teda na
kakaovníkových poliach v afrických krajinách Ghana a Pobrežie Slonoviny, to priblížil tretí
film.
Ak aj Vás zaujímajú témy
ľudských práv a mali by ste
záujem pomôcť utečencom
na Slovensku či už hračkami,
s ktorými sa nehráte, alebo
oblečením, ktoré Vám je
malé, dajte nám o sebe
vedieť 

Napísala: Mgr. J.Madigárová Kubišová

Dopravná výchova vedie deti ku pochopeniu
vzťahov a súvislostí
medzi človekom
a dopravou . Žiaci štvrtého ročníka boli tí ,
ktorí sa venovali tejto téme posledný januárový
štvrtok .
Každý z nás sa už od útleho detstva stáva
účastníkom cestnej premávky. V role dieťaťa
najčastejšie
ako
chodec,
trojkolkár,
kolobežkár, cyklista či korčuliar. V role
cestujúceho ako cestujúci vo vlaku, autobuse
i aute . Práve preto sme náš spoločný cieľ
napĺňali v praktických situáciách spolu
s uplatňovaním zásad bezpečného správania sa
v cestnej premávke.
Vypracovávali sme
pracovné listy Cesta do školy a domov a Cesta
po chodníku a vozovke. Pracovali sme s interaktívnou tabuľou, vďaka ktorej sme sa oboznámili s úlohami
dopravnej výchovy, linkami tiesňového volania, radami pre chodcov, dopravnými značkami i kultúrou
cestovania v dopravných prostriedkoch . Na hodine matematiky sme riešili slovné úlohy a interaktívny
pracovný list Cestujeme vlakom z Bratislavy do Trenčína . Spestrením dnešného dňa pre všetkých štvrtákov
boli didaktické hry domino a pexeso spolu s „dopravnými prostriedkami,“ ktoré si deti priniesli z domáceho
prostredia. Záverečnou bodkou našich aktivít bol vedomostný test ,v ktorom žiaci preukázali získané
vedomosti v oblasti dopravnej výchovy .
Deti sú zraniteľné, často bývajú obeťami dopravných nehôd, preto sa snažme spoločnými silami vzdelávať ich
v tejto oblasti.
Mgr. Jarmila Bandurová

Opäť nám napadol sneh. Je krásne pozorovať radosť v detských očiach, keď z oblohy padajú
chumáčiky snehu. Dňa 01.02.2015 nás toto nádherné počasie vylákalo von na kopec
Štegenka. Venovali sme sa najznámejšej, najčastejšej a najprístupnejšej aktivite – sánkovaniu.
Všetci sme zdolávali síce neveľký, no dostatočne zasnežený kopec. Dvojhodinové šantenie na
sánkach, klzákoch a boboch nám urobilo veľkú radosť. Vyšantili sme sa do sýtosti, sánkovali
sme sa, guľovali, váľali sa v snehu. Pohyb, zábava a dobrá nálada sa stali zárukou úspešne
stráveného popoludnia.
Mgr. Martina Janeková, žiaci 3. A

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto usporiadala 14. ročník
výtvarnej súťaže o najoriginálnejší vianočný symbol, ktorá niesla
názov Vianočná hviezda. Do súťaže sa zapojili aj žiaci 3. A.
V januári prebehlo vyhodnotenie tejto súťaže, ktoré urobilo
žiakom veľkú radosť. Vybojovali si 2. aj 3. miesto. Krásne
odmeny si zaslúžili Ľubko Javorík a Anetka Pirníková. Všetky
výherné práce boli umiestnené v priestoroch knižnice. Výhercom
zo srdca blahoželáme.

Dňa 15.decembra 2014 sa konalo školské kolo v streľbe na bránu-Penaltový kráľ. Celkovo sa
prihlásilo 34 súťažiacich. Každý z nich mal 3 pokusy streliť nohou do plachty s rozličnými
bodovými ohodnoteniami. Najlepšie (ak nepočítame p. učiteľa 300-200-200...700bodov) si
počínali nasledovný žiaci:
1.miesto Dávid VLČEK, 5.C : 200-200-200...celkovo 600 bodov
2.miesto Jakub Phan, 6.C : 300-0-200 ...celkovo 500 bodov
3.miesto Maxim Tichý, 7.A : 200-200-0...celkovo 400 bodov
O tretie miesto musel byť rozstrel, keďže aj Martin Mindek (7.B) nastrieľal 400 bodov. Všetci
štyria strelci majú materský klub MŠK Kys. Nové Mesto. Ukázalo sa, že až také jednoduché
to nebolo, keďže sa stalo, že niektorí žiaci nastrieľali v celom súčte :-) ... 0 bodov !
(I.J.2014)

Keďže celý 1. polrok sme sa venovali na hodinách literatúry iba poézii,
dostala sa nám pod kožu. Najviac nás zaujali modlitby, a preto vám
chceme ponúknuť niektoré z našej tvorby. Prajeme príjemný umelecký
zážitok!
Modlitba k Bohu
Modlitba za sestru
Keď tu takto sama sedím,
o niečo ťa veľmi prosím.
Splň prosbičku maličkú,
ochraňuj mi sestričku.

Modlitba za šťastie

Malá, milá, vysmiata,
v hlave všetko poráta.
Každému len pomôže,
s nikým nie je na nože.

Prisnil sa mi krásny sen,
v ktorom na svete vládla
láska, požehnanie, zdravie,
mier, dobrota a pokoj len.

Nervy nech má na mňa vždy,
nedokáže to však každý.

Tak ťa chcem poprosiť, Bože všemohúci,
urob pre to všetko, čo je v tvojej moci.
Nech na ľudí, zvieratká a deti
slniečko vždy krásne svieti.

M. Kyklošová, 8.A

Keby bol život iba sen,
moja duša by bola iba
prázdny tieň.
Preto ti, Bože, ďakujem
a všetko, čo mám, ti darujem.
O jedno ťa chcem poprosiť tiež,
nech so mnou navždy ostaneš.
Daruj mi úsmev na tvári,
nech každého človeka obdarí.
Dobré srdce mi daj tiež
a ty v ňom navždy ostaneš.
A.M. Svrčková, 8.A

Nech úsmev zdobí ľudské tváre,
nech deti a zvieratká sú šťastné stále.
Nech Božie požehnanie nás chráni,
aby sme vždy mier na svete mali.
Anjelik strážny nech nás ochraňuje,
nech na Slovensku vždy dobre nám je.
A nielen u nás, ale všade na svete,
domov a príroda sú vždy len v rozkvete.
B. Ficková, 8.A

Daj nech sme vždy šťastní, zdraví,
nech sa stále máme radi,
aby sme rozdávali lásku všade,
kde zloba na svete vládne..
Janáčiková, 8.A

Anjeličku môj strážničku,
opatruj mi moju mamičku,
aby bola dlho zdravá,
aby nás mala rada.
My ju máme všetci radi,
pri úlohách nám poradí,

Modlitba za rodičov
Bože dobrý, Bože milý,
na mojich rodičov pamätaj.
Daj, aby sme dlho žili
a ty vždy pri nás vytrvaj.

Modlitba za rodinu

Modlitba za rodinu
Ty si anjel môj,
vždy pri mne stoj.
Opatruj celú našu rodinu
každučkú zo dňa hodinu.
Nech zla nikde niet,
nech je šťastný svet.
Všade nech je láska, radosť,
tých nie je nikdy dosť.
J. Dolinay, 8.A

nechaj nám aj ocina,
nech je celá rodina.
T. Karnet, 8.A

V piatok 23. januára 2015 sa naša škola stala organizátorom okresného kola v basketbale žiakov a
žiačok základných škôl. Dávno sú za nami časy, keď platilo, že deti po návrate hodili tašku na zem a
rodičom oznámili: Idem von! Dnes sa ich záujem sústreďuje na výpočtovú techniku, osobitne časť
týkajúcu sa rôznych videohier, filmov, internetu a pod. Aj preto sa okresného kola zúčastnili
reprezentanti iba troch škôl z dvanástich. Organizátorom podujatia pod hlavičkou SAŠS bolo kysucké
CVČ. Basketbal je kolektívny, halový a loptový šport, v ktorom sa dva tímy súperiace s piatimi
hráčmi na ihrisku snažia vhodiť loptu do súperovho koša a zabrániť súperovi, aby dosiahol kôš,
pričom musia dodržiavať určité pravidla basketbalu. Tie organizátor vzhľadom na rozmery hracej
plochy, počet a rozdielnu kvalitu družstiev upravil. Aj keď to už nie je, to čo bývalo, chlapci a
dievčatá u nás dali športu a pohybu zelenú. Najviac košov súperom nahádzali žiaci ZŠ na
Clementisovej ulici a odniesli si poháre pre víťazov v oboch kategóriách. ZŠ Povina a domáce
družstvo si zvyšné dve miesta rozdelili spravodlivo: striebro brali chlapci z „Nábrežnej“ a dievčatá z
Poviny.

Vymaľuj si obrázok .
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Znenie
osemsmerovky
vhoďte do 15. marca
2015
do
hlasovacej
schránky,
ktorá
je
umiestnená vo vestibule
školy.
Výhercov
odmeníme a uverejníme
v nasledujúcom
čísle
Záškoláka.
Riešenie :
______________________
______________________

V nedeľu 07.12.2014 si žiaci 3. A zorganizovali skvelú športovú aktivitu.
Aj v tomto chladnom období sa rozhodli zašportovať si, a tak sa vybrali
tráviť svoj voľný čas korčuľovaním na zimnom štadióne v Žiline. Prišli
zdatní

aj

menej

zdatní

korčuliari

a

spoločne

si

užívali

krásy

korčuľovania, ktoré prispieva k utužovaniu imunitného systému, stimuluje
dýchací aparát, podporuje správne držanie tela, koordináciu, rozvoj sily a
pohyblivosť. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo viesť žiakov k športu a k
disciplíne. Niektorí žiaci stáli na korčuliach po prvýkrát, a tak sme si
vysvetlili základný postup tohto športu. Začiatočníci sa najskôr venovali
chôdzi na korčuliach popri mantineloch, nakoľko sa v prípade straty
rovnováhy mohli o mantinel zachytiť, a tak zabrániť

pádu.

Keď sa už

pohybovali popri mantineloch istejšie, predviedli sme si ukážku skĺznutia,
aby si vytvorili správnu predstavu o sklze na ľade na korčuliach.
Začiatočník, ktorý nikdy nekorčuľoval, nemá „pocit ľadu“ a všetko ho
prekvapuje. Rozdiel medzi chôdzou a korčuľovaním je veľký. Pri chôdzi
kráčame,

pri

korčuľovaní

kĺžeme.

Sklz

musí

byť

plynulý,

bez

poskakovania. Vysvetlili sme si základný spôsob pohybu na ľade, ale aj
súvisiace pravidlá: striedavo sa odrážať nohami, hmotnosť tela prenášať z
jednej nohy na druhú, využívať sklz korčúľ na ľade, telo mať v miernom
predklone, nohy v kolenách pokrčené, vystierať ich až pri doznievaní
odrazu. Správny predklon pomáha deťom udržať rovnováhu, využiť odraz
a zabraňuje pádu vzad. Korčuliarsky krok ľavou a pravou nohou musí byť
rovnako

dlhý

a

má

3

fázy:

odraz,

odpočinok

a

nasadenie

sklzu.

Samozrejme sa počas nášho korčuľovania vyskytli aj niektoré chyby, ako sú
napr. odraz len jednou nohou, bojazlivé položenie sa na hranu korčule,
meravé držanie tela a kolená príliš vzdialené od seba. Tieto chyby sme sa
však snažili postupne odstrániť .
Aj takýmito aktivitami vedieme žiakov k zmysluplnému využívaniu
voľného času. Strávené chvíle im urobili radosť a boli pre ne veľkým
zážitkom.
Mgr. Martina Janeková

Milí žiaci!
Užite si jarné prázdniny v plnej radosti a zdraví.
Oddýchnite si a načerpajte veľa nových síl do ďalších
školských dní . Strávte tento krásny čas pri športe, či
s knihou, so svojimi blízkymi .
Stretneme sa po prázdninách
v pondelok 23. februára .

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

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,
Vyzbierajte 3 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák
v číslach 3/2015, 4/2015 a 5/2015. Nalepte na papier a označte
svojím menom a triedou, vhoďte
do hlasovacej urny
umiestnenej vo vestibule školy do 25. júna 2015. Výhercov
odmeníme a ich mená uverejníme v nasledujúcom čísle
Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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