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Naša škola sa zapája do zaujímavého medzinárodného projektu. A nie je v ňom sama. Prierezovú tému školského
vzdelávacieho programu multikultúrna výchova podporíme aktivitami spolu s dvoma školami z Jablunkova v Českej
republike.

Základnou myšlienkou projektu Žijeme na Trojmedzí, je usporiadať v roku 2015 kultúrne a športové aktivity
organizované základnou školou Jablunkov Lesní 190 v spolupráci s našou školou a Základnou školou H.
Sienkiewicza Jablunkov s poľským vyučovacím jazykom. Tento projekt umožní všetkým zúčastneným žiakom lepšie
poznať naše vzájomné kultúrne zvyky a historické bariéry. Umožní nám nájsť odpovede na to, kto sme a odkiaľ
pochádzame, vzájomné spoznávanie sa a porozumenie - čo máme spoločného a čím sa odlišujeme. Týmto spoločným
aktivitám bude predchádzať projektové vyučovanie prebiehajúce na zúčastnených školách s tematikou multikultúrnej
výchovy. Projekt bude realizovaný v troch moduloch:
Modul A) Naučme se pesničku našich susedov
Modul B) Šport láme hranice
Modul C) Ako sa hovorí na Trojmedzí
V rámci modulu A sa na školách budú žiaci pripravovať na
spoločné kultúrne vystúpenie, kde si každá škola pripraví
pásmo piesní a básničiek doporučených v jazyku ostatných
zúčastnených škôl. Každá skupina si okrem toho pripraví časť
vystúpenia v svojom jazyku. Všetci účinkujúci sa zúčastnia
spoločného sústredenia
v Turistickom stredisku DDM
Jablunkov v júni. Po ňom bude nasledovať kultúrne vystúpenie
v oboch družobných mestách.
V module B si žiaci zúčastnených škôl zmerajú svoje sily
najskôr v atletike a vybraných športových hrách (apríl) a na
šachovom turnaji v októbri. V družstvách budú žiaci rôzneho
veku.
Výstupom aktivity modulu C bude slovník, ktorý bude vznikať
v spolupráci zúčastnených škôl. Školy založí účet na Google + a budú zdieľať dokument, ku ktorému budú mať
priebežne prístup všetci učitelia partnerských škôl. Bude vznikať slovník, ktorý bude obsahovať výrazy v češtine,
slovenčine, poľštine a sliezskom nárečí. Slová budú žiaci zbierať na spoločných aktivitách (slová, ktoré ich zaujmu, si
budú zapisovať do zápisníčkov, ktoré obdržia v rámci propagácie projektu) a učitelia ich budú priebežne vkladať do
spoločného dokumentu. Touto aktivitou sledujeme posilnenie spoločného povedomia o príbuznosť slovanských
národov. Plnením aktivít projektu predstavuje veľký prínos pre všetkých zúčastnených žiakov partnerských škôl
v rámci multikultúrnej výchovy. Všetci sa prostredníctvom vzájomného stretávania naučia mnohokrát viac, akoby by
sa dočítali v učebniciach alebo prostredníctvom filmu.

výhercovia tajničky zo Záškoláka č. 3 / 2014 - 2015

sú Martin Do, VI . A, Ninka

Padúchová, V. A, Alžbetka Romanová, III . D trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a
ceny doručíme. Tajnička znie „ L Ú Š T I M E “ .a
veselé Vianoce. Nech sú

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich
príjmov za uplynulý rok.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre vás
žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete
práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi.

Vaše peniaze budú použité na:

- skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu ,
- rozvoj a materiálne vybavenie záujmovej činnosti ,
- podporu talentovaných žiakov školy,
- podporu pravidelných podujatí, súťaží a kurzov pre našich žiakov .

V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť škole, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z
príjmov a doručte daňovému úradu v mieste Vášho bydliska (ak ste zamestnanec) alebo vyplňte
príslušné kolónky priamo v daňovom priznaní (ak ste podnikateľ). Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť
na stránke našej školy .

Dňa 6.3. 2015 sme sa vybrali do Mestskej knižnice
v Kysuckom Novom Meste na besedu s pani historičkou
Veronikou Paukovou z Kysuckého múzea v Čadci.
Rozprávala nám o svojej novej knihe s názvom Pola Negri.
Povedala nám o živote herečky nemého plátna, ale aj
o tom, ako knihu písala, ako dlho ju písala, odkiaľ čerpala
informácie, fotografie, atď. Dozvedeli sme sa, že Pola sa
narodila v Poľsku, ale jej otec je z Kysúc – z Nesluše.
Beseda sa
nám
všetkým veľmi páčila. Naučili sme sa niečo nielen
o svetoznámej hollywoodskej herečke s kysuckými
koreňmi , ale aj o písaní knihy.
Tešíme sa, že s pani učiteľkou Mojtovou určite
pôjdeme aj nabudúce na ďalšie zaujímavé besedy
alebo exkurzie.
Tánička Čurajová 5.B

Tradičným
hosťom
na
našej
škole
v predveľkonočnom čase je pán Ján Stopjak
z Kysuckého Nového Mesta. Aj tento rok sa
ochotne podelil s našimi žiakmi so svojimi
skúsenosťami s výrobou kraslíc ( za ktoré získal
nejedno ocenenie na Slovensku i v zahraničí).
Výrobu symbolov Veľkej noci si tentokrát dňa
25.3. vyskúšali žiaci 6.C. Výsledkom ich práce boli
nielen krásne slamou zdobené vajíčka ale
i vlastnoručne upletené korbáče. Počas besedy
ujo Janko, ako ho žiaci volali, ochotne odpovedal
na zvedavé otázky žiakov ohľadom jeho začiatkov
výroby kraslíc, rôznych techník zdobenia vajíčok,
pletenia korbáčov,...
Aj touto cestou mu ďakujem za ochotu prísť medzi
nás, za jeho čas a cennými radami naplnené chvíle
strávene v škole s nami. Prajem mu veľa zdravia,
šťastia, pohody, tvorivých síl a nápadov.
Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca dejepisu
a organizátorka podujatia

Dňa 27. 3. 2015 sa v našej škole konalo medzinárodné podujatie Noc s Andersenom. Tento mimoriadne
obľúbený rozprávkový projekt sa uskutočnil u nás už siedmykrát.
Deti počas noci sprevádzalo 5 pedagógov : Mgr. Adriána Ondrejášová, Mgr. Vierka Hmírová, Mgr. Slávka
Svrčková, PaedDr. Igor Drexler a Mgr. Monika Mojtová.
Celý čas, ktorý sme strávili v škole, bol vyplnený aktivitami rôzneho druhu : čítanie, súťaženie, kreslenie,... ,
ale aj hodnotami ako sú túžba po poznaní, úcta a priateľstvo.
Veľmi by som chcela aj touto cestou poďakovať ešte raz : našim vzácnym hosťom z Brass Quartetu zo
ZUŠ v KNM pod vedením pána Mgr. Štefana Zábojníka, pánovi dekanovi Petrovi Holbičkovi i pánovi
kostolníkovi, Divadlu zo šuflíka, pizzerii Viola, Paule a Peti, maminkám, tetám a babkám - pani Staníkovej,
Romanovej, Hvolkovej, Droštinovej, Malichovej, Bojdovej, Paľuchovej, Oravcovej, Jurákovej, Sládekovej,
Čurajovej, Svrčkovej, Pavlíčkovej, Vlčkovej, Marčanovej, Zajacovej, Majtinkovej (za sladké dobroty ),
Rodičovskej rade pri ZŠ Nábrežná, zúčastneným kolegom, pánom školníkom, vedúcej školskej jedálne pani
Ing. Vlaďke Klečkovej a pani kuchárkam, pani upratovačkám, dievčatám zo 7.A, Kikovi, Viki, Monike,
Esterke, Lucke, Anetke a Simonke zo 6.C, p.uč. Kultánovej, pánovi Meriačovi, Mojtovi, Ondrejášovi, .., i
všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli. Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová, organizátorka projektu
Rozprávková noc očami niektorých
zúčastnených detí 5. ročníka:
-Bol to zážitok, na ktorý nikdy
nezabudnem, veľmi sa mi to páčilo.
(Jarko B.)
-Som veľmi rad, že som tam bol, mal
som tam dobrých kamošov a bolo aj veľa
zábavy a radosti, chcel by som, aby to
bolo častejšie. (Timo R.)
-Bol to dobrý večer, veľa som sa
zabávala, smiala, program bol super, bol
to pre mňa jedinečný zážitok, aj darčeky
mi budú pripomínať túto noc. (Zuzka J.)
-Veľmi ma potešila táto zázračná noc,
všetko, čo sa tam stalo, zostane navždy
v mojich spomienkach.(Peťka M.)

-Najviac sa mi páčilo všetko, jedinečný zážitok.(Nico K.)
-Najviac sa mi páčila nočná vychádzka. Som rada, že som sa tej noci zúčastnila. (Linda Š., Anetka S.)
-Páčilo sa mi, že nám pani učiteľky pred spaním čítali rozprávky, keby som mal možnosť si to zopakovať,
určite by som išiel. (Ondrej S.)
-noc ma veľmi bavila, boli tam príjemné pani učiteľky, nikdy na to nezabudnem, len ma zaskočilo, že to
končilo o 9.30, bolo by lepšie, keby o 11.00 alebo o 15.00, ale inak super.(Juraj P.)
-bol to zážitok na celý život, ktorý sa už nebude opakovať, tak tam bolo dobre, že sa to nedá opísať.(Terézia
Z.)

...slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista,
textár a autor literatúry pre deti a mládež ... Už
počas štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej
redakcie . Stal sa
Mladé

letá.

šéfredaktorom vydavateľstva

Neskôr

začal

viesť

vlastné

vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal množstvo
titulov.

Medzi

jeho

literárne

diela

patrí aj

Hovorníček, Básnička ti pomôže, Aprílový Hugo či
Xaver s nohami do X . S týmito a s množstvom iných informácií sme sa stretli vo štvrtok 19.3. Marec, mesiac
knihy sme si spojili vo štvrtom ročníku práve s Danielom Hevierom a jeho tvorbou . Spoznávali sme ho ako
autora literatúry pre deti a mládež

a

textára . Deti pracovali s literárnym
textom Predhovorníček , ktorý využili
na

precvičenie

jazýčka

.

Prostredníctvom zvukomalebných slov
získavali cit pre výraz, vnímali vety
rôznej modálnosti a hravou formou si
precvičovali

výslovnosť

.

No

a

nezabudli sme ani na Mestskú knižnicu
v Kysuckom Novom Meste. Tu nás čakali zaujímavé aktivity. Heviho Diktátor s otázkami, na ktoré nevie
odpovedať nijaký dospelý . Hovorníček s otázkami pre žabu . Zázračná ruka s dobrými a zlými vlastnosťami .
Tento deň sme ukončili piesňou Ako bola objavená
Amerika, ktorej autorom textu je práve Daniel
Hevier. A tak z našich úst zneli slová " Istý pánko
Kolumbus zmeškal raz svoj autobus , ako bolo
vtedy módou vybral sa vám jednou loďou...

Mgr. Jarmila Bandurová

Tak ako minulý školský rok, aj počas tohtoročných jarných prázdnin neostali lavice
našej školy úplne prázdne. Žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili Denného školského
dochádzkového tábora a spoločne s pani učiteľkami Mgr. Bandurovou, Mgr.
Hruškovou, Mgr. Janekovou a Mgr. Heľovou prežili chvíle, na ktoré budú dlho
spomínať.
Každý deň nás čakalo niečo nové a zaujímavé. Najskôr sme si vyrábali menovky,
aby sme sa lepšie spoznali. Potom sme sa venovali tvorivým aktivitám s pani
učiteľkou Ľudkou Heľovou v anglickom jazyku. Našou témou boli štyri ročné
obdobia. Aby sme mali silu pracovať, uvarili sme si chutný čaj. V stredu sme súťažili
v rôznych športových disciplínach, hrali floorball a rôzne loptové hry v našej
telocvični. S hlasným a veselým pokrikom sme opúšťali tieto priestory. Vo štvrtok
bola na pláne návšteva Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Po raňajších
aktivitách sme rýchlym krokom vyrazili do našej cieľovej stanice. Rýchlym preto,
lebo sme sa veľmi tešili. Pracovníčky hvezdárne nás privítali milým úsmevom a
dobrou náladou. Videli sme veľmi peknú prezentáciu s profesionálnym výkladom o
Slnečnej sústave. Milým prekvapením pre nás bol okamih, keď nám rozdali okuliare
a pustili 3D film Shrek. Náš pobyt vo hvezdárni sme ukončili pobytom v chladnej
otočnej kopule. Observatórium bolo pre nás miestom nových vedomostí aj zábavy.
Dva dni ubehli ako voda. V piatok, posledný deň, sme mali
naplánovanú návštevu knižnice. Ale nebola to len taká
obyčajná návšteva. Pani knihovníčky mali pre nás pripravený
zaujímavý program. Minitestík o zvieratkách, rozprávkové
tulipány, osemsmerovku, slabikové skladačky a rýmovačky,
na ktoré sme v družstvách hľadali odpovede. Veľmi
zábavnou aktivitou pre nás boli hudobné hádanky z

rozprávok, ktoré sa nám vo veľkej miere
podarilo uhádnuť. Boli sme usilovní, a tak nikto
z nás neodišiel bez milého darčeka. Nakoniec
sme sa zapojili do tvorivých dielní. Tentokrát z
našich rúk vyšli kvietočky z odpadového
materiálu, ktoré sa stali súčasťou výzdoby
obrovského knižničného stromu. Z knižnice so
škŕkajúcimi

bruškami

sme

vykročili

na

slávnostný obed, ktorý pre nás pripravili v reštaurácií Ivana Martinca v tzv. Bielom dome. Počas všetkých troch dní sme
popoludnie trávili pri spoločenských hrách. Našou obľúbenou činnosťou bol stolný futbal a air hockey. Poobede sme vedeli, že
príde čas rozlúčiť sa, preto sme ho využili na to, aby sme sa spoločne zahrali.

Mgr. Jarmila Bandurová

S príchodom jari prichádzajú aj veľkonočné sviatky a s nimi tradičné zvyky vinšovačiek, ktoré začínajú na
Kvetnú nedeľu a pokračujú oblievačkami na Veľkonočný pondelok. Prípravy na Veľkú noc na Slovensku
začínajú obyčajne súbežne s jarným upratovaním a skrášľovaním domácností rozkvitnutými vetvičkami stromov
či bahniatok s farebnými stuhami. Vo Veľkonočný pondelok sa otvára priestor pre veľkonočné radovánky, pre
korbáčiky spojené s koledami. Veľkonočný pondelok je rázovitý sviatok. Je typický pre strednú Európu.
Mnohé organizácie v našom meste pripravili pre obyvateľov nášho mesta výstavu zameranú práve na tematiku
Veľkej noci. Dňa 24.3.2015 sme so žiakmi 4.ročníka a 3.A triedy navštívili veľkonočnú výstavu ručných prác
v Klube 75.Vystavovali tam veľkonočné vajíčka zdobené rôznymi technikami, medovníčky, pečivo, veľkonočné
ozdoby, pozdravy, bižutériu i výrobky z textilu a prútia. Na výstave sme mali možnosť vidieť kraslice vyrobené
z rôzneho materiálu- kraslice oblepené slamou, maľované, drôtené, háčkované, zdobené textíliami.
Veľkonočných nápadov bolo neúrekom a každý si mal možnosť odniesť domov veľa nápadov, ako si doma
urobiť peknú veľkonočnú výzdobu.

Mgr. Jana Čelková

Žiačky 9.C triedy sa ešte pred veľkonočnými prázdninami, avšak už v čase, kedy by mali intenzívnejšie
myslieť na blížiaci sa Monitor, stretli s poradkyňou krásy Katarínou Druskovou zo Žiliny. Nie je zvykom
prísť poradiť mladým dámam priamo do školy, ale naše pozvanie pani Katka neodmietla. Na
netradičné stretnutie s deviatačkami, z ktorých možno nejedna bude aj kozmetička či vizážistka, sa
tešila a povedala: „Najväčšia odmena bol pre mňa ich úprimný záujem dozvedieť sa, čo všetko môžu
urobiť pre seba a svoju pleť.“ Pôvodne som myslela, že nastane bitka o to, kto zasadne do horúceho
kresla na zmenu vizáže, ale dievčatá to vyriešili nečakane - spoločným dohovorom. Vybrali Viktóriu,
na ktorej všetkým pani Katka vysvetlila, čo pri starostlivosti o pleť robia ženy zle, čomu treba venovať
väčšiu pozornosť a predstavila kozmetiku Mary Kay. Najočakávanejšia chvíľa bola tá, keď začala
Viktóriu líčiť a zmenila ju na modelku. Bola to pre dievčatá príležitosť, aby na chvíľu zastavili
v dnešnom uponáhľanom svete. A možno im to dalo oveľa viac...
@jmk

Marec – mesiac knihy sme si
v 2.
ročníku
pripomenuli
formou
integrovaného
tematického
vyučovania
venovaného tejto téme. Do
celodenných
aktivít
nás
uviedla pesnička Ide, ide,
vláčik....
samozrejme,
tematicky upravená. V úvode
deti v rámci komunikačného
kruhu
prezentovali
svoju
naj...obľúbenejšiu
knižku,
potom nasledovala práca s „knihovým“ pracovným listom zameraným na učivo zo
slovenského jazyka a literatúry. „Knihové“ slovné úlohy spracované formou

prezentácie sme využili na vysvetlenie nových typov slovných úloh, aj na
samostatnú prácu. V ďalšej časti dňa deti v skupinkách tvorili strany do leporela
obsahujúceho mapu mysle dnešného dňa. Jeho súčasťou je aj päťveršík o knihe,
ktorý sme vymysleli spoločne. Zároveň deti vyfarbili svoje originálne dievčenské
a chlapčenské záložky do kníh. Výsledky ich tvorivej práce zdobia naše triedy.

Kniha
zaujímavá rozprávková
číta sa učí nás fantazíruje
Kniha je môj kamarát.
Knižôčka
(Päťveršík detí z 2. C)

Utorok 10.2. 2015 bol pre
druhákov karnevalovým
dňom. Počas promenády sme
sa pokochali pohľadom na
rôzne masky. Medzi
dievčatami viedli princezné,
ale mali sme aj lienku, včielku,
Červenú čiapočku,
čarodejníčky, Pipi, či Minie,

čerticu
aj
mačičku, tanečnicu
i dúhovú vílu. Chlapci boli rytieri,
futbalisti, zálesáci, spidermani
i batmani, nechýbala ani kostra,
starwars a tajuplný Zoro. Zábava
začala piesňou Keď si šťastný
.......a potom už tanečné kolá
striedali súťaže..... v jedení šišiek,
stoličkový tanec, tanec s balónmi,
chôdza s knihou na hlave.

Na
občerstvenie
nechýbali
chutné šišky, rôzne slané
a sladké dobroty, ktoré deťom
pripravili ich mamičky, za čo im
v mene
detí
ďakujeme.
Nezabudli sme ani na peknú
odmenu pre každú masku. Deti
sa už teraz tešia na budúce
fašiangy.

Plávanie je silným lákadlom a motiváciou, a preto sme sa dňa 6.3.2015 rozhodli navštíviť známy
Aquapark v Turčianskych Tepliciach. V autobuse sa zrazu ocitli žiaci 3. A, 4. B, ako aj viacerí starší
žiaci našej školy. Samozrejme sa medzi nami objavili aj chlapci, s ktorými nám ochotne pomohol
Mgr. Daniel Bandura. Spa&Aquapark je jediným aquaparkom s liečivou minerálnou vodou na
Slovensku. Všetky pohybové aktivity patria medzi nenahraditeľnú súčasť trávenia voľného času.
Okrem zdravotnej funkcie sa do popredia dostáva aj rekreačná funkcia. Pohyb vo vode prináša
deťom radosť, osvieženie a pritom priaznivo vplýva aj na ich fyzické zdravie, rovnomerne aktivizuje
všetky svalové skupiny, zlepšuje dýchanie a zvyšuje objem pľúc. Žiakov prilákal atrakčný bazén
s vodnými masážnymi lehátkami a vodnými chrličmi, divoká rieka s hojdacím zálivom, rehabilitačný
bazén s masážnymi tryskami, ako aj Movie tobogán spestrený so zvukovými, svetelnými
a obrázkovými efektmi. Bolo nádherné pozorovať radosť v ich očiach, keď sa mohli dosýtosti
vyšantiť vo vode v kruhu svojich spolužiakov a priateľov. Cieľom nášho výletu bolo posilniť zdravie,
kondíciu a v neposlednom rade rozvíjať sociálny kontakt medzi žiakmi.
Mgr. Martina Janeková, Mgr. Jarmila Bandurová

Svetový deň

ktorú vídame na fotografiách z vesmíru.

vody

22Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až
do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza
počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme.
Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme
veľkú pozornosť. Voda je nepochybne najdôležitejšou
zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu,
dávajúc planéte nádhernú
modrú farbu,

Voda je najbežnejšia kvapalina. Je doslova všade, aj v našom tele. Voda je
absolútne nepostrádateľnou pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na
Zemi. V mnohých smeroch voda riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme
žiť. Od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy.
Ovplyvňuje počasie, ktoré máme. Všetko živé potrebuje vodu - ľudia,
zvieratá
i
rastliny.
Asi 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý deň jej potrebujeme viac ako 2 litre.
Táto voda má byť súčasťou potravy. Nahrádza vodu, ktorú stratíme
vylučovaním, potom a dýchaním.
Voda je dôležitejšia ako jedlo - väčšina ľudí môže prežiť 30 - 40 dní bez jedla, ale len 3 - 5 dní bez
vody.

Deň narcisov
Začína symbolickým mottom: Deň,
keď sú slová zbytočné.
Deň narcisov je jediná verejnoprospešná zbierka
Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19.krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku –

27.marca 2015

- zaplavia žlté narcisy a
každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom
vyjadrí
podporu
a
spolupatričnosť s tými, ktorí
bojujú s rakovinou. Vhodením
dobrovoľného príspevku do
pokladničky dobrovoľníkov Dňa
narcisov
zároveň
pomôže
naakumulovať
finančné
prostriedky
na
konkrétnu
praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku.

Dňa 27.februára 2015 sa uskutočnil tradičný
detský karneval žiakov štvrtého ročníka. Na
úvod karnevalu vyšli všetky masky na parket
a začali v kruhu tancovať, aby sa osmelili.
Následne sa začalo predstavovanie masiek. Deti sa predstavili v najrozličnejších maskách od
víl, supermanov, pirátov, futbalistov, kovbojov či zvieratiek. Všetky z nich boli veľmi
zaujímavé a pekné. Popoludnie bolo plné zábavy, súťaží a radosti. Pre deti bolo pripravené
občerstvenie. Chutné šišky pripravili naše pani kuchárky a o ostatné sa postarali mamičky
našich žiakov. Každá maska bola obdarovaná. Karneval bol skvelý a všetci sa už spoločne
tešíme na ďalší rok! Vďaka za uskutočnenie tejto akcie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
jej príprave. Mgr. Jana Čelková

Hviezdoslavov Kubín patrí k tradičným školským súťažiam. Tento rok sa školské kolo
recitačnej súťaže uskutočnilo 10. marca 2015. Súťaž organizačne zabezpečili učiteľky 1. - 3.
ročníka. Porotu prekvapilo nielen množstvo recitátorov, ale aj výborné a zaujímavé prednesy.
Žiaci nám pripravili naozaj nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého slova. U
súťažiacich sa hodnotil najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho
prednes. Porota mala naozaj ťažkú úlohu pri určovaní prvenstva. Víťazi boli ocenení
potleskom, krásnymi cenami a diplomom. Tí, ktorí sa neumiestnili na popredných miestach, si
zo súťaže odniesli sladkú odmenu a krásny estetický zážitok. Žiakov prišli povzbudiť aj
mnohí rodičia.

Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sú nasledovné:

POÉZIA

PRÓZA

2. Dršmanová Adriana 1.

1. Masnica Dávid 3.B

2. Ondrušková Klára 1.D

2. Belanová Renáta 3.C

3. Do Roman 2.A

2. Ondrejáš Samuel 1.B

3. Trnková Magdaléna 2.C

3. Janíková Simona 1.C

3. Šutáková Simona 3.D

3. Trnovcová Nina 2.C

4. Martinčeková Gabriela 3.B
4. Poštek Michal 3.B

Mgr. Martina Janeková

↓ Dňa

03.03.2015 sa v treťom

ročníku

uskutočnil

tradičný

karneval, ktorý prilákal mnoho
detí.

S

veľkou

radosťou

sa

obliekli do masiek a zmenili sa na
futbalistov, policajtov, princezné,
čarodejnice,

zvieratká

a

iné

rozprávkové bytosti. Na úvod
karnevalu

sa

krásne

masky

usporiadali do kruhu a začalo
predstavovanie.

Všetky

boli

veľmi zaujímavé a jedinečné. V
karnevalových maskách išli aj
pripravené súťaže jedna radosť.
Nechýbalo

samozrejme

občerstvenie, o ktoré sa ochotne
postarali naše kuchárky, ako aj
samotní rodičia detí. O výbornú
zábavu,

program,

súťaže,

moderovanie a hudbu sa postarali
pani učiteľky J. Vlčková, R.
Vlčková, E. Perďochová a M.
Janeková. Na záver boli všetky
masky obdarované diplomom a
sladkou

odmenou.

Karneval

dopadol podľa našich predstáv a
už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Martina Janeková

Dňa 18.marca 2015 sa naši najmenší
žiaci – prváčikovia vybrali na exkurziu
za zvieratkami. Navštívili najskôr
Vlastivedné múzeum v Krásne nad
Kysucou, kde sa dozvedeli, ktoré
zvieratká žijú na území Kysúc. Potom
cesta pokračovala na farmu do
Ochodnice. Tam videli ovečky,
jahniatka, kravičky, teliatka, sliepočky
a koníky. Deti priniesli zvieratkám
i dobroty: mrkvičku, jabĺčka a suchý
chlebík. Spoznali i sučku Sáru, ktorá
farmu strážila.
Ale
výlet
ešte
pokračoval.
V Ochodnici sme sa občerstvili pri
minerálnom prameni Vajcovka.
Posledná zastávka našej exkurzie bola na družstve v Kysuckom Lieskovci. Stretli sme sa tam
s húskami, jahniatkami, kravičkami a kuriatkami. Prváčikovia mali možnosť vidieť zvieratká a ich
mláďatká, o ktorých sa učia na prírodovede. Počasie nám prialo, slniečko ešte umocňovalo zážitok
z tohto výletu a naši žiaci prežili pri zvieratkách krásne dopoludnie.
Túto peknú exkurziu pre nás zorganizovali tety z CVČ Majka Klušáková a Janka Pavlusíková, ktoré
nás v tento deň aj sprevádzali, za čo im pekne ďakujeme. Mgr. K. Jakubíková

Koniec marca znamenal
meranie síl vo florbale dievčat a
chlapcov ZŠ. 24.3. 2015 sa konalo
okresné kolo starších žiačok v mestskej
športovej hale, kde naše dievčatá
(Fraňová,
Hájniková,
Halusková,
Hrubá, Chupková, Jurkovičová V.,
Papánová K., Papánová Ľ., Mihaldová)
obsadili spomedzi 12 škôl v okrese
KNM 5. miesto. O dva dni neskôr,
26.3.2015, vyšli na palubovku haly
st.žiaci (Gavlas, Hrubý, Jačmeník, Kohút, Korčák, Ovečka T., Roman M., Ščamba, Tichý). V normálnom
hracom čase neprehrali ani jeden zápas. Celkovo odohrali 3 v skupine a 2 finálové a to: ZŠ Nábrežná-ZŠ
Dol.Potok 2:0, ZŠ Nábrežná-ZŠ Nesluša 1:0, ZŠ Nábrežná-ZŠ Rudina 1:0, semifinále ZŠ Nábrežná-ZŠ
Ochodnica 0:0 (v nájazdoch 2:0), finále ZŠ Nábrežná-ZŠ Dol.Potok 2:2 (v nájazdoch 1:2). Tieto výsledky
a konečné nájazdy na bránku nás posunuli na pekné 2.miesto v okrese. (I.J.)

Vymaľuj si obrázok .

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

V dňoch 23.2.-27.2.2015 absolvovali žiaci 7. ročníka našej školy lyžiarsky výcvik v stredisku
Snowland. Snowland je športovo-rekreačné stredisko nachádzajúce sa na úpätí Lúčanskej
časti pohoria Malá Fatra vo Valčianskej doline. Počas piatich dní zažili okrem krutých
mrazov asi každý druh zimného počasia :-) . Doobeda a poobede lyžovanie, podvečer zábava.
Medzitým :-) raňajky, obed a večera. Spánok, obedňajší odpočinok a sprcha boli ako bonus.
(I.J.)

Dňa 12.3.2015 sa konalo okresné kolo v hádzanej žiakov v zrekonštruovanej mestskej športovej hale.
Prvý zápas odohrali medzi sebou stredoškoláci, kde sme videli aj našich bývalých žiakov. Druhý
zápas sme už prežívali na palubovke my: ZŠ Nábrežná vz. ZŠ Dolinský Potok. Vzhľadom na
zápasové skúsenosti a silu kolektívu sme vyhrali 30:15 a postúpili do krajského kola. (Reprezentantov
našej školy si môžete pozrieť na fotkách.) Čaká nás ťažký zápas v krajskom kole a potom už len .......
(I.J.)

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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