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 Združenie rodičov našej školy je 
dobrovoľné občianske združenie rodičov 
alebo iných zákonných zástupcov žiakov, či 
priateľov školy. Jeho poslaním je aj 
spolupracovať s vedením školy a jej 
pedagogickým zborom pri výchove a 
vzdelávaní žiakov školy v súlade s 
pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí 
v zmysle Deklarácie práv dieťaťa 
(UNESCO), pri ochrane a presadzovaní 
výchovného záujmu rodičov (zákonných 
zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s 

morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy. Rodičovské združenie 
zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a 
vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. 

Organizáciu rodičovského združenia tvorí v našej škole Rodičovská rada, triedne 
aktívy, zástupcovia RR v orgánoch školy (Rada školy). Rodičovská rada (RR) je najvyšším 
orgánom rodičovského združenia . Je tvorená zo zástupcov triednych aktívov, ktorí sú volení 
na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri každého nového školského roka.  

Rodičovská rada rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k 
výchovným opatreniam vedenia školy, schvaľuje rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho 
koncepčnom využití, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie v spolupráci s 
vedením školy, rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov), rozhoduje o 
zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených 
vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov školy. 

Finančne činnosť ZRPŠ podporujú rodičia 
dobrovoľným príspevkom do fondu vo výške 8 € na 
dieťa a tiež z príspevku 2% poukázania podielu 
zaplatenej dane z príjmov za kalendárny rok. RR potom 
každoročne zo svojich finančných zdrojov podporuje 
aktivity školy zameraných na podporu žiakov. 
V uplynulom období to boli najmä: 

 
Noc s Andersenom, Deň britskej kultúry, Európsky deň 
jazykov, lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka, plavecký kurz žiakov 4. ročníka, činnosť žiackeho 
parlamentu, dva turnusy Školy v prírode, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, 
vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k 
MDD pre každého žiaka v triede, ocenenie Desiatky najlepších športovcov školy, predmetové 
olympiády a súťaže, športové súťaže, florbalový turnaj o Putovný pohár predsedu ZRPŠ, 
fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre 
ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované 
vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ a športovú olympiádu k MDD pre predškolákov, 
medzinárodný projekt Žijeme na trojmedzí, recitačnú súťaž Feel The English In Verses, zápis 
detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie. 

Na čele výboru RR stojí volená predsedníčka Mgr. Alexandra 
Sláviková, pokladník pani Ľudmila Romanová a zástupcovia RR 
v Rade školy MVDr. Roman Droštín, pani Gabriela Vnuková 
a pani Renáta Kastanarasová. Prehľad čerpania finančných 
prostriedkov zo zdrojov ZRPŠ každoročne zverejňuje vedenie 
školy v správe o výchovno -vzdelávacej činnosti a podmienkach 
za príslušný školský rok.        PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy 

Andrea Žilková 
 



 

                                                                                                                               
výhercovia tajničky zo Záškoláka  č. 2 / 2015 - 2016  sú  Gabika Gajdošová , I . A, 
Michal Fašánok , I . C,  Ivanka Vlčková , I. B,  trieda .  Výhercom srdečne blahoželáme 
a ceny doručíme.  Riešenie osemsmerovky  znie             „   J E D L O  “ .a  

výhercovia kupónovej súťaže z čísel 1 a 2 sú Erika Vilímová, I. B, Roman Brodek, I. B, 
Tomáš Gašinec, I. B trieda. Výhercom srdečne blahoželáme a ceny doručíme .  

e. Nech sú  

 

 

 

Podľa Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 11/2015 Mesta Kysucké Nové 
Mesto O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto, je zákonný 
zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch: 4. - 5. apríla, ktorý predchádza začiatku 
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zápis budúcich 
prvákov sa vykoná obidva spomínané dni v čase od 13.00 hod. do 17.30 hod. v učebniach 
školy v budove na Komenského ulici na prízemí.  

 
Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :  
 

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov 
 

Rodičov budúcich prvákov upozorňujeme, že škola môže zapísať aj dieťa mimo školského 
obvodu, ktorý mu určuje VZN Mesta Kysucké Nové Mesto č. 10/2015 o školských 
obvodoch. 
 

Daniela Žilková 

 



 

 

  

Každý prvý polrok školského roka môžeme rozdeliť na jesenné a zimné mesiace. Aj tohtoroční prváci  
absolvovali v oboch  týchto ročných obdobiach  množstvo rôznorodých akcií.  

September  sa  neodmysliteľne spája s veľkou zábavou. K tradičným jesenným radovánkam rozhodne 
patria aj  detské hry so šarkanmi.  Lúku s lietajúcimi drakmi sme zaplnili spolu s predškolákmi 

z Materskej školy na Komenského ulici.  

V jednu zo slnečných septembrových sobôt sme sa vybrali na turistickú 
vychádzku do rekreačného strediska  Veľké Ostré. Odmenou za vynaložené 
úsilie nám bol nádherný výhľad na naše mesto. 

Už v prvé školské dni sme sa zapojili do celoročného projektu  Čítajme si  s Vrabčekom  spojeného  
s využitím  detského časopisu Vrabček, podporujúcim  celkový rozvoj osobnosti žiaka.  

 
Druhým celoročným  projektom , do ktorého sa aktívne zapájame sa nazýva „ Daj odpadu druhú 
šancu!“ . Tento projekt súvisí so separáciou odpadu.  
 

V jednu z októbrových sobôt sme navštívili   Multikino Ster Century Cinemas 
v Žiline.  Vybrali sme si animovanú rozprávku Hotel Transylvánia 2, kde sme  
ocenili najmä hravý štýl   a super rýchle schopnosti hlavných hrdinov. Naše 
kroky viedli do kina v Žiline aj v novembri. Napínavý príbeh Edwarda, 

staršieho syna kráľa Simianov, sme si pozreli v animovanej rozprávke Prečo som nezjedol 
svojho  otecka.  

                                                                                                                                              
Pri príležitosti Svetového dňa jablka sme pozvali na návštevu deti z 
Materskej školy 9. mája . Triedy boli zaplnené  deťmi, ale aj 
pani učiteľkami,  odetými do červenej, zelenej a žltej farby. 
Lavice boli obsypané množstvom jabĺk rôznej veľkosti .  No     

nechýbali ani jabĺčkové dobroty v podobe pyré, džúsov, ale aj koláčikov .  

Veľmi veľa pekných rozprávok sa začína slovami : Kde bolo , tam bolo . . . A preto sme 
sa nechali pozvať  na prechádzku  rôznymi rozprávkovými krajinami , 
ktorá sa uskutočnila  19. októbra v našej mestskej knižnici . Hoci sme 
sedeli v školských laviciach len necelé dva mesiace a zatiaľ sme 
poznali len samohlásky , túto návštevu sme si užili plnými dúškami.         

Prechádzali sme krajinou rozprávky od jej histórie až po súčasnosť.  

 

 

V oblasti tradičnej 
spolupráce s Mestskou 
knižnicou v Kysuckom 
Novom Meste sme sa  zapojili do Knižničnej výtvarnej 
jesennej súťaže. V rámci spoločného krátkodobého 

ročníkového projektu sme   vytvorili  dielko Moje jesenné 
rozprávkové mesto. 

 



 

 

Známy Aquapark v Turčianskych Tepliciach sme v popoludňajších hodinách  navštívili 
tento polrok viackrát. Bolo krásne pozorovať nadšenie a radosť detí na ich tváričkách.  

V našej ZŠ býva už tradíciou pasovanie žiakov prvého ročníka do cechu 
školského. Aj tohtoroční prváčikovia skladali  slávnostný Sľub prváka. Po 
jeho spoločnom zložení  boli žiaci 1.A, 1.B a 1.C  prijatí do stavu žiackeho v 
našej škole. Aby na tento deň  nezabudli, dostali Pamätný list a malý darček .   

 

 

Tetou Majkou a tetou Hankou sme sa 
 nechali pozvať  do Centra voľného času 
v KNM. Vyrábali sme vianočné ozdoby, ktoré môžu byť vyrobené takmer zo všetkého. 
My sme sa však držali osvedčených materiálov, ktoré k Vianociam neodmysliteľne 
patria. Zaujali nás slovách tety Majky: „ Čo tak vyrobiť si svoje vlastné vianočné 
ozdoby z hliny? Ani na chvíľočku sme neváhali. A tak sme miesili, vaľkali, 
vykrajovali, modelovali a ozdobovali.  “  

Dňa 27. novembra sme zažili skvelý tematický deň 
s predškolákmi z Materskej školy na Litovelskej ulici. Nazvali 
sme ho Kráľovstvo zdravia. Aktivity, ktoré prebiehali 
v jednotlivých triedach prvého ročníka, boli zamerané na 
propagáciu zdravej životosprávy a zdravého 
životného štýlu.   

V predvianočnom období sme si spolu s našimi 
žiakmi naplánovali viacero krátkodobých 
projektov. Celú štafetu sme  odštartovali  
integrovaným tematickým vyučovaním Vitaj, 
Mikuláš. Ďalej nás čakalo  Vianočné čarovanie – ITV v spolupráci   s rodičmi detí 
a decembrové radovánky sme ukončili  vianočnými  zvykmi a tradíciami.  

Spolu s  deťmi  prvého ročníka sme sa venovali  problematike 
finančnej gramotnosti V rámci tejto aktivity sme využili priestory 
učebne s interaktívnou tabuľou.  Zvolili sme si tému : Deň 
narodenín svojho kamaráta, či kamarátky.  Prostredníctvom 
pracovného listu sme sa  spolu  
vybrali do predajní na nákupy 
darčekov pre svojich priateľov. 

V štvrtú januárovú nedeľu  sme zaplnili  
Dom kultúry v KNM. Stretli sme sa na divadelnom predstavení Zimná 
rozprávka v podaní  divadelného súboru Hotel Mária. Deti  zaujal krásny 
príbeh malej princeznej. Príbeh sa ukončil nie zvonením zvončeka, ale 
slovami „ LÁSKA JE VEČNÁ“.  Táto  rozprávka mala za cieľ poučiť 
a pobaviť divákov. 

V zasnežené pondelkové januárové dopoludnie  viedli naše kroky do  
záhrady  Materskej školy na Komenského ulici. Práve tu sme mali 
stretnutie s predškolákmi. Cieľom našej aktivity bolo vyčariť  
v školskej záhrade krajinu Snehuliakov, čo sa nám aj podarilo. Mgr. Jarmila Bandurová 



Ahoj !  Ja som Jožko.  
Dnes Vám poviem,  čo všetko 
robíme v našej škole. ŠARKANIÁDA 

Zdravom tele, zdravý duch... 
Heslo  septembra, keď sme súťažili 
o najlepšie lietajúceho šarkana, to 
chce vedieť dobre behať. 
 

Tety v mestskej knižnici pre nás pripravili 
zážitkového čítania knihy Kapitán Kukuk. 
Na chvíľu sme sa zmenili na cestovateľov,  
moreplavcov, domorodcov....Knihy skrývajú 
množstvo dobrodružstiev stačí ich len otvoriť 
a čítať, čítať a čítať....... 

Ocinom našej kamarátky Bohuš Belák nám 
pripravil  modelársku prehliadku. Zoznámili 
sme sa s amatérskym modelárstvom, videli 
ukážky lietania vrtuľníkov, lietadiel, dronov, 
dokonca sme si všetci vyskúšali riadenie 
modelov aut. Bola to paráda...... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Fašiangy – február 
čas na zábavu sme 
si pripomenuli 
tradičnými zvykmi. 
 

Fašiangový deň – 
netradičné 
vyučovanie 
v maskách, hry, 
voňavé šišky...... 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

V novembri sme videli  
 rozprávka  AKČANTYROK 

Snehový kamarát 
Snehuliačik, snehuliak 
ty budeš môj kamarát. 
Červený nos z mrkvy máš, 
Budeš na mňa dozerať.  

Andrea Dršmanová 

Snehuliak 
Snehový muž v našej záhrade, 
hlinený hrniec má na hlave. 
Namiesto nosa zapichnutú mrkvu. 
Kabátik svoj zo snehu, nie 
z cukru.           

Denisko Čelko 
 

Decembrový vianočný čas sme rozvoňali vlastnoručné upečenými perníkmi. 
Tvorivé dielne s tetami v CVČ sa nám veľmi páčili. 

Žabka, kovboj, vojak, 
pirát, princezná...... Hurá! 
KARNEVAL! 
Tento rok sme boli s pani 
učiteľkami v Dome 
kultúry. 
 



 

(1.polrok školského roku 2015/2016) 

Tretiaci vo hvezdárni 

Vo štvrtok 8.10.2015 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie do Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom 
Meste. Žiaci si vypočuli 
prednášku o Slnečnej sústave 
spojenú s premietaním filmu. 
Naša cesta Slnečnou 
sústavou bola zakončená 
v pozorovateľni  hvezdárne 
pohľadom na naše Slnko. 
Deti mali možnosť  

prostredníctvom 
šošovkového ďalekohľadu 

pozorovať najväčšiu hviezdu 
našej Slnečnej sústavy.  
Dozvedeli  sme sa zaujímavé 
veci o hvezdárskych 
ďalekohľadoch a mohli sme 
si ich aj obzrieť zblízka. 
Obdivovali  sme nádherný 
astropark, ktorý vznikol na 
rozsiahlom pozemku 
hvezdárne.  

Tretiaci  spisovateľmi 

Žiaci tretieho ročníka si tvorivou činnosťou pripomenuli v dňoch 26.-28.10. 2015 Medzinárodný deň 
školských knižníc. Navštívili Mestskú knižnicu v Kysuckom Novom Meste, kde im pani knihovníčky 
pútavou prezentáciou na tému: „ Ako vzniká kniha“ ozrejmili proces vzniku knihy. Dozvedeli sa,  kto 
sa podieľa na výrobe knihy,  jej cestu do kníhkupectva, či knižnice. V druhej časti sa zahrali na 
spisovateľov a ilustrátorov. Ich úlohou bolo napísať krátky príbeh. Vymysleli jeho názov, hlavného 
hrdinu, prostredie i žáner. V závere žiaci predložili návrh obálky ich vymysleného príbehu edičnej 
rade. Hlavnou myšlienkou aktivity bola podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu ,  poznávaniu a 
získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.   

Návšteva ZUŠ 

Dňa 19.11.2015 sme sa spolu so žiakmi druhého ročníka zúčastnili na výchovnom koncerte s názvom 
„Maľovanky jesene“ v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Vystupovali v ňom deti z literárno-
dramatického, tanečného a hudobného odboru. Svojimi piesňami, tancom, básňami a hrou na                  

 

 



 

 

hudobných nástrojoch nám pripomenuli čaro jesene. Koncert sa nám veľmi páčil. Deti zaujal súťažou, 
v ktorej mali hádať hudobné nástroje a ich zvuky. Nakoniec sa deti spoločne naučili pieseň o jeseni. 
Ďakujeme účinkujúcim, ktorí svojím vystúpením dokázali zaujať našich žiakov. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie koncerty. 

Nenič svoje múdre telo 
 
Droga sa stala realitou našej súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života 
ďalšie drogy, po ktorých siaha často nedospelý jedinec. Vzhľadom na to, že počet drogovo závislých 
stále vzrastá, musíme stále viac pozornosti venovať protidrogovej prevencii a poučiť mladých ľudí 
o tomto nebezpečenstve. V období od 16.-20.11.2015 sa i žiaci 3.ročníka  pripojili k akcii Európsky 
týždeň boja proti drogám svojimi aktivitami. Deti maľovali plagáty, vyrábali projekty na tému Stop 
drogám! So svojimi pani učiteľkami besedovali na danú tému a pracovali s knihou Nenič svoje múdre 
telo. Dozvedeli sa z nej, ako veľmi sú nebezpečné drogy, ako vážne ničia ľudský organizmus. Zistili, že 
im možno predísť tým, že sa budú venovať svojim koníčkom, ktoré ich bavia. Všakže je lepšie behať, 
skákať, plávať, tancovať, robiť túry, ako fajčiť, piť alkohol a brať drogy!? 
 

Vzťahy medzi nami 

Všetci dobre vieme, že dobré vzťahy medzi ľuďmi sú na nezaplatenie. No 
v dnešnej dobe sa  stáva, že občas škrípu. Príčiny sú rôzne. V stredu 25. 
novembra  sme  v treťom ročníku  privítali pani Mgr. Danu Dolinayovú, 
ktorá pracuje v  Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a 
prevencie v Kysuckom Novom Meste. Cieľom tohto dňa bolo zamyslieť sa  
a zlepšiť správanie a  vzájomné vzťahy medzi deťmi v kolektíve. Pani  Mgr. 
Dolinayová postupne zavítala medzi deti 3. A,  B a  C triedy, ktoré sa 
aktívne  zapájali do pripravených  činností. Deti zaujala rozprávaním 
detských príbehov, v ktorých hlavní hrdinovia zmenili svoje správanie voči 

kamarátom. Poukázala na nedostatky v správaní a možnostiach, ako ich odstrániť. 

Školské kolo Pytagoriády 

-8.12.2015- prebehlo školské kolo Pytagoriády. Aj žiaci tretieho ročníka sa zapojili do tejto 
matematickej súťaže. 23 žiakov bolo úspešných (Svrčková D.-3.C-21b, Kadura A.-3.C-20b, Máca M.-
3.C-19b, Žuborová M.-3.A-19b, Ševčíková L.-3.A-19b, Fridrichová M.-3.C-18b,Oravcová N.-3.A-18b, 
Vajda M.-3.A-18b, Gažo J.-3.A-18b, Ďurana D.-3.A-18b, Šopor D.-3.B-18b, Kotlárová L.-3.A-17b, 
Bánovčin M.-3.B-17b, Bačová K.-3.B-17b, Kvašňovská N.-3.C-16b, Brodňan J.-3.C-15b, Gašinec L.-3.C-
14b, Bugáňová E.-3.C-14b, Trnovcová N.-3.C-14b, Holíková M.-3.C-13b, Jakubík M.-3.C-13b,Čimbora 
R.-3.C-11b,Vlčková V.-3.C-10b). 
 

Vianočné zvyky a tradície 

Vianočné zvyky a tradície sme si pripomenuli 22.12.2015 formou integrovaného tematického 
vyučovania venovaného tejto téme. Do celodenných aktivít nás uviedla vianočná pieseň. So žiakmi 
sme besedovali o vianočných tradíciách na Slovensku. Čítali sme vianočné rozprávky a príbehy. Deti 
mali pripravené „vianočné“ pracovné listy z matematiky a slovenského jazyka. Zhotovili nádherné 
pohľadnice s prianím prežitia šťastných sviatkov.                                                              Mgr. Jana Čelková 

 



 

Hneď v prvý polrok školského rokM zMžili žiMci štvrtého ročníkM množstvo zážitkov. Ponúkli sme im 
naozaj zmysluplné využitie voľného čMsu. Všetky Mktivity sú plánovMné podľM záujmu detí. 
Realizujú sa s pedagogickým dozorom a niektoré i s rodičmi. Obmieňame ich podcM Mktuálnych 
ponúk a možností.  

September patril ako zvyčMjne turistickej vychádzke do známeho rekreačného strediskM Veľké 
Ostré, ktoré sa nachádza v malebnom prostredí Kysuckej vrchoviny a Javorníkov. Okolie nám 
ponúklo vecM možností nM pozorovMnie krás prírody – nádherne sfMrbené lístie, potôčik, zvuky 
vtáčikov M nenahrMditecný čerstvý vzduch.  

 

Keďže rozprávky odnepamäti prinášMjú rMdosť M pomáhajú spoznať dôležité hodnoty, 
pravidelne navštevujeme Multikino Ster Century Cinemas v Žiline. S radosťou si nasadíme 
3D okuliare a prenesieme sa do ríše plnej fantázie a nadprirodzených bytostí.  

 

V dňoch 23. – 24. 10.2015 sme 
posledné dni babieho leta trávili 
v obci Oščadnica. Túto lokalitu sme 
si vybrali nielen preto, že je tu krásna 
príroda plná zelene, ale v tejto obci 
sa nachádza aj známa krížová cesta 
nM kalvárskom vŕšku, Mko Mj kostol 
nad Kalváriou. Venovali sme sa 
najmä turistike, športovým aktivitám,  ale Mj spoločenským hrám. 
Vychutnávali sme si krásy prírody, ticho a pokoj.  

 

Plávanie je silným lákadlom a motiváciou, preto sme viackrát 
navštívili známy Aquapark v Turčianskych Tepliciach. 
Pohyb vo vode nám prináša radosť, osvieženie M pritom 
priaznivo vplýva aj na naše fyzické zdravie, zlepšuje nám 
dýchanie a zvyšuje objem pľúc. PrilákMl nás najmä bazén 
plný atrakcií, s vodnými masážnymi tryskami, ako aj 
Movie tobogan spestrený zvukovými  a svetelnými efektmi.  
 
 
V novembri medzi nás zavítal Prof. Belo Felix, jedna z najznámejších osobností slovenskej hudobnej pedagogiky. 
Razom sme sa ocitli v krMjine „ZázrMčno“ plnej harmónie, zmysluplných melódií M hudobných zážitkov. Táto hudobná 
dielňa nám ponúklM Mj možnosť hrMť na hudobných nástrojoch, čo sme sMmozrejme s nadšením zvládli.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

V decembri sme si spestrili svoj voľný čas korčuľovaním a navštívili sme 
zimný štadión v Žiline. Do sýtosti sme si vychutnali krásu korčuľovania, ktoré 
prispieva k posilneniu nášho imunitného systému.  

 

Pravidelne navštevujeme aj Mestskú knižnicu v Kysuckom 
Novom Meste. Zavítali sme tu aj v predvianočnom období. 
Čakalo na nás množstvo aktivít a úloh, ktoré si pre nás 
pripravili pani knihovníčky. Vysvetlili sme si symboly 
Vianoc, oboznámili sa s tradíciami na Mikuláša, Barboru, Luciu, Ondreja, ako aj s tradíciami v minulosti – liatie olova, 

trasenie plotov, vinšovanie s olovom, vymetanie kútov. Niektoré sme si 
aj vyskúšali. V neposlednom rade sme si s údivom pozreli výstavu 
betlehemov, ktoré ručne vyrobil Kysučan Milan Bileš.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou vianočného 
obdobia sú aj vianočné besiedky, na ktoré sa s radosťou prišli pozrieť aj naši rodičia. Pripravili sme si pre nich rôzne 
vystúpenia – tanec, divadlo, spev, hru na klavíri, pochod krásnych mažoretiek. Poďakovaním za naše vynaložené úsilie 
bol potlesk rodičov a spolužiakov.  

 

V januári sme opäť navštívili nielen známy Aquapark v Turčianskych 
Tepliciach, ale aj Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste. S nedočkavosťou 
sme sa tešili na divadelné 
predstavenie „Zimná rozprávka,“ 
v podaní divadelného súboru 
Hotel Mária. Prekvapilo nás aj 
množstvo humorných scénok. 
Samozrejme aj v tejto rozprávke 
zvíťazilo dobro nad zlom.  

 

 

Už teraz sa tešíme na nové zážitky, ktoré na nás čakajú v ďalšom polroku. Vo 
februári sa prenesieme do ríše rozprávok v Multikine Ster Century 
Cinemas v Žiline, v marci už je pre nás pripravená beseda s príslušníkom 
mestskej polície na tému „Dopravná výchova a bezpečnosť,“ v apríli sa 
ocitneme v škole v prírode v Trenčianskej Teplej, obklopení nádhernou 
prírodou a v máji sa z nás stanú super plavci po absolvovaní plaveckého 
výcviku. V ďalšom polroku plánujeme navštíviť aj ranč, kde sa oboznámime 
s chovom a starostlivosťou o kone, na ktorých sa s radosťou aj povozíme.  

Mgr. Martina Janeková  



 

 
 
V  našom školskom klube (ŠKD) 
sme v závere roku hodnotili svoju 
celoročnú činnosť. Počas celých tých 
desať mesiacov v škole, pre deti 
pripravili množstvo zábavných, 
športových, kultúrnych ale aj 
náučných podujatí. Tvorivé dielne 

pri príležitosti ľudových sviatkov, ako boli 
fašiangy alebo napríklad sviatky jesene 
(Obrázky z prírodnín). Na tie Veľkonočné 
medzi nás prišli aj rodičia žiakov a gombíkové 
čarovanie sme venovali v mesiaci apríl  lesom. 
Svoju šikovnosť a naše diela sme prezentovali 

rodičom vo vestibule hlavnej budovy školy. 
Zaujímavé boli tiež besedy s pracovníčkou 

banky (Euro cent), s príslušníkom dopravnej 
polície (Na ceste nie si sám) a s poľovníkom. 

Deti si pochvaľovali spoluprácu 
s mestskou knižnicou v KNM, ktorú 
sme navštívili hneď niekoľkokrát – pri 
príležitosti mesiaca kníh v marci, 
obohatili sa na besede so spisovateľom, 

ale tiež na jeseň, keď sme sa obliekli za 
strašidlá a zúčastnili sa Strašidelného čítania. 
Pani vychovávateľky pre nás pripravili aj 
niekoľko zaujímavých súťaží – výtvarnú na 
tému „Ľudia, ktorí zmenili svet“, turnaj 
v spoločenskej hre Človeče nehnevaj sa!, 



 

športové 
súťaže v stolovom hokeji a v kalčeto. 
V júni sme si zmerali sily na našom školskom 
dvore v rôznych športovo – zábavných 
súťažiach. Pravidelne na jeseň si 
pripravíme šarkanov a tešíme sa z ich 
lietania po oblohe (Šarkaniáda). Pred 
Vianocami pravidelne organizujeme 
atraktívne Vianočné trhy.   
 
Vonku málo snehu, alebo takmer 
žiaden, preto sme sa my, deti zo 
školského klubu, v tohtoročnom 
januári rozhodli, že si vyrobíme snehuliakov 
z rôznych materiálov. Spolu s pani 

vychovávateľkami sme rozmýšľali, vymýšľali .... až sa pod našimi šikovnými rukami objavili 
nádherní krásavci. Obdivovať ich môžete v priestoroch Mestskej knižnice, vo vestibule školy a na 
chodbách ŠKD. Keďže nakoniec  napadol aj sneh, postavili sme si ozajstných snehových 
snehuliakov na našom dvore.  

 
Do školského klubu sa v školskom roku 2015/2016 zapísalo v septembri 156        
žiakov školy. Svoje služby ponúka v čase  06.00 hod. - 07.45 hod. pred vyučovaním       
a  v   čase 11.00 hod. - 17.00 hod. po vyučovaní.  
      

 Deti spolu s vychovávateľkami okrem pravidelných činností 
a aktivít pripravili   i niekoľko  spoločných a zaujímavých 
akcií: 
       1. Obrázky z prírodnín – jesenné tvorivé dielne 
      
       2. Šarkaniáda 
      
       3. Strašidelné čítanie v Mestskej knižnici 
        
       4. Vianočné trhy 
      
       5. Snehuliaci 

        
         6. Beseda s policajtmi.  



 

  

Predmet matematika sa na druhom stupni vyučuje v rozsahu 5  

hodín týždenne.  Na hodinách využívame so žiakmi dostupné 

učebné pomôcky. Taktiež využívame učebňu s interaktívnou 

tabuľou ako i počítačové učebne.  K dispozícii máme výučbové 

programy a testový program ALF, v ktorom učitelia pripravujú 

pre svojich žiakov interaktívne testy a pracovné listy.  Učitelia 

vedú žiakov k samostatnej práci. Sústreďujú sa na rozvíjanie logického myslenia, rozumových 

schopností a manuálnych zručností u žiakov ako i na podporu finančnej gramotnosti žiakov. 

Pozitívnym hodnotením práce sa učitelia snažili žiakov motivovať k lepším výsledkom vo 

vzdelávaní. V prípade žiakov so slabšími vzdelávacími výsledkami vyučujúci riešia problém 

podľa potreby formou individuálneho doučovania. V našej škole pracuje matematický krúžok 

pod vedením Mgr. A.Kavackej pre žiakov deviateho ročníka, kde sa žiaci pripravujú na 

TESTOVANIE 9.  

Každý rok sa v našej škole uskutočňuje sobotné Dopoludnie s matematikou, na ktorom si 

žiaci zmerajú svoje sily pri riešení zaujímavých matematických úloh.  Každú triedu 

reprezentuje štvorčlenné družstvo. Všetky družstvá riešia rovnaké úlohy, v ktorých si overujú 

svoje logické myslenie ako i čitateľskú gramotnosť.   Na riešenie úloh mali družstvá presne 60 

minút, počas ktorých sa veru riadne zapotili, ale súťažili v zmysle fair play a nikto sa nesnažil 

pri riešení podvádzať ani získať riešenie úloh nečestným spôsobom.  

Umiestnenie na prvých troch miestach bolo nasledujúce:  

1.miesto 8.A  

2.miesto 5.B  

3.miesto 7.C  

Naši žiaci sa taktiež zúčastňujú matematickej olympiády, Pytagoriády ako i medzinárodnej 

súťaže Klokan.  

O tom, že naši žiaci si osvojili matematické znalosti a matematika nie je pre nich vážnym 

problémom, svedčia i výsledky v minuloročnom TESTOVANÍ 9, kde sme sa umiestnili nad 

celoslovenským priemerom. Rovnako sa v tomto školskom roku naši piataci zúčastnili 

TESTOVANIA 5, kde sme skončili nad celoslovenským priemerom. Mgr. Miroslava Kováčová 



 

Streda ako vyučovací deň začal netradične. 

Navštívili nás pracovníčky kysuckej Prima 

Banky Slovensko, a.s., pani Petronela 

Gulčíková a Miriam Šulíková, aby nás 

informovali o pojmoch, ktoré súvisia 

s finančnou gramotnosťou. Teraz už vieme, 

čo to znamená RPMN, kontokorentný účet, 

ako funguje bezkontaktná karta, ako sa 

vypočíta úrok. Dozvedeli sme sa aj niečo 

o IBAN-e, čo to je a ako sa mení jeho podoba 

od 1. februára 2016.  Porovnávali sme banky a nebankové inštitúcie a dospeli sme k názoru, že 

obnos peňazí je lepšie požičať si od banky, než od nebankovky, pretože určite nechceme mať 

úroky väčšie než sumu, ktorú sme si požičali. Videli sme, ako si možno na webovej stránke 

ktorejkoľvek banky nájsť kalkulačku na výpočet hypotéky, úveru či sporenia, výhody a 

nevýhody  úrokových sadzieb.  

Ani my sme nezaostávali a rozprávali sme o tom, čo sme vedeli a čo vieme z počutia rodičov 

a hodín matematiky a občianskej náuky.. „Hviezdili“ sme našimi vedomosťami a obe 

pracovníčky banky boli milo prekvapené. Dostali sme pár prospektov, z ktorých sme vyčítali 

informácie o sporiacom účte, na ktorý si môžeme odkladať peniaze, že nás odmenia, ak budeme 

platiť kartou a podobne. 

Z besedy sme  odchádzali zase trochu obohatení novými vedomosťami, ktoré sme predtým 

nevedeli. Naučili sme sa  (aspoň trochu),  ako hospodáriť s peniazmi, ako si šetriť a možno aj 

kam  peniaze uložiť, nielen schovávať ich niekde doma. Bolo to veľmi poučné a v prípade, že sa 
ešte takáto hodina uskutoční, pani učiteľky s nami môžu počítať.       Miška Okapalová, 9.C 



 

- v mesiaci októbri sme so žiakmi 5.-9.ročníka zorganizovali vo vestibule ZŠ výstavku ovocia 
a zeleniny  v rámci ,,Svetového dňa zdravej výživy“ 

- na rozšírenie vedomostí  o včele medonosnej ako nenahraditeľnom živočíchovi našej prírody 
sme uskutočnili 27.októbra exkurziu do včelnice  v Hornom Vadičove a 11. decembra 
projektový deň s odborníkom - včelárom p. M. Káčeríkom - besedu a zároveň aj zaujímavé 
projektové aktivity - výrobu voskových sviečok, ochutnávku rôznych druhov medu, 
premietnutie zaujímavého filmu zo života včely medonosnej. Žiaci následne na získané 
poznatky a vedomosti vytvorili veľmi zaujímavé plagáty (viď školské nástenky), ktoré p. 
včelár tiež využije na výstave včelárov 

-žiakov sme vzdelávali aj v oblasti ochrany fauny,  v  mesiaci december sme so žiakmi 7.- 
8.roč. vyrobili a rozvešali po školskej záhrade kŕmidlá pre naše spevavé vtáky, ktoré žiaci 
prikrmovali. Kŕmidlá sú však tentokrát  zhotovené aj z plastov, aby  sme  žiakov naučili  
využiť - recyklovať, odpadový materiál.  

- v rámci turistického krúžku naši žiaci naďalej  spoznávajú flóru  a faunu Kysúc  

- v decembri sme zrealizovali výstavku úžasných prác našich žiakov s vianočnou tematikou. 
Mnohé dekoračné predmety boli vyrobené z rôzneho prírodného a  odpadového materiálu, 
snahou bolo ukázať žiakom silu prírody -  čo všetko je možné z prírody získavať a ako je 
možné znížiť produkciu odpadov ich opätovným a rozumným  využívaním.  

- žiakov vedieme aj k  sociálnemu cíteniu, v predvianočnom čase vlastnoručne  napiekli 
a ozdobili množstvo krásnych a voňavých medovníčkov, ako aj množstvo sladkostí 
a darčekov, ktoré z lásky odovzdali deťom z chudobných rodín  na Ukrajine. 

-naša škola spolupracuje s organizáciou – Rescue team Slovakia. Naši žiaci, najmä z nižších 
ročníkov, si znova pravidelne kupujú časopis ,,Mladý záchranár“ . Vďaka tomuto časopisu sa 
žiaci oboznamujú so základnými pravidlami  prvej pomoci a svojim finančným príspevkom 
pomáhajú telesne postihnutým ľuďom.  

-žiaci 9. ročníka sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie do horných Kysúc - CHKO Kysuce, 
v rámci ktorej si mohli pozrieť viaceré prírodné výtvory Kysúc, napr. ropný prameň v Korni, 
klokočovské skálie, pieskovcové gule Megoňky , brest u Papajov 

-naši žiaci sa starajú o zeleň školy v interiéri aj v areáli školy 

- naďalej sa zapájajú do separácie odpadov , čím rozvíjame u nich ekologické zmýšľanie. 

   



 

 CUDZIE JAZYKY NA ŠKOLE 
 
Len s materinskou rečou si v dnešnej dobe vystačíme 
čoraz menej. Angličtina vládne nielen profesionálnym 
svetom, ale čoraz viac sa dostáva aj do nášho 
každodenného života. Taktiež viac a viac ľudí ovláda 
okrem angličtiny aj iný svetový jazyk.  

 
Základná škola Nábrežná si uvedomuje budúce potreby svojich žiakov, a preto 
podporuje výučbu cudzích jazykov. Od prvého ročníka ponúka celoplošne výučbu 
anglického jazyka. Neskôr si žiaci môžu vybrať spomedzi ruštiny, nemčiny a 
francúzštiny.  
 
Čo zažili žiaci v školskom roku 2015/16 a čo ich ešte v cudzích 
jazykoch čaká?  
 
September sa klasicky začína opakovaním. Všetci lovia vo svojich hlavách zlomky slovnej zásoby, 
ktorá sa počas leta ešte zachovala v pamäti. Postupne meníme pasívnu slovnú zásobu na aktívnu, 
pridávame nové gramatické tvary a pravidlá, ktoré sa odlišujú od tých slovenských. Všetko sa 
rozbieha, až napokon prichádza Európsky deň jazykov, ktorý je tradične určený žiakom piateho 
a šiesteho ročníka. Spoznávajú nové jazyky, objavujú, že angličtina vôbec nie je až taká ťažká, 
pretože - výslovnosť vo francúzštine, písanie v ruštine či gramatika v nemčine – joj, to dá veru 
zabrať! 
V októbri sa angličtinári po prvýkrát zúčastnili aj Medzinárodného dňa školských 
knižníc. Žiaci pracovali dvojjazyčne a zoznámili sa s literárnymi dielami 
v anglickom i slovenskom jazyku. 
Tento šk.rok sa niektorí piataci a šiestaci zapojili i do súťaže o hodinu angličtiny so slávnou 
hviezdou Celeste Buckingham a o jej koncert. Úlohou žiakov bolo zozbierať 10 nálepiek za 
vypracované úlohy, ktoré vyberali vyučujúce p.uč.Palicová a p.uč.Madigárová Kubišová a boli 
uverejnené na webovej stránke planetavedomosti.iedu.sk. Len tak mimochodom, určenej aj 
na domáce štúdium jazykov ;-)! Nicol Galvánkovej zo 6.C sa podarilo pre svojich spolužiakov 
vyhrať hodinu so Celeste, ktorá nás navštívila 10.decembra 2015 a všetci žiaci si tak mohli užiť 
angličtinu v jej pesničkách na koncerte, ktorý sa vďaka spolupráci s Domom kultúry uskutočnil vo 
veľkej sále DK.  
Novembrové dni priviali do školy americký vánok v podobe New Yorčana Raya 
Sikorskeho. Aktívneho anglického týždňa sa zúčastnili v hojnom počte naši 
siedmaci. Na Slovensku pôsobiaci Američan, Mr. Ray Sikorski, využíva zábavné 
aktivity, hry a rolové hry, aby pomohol žiakom zlepšiť ich schopnosti dohovoriť sa 
v angličtine. 
Na škole sa tento rok odohrávajú dva jazykové e-Twinningové projekty. Základom projektov je 
spolupráca so školami v zahraničí na diaľku. Jeden vedie p.uč. Michelová s nemčinármi z 8.A 
triedy. Volá sa Výmena pohľadníc a korešpondencie. Druhého sa zúčastňujú žiaci štvrtého ročníka 
a v rámci anglického projektu Hračky na ceste si vymenili macíka Johnyho s korytnačkou Oféliou. 
Cieľom projektov je využiť netradičnú formu výuky cudzieho jazyka, priblížiť deťom cudzí jazyk 



 

      

 

Od druhého ročníka žiaci našej školy spoznávajú čaro 
počítačov. Počítač je dnes už súčasťou každej rodiny, preto 
už mnohí majú základné znalosti. Na hodinách informatiky 
a informatickej výchovy sa im snažíme priblížiť svet 
počítačov z druhej strany. Neodmysliteľnou súčasťou je 
teória, ktorá nie každému „vonia“. Máme však veľmi 
šikovných žiakov, ktorí nás úspešné reprezentujú na 
súťažiach.  
 

Dňa 14.10. 2015 prebehla Mestská súťaž základných škôl Počítač môj pomocník. Súťaž organizovalo 
CVČ KNM v spolupráci so ZŠ Nábrežná. Úspešne sa na II. mieste umiestnil  Marek Čuraj z 8.A a 
cenu komisie získal Šimon Michalenko z 8.B. 
     V novembri sa konala celoslovenská súťaž iBobor, v ktorej z celkového počtu 93 žiakov našej 
školy bolo 25 žiakov vyhodnotených ako úspešní riešitelia. Dosiahli sme nadpriemerné výsledky 
s porovnaním celoslovenského priemeru. 
Najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách:  

o Kategória Kadet – zúčastnilo sa 55 žiakov,  

úspešní 11 žiaci. Najúspešnejší Michal 

Holienčík 8.A - 99. percentil. 

o Kategória Benjamín - zúčastnilo sa 19 žiakov, 

úspešní 5 žiaci. Najúspešnejší Alex Imrišek 7.B 

- 99. Percentil. 

o Kategória Bobrík - zúčastnilo sa 19 žiakov, 

úspešní 9 žiaci. Najúspešnejší  Matej Pirník 4.A - 99. percentil.  

Na informatickej výchove spoznávajú naši najmenší žiaci rôzne kresliace programy, píšu prvé maily 
rodičom, posielajú vlastné vianočné pohľadnice, vytvárajú animácie a svoje prvé prezentácie. Vo 
vyšších ročníkoch na hodinách informatiky sa učia programovať, tvoria svoje prvé filmy, webové 
stránky a pracovať s rôznymi aplikačnými programami.                                      Mgr. Renáta Vlčková 



So slovenským jazykom, jedným z kľúčových predmetov, sa žiaci stretávajú v škole 
každý deň.  Pozostáva nielen z gramatickej a slohovej časti, ale aj z literárnej. Často si naši 
piataci myslia, že sú to dva samostatné predmety, pretože sa prvýkrát stretávajú s takýmto 
delením tohto predmetu (pondelok, streda, piatok – slovenský jazyk a sloh, utorok, štvrtok – 
literárna výchova).  

 Tento predmet ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na 
rozvoj komunikačných schopností žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho 
pravopisu a gramatiky v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských zručností. Dobré 
zvládnutie jazykového a slohového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť v ďalšom živote. Vyučovanie 
literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k 
vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre 
a k ďalším druhom umenia. 

 

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 
Koncom  októbra sme sa už  po šiestykrát zapojili do tohto celoslovenského projektu. Tento  
ročník sa niesol v štúrovskom duchu.  Preto, že si pripomíname 200. výročie narodenia 
najvýznamnejšej osobnosti našich národných dejín – ĽUDOVÍTA ŠTÚRA.  Žiaci pracovali v   
5 skupinách:  

1. skupina s p. uč. Z. Ševčíkovou sa začítala do románu Ľuda Zúbka pod názvom Jar 
Adely Ostrolúckej. Práca s textom vyústila do zaujímavých literárno-výtvarných prác.  

2. skupina p. uč. S. Svrčkovej si v školskej knižnici pripravila dôležité informácie o tom, 
ako vzniká kniha. Svoje poznatky prezentovali ostatným žiakom počas návštevy 
školskej knižnice. Vo vestibule školy  pripravili aj výstavu novín, ktoré vydával Ľ. 
Štúr – Slovienske národnie novini.  

3. skupina pod vedením p. uč. M. Mojtovej  vytvárala plagáty, na ktorých nám žiaci 
predstavili Ľ. Štúra vo všetkých jeho funkciách.  

4. skupina p. uč. V. Ševecovej  zhromažďovala informácie z rôznych zdrojov (internet, 
tlač, knižnica) o rôznorodej Štúrovej činnosti.  Získané poznatky využili na tvorbu   
prezentácií, s ktorými oboznamovali ostatných žiakov vo vestibule školy.  

5. skupina pod vedením p. uč. O. Štefankovej si pripravila reláciu do školského  
rozhlasu. Zaujímavosti, ktoré sa žiaci dozvedeli, si mohli následne otestovať 
v pripravenom kvíze. Víťazom sa stala 8.A trieda. Svoju prácu obohatili aj vytvorením 
gratulačných pozdravov Ľ. Štúrovi.  

 

 

 

Slovenčinárik v 5. – 9. ročníku  



 
inak ako len v školskom prostredí, motivovať žiakov, učiť sa cudzí jazyk, rozšíriť 
deťom obzor ovedomosti  iných krajinách. Informácie o e-Twinningu nájdete aj na 
stránke našej školy. 
Niektorí piataci z 5A,C si tiež vymieňjú pohľadnice a listy o škole, meste, 
vianočnom dni a pod. s deťmi z Grécka a Rumunska. Táto spolupráca ale funguje 
mimo          e-Twinning.  
V decembri sa uskutočnilo Školské kolo Olympiády v ANJ, ktorého sa zúčastnilo spolu 21 
žiakov. Olympiáda je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej cieľom je testovať zručnosti a 
jazykové schopnosti žiakov nad rámec učebných osnov. Obsah olympiády tvorila písomná a ústna 
časť. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové schopnosti, v ústnej časti sa hodnotila 
komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania sa. Organizačne olympiádu pripravila 
p.uč.Palicová, ktorá sa zúčastňuje už niekoľko rokov ako porotkyňa i okresného kola Olympiády 
v ANJ. Na základe bodového hodnotenia, kde účastník mohol získať maximálne 70 bodov, boli 
výsledky nasledovné: 
 
Kategória 1B :  
1. miesto : Michaela Okapalová 9.C 
2. miesto : Juraj Pavlusik 9.A 
3. miesto : Alžbeta Vaňková, 9.A 

Kategória 1A :  
1. miesto : Lucia Karnetová 7.A  
2. miesto :  Lucia Ondrušková, 7.C 
3. miesto :  Lívia Kubalová 7.A 

 
Okresného kola Olympiády v ANJ sa v januári 2016 zúčastnili Lucia Karnetová a 
Michaela Okapalová (9.C), pričom obidve sa umiestnili na krásnych miestach. Postúpiť 
však môže len víťaz z 1. miesta, takže Lucka Karnetová (7.A) postupuje do krajského 
kola olympiády, ktorej sa zároveň zúčastní aj žiak Matej Mik (8.B), ktorý vyrastal 
v anglofónnom prostredí v USA. 
 
Čo sa pre žiakov ešte pripravuje? 
Účasť na dvoch recitačných súťažiach: postupová súťaž Jazykový kvet je určená pre všetky cudzie 
jazyky, nepostupová súťaž Feel the English in Verses je určená pre angličtinárov od 4. ročníka. V 
spolupráci so Stanicou Záriečie pripravujeme pre talentovaných angličtinárov akciu Angličtina v 
galérii. Niektorí žiaci sa tiež zoznámia s Britským centrom v Žiline. Celá škola bude žiť 
angličtinou počas Dňa britskej kultúry a žiaci sa tiež zúčastnia divadelného a tento rok prvýkrát aj 
filmového predstavenia v anglickom jazyku. V októbri navštívili niektorí žiaci Viedeň a na konci 
školského roka sa opäť uskutoční exkurzia do zahraničia, tentokrát v spolupráci s CK GAD Tours 
navštívime Amsterdam, Londýn a Oxford. Chceme sa tiež zapojiť do aktuálne vyhlásených 
jazykových súťaží. Minulý rok to bola napr. Komiksová súťaž, či súťaž Môj slovník z reality.  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Krása umeleckého slova  
Dňa  27. januára 2016 učebňa č.21 ožila umeleckým slovom. Zišli sa v nej víťazi triednych 
kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín,  aby predviedli svoje recitačné schopnosti a nadanie.   
Súťažilo sa v dvoch  kategóriách -  v prednese poézie a prózy. Výsledky súťaže sú 
nasledovné:  

II. kategória (5. – 6. roč.)           III. kategória (7. – 9. roč.) 

 Poézia:    1. miesto Matúš Máca                            Poézia:   1.miesto Martin Doo 

                 2. miesto Adriana Janíčková                                           2. miesto Ema Babuljaková    

                 3. miesto Tatiana Buttová, Jakub Poplanúch                  3. Miesto Romana Žilková 

   Próza :  1.miesto  Aneta Staníková                                Próza:   1. miesto Soňa Vlčková 

                 2. miesto Ivana Hvolková                                              2. miesto Denisa Fujašová 

                 3. miesto Terézia Zajacová                                            3. miesto Lucia Ondrušková 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a  ďakujeme za prekrásny umelecký zážitok. Keďže 
súťaž je postupová, víťazi budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 
v marci. Želáme im veľa zdaru a veríme, že budú úspešne reprezentovať našu školu  v rámci 
mesta i okresu.  



 

           

 

 

 

 

 

                        
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Aj tento rok si mohli žiaci 8. a 9. ročníkov otestovať svoje 
vedomosti. Písomná časť pozostávala z vedomostného testu 
a transformácie zadaného textu. V ústnej časti si mohli preveriť 
svoje rečnícke schopnosti. Po zrátaní oboch častí sa na 1. mieste 
umiestnila Deniska Fujašová z 8.A, ktorá nás reprezentovala na 
okresnom kole, kde tiež zvíťazila a postúpila do krajského kola. 
Tu obsadila 4. miesto, pričom od tretieho ju delil iba jeden 
jediný bod. Na 2. mieste v školskom kole sa umiestnila Henrieta 
Sláviková a na 3. mieste Alžbetka Vaňková (obe z 9.A). Pevne 

veríme, že aj budúci rok dosiahneme  podobný úspech!    

Často navštevujeme so žiakmi aj mestskú knižnicu. Či už sú to rôzne besedy so spisovateľmi 
alebo si pracovníčky knižnice pripravia pre nás zaujímavé témy, napr. v októbri sme sa 
zúčastnili besedy s pracovníčkou čadčianskej knižnice o Ľudovítovi Štúrovi, v ktorej sme sa 
dozvedeli zaujímavé informácie z jeho súkromného života.  

Na hodinách sa venujeme aj projektovej práci - v 5. ročníku  -  Moja najobľúbenejšia 
rozprávka a v 7. Ročníku -  Moja najobľúbenejšia slovenská populárna pieseň. 

Využívame aj  školskú knižnicu za účelom zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti 
a všetkých srdečne pozývame na jej návštevu každý pondelok od 12. 45 do 13.45. Ste 
srdečne vítaní! 

                                                                   
                                                                                                     Mgr. Slavka Svrčková, vedúca PK 



 

  
Dňa 26. januára 2016 prebehlo na našej škole školské kolo geografickej 
olympiády.  
GO sa zúčastnilo 48 žiakov, z toho 83,3 % bolo úspešných. Najúspešnejší 
riešitelia z každej kategórie postupujú do okresného kola GO. Sú to títo žiaci: 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetkým zúčastneným 
úprimne ďakujeme 
a najúspešnejším 
riešiteľom gratulujeme. 
Nech sa vám v okresnom 
kole darí čo najlepšie. 
Veríme, že budete opäť 
úspešní, ak nie úspešnejší 
ako doteraz.  
 
 

 
5. ročník :  
                          Lukáš Martiška 

                       Marek Dolinay 

                       Adam Lachman 

                       Jakub Poplanuch 

                       Adrián Dubovský  

 
6. - 7. ročník:    
                            Lucia Ondrušková 

          Ivana Hulinová 

          Matúš Máca 

          Katka Hurtošová 

      Ester Šughová  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. – 9. ročník:   

                         Denisa Fujašová 

               Alžbeta Vaňková 

      Natália Fraňová 

     Adrián Berešík 

      Martina Kyklošová 

      Matúš Kohút 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Na hodinách náboženskej výchovy sa venujeme biblickým témam a snažíme sa ich aplikovať 
na súčasný život a aktuálne témy,  zapájame sa aj do 
diania farnosti a daného liturgického obdobia. Taktiež 
sa snažíme pestovať ducha spolupatričnosti 
a spolucítenia, a tak podporujeme rôzne aktivity 
pomoci ľuďom, charitatívne zbierky a samostatne 
alebo v spolupráci s Centrom sv. Jakuba pripravujeme 
aj mimoškolské aktivity.                                                                                            
Na prvom stupni sa deti pripravujú na prijatie 
sviatosti 1. sv. prijímania a na druhom stupni 
na prijatie sviatosti birmovania. Každoročne 
sa zúčastňujeme aj Biblickej olympiády.  

Snažíme sa a dúfame, že deťom napomáhame 
rásť vo viere. 

 

 

 Žiacky parlament začal svoju    
činnosť v našej škole v roku 2010. 
Hneď od začiatku sa začali členovia 
zapájať do činností a akcií školy, 
referovali postrehy zo svojich tried, 
neskôr prichádzali s novými nápadmi 
a činnosťami. Mnohé návrhy sa 
zrealizovali a stali sa tradičnými 
akciami. A tak aj v uplynulom roku 
sme spoločnými silami pripravili 
a uskutočnili niekoľko skutočne 

pekných akcií pre mladších či starších spolužiakov, rodičov, či charitatívnych skutkov- 
zjednotili sme sa oblečením vo Farebnom fašiangovom týždni, písali romantické odkazy 
v Májovej pošte lásky, finančne podporili deti v Afrike cez projekt Tehlička pre Afriku, 
pripravili pre prváčikov Pasovačku za žiakov našej školy, zažili plnú školu Mikulášov, 
zbierali plastové vrchnáky pre užitočný cieľ, súťažili o najkrajšiu nástenku na tému 
Práva detí či najčistejšiu triedu a získali tortu riaditeľa školy a hudbu v čase veľkej 
prestávky. Žiaci aj naďalej pravidelne prinášajú zo svojich tried nové výzvy na zlepšenie 
chodu školy, konfrontujeme ich s vedením školy, kde sa stretávame s ochotou a otvorenosťou 
všetkým dobrým myšlienkam.  

I touto cestou by sme chceli poďakovať členom parlamentu za ochotu venovať svoj 
čas po vyučovaní našim stretnutiam, za optimizmus a radosť, húževnatosť, ktorú naozaj cítiť 
pri príprave rôznych činností. Taktiež chceme poďakovať p. riaditeľovi  PaedDr. Igorovi 
Drexlerovi za podporu, za otvorenosť novým nápadom a trpezlivosť pri našich diskusiách.  
Vďaka patrí všetkým učiteľom za ochotu  pri rôznych aktivitách.                   Žiacky parlament 



 

 
 
 
Dňa 4.2.2016 sa v DK-KNM uskutočnil 44.ročník geografickej olympiády. Do olympiády sa 
zapojilo 8 škôl z okresu, v počte detí 61. Olympiáda pozostávala z troch častí: 

 
- monotematická a teoretická  
- miestna krajina 
- praktická časť 

 
Súťažilo sa v troch kategóriách: 

- 5.roč. kategória G: súťažilo 14 žiakov – úspešní boli len dvaja žiaci.                           
1.miesto Adam Lachman, 2.miesto Jakub Poplanuch (všetko ZŠ Nábrežná). 

 
- 6.-7.roč. kategória F: súťažilo 21 žiakov – úspešní boli 4 žiaci a to zo ZŠ Nábrežná  . 

1.miesto Lucia Ondrušková, 2.miesto Ivana Hulínová, 3.miesto Katka 
Hurtošová, 4.miesto Ester Šughová; 

 
- 8.-9.roč. kategória E: v tejto kategórií súťažilo 26 žiakov a len traja boli úspešní.        

1.miesto Natália Fraňová (ZŠ Nábrežná)  
 
V nevýhode boli žiaci 6. a 8. ročníka, pretože boli začlenení do staršej kategórie, to znamená, že 
šiestaci súťažili so siedmakmi a ôsmaci s deviatakmi. 
 
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali a robili dobré 
meno našej škole. 
20.4. sa bude konať krajské kolo, postupujúcim držíme palce!                                                        

(M.V.2016) 
 
   
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Aj tento rok sme sa zúčastnili filmového festivalu Jeden svet zameraného na 
problematiku multikultúrnej výchovy, ľudských a občianskych práv. Prehliadku troch 
filmov spolu s diskusiou sme absolvovali v kultúrnom centre Stanica Žilina Záriečie 
dňa 28.1. 2016. Opäť sme zažili zmysluplné a poučné dopoludnie. 
 
         Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca SJL- DEJ a organizátorka podujatia 

 
 

 
 
 
 
 
 

A tu sú vyjadrenia niektorých zúčastnených žiakov  :  
 
- Filmy o rodinách zo Sýrie, Brazílie a Holandska upozornili na problémy mnohých 
ľudí na tomto svete, ktorých postihla vojna i chudoba. (Monika)  
- Uvedomila som si, že mám byť vďačná za to, kde a v akých podmienkach 
žijem.(Regina)  
- Obdivujem tých ľudí z filmov, ako to všetko zvládali, častokrát s úsmevom na 
perách.(Táňa)  
- Ja som si uvedomila, koľko rôznych zbytočných problémov majú niektorí ľudia, 
zatiaľ čo iní hladujú alebo sa boja o svoj život kvôli vojne.(Ester) 
- Teším sa na ďalšie podobné akcie, ktoré mi pripomenú, čo je v živote dôležité 
(Simonka) 
- Domov sme odchádzali s mnohými námetmi na premýšľanie. Aj v mene ostatných 
ďakujem p.uč. Mgr.M.Mojtovej, Ing.J.Vaňkovej i Mgr.M.Palicovej za sprevádzanie na 
tomto zaujímavom podujatí.(Lucka) 
 

Foto: MM 



 

FILMOVÝ FESTIVAL 
JEDEN SVET   

očami šiestaka 

Začiatkom mesiaca február sa žiaci 
piateho a šiesteho ročníka  (5A, 5C a 
6A) zúčastnili na filmovom festivale 
Jeden svet v kultúrnom centre Žilina 
Stanica Záriečie. 

Festival sa venoval 
aktuálnym spoločenským 
otázkam, problémom, ale 
aj možnostiam a 
riešeniam. Krátke filmy 
mali pomôcť dnešným 
deťom pochopiť ťažkosti 
a problémy ich 
rovesníkov, vnuknúť 
súcit, ale tiež donútiť k 
zamysleniu sa. Príbehy 
pozostávali z rozprávania 

3 detí z Brazílie, Sýrie a Holandska, ktoré popisovali  ich život, problémy i spôsob, akým sa 
so svojimi problémami vyrovnávali.  

Zamysleli sme sa napr. nad významom slova chudoba - porovnali sme chudobu v Brazílii s 
tou v Holandsku, naučili sme sa, čo znamená potravinová banka alebo sme zistili, že za 
úžasnými športovými majstrovstvami sa skrýva aj niečo iné - miestni obyvatelia, ktorí 

nemajú dosť peňazí na to, aby si kúpili lístky na zápas!  

Filmy nás teda poučili a povzbudili. Už vieme, že sa 
nemáme vzdávať a máme ísť za svojím snom…                     
Na festivale sa nám veľmi páčilo a dúfame, že sa na ňom 
budeme môcť zúčastniť aj budúci rok.   

 Matúš Máca, 6.A 



 
Ak ťa zaujíma história, vyfarbi si obrázok 
a pozri si fotografie z niektorých akcií, 
ktorých sme sa v období od septembra 2015 
do januára 2016 zúčastnili  

 

 
 
 

 

Poznávacia exkurzia Poľsko 
– bývalý koncentračný tábor  
Osvienčim + Krakov  
  

Poznávacia 
exkurzia – 
výstava 
Titanic  
v Bratislave 

Projektové 
vyučovanie –
DEJ,OBN 

Poznávacia 
exkurzia Bratislava 
– Bratislavský hrad 
+ pamätník 
obetiam II. 
sv.vojny - Slavín 

Beseda z OBN-Finančná 
gramotnosť (Prima Banka) 

Festival 
Jeden  
svet  
v Žiline 
-zameraný 
na ľudské 
práva  

+ víťazka okresného kola 
dejepisnej olympiády-(kategória D-
8.roč.)-Deniska Fujašová, 8.A 

Mgr.Monika Mojtová, vedúca predmetovej 
komisie DEJ/OBN, foto MM 



 

 

 

 Poďakovanie od SV UNICEF/ 
Slovenský výbor UNICEF / 

SV UNICEF zo srdca ďakuje každej škole, teda aj naše 
Nábrežnej v Kysuckom Novom Meste za predaj 
vianočných pohľadníc v hodnote 100., €. Hlavne deťom, 
učiteľovi, učiteľke, koordinátorovi, koordinátorke a všetkým, 
ktorí sa s vervou pustili do ďalšieho projektu. Vďaka Vám sa 
nám podarilo výraznou mierou podporiť výživové programy v  

Mauritánii. 

 

 

 

 

Detský fond UNICEF 
poskytuje dlhodobú rozvojovú pomoc v najchudobnejších oblastiach 
sveta a okamžitú humanitárnu pomoc na miestach, kde došlo k 
prírodným katastrofám alebo vojnovým krízovým konfliktom. Pomáhame 
deťom vo viac ako 150 krajinách a oblastiach sveta - v Európe, Ázii, 
Afrike, Amerike aj Pacifiku.   

Ak pomôžeme, náš dar  zmení 
životy detí.  

Ďakujem v mene našej školy dobrovoľníkom z 9. A pod vedením tr. 
učiteľky Mgr. S. Svrčkovej.                          Mgr. Daniela Čepelová 



 

                                                                                                                                                     
Štvrtý február bol pre deti prvého ročníka 
dňom radosti. Dôvodom bol prvácky šiškový 
karneval, na ktorý sa deti spolu so svojimi 
rodičmi pripravovali niekoľko dní vopred.  
V  deň karnevalu sa hneď zrána začali 
zapĺňať prvácke  triedy rôznymi maskami 
a množstvom rozmanitých dobrôt. S veľkou 
nedočkavosťou deti strávili dopoludňajšie 
vyučovanie. Takmer po každej vyučovacej 
hodine padali otázky : „ Kedy to už bude?, 
Už si môžeme obliecť kostýmy?... Odpovede 
však boli  vždy rovnaké:     „Musíte vydržať 
do popoludnia“.  Popoludnie však prišlo 
veľmi rýchlo a deti sa mohli za pomoci 

svojich pedagógov a rodičov premeniť na rôzne rozprávkové bytosti. Pri prezentácii masiek 
nechýbali víly, piráti, princezné, ba ani čarodejnice. Pestrú zábavu spríjemňovali deťom 
obľúbené karnevalové súťaže. Všetky boli pre deti atraktívne, no najväčšiu popularitu zožali - 
stoličkový tanec a skupinové tance s balónmi. Vytancované a hladné brušká si deti zaplnili 
pripravenými maškrtami. Keďže ich bolo viac než dosť, tie trvanlivé  zostali na ďalšie dni. 
Príjemne unavené a sladkosťami odmenené odchádzali deti domov v sprievode svojich 
rodičov.   Mgr. Jarmila Bandurová 

 
Kam po skončení ZŠ? Ktorú strednú školu si vybrať? Rozhodnem sa správne? To sú iste časté 
otázky, ktorými sa zaoberajú naši deviataci už dlhší čas. Vybrať si  správne určite nie je 
jednoduché.  Už na konci 8. ročníka musia žiaci nahlásiť predbežný záujem o určitú školu či 
odbor. Nasleduje získavanie informácií o stredných školách- od starších  kamarátov, počas dní 
otvorených dverí na SŠ, na prezentácii SŠ KNM, cez internet a pod. V druhom polroku 9. 
ročníka nastáva rozhodujúce obdobie. Žiaci, ktorí si vyberú odbory s talentovými skúškami( 
pedagogické, športové, bilingválne, umelecké, zdravotné), musia odovzdať prihlášky do 
polovice februára. Na ostatné  SŠ sa prihlášky vypĺňajú až v polovici apríla. V minulom 
školskom roku začala aj novinka – duálne vzdelávanie – snaha prepojiť teoretické vyučovanie 
s praxou. V našom regióne je možnosť využiť duálne vzdelávanie zatiaľ len v SOŠ strojníckej 
v KNM . Výhodou je, že študenti – „dualisti“ praxujú priamo vo výrobných podnikoch- INA 
Kysuce, OMNIA KLF a Kia Motors Slovakia. S uvedenými podnikmi uzatvoria zmluvu, ktorá 
im zaručuje rôzne výhody, napr. príspevok na stravu, pracovné oblečenie a obuv zdarma, 
finančné ohodnotenie za prácu a po skončení štúdia majú možnosť získať trvalé  zamestnanie 
v podniku. Podmienkou však je, že záujemcovia o túto formu štúdia musia spolu so svojimi 
rodičmi uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní priamo s niektorým z podnikov ešte pred 
vypísaním prihlášky na SŠ.  Termíny sú rôzne a je potrebné sa o nich informovať 
u výchovného poradcu ZŠ čo najskôr .                                     PaedDr. Zita Ševčíková , VP             

 



 

Rozvíjať vedomosti a  zručnosti  žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je 
potrebné začať čo najskôr. Rodičia sú väčšinou tými prvými, ktorí spoločne s 
deťmi začnú skloňovať slovo peniaze.  Učia svoje deti sporiť, dávajú im 
vreckové.  Dôležitú úlohu popri tom však zohráva aj škola. My spolu s  deťmi  
prvého ročníka sme sa venovali tejto problematike 21.  a  22. januára. V rámci 
tejto aktivity sme využili priestory učebne s interaktívnou tabuľou.  Zvolili 
sme si tému : Deň narodenín svojho kamaráta, či kamarátky.  Prostredníctvom 
pracovného listu sme sa  spolu  vybrali do predajní na nákupy darčekov pre 
svojich priateľov. Vreckové sme mali desať eur a vyberali sme z rôzneho 
sortimentu tovarov.   Matematické zošity detí sa postupne zapĺňali knihami, 
loptami, vláčikmi, bábikami   i tortami. Postupne sme zisťovali, koľko 
zaplatíme za tovar a koľko peňazí nám zostane. Riešili  sme aj úlohy s 
prechodom cez desiatku. Hoci toto učivo nás ešte len čaká, my sme sa s ním 
už stihli zoznámiť.  Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa s veľkou chuťou 
pustili do vyrábania  peňazí a tovaru, aby sme mohli nasledujúci deň našu 

triedu premeniť na rozsiahlu obchodnú sieť. V piatok            sa z priestorov  našej učebne ozývalo cinganie pokladničiek, 
ktoré si deti priniesli z domáceho prostredia. Rozdelili sa na skupinky kupujúcich a predávajúcich a so spoločným 
úvodným pozdravom: „ Dobrý deň“ a  záverečným pozdravom: „Dovidenia“ sa vzájomne rešpektovali. Znalosti 
obsiahnuté vo finančnej gramotnosti uplatňuje v každodennom živote každý z nás, a to pri každom nákupe alebo predaji, 
ktoré vykonávame v bežnom živote. Preto je žiaduce naše postupné zdokonaľovanie sa v tejto oblasti.                                                             
Mgr. Jarmila Bandurová  

         Detský folklórny súbor Nábrežníček 
                                                                                                                                                  

Členovia DFS Nábrežníček  úspešne 
reprezentujú našu školu už 19 rokov. Vytvorili 
sme mnoho autentických choreografií tancov, ktoré 
zachytávajú ľudové zvyky, tradície a remeslá: Vítanie jari, 
Pernikári, Pri pasení, Tkáčsky stav, Na lúkach a iné. 

 Svojím programom sme sa predstavili na mnohých 
akciách v celom Kysuckom regióne, tie najúspešnejšie boli 
Goralské slávnosti v Skalitom, Kysucký skanzen Vychylovka, 
krajské folklórne prehliadky  v Dolnom Kubíne, vycestovali 
sme i na Medzinárodný detský festival do Kysača v Srbsku.  

V minulom roku ste nás mohli vidieť pri stavaní 
mája, na vyhlásení talentov regiónu dolných Kysúc, 

na Detskom folklórnom festivale „ Kujem, kujem podkovičku“, na Folklórnych slávnostiach v Dolnom 
Vadičove, spolupracovali sme i na medzinárodnom projekte „Žijeme na Trojzemí“, kde sme spolupracovali s 
českou a poľskou školou v Jablunkove. Pripravili sme i slávnostný Vianočný koncert  pre deti z materských 
škôl, prvákov a druhákov našej školy. S našim programom sme urobili veľkú radosť starým ľuďom v  Domove 
dôchodcov a sociálnych služieb KNM.  

Práca v súbore nám prináša možnosť rozvíjať naše tanečné a hudobné nadanie, získať veľmi 
dobrých kamarátov a spolu prežiť mnoho krásnych zážitkov. Komu učarí práca vo folklóre, stáva sa to jeho 
celoživotnou záľubou. Mnoho našich starších kamarátov, ktorý u nás začínali, teraz pôsobia  v dospelých 
folklórnych súboroch. Radi medzi nami privítame ďalších nových kamarátov, tak neváhajte! 
Členovia DFS Nábrežníček   



 

 K zime neodmysliteľne patrí sneh a zimné radovánky .  

Trpezlivo sme čakali, kým nám pani Zima posype 
krajinu svojou  zimnou perinou. Poriadnej trblietavej 
zimnej nádielky sme sa dočkali v pondelok  25. 
januára. V dopoludňajších hodinách sme sa obliekli 
tak,  ako sa patrí na toto ročné obdobie . Potom naše 
kroky viedli do  záhrady  Materskej školy na 
Komenského ulici. Práve tu sme mali stretnutie 
s predškolákmi. Cieľom našej aktivity bolo vyčariť  
v školskej záhrade krajinu Snehuliakov. Do práce sa 
pustili všetky ruky. Prváci, predškoláci a aj pani 
učiteľky sa v okamihu premenili na staviteľov. 
Škôlkari si pomáhali malými červenými lopatkami, 
ktorými nahadzovali sneh. Prváci gúľali snehové gule, 
za ktorými ich ani nebolo  vidieť. Pani učiteľky 
pripravovali potrebné ošatenie pre snehuliakov 
v podobe mrkiev, jabĺk, vetvičiek, uzáverov z PET 
fliaš, šálov, šišiek, téglikov i cencúľov. Deti vytvorili 
množstvo  snehuliačích postavičiek, ktoré dokonca 
pomenovali. V toto krásne zasnežené dopoludnie sa 
nám podarilo vytvoriť krajinu, v ktorej nechýbala 
snehuliačia mama, ocko a detičky. A keďže každé 
snehové dielo  bolo niečím obdivuhodné, sladkú  

odmenu si odniesli všetci.                                                           Mgr. Jarmila Bandurová  

   

                                                                               
Dňa 22. januára v piatok deti prvého a štvrtého 
ročníka navštívili Aquapark v Turčianskych 
Tepliciach. Pohyb v bazénoch a tobogane dobre 
naladil a osviežil všetky deti.  

V nedeľu 24. januára zaplnili oba ročníky Dom 
kultúry v Kysuckom Novom Meste. Stretli sme sa 
na divadelnom predstavení Zimná rozprávka 
v podaní  divadelného súboru Hotel Mária. Deti 
prvého i štvrtého ročníka zaujal krásny príbeh malej 
princeznej, siroty, ktorú pred zlým osudom ukryjú 
do iného kráľovstva. Tu ju vychováva chudobný 
pastier a nik nepozná jej pôvod. Aj v tejto rozprávke 

hrdinovia prekonali zlo a pravda víťazí. Príbeh sa ukončil nie zvonením zvončeka, ale 
slovami „ LÁSKA JE VEČNÁ“.  Táto  rozprávka mala za cieľ poučiť a pobaviť divákov, čo 
sa jej aj podarilo. 

Po viacnásobnom absolvovaní spoločných akcií sa postupne medzi deťmi vytvárajú vzájomné 
putá, čo má pozitívny vplyv na  rozvoj ich socializácie.                   Mgr. Jarmila Bandurová 



 

Naša škola sa zapojila do 
výtvarnej súťaže  „ Ochranárik 
očami detí“.Jej cieľom bola 
propagácia civilnej ochrany 
s prepojením na číslo 112 
a okresné úrady ako orgány 
krízového riadenia. 

Výtvarné práce detí mali 
tematicky  spropagovať činnosť 
civilnej ochrany a čísla 112. Vo 
svojich prácach žiaci využili 

modrú a oranžovú farbu, ktoré sú typické pre logo civilnej ochrany a v prípade loga 
tiesňového tieňového volania do krajín EÚ použili červenú a bielu farbu. 

 Porota zložená zo žiakov našej školy vybrala 3 najlepšie práce, ktoré sme poslali na Okresný 
úrad v Kysuckom Novom Meste.V rámci okresu výtvarné práce našich žiakov obsadili 1., 2. 
a 3. miesto: 1.miesto – Samuel Janulík 5.B , 2. miesto – Marek Dolinay 5.B,  3. miesto – 
Andrea Žilková 5.B. Práca Samuela Jantulíka (1. miesto) postúpila na národné kolo na 
MV SR SKR.                                                                                    Mgr. Ľudmila Kultanová 

      

             
Od októbra 2015 je naša škola zapojená do projektu 
„Medzinárodné partnerstvá škôl cez internet e-Twinning. 
“ Do projektu je zapojených päť škôl z Európy. Okrem 
ZŠ Nábrežná  (nemčinári z 8.A)  je to Wellantcollege  
Sloten Holandsko , Akhisar Koleji Turecko, Gimnazjum 
w  Brynku Poľsko a Osnovna skola Jagodina Srbsko.                                                                                                                                                                          
Pracovným jazykom je nemčina, ktorú sa žiaci učia na 
svojich školách ako druhý cudzí jazyk. Projekt má názov 
„ Austausch der Ansichtskarten und Korespondenz“ 

– Výmena pohľadníc a korešpondencia. Úlohou žiakov je vytvoriť a zaslať pohľadnice 
k aktuálnym sviatkom počas školského roka – Vianoce a Nový rok, 
Valentín, Veľká noc, pozdrav zo svojho mesta. Prvú úlohu sme už 
splnili. Vytvárali sme vianočné pohľadnice ako i obrázkové 
slovníky na tému Vianoce. Veľmi nás potešila pošta, ktorú naša 
škola dostala zo zahraničia  koncom roka 2015. Z pohľadníc sa 
urobila výstava na jednom z panelov na hlavnej chodbe. V týchto 
dňoch sa pracuje na zhotovovaní pohľadníc k sviatku sv. Valentína.                                                                                                                                                                                            
Cieľom projektu je využiť netradičnú formu výučby cudzieho 
jazyka, osvojenie si základov korešpondencie v nemčine, ako 
i motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk. Predpokladáme, že 
nadviazanie kontaktu s rovesníkmi so zahraničia bude mať pre 
všetkých zúčastnených motivačný aspekt. Realizátor projektu za ZŠ 
Nábrežná PaedDr. Jarmila Michelová  



 

Znenie  tajničky  vhoďte do 15. marca  2016  do hlasovacej schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule školy. Výhercov 

odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka. Tajničku pre vás pripravil Alex Imrišek 7. B . 

Tajnička:________________________________________________ 
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  Pospájaj čísla od 1 do 45  a  vymaľuj  obrázok . 
 
 

1  má meniny 19. marca 
2  najväčšia slovenská rieka 
3  výrobok z mlieka 
4  najväčšie zviera na svete 
5  opak smutné 
6  orientujeme sa podľa nej 
7  pracuje na stavbe 
8  jednotka plochy 
9  vďaka nej auto zastaví 
10  bývame v ňom 

11  plavíme sa s ňou v Benátkach 
12  čítame ich každý deň 
13  je z prasaťa 
14  druh pečiva 

  



 

 
Šport má u nás na škole dlhodobú tradíciu. Športuchtiví žiaci reprezentujú našu 
školu na všetkých turnajoch poriadaných najmä pod hlavičkou CVČ na 
Komenského ulici, ale i športové aktivity pod záštitou kabinetu telesnej 
výchovy (pozri foto). V skratke spomeňme aspoň niektoré...  
*21.12.2015 Freestylová skupina HandsUp predviedla v telocvični našej školy rôzne športové 
kúsky, ktoré udivovali malých i veľkých divákov. Ukázala na možnosti športového vyžitia 
netradičným spôsobom.  
*Predvianočné súťaže usporiadané CVČ boli pre našu školu mimoriadne úspešné. Dievčatá 
získali vo vybíjanej 1.m () a najmladší chlapci v halovom futbale nemali taktiež konkurenciu 
a zdvihli pohár víťaza nad hlavu.  
*Po Vianociach, 18.1., sa zhadzovali v našej telocvični kilogramy dvoma spôsobmi: 
 Rope skipping (skákanie na švihadle): 1.m D.Žilková(5.B) - 257 b 
 Kráľ strelcov (hody na basketbalový kôš): 1.m – J.Slovák (9.B) – 6 b 

Zároveň ďakujeme Rodičovskej rade pri ZŠ Nábrežná za finančný príspevok a Prima banke 
Slovensko a.s. v Kysuckom Novom Meste za darčeky, ktoré sme odovzdali víťazom.  
*Basketbalové turnaje (25.1.) vyzneli v tomto roku divne. Zastúpenie škôl sa dalo spočítať na 
prstoch jednej ruky. Naša škola však nasadila obe družstvá, dievčatá i chlapcov a tu sú 
výsledky: 
 Dievčatá – 2.miesto 
 Chlapci – 1.miesto 

*Ešte čo nás čaká v najbližšom termíne? Pripravujeme sa na florbalový turnaj, stolnotenisový 
turnaj a lyžiarsky výcvik žiakov 7.ročníka v stredisku Ski Makov. (Nech už sneží !) 

                                                                                                                            (I.J. ©2016) 
                           

 

 

                             

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 : Miška Okapalová, Alex Imrišek, Henrieta Svrčková, 
Danielka Žilková, Andrejka Žilková, Gabriela Gavlasová, Ivanka Padúchová, Ivanka 
Hulínová, Matúš Máca, Mgr. Jarmila Bandurová,  Mgr. Viera Ševecová.  
 

KUPÓN 
  ZÁŠKOLÁK 

3/16 

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

Vyzbierajte 3 kupóny uverejnené v školskom časopise Záškolák 
v číslach 3/2016, 4/2016 a 5/2016. Nalepte na papier a označte 
svojím menom a triedou, vhoďte  do hlasovacej urny 
umiestnenej vo vestibule školy do 25. júna 2016. Výhercov 
odmeníme a ich mená uverejníme v nasledujúcom čísle 
Záškoláka. 

Keď je suchý február, je mokrý august. 
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká 

noc bude v zimnej chvíli. 
Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli 

zima. 
Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom 

biedny. 
Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý. 
Keď vo februári mráz ostro drží, to dlho nepodrží. 

Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí. 
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