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Biela, hnedá, chutnučká,
je to mňamka dobručká.
Čokoláda pre detičky,
pre ockov aj pre mamičky.
Vanesska Vlčková, 2.C

Ročník:12

cena: 0,50 €

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2015
18.– 22. máj 2015 na ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť do zbierky
UNICEF na pomoc
najzraniteľnejším
deťom.

ÚČEL ZBIERKY 2015
Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý
rok v máji. Aj tento rok ste mohli stretnúť v škole našich dobrovoľníkov, ktorí sa Vám
za príspevok poďakovali modrým gombíkom. Gombík je totiž symbolom detstva a
spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc.
11. ročník Týždňa modrého gombíka sa konal od 18. do 22. mája.

Naša škola vďaka vám prispela sumou 150 €.
Výťažok zo zbierky tento rok poputuje nielen do krajín, v ktorých deti čelia humanitárnym
krízam z dôvodu pretrvávajúcich konfliktov. Tragické zemetrasenie postihlo Nepál 25. apríla
2015. Z tohto dôvodu ide výnos zbierky predovšetkým na pomoc deťom práve do tejto
krajiny. Našu pomoc potrebuje akútne 1,7 milióna nepálskych detí. Pôvodným cieľom zbierky
bolo poslať vyzbierané finančné prostriedky deťom, ktoré čelia humanitárnym krízam
(Ukrajina, Sýria, Jemen...). Zemetrasenie so silou 7,8 stupňa Richterovej stupnice zasiahlo
veľkú oblasť centrálneho Nepálu medzi hlavným mestom Káthmandu a Pokharou.
Nasledovalo 16 ďalších otrasov so silou približne 5 stupňov. Podľa doterajších správ zomrelo
viac ako 1 900 ľudí nielen v Nepále, ale aj v Indii, Tibete a Bangladéši. Zemetrasenie bolo
najhorším v Nepále za posledných 80 rokov, zasiahnutých bolo 30 zo 75 okresov. Budovy a
múry v rozličných oblastiach boli zničené, nemocnice sú preplnené a začínajú im dochádzať
zásoby. Väčšina ľudí vrátane tých, ktorých domy to vydržali, ostávajú počas noci vonku zo
strachu, že následné otrasy alebo narušené štruktúry domov spôsobia ich zosypanie.

ĎAKUJEME
ĎAKUJEME
ĎAKUJEME

Mgr. Daniela Čepelová

výhercovia tajničky zo Záškoláka č. 4 / 2014 - 2015 sú Nelka Sofi Romanová , I . B,
Michal Tomašec , I. B, Michal Maraček, V . A , Jojko AlHussin V. A trieda. Výhercom
srdečne blahoželáme a ceny doručíme. Tajnička znie „ P r i e m y s e l “ .a
veselé

Vianoce. Nech sú

Naše átrium sa tradične v posledný
aprílový deň stáva miestom stavania
symbolu lásky a života, mája. Máj
je pôvodne mladý stromček, ktorý
mal symbolický význam a bol
výrazom prírodného mýtu o boji
zimy s jarou, smrti so životom;
symbol
prírody.
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Jedľovina pána Koptáka a spev
dievčat detského školského súboru
Nábrežníček so svojimi vedúcimi,
pani

učiteľkami

Katkou

Jakubíkovou a Štefkou Koptákovou,
prilákal aj tento rok do átria takmer
všetkých žiakov a vyučujúcich našej
školy. Po úvodných piesňach korunu
ihličnatého

stromu

ozdobili

farebnými stužkami naše dievčatá.
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.

V zmysle Národného štandardu finančnej
gramotnosti vydaného Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvo financií SR
sme v rámci prierezovej témy školského
vzdelávacieho
programu
finančná
gramotnosť zorganizovali pre viac ako 90
žiakov 8. a 9. ročníka na deň 23. apríla
2015
projektový
deň.
Finančná
gramotnosť je, jednoducho povedané,
súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú
porozumieť financiám a správne s nimi
zachádzať v rôznych životných situáciách.
A to aj bolo cieľom tohto projektu. Medzi
žiakov zavítala pani Tatiana Drexler,
ktorá
spolupracuje so
spoločnosťou
Partners Group SK. Partners Group SK sa od svojho vzniku v roku 2007 špecializuje na poskytovanie finančných
služieb s cieľom poskytnúť službu komplexného finančného plánovania. Formou inscenačných metód a riešenia
modelových situácií, sa žiaci dozvedeli základné pojmy týkajúce sa finančnej gramotnosti, akými sú vyrovnaný či
prebytkový rozpočet, pasíva a aktíva, hypotekárny a spotrebný úver, finančné náklady rodiny, dôchodkové
sporenie. Žiaci pracovali na vlastných rodinných rozpočtoch, učili sa orientovať vo výplatnej páske, dozvedeli sa,
odkiaľ a ako získavať finančné informácie a najmä rozhodovať, čo je v živote finančne dôležité a bez čoho by
vedeli prežiť. Učili sa vyberať a stanovovať životné priority a východiská zabezpečenia životných potrieb. Snáď
naši ôsmaci a deviataci za 90 minút výuky získali aspoň základné znalosti záhadného sveta financií .

V rámci predmetu Biológia v 6. ročníku preberáme aj tému –,, Významné hospodárske zvieratá“. Aby sme si
svoje vedomosti rozšírili a utvrdili , p. uč. z BIO zorganizovali pre nás
, žiakov 6. ročníka , veľmi zaujímavú exkurziu na hospodársky dvorFarmu Jasenové, ktorá sa nachádza pár kilometrov za Rajcom, blízko
obce Zbyňov. Po nie dlhej ceste autobusom nás čakal na farme jej
majiteľ a zároveň chovateľ ujo Milan Bárdy, ktorý nás milo privítal
a povedal základné informácie o svojej farme. Zvieratá sú tu väčšinou
voľne ustajnené, majú veľké výbehy a pastviny. Mohli sme tu vidieť
rôzne plemená kôz- aj malé
kozliatka, ktoré sa len pred
pár dňami narodili. Boli naozaj veľmi milé. Kozičkám chutil najmä
suchý chlieb, mrkva, ktorú sme im priniesli. Podobne sme si mohli
pohladkať a nakŕmiť aj koníky. Veľmi milé bolo žriebätko, ktoré
porodila kobylka Lara. Videli sme aj rôzne mäsové plemená HDkravy, býky aj teliatka a tiež mäsové plemená oviec, ktoré sú
celoročne ustajnené vonku . Súčasťou tejto farmy sú aj dva rybníky,
kde sme mohli kŕmiť pstruhy. Na záver návštevy nám ujo farmár
ponúkol na ochutnanie výborný kozí syr a osviežujúci kozí nápoj.
Mnohí z nás si tieto výrobky zakúpili aj domov. Raritou na tejto farme sú tri veľké papagáje , ktoré nás vítali
hneď pri vstupe do areálu a krásny páv, ktorý sa nám ukázal v celej svojej kráse .
Exkurzia bola super, odchádzali sme domov plní nových a krásnych dojmov. Ďakujeme! Žiaci 6. ročníka

Am nesty I nternational je najväčšia ľudsko-právna
mimovládna organizácia na svete. Dozerá na dodržiavanie
ľudských práv nielen u nás, ale na celom svete.
V stredu 20. mája sa na našej škole konal Deň s Amnesty International, ktorého sa pod
vedením p.uč Mojtovej a Madigárovej Kubišovej zúčastnili žiaci 4 tried: 4.C, 5.C, 6.C a 9.C.
Žiaci diskutovali o právach detí, o ich dodržiavaní na Slovensku i vo svete. Diskusie
striedala skupinová práca, brainstorming a zamýšľanie sa nad otázkmi, ktoré si ľudia často
nekladú. Dotkli sme sa témy detská práca a videli sme film o detských vojakoch v
Demokratickej republike Kongo. Pri tejto príležitosti si žiaci uvedomili, že “je dobré pomáhať”
(Aďka 5.C), čo im prináša ich rodina, ale aj krajina, v ktorej žijú.
“Pre mňa tento deň znamenal veľa. Dozvedela som sa veľa hrozných vecí, čo ľudia dokážu. Hlavne
som bola prekvapená, že vedia hrozne využívať malé deti. Myslím, že by malo byť vo svete menej
násilia a viac mieru…” (Simona 6.C)
Hovorili sme však aj o technike, bez ktorej si život
už ani najmenší nevedia predstaviť. Rozobrali sme
tak tému mobilné telefóny v našom živote a
zodpovedli sme si otázku Ako sa dostala krv do
mobilných telefónov. Žiaci sa tiež naučili, čo je to
koltán, kde a ako sa ťaží, na čo sa používa. Vďaka
filmom, ktoré nám poskytla práve organizácia
Amnesty International, sme sa dostali priamo do
africkej bane k ťažbe koltánu. Nazreli sme pod
púzdro mobilov a pozreli sme si kúsok z filmu o ich
nelegálnej likvidácii. To ste asi nevedeli, že z 5
miliónov mobilov by sa mohlo zrecyklovať 120kg zlata, 1250 kg striebra a 45 tisíc kg medi.
A tiež, že na 100 obyvateľov Afriky pripadá 45 SIM kariet, ale na 100 Európanov ich
pripadá až 125! No a keďže IN sú stále rifle, jedna skupina žiakov si rozobrala aj túto tému
spolu s filmom Rifle z Číny.
“Bolo to zaujímavé, ale aj smutné. Nevadilo by mi mať takéto hodiny častejšie.” (Jakub 5.C)
Každá trieda venovala témam globálneho vzdelávania
dve vyučovacie hodiny. Príprava na takéto hodiny je
zdĺhavá a náročná, ale na konci vyučovania sme si obe
vyučujúce povedali, že to stálo za to. Žiaci reagovali
fantasticky, usilovne pracovali na zadaných úlohách,
spontánne sa pýtali a úprimne odpovedali. Keďže
vyjadrili túžbu zopakovať si niečo podobné, ak to bude
možné, rady im otvoríme dvere do globalizovaného sveta
súvislostí aj nabudúce.
Mgr. J.Madigárová Kubišová a Mgr. M.Mojtová

Jar je ročné obdobie, kedy sa množstvo
detí začne vydávať do škôl v prírode.
Aj šesťdesiat našich detí tretieho
a štvrtého ročníka sa mohlo tešiť
z takejto aktivity. Od 19. apríla strávili
krásnych šesť dní v stredisku OLIWA
resort, ktoré sa nachádza v nádhernom
lesnom prostredí Trenčianskej Teplej,
neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske
Teplice .
Tretiaci našli ubytovanie
v budove
hotelového typu a štvrtáci v obľúbenom murovanom domčeku . Počas celého pobytu sme s plnými bruškami
od rána do večera plnili množstvo úloh. A ako plynul čas ? Začiatkom každého dňa bolo doobedné rozhýbanie ,
ktoré v sebe skrývalo prvé raňajšie jedlo – švédske stoly , desiatovú pauzu, vyučovanie i turistické chodníčky .
Nasledovala obedňajšia siesta s dvojchodovým obedom i odpočinkom. Množstvo rôznych aktivít, ako napríklad
Potravinový reťazec, Chvostíky či hra O fazuľky . A samozrejme, aby sme doplnili energiu, nechýbalo ani
olovrantové pokušenie a celodenný pitný režim. Vyvrcholením dňa bola večerná vegetpárty s vyhodnotením
tímov a činnosťami podľa zadelenia ČO DEŇ DÁ . Aby sme neboli naozaj hladní, nechýbala ani zaslúžená
večera a posledná suchá večera.
Najpopulárnejším medzi všetkými bol obľúbený popoludňajší program, ktorý bol na vysokej profesionálnej
úrovni a zároveň spĺňal prvky motivačné, tvorivé, náučné a zábavné . Postarali sa oň ešte obľúbenejší animátori
Zeta, Mike, Mily, Maťa, Viki, Wendy, Adam, Ivka a Rio, ktorí pracujú pod taktovkou Vlada Voštinára . Títo si
rozdelili deti do deviatich tímov . Do nich nepatrili len deti z Kysuckého Nového Mesta , ale aj z Bratislavy
a Bziniec pod Javorinou . Vzájomne súťažili pod netradičnými názvami, ktoré si sami vytvorili v hre Prídavné
mená, ako Šikovné psy, Veselé kadibudky, Unavené blesky, Bláznivé nohavice, Hnedé psy, Svetlé uši, Múdre
kone, Krásni mafiáni a Škaredí smajlíci .
Každý popoludňajší nástup sme začínali hudbou,
spevom a tancom. Keď zaznela Nástupová znelka,
utekalo všetko, čo malo nohy . Tancovali všetci
animátori a vo veľmi krátkom čase ovládali
originálnu táborovú choreografiu tanca aj deti .
Hymna Twistovo spolu s Vladom Voštinárom znela
celým areálom . Ihriská, ktorých bolo na výber, sa
hmýrili deťmi. Tie mohli hrať tenis, florbal, volejbal,
basketbal , vybíjanú alebo futbal. Atrakciou pre
každého z nás bola jazda na štvorkolkách, z ktorej
sme prichádzali s prevetranou hlavou. Nechýbal ani
megatáborák s opekačkou. Svoju silu odvahy sme si
zmerali v Záhadnej nočnej hre spolu s premiestňovaním naslepo. Obľúbené Twistovské koleso šťastia s výhrami
sme roztáčali každý večer . Šancu krútiť s ním mali deti, ktoré v hre Ani múdry neschybí , odpovedali správne na
pripravené anketové otázky . A tak sme sa zároveň obohatili o nové vedomosti a hodnotné darčeky.
Dni utekali veľmi rýchlo. Posledný piatkový deň nás čakala autogramiáda a fotenie s ujom Vladom a žiadanými
animátormi. No a samozrejme balenie a odchod domov ku našim blízkym. Nezabudli sme ani na darčeky , ktoré
sme nakúpili v rámci prechádzky v Trenčianskych Tepliciach .
Poďakovanie za školu v prírode patrí pani učiteľkám: Mgr. Renáte Vlčkovej, Mgr. Janke Vlčkovej, Elene
Vlčákovej, Mgr. Martine Janekovej a Mgr. Jarmile Bandurovej.
Mgr. Jarmila Bandurová

13. 5.
2015 sa 2. C
trieda
zmenila na
slávnostne
vyzdobenú
sieň, pretože
deti
očakávali
príchod
svojich
mamičiek.
Spoločne
sme si pre ne
pripravili
kyticu plnú
básní, piesní
a tancov, pri
ktorých sa
nejednej
mamine
zaleskla slza
v oku.
Zatancovali
nielen členky

detského
folklórneho
súboru
Nábrežníček, ale
aj dievčatá, ktoré
sú členkami
mažoretkového
súboru.
Darčeky pre
svoje maminy
v podobe
nežných kvetov
a balíčkov
s prekvapením
pripravili nielen
deti z našej
triedy, ale aj
zvieratká v milej
scénke.
Básňami deti
vyjadrili
vďačnosť za
každodennú
starostlivosť
svojich mám, za
ich lásku, nehu,
štedrosť, za hry,
rozprávky,
pohladkanie.....
Mgr. Ľubomíra
Hrušková

Prišla jar a všetko
mení.
Matka
príroda sa prebúdza
zo svojho krásneho
a dlhého sna. Aj
slniečko sa snaží
svojimi
lúčmi
dotknúť každého
kúsku
spiacej
zeme,.......takto sa
začala
21.4.2015
beseda s prváčikmi
na ZŠ Nábrežná v
Kysuckom Novom
Meste o krásach
našich
Kysúc.
Lektori
CHKO
KYSUCE, RNDr. Peter Drengubiak, Ing. Zuzana Václavová a Richard Pekara, nám dali možnosť
dozvedieť sa bližšie o matke prírode na Kysuciach a taktiež o zákonoch, ktoré v nej platia. Predstavili
nám zvieratá, ktoré žijú na Kysuciach. Hovorili, že ich cieľom je nielen pozorovať, prikrmovať
zvieratká, ale aj pomôcť tým, ktorí majú snahu zachrániť zraneného živočícha alebo opustené mláďa,
poradiť im, čo robiť, na koho sa obrátiť. Rozprávali sme sa, že v prírode sa nachádza množstvo
zvierat, ktoré nie vždy môžeme vidieť, pretože sú väčšinou plaché. Beseda bola pre nás neskutočne
zaujímavá. Mali sme možnosť vidieť aj sadrové odliatky stôp zvierat, ktoré nás veľmi zaujali. Aj keď
sme spolu strávili skoro dve hodiny, stále toho nebolo dosť, otázky sa nám v hlavičkách rodili stále
nové a nové,...bolo nám ľúto, že sme museli besedu ukončiť. Ale ujovia a teta sľúbili, že sa ešte
niekedy za nami zastavia...Aj keď mesiacu apríl pripisujeme prívlastok Mesiac lesov nezabudnime, že
príroda je pre každého človeka najkrajšie a najzdravšie prostredie po celý rok .
Teta a ujovia, ďakujeme!

V dnešnej hektickej dobe akosi zabúdame na jednoduché radosti života. Jednu
takú radosť pocítili žiaci 1.-2. ročníka ZŠ, Nábrežná 845/17 z Kysuckého Nového
Mesta, keď cestovali na predstavenie do Bábkového divadla Žilina vlakom. Pocit
radosti bol pre niektorých žiakov už hneď od začiatku cesty, keďže cestu vo
vlaku absolvovali prvýkrát. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. –pobočka Žilina zabezpečila
pridanie vozňa, a tak cesta za divadelným zážitkom nebola ničím rušená. Po príchode do divadla nás
ohúrili krásne, zrenovované priestory, a to nebolo jediné prekvapenie. Divadelné predstavenia
"Zvedavý sloník"dokázalo deti aktívne vtiahnuť do deja. Predstavenie bolo živé, zábavné a aj
výchovne doplnené perfektnými pesničkami. Vysoko profesionálny prístup bábkohercov a
rozdávanie radosti prostredníctvom divadelných bábok bol pre deti zážitkom. Scéna, bábky boli
detailne a veľmi pekne vyrobené. Zanechaná radosť sa odzrkadľovala na tváričkách našich detí.
Divadlu prajeme ešte veľa krásnych rozprávok a veľa spokojných detských divákov. Ďakujeme za
príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšie predstavenia....A radosť ďalej pokračovala na Hlinkovom
námestí, kde Slovenský spolok študentov zubného lekárstva poskytol našim najmenším inštruktáž
správnej techniky čistenia zúbkov. Záver krásneho dňa emočne doplnil poschodový vlak, ktorým sa
deťúrence vrátili k svojim rodičom. Všetkým, ktorí nám spestrili deň, ďakujeme. Aj Tebe, slniečko!

Exkurzia
MARTIN
Dňa 14. 05. 2015 sme sa , my - žiaci
piateho ročníka , zúčastnili literárno –
dejepisnej exkurzie do Martina.
Počasie nebolo priaznivé, pršalo, ale my
sme si tento výlet aj tak užili. Najskôr sme
si boli pozrieť Národný cintorín. Sú na ňom
pochované
významné
osobnosti
Slovenska. My sme boli pri hrobe Jozefa
Cígera Hronského. Potom sme navštívili
Slovenské národné múzeum. Pozreli sme
si veľmi veľa slovenských krojov a
výrobkov - košíky, taniere, pracovné
náčinie, ozdoby do vlasov ..... Ďalej sme
prešli do domu Jozefa Cígera Hronského,
kde sme si o ňom pozreli krátky dokument
a poprezerali sme si niektoré jeho maľby a
fotografie. Sprievodca nám o J.C.
Hronskom zaujímavo rozprával.
Nakoniec sme si spolu s pani učiteľkami
Štefankovou, Ševecovou a Mojtovou boli
pozrieť aj mesto Martin, videli sme
námestie a Martinské divadlo.
Z tejto exkurzie máme mnoho fotiek a
pekných zážitkov.
Tatiana Čurajová,5.B

foto: M.M.

Sme prváci Základnej školy, Nábrežná v
Kysuckom Novom Meste. Len ôsmy mesiac
chodíme do školy, a preto s radosťou chceme
všetkým oznámiť, že vieme čítať. V dňoch 8. a 9 .
4. 2015 sme sa spolu s pani učiteľkami navštívili
Mestskú knižnicu - Úsek literatúry pre deti a
mládež v Kysuckom Novom Meste, kde nám tety
knihovníčky pripravili slávnostný zápis do cechu
čitateľov knižnice. Aby sme mohli byť pasovaní za
čitateľov knižnice museli sme predviesť, čo všetko
za ten jeden „prvý“ rok sme sa v škole naučili.
A veru, nedali sme sa zahanbiť. Písmenká, číslice,
ročné obdobia a mesiace sme vedeli naspamäť. Ani s
čítaním nebol žiadny problém. Tety v knižnici nám
pripravili prechádzku rozprávkovou krajinou, ktorá bola
plná prekvapení. Hľadali sa hrdinovia rozprávok. Potom
sa rozprúdil kolotoč zvedavých otázok (a bolo ich veru
neúrekom), na ktoré teta knihovníčka odpovedala.
Detské očká nám zažiarili, aj keď sa začalo so
slávnostným
pasovaním.
Odchádzali
sme
s
predsavzatím,že sa čoskoro uvidíme, ale už ako čitatelia
.

Dňa 25. apríla sme sa vybrali opäť na túru . Príroda nás
priam pozývala , aby sme ju išli navštíviť. Tak sme sa aj
s pani učiteľkami
,
ktoré
vedú
turistický krúžok,
vybrali
na
Neslušské vrchykonkrétne
na
Vrchrieku.
Počasie bolo priam ideálne a my sme si to veru vychutnávali.
Okrem toho sme mali výbornú opekačku a samozrejme super
náladu. Nohy nás síce boleli, ale stálo to za to. Ďalšou
vydarenou akciou bola túra
na Rochovicu, ktorú sme
absolvovali 1. mája . Po ceste sme mali možnosť vidieť mnohé
druhy rastlín, mnohé aj zákonom chránené. Počuli sme hlas
kukučky aj klopkanie ďatľa. Spolu s turistami z Kysuckého
Nového Mesta sme vystúpili na našu Rochovicu- je to vrch po
pravej strane smerom na Žilinu pri zastávke v Brodne. Je
súčasťou CHPV Kysuckej brány, po ľavej strane sa nachádza vrch Brodnianka, ktorý sme zdolali
ešte v jeseni. Ako odmena nás čakal chutný guláš a horúci čajík . Bolo super.

Geografia je zaujímavý a veľmi poučný predmet. Tí, ktorí si ho obľúbia, nedajú naň dopustiť. Je to tak preto, že vďaka
nemu získavame množstvo informácií o známych i celkom neznámych krajinách, o ľuďoch, ktorí v nich žijú, ako aj o
mnohých prírodných javoch a výtvoroch na našej planéte .Vďaka nej môžeme bezplatne a bez batožiny cestovať, naozaj
kde sa nám len zapáči – teda prstom po mape. Ale takéto výlety či exkurzie sú nielen zaujímavé , ale aj zábavné. No i tu
platí príslovečné : najprv práca, potom zábava. Počas celého roka žiaci našej školy usilovne získavajú pod vedením
svojich pani učiteliek vedomosti a potom si merajú svoje sily na olympiáde. Nie tej športovej, ale vedomostnej –
geografickej. Jej cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody.
Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ a 1. stupni 8-ročných
gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických zručností v topografii, v záujmovej
činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti,
a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie
environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode
Práca s mapou, atlasom, buzolou, určovanie skutočných vzdialeností či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať
nejednej šikovnej hlavičke. Presvedčili sa o tom aj žiaci v školskom kole geografickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo
27. januára 2015. Do tohto kola sa zapojilo 44 žiakov 5.-9. ročníka našej ZŠ a riešilo úlohy v teoretickej, praktickej
časti, ale aj úlohy týkajúce sa nášho regiónu. Ich práce hodnotila komisia, ktorej členmi boli pani učiteľky geografie Mgr.
M.Vlčáková, a Mgr. R. Jantošíková. Geografická olympiáda je postupová súťaž pre talentované deti, ktoré získavajú
vedomosti nielen v škole, ale musia popracovať samostatne aj doma, využívať informácie z médií. Úspešným riešiteľom
sa stáva žiak, ktorý získa minimálne 55 zo 100 bodov. Víťazi (úspešní riešitelia) potom
postupujú do okresného kola. A aké boli výsledky v školskom kole? Posúďte sami.
Ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Počet zúčastnených
10
12
5
10
7

Počet postupujúcich

7
11
5
5
5
Dňa 5. februára 2015 sa konalo okresné kolo
geografickej olympiády, do ktorého postúpili všetci
úspešní žiaci nielen z našej školy, ale aj zo ZŠ
Clementisova, Radoľa, Kysucký Lieskovec, Rudina
a Ochodnica. Tento rok sa prvýkrát súťažilo
v spojených kategóriách – piataci boli ešte samostatne (kategória G), ale 6. a 7. ročník
spolu (kategória F) a 8. a 9. ročník tiež spolu (kategória E). Toto spojenie kategórií
bolo nielen pre všetkých účastníkov novinkou, ale predovšetkým veľkou nevýhodou
pre mladších žiakov, pretože samozrejme nemali a nemohli mať vedomosti
z vyššieho ročníka. Aj napriek tomuto znevýhodneniu sa naši žiaci umiestnili veľmi
pekne. Pravidlá neumožňujú víťazom 5. ročníka postúpiť do krajského kola, ale žiaci
6.–9. ročníka postupujú, no vyberá si ich krajská komisia podľa celkového počtu
získaných bodov. Našu ZŠ a kategóriu F ( 6.-7.ročník), na krajskom kole
reprezentovali D. Fujašová a M. Čuraj zo 7.A triedy a 8. – 9. roč. (kat.F) žiaci D. Iľko
a M. Vasiľák z 9.A triedy, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na prvom a druhom
mieste. Krajské kolo sa uskutočnilo 21.04.2015 v krajskom meste – Žilina. Počtom
účastníkov bolo tohtoročné KK GO menšie, ale náročnosťou úloh v teoretickej
i praktickej časti
oveľa ťažšie. Ale aj tu naši žiaci dokázali svoje kvality. D.
Fujašová v kategórii F a M. Vasiľák v kat. E sa stali úspešnými riešiteľmi a obsadili veľmi pekné 10. miesto a D. Iľko
v kat. E 4. miesto a postúpil do celoslovenského kola do Nitry. (úspešný riešiteľ v KO a CSK GO je, ak z celkového
počtu bodov dosiahne najmenej 75 b.). To sa D. Iľkovi podarilo aj v celoslovenskom kole , ktoré sa konalo 15.16.05.2015. Stal sa úspešným riešiteľom s počtom bodov 79. Aj keď úlohy boli veľmi náročné a nie vždy zodpovedali
daným tematickým okruhom pre túto kategóriu, počínal si Danko naozaj výborne. Veď súťažil v geografických
vedomostiach
s
najlepšími
žiakmi
vo svojej
kategórii
z celého
Slovenska.
K dosiahnutému úspechu mu gratulujeme.
Poďakovanie patrí tiež všetkým úspešným riešiteľom GO , ktorí reprezentovali našu ZŠ v jednotlivých kolách, ale taktiež
pani učiteľkám Mgr. E. Palicovej, Mgr. M. Vlčákovej i Mgr. R. Jantošíkovej, ktoré svojich žiakov na túto olympiádu
pripravovali cennými radami. Dúfam, že tieto úspechy budú dobrou motiváciou aj pre ostatných žiakov. Veď kto súťaží,
ten aj vyhráva. Že čo? No predsa to najcennejšie, čo vám nikto nevezme – vedomosti a skúsenosti!!!
Napísala Mgr. Emília Palicová

Dňa 30. apríla ožila mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste veršami v anglickom jazyku. Po
minuloročnom úspechu nultého kola recitačnej súťaže „Feel the English in Verses“ sa tento rok
konal jej prvý ročník. 25 žiakov zo šiestich základných škôl v okrese Kysucké Nové Mesto prišlo
predviesť svoje zručnosti v prednese poézie, prózy a v interpretácii neznámeho textu.

Súťaž otvoril PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ ZŠ Nábrežná a programom nás sprevádzal deviatak
Tomáš Tolnaj. Krátke prestávky medzi jednotlivými kategóriami spestrili svojím programom
druháčky zo ZŠ Nábrežná, ktoré nás zoznámili s tradičnými piesňami pod vedením Mgr. Zvaríkovej
Kubalovej a krátke divadelné predstavenie žiakov zo ZŠ Clementisova pod vedením Mgr.
Krištofíkovej.
Aby sme dosiahli čo najobjektívnejšie výsledky, odborná porota hodnotila žiakov bodmi
v nasledujúcich oblastiach: fonetická správnosť, hlasová moduláciu a výraz, ďalej dĺžka, tempo
a plynulosť, no a súčasťou hodnotenia bol aj celkový dojem.
Próza - 1.miesto:Peter Kubala (ZŠ Nesluša) Poézia: 1.miesto:Kristína Čavajdová (ZŠ Nábrežná)
2.miesto: Ivana Hmirová (ZŠ Clementisova) 2.miesto: Kristína Jankovičová (ZŠ Nesluša)
3.miesto: Denisa Fujašová (ZŠ Nábrežná) 3.miesto: Romana Poprocká (ZŠ Dolinský Potok)
Interpretácia neznámeho textu:
1.miesto: Natália Húšťavová (ZŠ Dolinský Potok)
2.miesto: Nina Kavacká (ZŠ Nábrežná)
3.miesto: Lívia Kubalová (ZŠ Nábrežná)
Všetkým súťažiacim patrí veľké uznanie za odvahu, že prišli a vystúpili a tiež, že venovali svoj čas
príprave. Veľké poďakovanie patrí Mgr. Jolane Madigárovej Kubišovej za zorganizovanie tohto
ročníka súťaže, sponzorom: Oxford University Press, kníhkupectvu Littera, školskej rade pri ZŠ
Nábrežná a p. Mičianovi za poskytnuté občerstvenie.
Mgr. Heľová Ľudmila, autorka súťaže

Tento príbeh sa stal v 6.triede ku koncu školského roka. Ako to už v tomto období býva, skoro každý z nás má už
známky v krúžku. Celkom pravidelne sa v našej triede odohrávajú špongiové bitky. Pravidlá tohto súboja sú
jednoduché. V našej triede sa nachádza niekoľko najväčších rivalov- tí začnú. Hubka sa pohybuje z jednej strany
triedy na druhú a je primerane namočená. Ak si nenájde svoju obeť, zanechá veľmi nápadný odtlačok na
protiľahlej stene, ktorý je po boji nutné zamaskovať. Špongia lietala nad hlavami ostatných a občas si nešťastne
mierená strela vybrala neplánovaný cieľ. Takto prišiel rad aj na Niku. Sedela pohodlne v lavici a venovala sa
svojmu nízkotučnému jogurtu. Z ničoho nič k nej priletela hubka takou silou, že jej pochúťku vyrazila z ruky.
Škoda sa stala aj na jej zelenom tričku, ktorého predná strana bola cela premočená. S hlasným pokrikom :,,To si
odskáčete!," sa vrhla do bojového postoja. Strelám dávala maximálnu silu. Niekoľkokrát som bola zasiahnutá aj
ja a hody som vracala veľmi rada :).Špongiu mala zas v ruke Nika a celkom presne namierila na Mária, ktorý jej
zhodil desiatu. Stál pred dverami. Tie sa začali pomaly, ale isto otvárať tesne po tom, čo Nika hodila na svoj cieľ.
Majo sa uhol, ale špongia pokračovala svojím smerom. Keď sa dvere otvorili, stála v nich naša triedna
učiteľka.,,Hí," vydala zo seba Nika, pretože špongia pristála na pani učiteľke. Keď sa spamätala, začala na nás
kričať. Hlavne na Niku, ktorá bola od hanby určite červená aj na zadku :D Mário to mal celé na háku a každú
chvíľu dostával záchvaty smiechu :) Nakoniec sme všetci vyviazli len s poznámkou. Teraz už na tento incident
spomíname so smiechom. :) Sonička Vlčková-6.B

Dňa 18. mája sme sa aj my, veľkí páni deviataci, vybrali konečne po
monitore a prijímacích skúškach na jednu veľmi zaujímavú exkurziu .
Konala sa v rámci predmetu biológia. Mali sme možnosť zrelaxovať
a zároveň sa dozvedieť o mnohých zaujímavostiach , ktoré sa
nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce- CHKO Kysuce.
Cieľom našej zaujímavej cesty bola najskôr vodná nádrž Nová Bystrica,
krásny orloj v Starej Bystrici, rarita na území Kysúc a nielen Kysúc, ale
aj celého sveta- pieskovcové gule - Megoňky- Milošová, ropný prameň
v Korni a nádherný velikán medzi stromami –zákonom chránený strom
Brest u Papajov v Makove. Kúsok od neho sa nachádza prameň našej
rieky Kysuca (asi4 km)- pod Hričovcom. O všetkých týchto prírodných výtvoroch a aj mnohých ďalších sa učíme
na hodinách BIO , ale vďaka tejto exkurzie už vieme, kde presne sa nachádzajú. Myslíme si, že najlepšia škola
je naozaj naša krásna príroda sama o sebe . Ďakujeme za krásne zážitky.
Žiaci 9. ročníka
Pieskovcové gule

Priehrada Nová Bystrica

Orloj - Stará Bystrica

Brest u Papajov

Korňanský ropný prameň

Dňa 16. apríla 2015
žiaci
druhých
ročníkov spolu s ich
pani
učiteľkami
navštívili výrobné
družstvo
Okrasa
Čadca. Tento závod sa špecializuje na
tradičnú výrobu sklenených vianočných
ozdôb. Žiaci si mohli prezrieť výrobu, ktorá
je zameraná na ručnú prácu bez využitia
strojov. To znamená, že každý kus je originál.
Na začiatku je len dlhá sklenená trubica, ktorá
sa nahrieva a delí na menšie časti nad
plameňom. Pracovníčky z nich potom fúkajú vianočné
gule rôznych veľkostí, ktoré sa farbia a máčajú do
rôznych farieb a ich odtieňov. Vianočné gule ručne
zdobia, maľujú a posypú trblietavým pieskom. Sklenené
ozdoby stále zostávajú najkrajšou a najpopulárnejšou
ozdobou vianočného stromčeka. Na vianočnej guli sa
začali postupne objavovať kvety, hviezdičky, kresby
vtákov, symboly kresťanstva a ďalšie. Neskôr sa začali
objavovať aj ďalšie tvary ako jemné sklenené srdiečka,
vtáčiky, hviezdičky, snehové vločky, dažďové kvapky,
slzy a mnohé iné. Celý proces výroby krehkých kusov
sklenených gúľ si druháci detailne prezreli. Naozaj bolo
na čo pozerať, radi by si ozdobili stromček krásnymi
vianočnými ozdobami, keby len v kalendári nebol písaný
mesiac apríl. No budú musieť počkať na budúce Vianoce.
Druháci navštívili v tento deň aj Kysuckú knižnicu
v Čadci. Pani knihovníčky ich tu privítali už druhýkrát.
Tentokrát mali žiaci možnosť v rozprávkovom domčeku
vidieť prezentáciu s názvom „Zásadné fakty zo života
zvierat“.
Táto
prezentácia
bola
neuveriteľne milá, ale aj poučná.
Dozvedeli sa okrem iného aj to, že
veveričky sa bozkávajú, že kuriatka majú
„svoj“ prízvuk a to podľa toho, v akej
skupinke kuriatok vyrastajú. Tento
krásny a slnečný deň mohli žiaci druhých
ročníkov na ZŠ Nábrežná stráviť v Čadci
vďaka pracovníčkam z CVČ Kysucké
Nové Mesto. Ďakujeme pani Majke
Klušákovej a pani Danke Kavčákovej za
deň plný zážitkov a nových poznatkov.
Druháci a pani učiteľky druhých
ročníkov.

Čokoládka, čokoládka
to je moja kamarátka,
náladu z nej dobrú mám,
hneď sa po nej usmievam.
Ninka Trnovcová

Je biela i čierna,
je horká i sladká,
je hrboľatá i hladká,
je to chutná čokoládka.
Miško Máca

Čokoláda dobrá je,
na duši ťa zohreje.
Ulahodí tvojej chuti,
jedzte ju s mierou, deti.
Sofinka Buttová

Bielu, tmavú, horkú, sladkú,
každý ju má rád.
Treba však veľký pozor dať
a zúbky si riadne umývať.
Dianka Svrčková

Kto raz kúpi čokoládu,
neodíde bez nej z radu.
Rýchlo hryzni, neváhaj,
aby si tu nebol sám.
Magduška Trnková

Biela, mliečna, horká,
ani jedna nie je zlá.
Môjmu jazýčku chutí
každá jedna.
Lukáško Gašinec

Čokoláda je sladká ako med,
keď ju zjem, je mi fajn hneď.
Biela, mliečna, horká,
pre moje bruško dobrá.
Romanko Čimbora

Čokoládka sladká, sladučká,
nezáleží, či je veľká alebo
maličká, horká, mliečna,
papká ju malá slečna.
Martinka Fridrichová
Čoko, čoko, čokoláda,
ja ťa mám tak rada.
Zjem ťa veľa dnes
aj Kinder mliečny rez.
Barborka Huťanová
Čoko, čoko, čokoláda,
to je sladkosť čo mám rád.
Pre každého kamaráta
sa vždy kúsok ráta.
Kúp si aj ty čokoládu,
bude postarané o náladu.
Alexko Macek

Každý deň ja stále mám,
pri sebe svoje čokoládky.
Občas niekomu kúsok dám
z mojej bielej čokoládky.
Marek Jakubík

Čo je chutí hitparáda?
Cukrík? Koláč? Čokoláda!
Timko Jurek
Čokoláda moja milá,
kde si sa mi vyparila?
Dnešný deň sa zle začína,
bez sladkého potešenia.
Musím si zájsť do obchodu,
potešiť sa opäť, znovu.
Kúpim si tam čokoládu,
veľkú a za skvelú cenu.
Lukáško Balek
Čokoláda, to je mňamka,
zjem ju ja, zje ju Danka,
pridá sa aj Anička,
ponúkla ich Janička.
Ninka Kvašňovská

Čo to ľuďom jazyk hladká?
Predsa sladká čokoládka.
Čokoláda je ich sen,
tešia sa z nej celý deň.
Monička
Čokoláda sladká,
ty si moja kamarátka.
Jeden kúsok odhryznem
a hneď mám lepší deň.
Saška Youová
Čokoláda, to je mňam,
v reklame si zahrám.
Chutí veľmi sladko,
to zistíte ľahko.
Jožko Cáder
Čokoláda, čokoláda,
mám ťa veľmi rád,
si môj dobrý kamarát.
Na raňajky, tak veru,
dám si zase nutelu,
a čo sa jej týka,
má veľa vápnika.
Milujem ju celú,
dám si aj na večeru.
Jakubko Brodňan

Bol normálny pracovný deň, no pre mňa to
bol tzv. deň s veľkým D, pretože sa konali moje
prijímacie skúšky na strednú školu. Niekto si môže
myslieť, však sú to len prijímačky, no pre mňa je to
veľmi dôležitá vec, ktorá bude ovplyvňovať môj
budúci život. Preto som mala veľké obavy z toho ako
to dopadne.
Keď som ráno vstala, mala som strašné bolesti brucha.
Vedela som, že sú to stresy, pretože takéto bolesti
mám len vtedy, keď sa deje niečo mimoriadne.
Obliekla som si nové nohavice, ktoré som si kúpila
týždeň predtým v Orsay, dala tmavú blúzku s krajkou
,obula béžové topánky na vysokom opätku a vykročila
s hlavou vztýčenou hore a povedala si:,, Kika, ty to
dnes dáš! ´´
Ako som nastúpila do auta, obavy sa začali stupňovať
a bolesť brucha vôbec neustupovala. Nevedela som , čo mám robiť. Tabletka nezaberala
a ďalšiu som si ešte nemohla dať. Keď sa brat otočil a zbadal ma, strašne sa vyľakal. ,,Si
v poho ? ´´ spýtal sa ma. No ja som mala už také kŕče, že som sa nemohla ani pohnúť. Zrazu
som zbadala, že naše auto zmenilo smer. ,, Čo robíš ?´´ spýtala som sa brata. ,, Ideme do
nemocnice ! ´´ odpovedal. ,, Si normálny, veď nestihneme prísť na čas do školy !´´ No on ma
ako vždy nepočúval a spravil to, čo uznal za vhodné. O chvíľu sme už boli v nemocnici
a zobrali ma hneď ako prvú, keď ich môj brat oboznámil so situáciou. Vyšetrili ma a zistili, že
bolesti mám z toho, že mám prázdny žalúdok. Proste preto, že som hladná. V tom momente
som si strašne začala nadávať, prečo som ráno nič nezjedla, veď keby som sa naraňajkovala,
nemusela by som tu teraz byť. Keď sme vyšli z nemocnice, brat mi šiel kúpiť niečo na jedenie
a pitie. Po chvíli mi už bolo lepšie, no pozrela som sa na hodiny a zistila som , že o 30 minút
mám byť na prijímačkách a ja si tu s bratom v aute sedím akoby sa ani nič nedialo. Rýchlo
sme vyrazili, aby sme to stihli. Dokonca sme prešli aj na červenú, ale chvalabohu tam neboli
policajti. Ako sme dorazili do školy, už tam všetci stáli a mňa zas oblial studený pot. No stihli
sme to a to bolo to hlavné. Brat mi poprial veľa šťastia a pevne ma objal. Ako odišiel vošla
som do budovy školy. Moje pocity boli zmiešané ,ale prostredie školy sa mi veľmi páčilo.
Rýchlo som hľadala na zozname, do akej triedy som zaradená a keď som už konečne našla
svoje meno, rozbehla som sa po schodoch. A vtom to prišlo. Zlomil sa mi opätok na ľavej
topánke. Už som bola totálne v koncoch, najprv brucho a teraz toto. Prečo práve dnes musím
mať deň blbec ? No zrazu prišla ku mne jedna staršia žiačka. Keď ma videla sedieť na
schodoch ako kôpku nešťastia asi jej ma prišlo ľúto. Podala mi nejaké topánky a povedala :,,
Obuj si ich a choď tam, je to tvoj veľký deň, tak si ho nekaz!´´ Vtom momente mi bolo jedno,
kto to bol alebo či ju ešte niekedy stretnem a vrátim jej ich. Len som sa jej poďakovala
a spravila to, čo mi prikázala. Vošla som do triedy a všetko sa začalo.
Keď už bolo po všetkom a ležala som doma v posteli unavená ako kôň, rozmýšľala som, veď
prečo sa až tak strašne stresujem. Sú predsa oveľa dôležitejšie veci ako sú prijímačky na
strednú školu. Netvrdím, že človek má všetko brať len tak, že sa má na to vykašľať. Ale veď
sme predsa len ľudia.
Kristína Čavajdová 9.B

Vymaľuj si obrázok .
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Znenie osemsmerovky vhoďte do 25. júna 2015 do hlasovacej schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule školy.
Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.

Projekt "Žijeme na
Trojmedzí" rieši problematiku dvoch
skupín obyvateľstva v príhraničnej oblasti
Jablunkovského priesmyku. Prizvali si k
tomu ešte jednu slovenskú školu_našu. :-)
Citujeme
zo
stránky
projektu:
Projekt „Žijeme na Trojmezí“ odpovídá
tematickému
okruhu
„Objevujeme
Evropu a svět (naši sousedé ve střední
Evropě, jejich kulturní zvyklosti a
historické bariery, kdo jsme a odkud
jsme, vzájemné poznání a porozumění co máme společného a čím se
odlišujeme)“. Projektem „Žijeme na Trojmezí“ chceme navázat na projekt „Učitel 3. tisíciletí“, ale
tentokrát se chceme zaměřit na spolupráci žáků pod vedením učitelů škol:
1. Základní škola Jablunkov,
Lesní
190,
příspěvková
organizace
http://www.zsjablunkov.cz/ 2.
Základní škola H. Sienkiewicze
s polským jazykem vyučovacím
Jablunkov,
příspěvková
organizace
(http://www.pzsjablunkov.cz/ )
3. Základná škola Nábrežná ul.,
Kysucké
Nové
Mesto
(http://www.zsnabreznaknm.eu/)
Dňa 21.4.2015 sme sa o 6.31
hod. ráno "nalodili" na Expresný
vlak do Návsí_a odtiaľ odkráčali
do ZŠ Jablunkov, Lesní 190. Po
úvodných slovách sme sa pustili do športového turnaja: chlapci FLORBAL, dievčatá vybíjaná.
Tréneri:
Mgr.I.Jurkovič
a
Mgr.
M.Vlčáková sa mohli len usmievať.
Dobrá nálada rástla z minúty na minútu,
pretože všetky súboje o výsledok sme
vyhrali. Bližšie môžete pozrieť vo
fotogalérií. Výsledky hovoria za všetko.
Po vyhlásení a prebratí diplomov za
1.miesta sme sa išli naobedovať a cesta
vlakom domov bola plná nových dojmov
z perfektne prežitého športového dňa.
/I.J.2015/
Bližšie
na
:
http://zijemenatrojmezi.webnode.cz/oprojektu/

Po víťaznom ťažení v Českej
republike vo florbale a vybíjanej nás
22.4.2015 čakala hádzaná a to
dokonca krajské kolo. M.Hrubý,
M.Jačmeník, M.Jaššo, A.Korduliak,
D.Lisko, L.Maxián, J.Pavlusík,
L.Šmehýl, O.Lisko,(ako najlepší
hádzanár z futbalistov) a M.Roman
(ako najlepší hádzanár z hokejistov)
odohrali 2 zápasy po 2x25 min.
Inak, skúste si to v plnom tempe!
Zápasy sa odohrali nasledovne:
Dlhá n/Oravou - Rabča 4:25
ZŠ Nábrežná KNM - Dlhá n/Oravou
36:5
Rabča - ZŠ Nábrežná KNM 23:32
Treba dodať už len nasledovné: máme pohár, medaily a právo zúčastniť sa školských
majstrovstiev SR v hádzanej (2.-3.6. v Prievidzi). Tréner Kubala natrénoval dobrých
hádzanárov, naša škola vybrala dobrú partiu a víťazstvo je naše!!! Ďakujeme!
(I.J.2015)

Dňa 30.4.2015 sa konalo v mestskej hale
okresné kolo Minifutbalu žiakov a žiačok
ZŠ (1.9.2004 a ml.)- McDonald´s Cup
2015. Z 12 škôl v okrese sa na turnaji
zúčastnili 4 družstvá.
Chlapci: Rajdík J., Kameništiak M.,
Kvašňovský D., Magoč A., Petev A., Ševčík
S., Vnuk T. a Szíjjártó A., odohrali
nasledovné zápasy:
ZŠ Nábrežná-ZŠ Dolinský Potok 2:0
ZŠ Nábrežná-ZŠ Clementisova 2:2
ZŠ Nábrežná-ZŠ Ochodnica 3:1 ;
Rovnaký počet bodov, ale o 3 menej strelené
góly nás zaradili na striebornú priečku.
O pár dní neskôr, 5.5.2015, sa konal
turnaj mladších žiakov ZŠ (1.1.2002 a ml.) Malý futbal Dôvera Cup 2015, pod holým
nebom, na umelej tráve ZŠ Clementisova.
Tentokrát prišlo o jedno družstvo viac, takže
5 škôl z 12-tich bojovalo o postup do

ďalšieho kola celoslovenskej súťaže:
ZŠ Nábrežná-ZŠ Snežnica 11:0
ZŠ Nábrežná-ZŠ Clementisova 6:0
ZŠ Nábrežná-ZŠ Kysucký Lieskovec 2:1
a záverečný "finálový zápas" ZŠ Nábrežná-ZŠ Horný Vadičov 0:2 ;
Minuloročné prvenstvo M.Čuraj, CH.Galvánek, S.Juríček, M.Mindek, J.Phan, A.Szíjjártó, M.Tichý,
D.Tolnaj síce neobhájili, ale aj striebro sa cení.
Ďakujeme za reprezentáciu a veríme, že tak ako disciplinovane hrali a čakali na zápasy v turnajoch,
budú pokračovať aj vo svojich školských povinnostiach. ( I.J.2015 )

V rámci modulu Naučme sa pesničku našich susedov sa naši
„Nábrežníčkari“ zúčastnili spoločného podujatia zúčastnených škôl
projektu Žijeme na Trojmezí. Počas predchádzajúcich týždňov sa na
všetkých školách deti pripravovali na spoločné kultúrne vystúpenie, kde
nacvičovali pásmo vo svojom jazyku, ale rovnako sa učili spoločné
piesne v jazyku susedov. Prípravné
spoločné sústredenie pred
koncertmi, prebehlo v dňoch 18. až 20. mája v turistickom stredisku
DDM Jablunkov. Žiaci sa potom v stredu 20. mája dopoludnia
predstavili programom najskôr žiakom jablunkovských škôl a poobede
hosťom, rodičom a ostatným divákom v kultúrnom Dome PZKO.
Program začal príhovormi riaditeľov zúčastnených škôl a pásmom
spoločne nacvičených piesní v slovenskom, českom a poľskom dialekte.
Potom sa každá škola prezentovala vlastným programom. Žiaci školy
H. Sienkiewicza s poľským jazykom sa najskôr predviedli vtipnou
scénkou a následne pásmom zborového spevu s hudobným
doprovodom. Nasledoval náš Nábrežníček. Ich vystúpenie si zaslúžilo
za predvedený výkon veľký aplauz publika. Dievčence a chlapci v
krojoch zaujali pásmom ľudových piesní a tancov zo slovenského
folklóru. Základná škola Jablunkov Lesní 190 ponúkla úchvatnú
virtuozitu dvoch hudobníkov, gitara a husle, v sprievode dievčenského
speváckeho zboru. Typické moravské piesne, v štýle známych
Čechomor, boli nádherným zavŕšením tohto spoločného kultúrneho
podujatia. Po záverečnej spoločnej piesni Pjenkny moj kraju poďakoval
pán riaditeľ organizujúcej školy a predstavitelia mesta Jablunkov za
krásne zážitky. Naši žiaci a verejnosť budú mať možnosť program
vidieť aj v priestoroch Kultúrneho domu v Kysuckom Novom Meste.

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, Tatiana
Čurajová , Vanesska Vlčková, 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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