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Učitelia
a
pedagogickí
zamestnanci si v utorok 22.
marca v Bratislave, pri
príležitosti Dňa učiteľov,
prevzali z rúk ministra
školstva, vedy, výskumu a
športu SR Juraja Draxlera
ocenenia za mimoriadne
úspechy
vo
svojej
pedagogickej práci. Veľké i
Malé medaily sv. Gorazda a
ďakovné
listy
dostalo
celkovo 62 učiteľov a
pracovníkov v školstve z
celého Slovenska. Medaily
sv. Gorazda udeľujú ministri
školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v
iných oblastiach spoločenského života od roku 1999. Dostávajú ich tí, ktorí vykonali záslužnú
prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva. Medzi ocenenými
pedagógmi bola tento rok aj naša pani učiteľka Mgr. Viera Ševecová. Vyznamenanie si
prevzala za 37 ročnú pedagogickú prácu a aktívnu účasť na rozvoji školstva a kultúry na
Kysuciach, úspechy na krajských a celoslovenských súťažiach so svojimi žiakmi, ich prípravu
na stredné školy. Z celého srdca jej v mene vedenia školy, kolegov ale aj žiakov k úspechu
blahoželáme.
V pondelok 4. apríla si na
Mestskom úrade prevzalo
plakety Jána Amosa
Komenského
sedem
pedagógov
mesta
Kysucké Nové Mesto z
rúk primátora Ing. Jána
Hartela. Za celoživotnú
tvorivú a obetavú prácu
pedagóga v školských
službách bolo udelené
ocenenie aj našej bývalej
pani
učiteľke
Viere
Vlčákovej.
Tých
najmenších žiakov našej
školy,
prvákov
a
druhákov, učila prvé písmenká, zaúčala ich do tajov matematických čísel a znakov, pomáhala
objavovať krásy prírody a umenia. Deťom odovzdávala nielen vedomosti, ale i kus seba. Patrila
k tým, ktorí nebrali svoju profesiu ako zamestnanie, ale ako životné poslanie. Aj jej patrí naše
PaedDr. Igor Drexler
blahoželanie a poďakovanie za odvedenú pedagogickú prácu.

výhercovia tajničky zo Záškoláka č. 3 / 2015 - 2016 sú Erika Vilímová , I . B, Michal
Fašánok , I . C, Ester Klečková , V. A, trieda . Výhercom srdečne blahoželáme a ceny
doručíme. Riešenie tajničky znie

„ J A R N É P R Á Z D N I N Y “ .a

Dnešná digitálna doba príliš nepraje čítaniu kníh a stačí tak málo - pozitívny príklad. A ten žiakom
našej ZŠ poskytujeme aj prostredníctvom medzinárodného podujatia na podporu detského
čítania Noc s Andersenom. Tento mimoriadne obľúbený rozprávkový projekt pre žiakov 5.
ročníka sa uskutočnil u nás už ôsmykrát.
Novinkou tohtoročnej Noci s Andersenom v ZŠ Nábrežná bola návšteva žiakov i pedagógov
z partnerských škôl v Jablunkove ( ZŠ Jablunkov, Lesní 190 a ZŠ H. Sienkiewicze s poľským
vyučovacím jazykom, Jablunkov).
V atmosfére túžby po poznaní, spolupráce a priateľstva sme strávili ďalšiu nezabudnuteľnú
príjemnú noc plnú literatúry, súťaženia, kreslenia, plnú dobrodružstva a utužovania či
nadväzovania nových priateľstiev.
Deti počas noci 1.4. 2016 sprevádzalo 9 pedagógov : Mgr. Adriána Ondrejášová, Mgr. Vierka
Hmírová, Mgr. Slávka Svrčková, PaedDr. Igor Drexler, Mgr. Alenka Drexlerová, Mgr. Monika
Mojtová (ZŠ Nábrežná) a Mgr. Andrea Franková, Mgr. Eva Lysková, Mgr. Blanka Suszka Szczuka
(ZŠ Jablunkov).
Veľmi by som chcela aj touto cestou poďakovať ešte raz : Brass Quartetu pod vedením pána
Mgr. Štefana Zábojníka , pracovníčkam mestskej knižnice, pizzerii Viola, Aďke a Domke, všetkým
maminkám zúčastnených detí , Rodičovskej rade pri ZŠ Nábrežná, zúčastneným kolegom z našej ZŠ
i z partnerských škôl, pánom školníkom, vedúcej školskej jedálne a pani kuchárkam, pani
upratovačkám, Mgr. Ľ. Kultánovej, Mgr. O. Štefankovej a žiakom z 5.C, ....i všetkým tým, ktorí
akokoľvek pomohli.
Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová, organizátorka podujatia
Rozprávková noc očami niektorých zúčastnených detí:
-Na Noc s Andersenom som sa veľmi tešila. Ďakujem všetkým zúčastneným učiteľom. Bolo tam super.
Chcela by som ísť aj o rok. Tanička K.
-Noc s Andersenom v ZŠ Nábrežná sa mi veľmi páčila. Mali sme výborný program a bola aj zábava. Mali sme
tam aj skvelé súťaže. Vôbec som sa nenudil. Celý večer a noc ubehli veľmi rýchlo. Bolo to jednoducho skvelé!
Marek D.
-Bol som veľmi spokojný s programom. Darčeky boli na úrovni. Našli sme si aj kamarátov z českej a poľskej
školy z Jablunkova. Pizza a koláče boli naozaj skvelé. Jakub P.
-Noc s Andersenom bol pre mňa veľký zážitok. Veľmi sa mi páčili aktivity. Bolo to veľké dobrodružstvo. Deti
z českej i poľskej školy boli veľmi priateľské. Veľmi pekne ďakujem za krásnu Noc s Andersenom. Daniela Ž.
-Na Noci s Andersenom sa mi páčilo všetko! Bola tam príjemná atmosféra, výborní učitelia, a ako čerešnička
na torte výborný program, ktorý nám spestril celý deň (a aj ten ďalší). Ďakujem učiteľom za snahu
a námahu, ktorú vložili do tejto noci. Simona V.
-Je to najlepšia akcia na svete! Chcela by som tam ísť ešte. Natália S.
- Veľmi sa mi páčil program a aj občerstvenie. Deti z poľskej i českej školy, ktoré nás navštívili, boli veľmi
priateľské a milé. Noc s Andersenom bola najlepšia noc. Ďakujem. Ajka Ž.
-Noc s Andersenom bola skvelá a program bol tiež dobre vymyslený. Páčilo sa mi aj v knižnici. Keby sa dalo,
dal by som to z „Noc s Andersenom“ na „Víkend s Andersenom“ . Aj raňajky boli super! Adam L.
-Veľmi ďakujem učiteľom za takú super akciu. Adriána J.
-Veľmi sa mi to páčilo. Ale mohlo to byť dlhšie. Dobrá zábava. A chcem poďakovať všetkým zúčastneným
učiteľom. Patrik B.

Noc s Andersenom v ZŠ Nábrežná

Foto: MM

Hoci v piatok 19. februára nebolo veľmi priaznivé počasie,
zazvonil náš školský zvonček. Vonku padal hustý dážď, bolo
sychravo, no aj tak neváhali a prišli, ako sľúbila pani riaditeľka
Materskej školy v Budatínskej Lehote Vlasta Francová.
S milými úsmevmi sme sa vzájomne zvítali. Predškoláci sa
pohodlne usadili do školských lavíc, medzi žiakov prvého
ročníka. Našou prvou aktivitou bolo vzájomné zoznámenie.
Každý z nás povedal svoje meno, vyslovil ho po slabikách
a súčasne vytlieskal. Niektoré deti sa zoznamovať nemuseli,
pretože sa poznali z predchádzajúcich rokov z pôsobenia v tej
istej Materskej škole. Tie sa namiesto zoznámenia vyobjímali
a vystískali. Hudbou
a spevom
sme
odštartovali spoločnú prácu. V oblasti matematiky sme sa
venovali číselnému radu do desať, priraďovali sme počet k číslu
i naopak a nezabudli sme ani na matematické kocky s bodkami
a číslicami. V rámci rozvoja grafomotorických zručností detí
sme vypracovávali pracovný list zameraný na výtvarné aktivity.
Všetky deti pracovali s plným nasadením, a aby doplnili
vynaloženú energiu ponúkli sa chutným čajíkom a sladkými
dobrotami. V závere práce sa všetci predškoláci mohli
pochváliť pozitívnym hodnotením v podobe slniečok
a včeličiek. Navzájom sme si zaželali mnoho ďalších úspešných
dní a rozlúčili sa s milou návštevou.
Mgr. Jarmila Bandurová

Noc s Andersenom sa každoročne organizuje v knižniciach a školách mnohých krajín. Je oslavou
Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa slávi vždy 2. apríla, na výročie narodenia H. Ch.
Andersena. Žiaci 4.A spolu s p. učiteľkami Mgr. Janekovou a Mgr. Bandurovou prijali pozvanie od
našich českých susedov a strávili túto noc v ZŠ Jablunkov.
Pred bránami školy na nás už netrpezlivo čakali milé a vysmiate pani družinárky pod vedením Mgr.
Evy Gawlasovej. Zložili sme sa do vopred pripravených miestností, kde nás čakalo aj chutné
občerstvenie, navzájom sa zoznámili a rozdelili sa do skupín. Prvá skupina sa vybrala na návštevu do
mestskej knižnice, kde absolvovala rôzne kvízy, maľovanie, čítanie a premietanie rozprávok. Deti mali
možnosť zoznámiť sa tu aj s Ing. Jiřím Hamrozim, starostom mesta Jablunkov. Druhej skupinke sa
zatiaľ venovali hasiči, ktorí deti oboznámili so svojou profesiou, vybavením, ako aj zásadami prvej
pomoci. Na deti čakalo aj prekvapenie v podobe nočnej hry – cesta odvahy. Najväčším zážitkom pre
našich štvrtákov bol nádherný ohňostroj, ktorý pre nás pripravil senátor parlamentu ČR Petr Gawlas.
Unavení, ale plní zážitkov sme sa presunuli do tried, uložili sa do spacích vakov a počúvali rozprávky,
ktoré nám s radosťou čítali prizvaní hostia, medzi ktorými nechýbal ani pán riaditeľ Mgr. Pavel
Kantor. Ráno sme si pochutnali na sladkých raňajkách a pobrali sa domov. Ďakujeme ZŠ Jablunkov
za príjemne strávené chvíle, pohostinnosť, krásne odmeny a priateľskú atmosféru.

Mgr. Martina Janeková

NOC s ANDERSENOM V POĽSKEJ
ŠKOLE V JABLUNKOVE
Z Kysuckého Nového Mesta sme vyrazili v prvoaprílový piatok poobede.
Po dlhej ceste vlakom i autobusom sme mali pripravenú dobrú večeru
a po nej už nasledoval program…
Išli sme do knižnice na workshopy spojené s
knihami a rozprávkami. Potom sme sa vrátili do
školy a rozdelili sa do skupín. V každej skupine
boli deti slovenskej, českej a poľskej národnosti o to to bolo zaujímavejšie! V skupinách sme
súťažili
a
všetky
otázky
sa
týkali
rozprávkara Andersena. Tiež sme si zahrali
pantonímu, skladali puzzle a písali ďakovné listy
pánovi Andersenovi. Nasledovalo troška pohybu
alias diskotéka, ktorá nenechala nikoho sedieť na
svojom mieste. Potom sme si pochutili na
dobrotách a pripravili sme sa na spánok. Spali sme v triedach na karimatkách a v spacákoch, čo bolo
tiež dobrodružné. Po krátkom spánku nás už skoro ráno zobudili pani učiteľky Jantošíková
a Ochodničanová, ktoré nás po celý čas sprevádzali. Myslím, že táto akcia bola veľmi zaujímavá:
strávili sme príjemný piatkový večer a dozvedeli sme sa nové veci o Andersenovi a jeho rozprávkach
a aj niekoľko nových českých a poľských slov. Hoci sme domov prišli unavení, lebo sme si skrátili
víkendové dni, stálo to za to.
Napísala: Tatiana Čurajová, 6.B

„ Prázdniny, hurá,
veľmi sa na ne teším ,
konečne si oddýchnem
... “
Toto boli slová, ktoré
sa ozývali našou školou
už
v piatok
pred
jarnými prázdninami.
No i napriek tomu
nezostali triedy prvého
ročníka prázdne.
Hneď v pondelok 29.
februára
zaplnilo
školské lavice tridsať
usmievavých prváčikov
. Tento deň sme
označili prívlastkom športovo - tvorivý.
Venovali
sme
sa
športovým
aktivitám
i tvorivým dielňam. Hneď zrána sme sa s chuťou pustili do práce, výsledkom ktorej boli
zaujímavé záložky do kníh. Veď už každý z nás vie čítať, každý z nás má vlastnú knihu ,
v ktorej nezvyčajná záložka nájde uplatnenie. Všetci sme usilovne pracovali, a tak sa sladká
odmena za vynaložené úsilie ušla každému. Sedavé zamestnanie sme túžili vymeniť za
aktívny pohyb, preto sme sa vybrali do školskej telocvične. A bolože to jasotu a túžobného
očakávania. Pohyb sme spojili s radosťou a smiechom, vtipom a zručnosťami v jednotlivých
súťažiach zároveň. Telocvičňou sa okrem detí preháňali lopty, kužely, švihadlá a obruče.
Príjemne unavení sme sa vracali do svojho pracovného prostredia, kde na nás čakala desiata
a chutný čajík. Ďalšou tvorivou aktivitou pondelkového dopoludnia bola papierová Slnečná
sústava. Pani učiteľky nám pripravili obežné dráhy slnečnej sústavy a makety telies, ktoré
sme postupne obkresľovali, vyfarbovali, strihali a nalepovali. Hodiny odbíjali poludnie, a to
bol čas, na obed. Rezancová polievka, ryža s mäskom a džús zaplnili naše hladné brušká.
Ani sme sa nenazdali a bol tu turisticko - hvezdársky utorok. Na rade bola návšteva
Hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Počasie nebolo veľmi príjemné. Vonku pršalo,
snežilo i fúkalo a nás čakala túra do vytúženého cieľa. Bundy a na ne pršiplášte, čiapky,
šály, rukavice i dáždniky a na nohy vysoké čižmy, to bola povinná výbava každého, kto chcel
s nami vykročiť. Pani učiteľky už len všetko skontrolovali, poupravovali a pozapínali a mohlo
sa ísť. Tety hvezdárky nás milo privítali a usadili do vyhriatej útulnej miestnosti.

Prefesionálka teta Soňa
nám
prostredníctvom
prezentácie vyrozprávala
zaujímavú
rozprávku
nazvanú Slnečná sústava,
v ktorej
kraľovalo
Slniečko. Nechýbal v nej
ani neposlušný drak,
ktorý Slniečko uniesol
a uväznil.
Každá
rozprávka však končí
víťazstvom dobra nad
zlom, ani v tomto príbehu
tomu
nebolo
inak.
Samopašný drak prišiel
na to, že Slniečko na
oblohe chýba, a preto ho
z väzenia
prepustil.
Pomocou
druhej
prezentácie
sme
sa
dozvedeli mnoho informácií o jednotlivých planétach Slnečnej sústavy. Nechýbali ani
animované rozprávky, ktoré sme si pozreli cez 3D okuliare. Hodiny rýchlo odbíjali a my sme
sa museli vydať na spiatočnú cestu. Naše brušká vyhladli a obedík bol na mieste, tiež
chutný ako v pondelok.
Čas tak rýchlo letí, dôkazom čoho je zábavno – knižničná streda. Prvá aktivita – figúrky,
ktoré predstavovali nás samotných, sa objavovali na školských laviciach hneď zrána.
Nasledovala návšteva našej obľúbenej
knižnice. Teta knihovníčka Mgr.
Janka Hrubá je veľmi nápaditá
a tvorivá. Pripravila si pre nás hru
Človeče, nehnevaj sa, kde figúrky boli
samotné deti. Činnosť, pri ktorej sme
svojím telom predstavovali písmená
a napokon pridali aj hudbu všetkých
zaujala. Ekologické poznatky sme
oprášili na ostatok a vyrobili názov
KNIŽNICA z vrchnáčikov plastových
fliaš a vlastných kresieb. Slávnostný
obed mal aj dnes svoje miesto
a veruže všetkým chutil. Jarný tábor
v ZŠ Nábrežná sme ukončili vo
štvrtok
návštevou
filmového
predstavenia v Žiline : Robinson
Crusoe. Rozprávku si pozreli deti,
medzi ktorými boli predškoláci a naši
žiaci
rôznych
ročníkov.
Mgr. Jarmila Bandurová

Posledný februárový piatok sa na ZŠ
Nábrežná uskutočnili po prvýkrát jarné
tvorivé dielne, do ktorých sa zapojili žiaci
4., 5. a 6.ročníka a taktiež hostia z Českej
republiky, konkrétne žiaci z českej a z
poľskej školy z Jablunkova. ZŠ Nábrežná
začala už v roku 2014 spolupracovať so
školami
z
Jablunkova
a
vďaka
geografickej blízkosti chce rozvíjať
vzájomnú
spoluprácu
aj
naďalej.
Kreatívne dielne boli prvým osobným
stretnutím žiakov z troch škôl v roku
2016. Ponúkli možnosť nielen vyskúšať si
nepoznané kreatívne techniky, ale aj
spoznať nových priateľov a rozšíriť si
česko-slovensko-poľský slovník.
Do jarných tvorivých dielní sa zapojilo
približne 120 žiakov. 8 kreatívnych
workshopov viedli kreatívni majstri: naši
hostia, ale aj zručné pani učiteľky.
Pán drotár Palčisko predviedol deťom
prácu s drôtikom, pričom si vytvárali

drôtené prívesky v tvare
srdiečok. Pán Stopjak žiakom
ukázal, ako sa zdobia kraslice
slamou, porozprával im, čo
všetko sa musí so slamou
urobiť predtým, ako sa začnú
jej kúsky lepiť na vajíčka. Aj
tu si žiaci vyskúšali, ako to je
narábať s drobnými kúskami
a pritom trpezlivo čakať na
výsledok svojej práce. Spolu
s p.Stopjakom viedla tento
workshop
aj
p.učiteľka
Mojtová, ktorá túto techniku
žiakom našej školy už
párkrát priblížila. P.učiteľka
Galgaňáková vyrábala s
deťmi textilné dekorácie do
kvetináčov v tvare jarných
kvetov. Tu sa ukázalo, či už
vedia navliecť niť do ihly,
alebo či vedia rovno strihať a narábať s látkami. Z workshopu p.učiteľky R.Vlčkovej
odchádzali žiaci nielen s úsmevom na tvári,
pretože im práca išla naozaj vynikajúco, ale
odchádzali domov s kvetináčmi, ktoré si
vyrobili servítkovou technikou. Náš hosť, p.
Čičalová, ktorá predvádza svoje umenie i v
kaštieli v Radoli, ukázala žiakom, ako sa
zdobia kraslice voskom. Niektorým to išlo

lepšie, iným horšie, no raz určite budú
hrdí, že si to vyskúšali. P.učiteľka

Janeková naučila žiakov vyrábať farebné papierové ozdoby na jarnú oslavu narodenín.
Zo žilinskej Živeny k nám
prišla p.Daníková, ktorá
vyrába krásne ozdoby zo
slaného cesta a našim
žiakom prezradila, ako si
vyrobiť jarné kuriatka a
iné ozdoby. Asistovala jej
pri tom p.uč. Vojsovičová,
ktorá štvrtákom pomáhala
pri ich výrobe. Niektoré
deti vedia, že v CVČ sa
môžu naučiť vyrábať
predmety z hliny, a tak si
za pomoci p.Klušákovej
vyrobili úžasné postavičky
anjelov a kamarátov. Tie
sa však skôr, ako sa
dostanú
do
detských
izbičiek, musia vypáliť v
peci pri vysokej teplote.
Jarné tvorivé dielne sa
niesli v kreatívnej a
priateľskej nálade. Keďže
v súčasnosti zažívame BOOM ručných prác, veríme, že niektoré deti budú v tvorení
pokračovať. Slovenskí žiaci zažili netradičný deň pred začiatkom prázdnin. Deti z Čiech
sa po dobrom obede v
našej školskej jedálni
prešli
ešte
mestom.
Vďaka Mestskému úradu
v KNM si odnášali domov
pamätnú
magnetku.
Potom už len nasadli na
rýchlik, aby za hranicami
mohli
porozprávať
rodičom, čo na Slovensku
zažili.
Mgr. Jolana Madigárová
Kubišová

Fašiangový čas prináša zábavu, radosť, veselosť. Preto sa
prvá februárová nedeľa niesla v duchu detského karnevalu,
na ktorý sa tešili predovšetkým druháci. Vyzdobená
spoločenská sála v DK v KNM sa zmenila na rozprávkovú
krajinu, keďže do nej
zavítalo mnoho postáv
nielen
z
detských
rozprávok, ale aj zo
zvieracej ríše. Iba maškarný
ples je miesto, ktoré je plné
fantázie, kde sa spolu v
dobrej nálade zabávajú
princezné
s
ninja
bojovníkmi, pavúčí muž s
nežnou baletkou, zvieratká z lesa s lietadielkom, Shrek a
kovboj, tiger s Indiánom, krehká víla s pirátom..... V tanci na
rôzne detské pesničky sa vykrúcali deti spolu so svojimi
učiteľkami a rodičmi. Rozpútala sa veselá a nespútaná zábava.
Program v sebe skrýval predstavovanie masiek, tombolu, piesne so zaujímavým programom,
tance so šašom. Všade naokolo vládla vynikajúca atmosféra. Ako zvyčajne, aj teraz môžeme
skonštatovať, že to bolo fantasticky strávené nedeľné popoludnie plné zábavy a skvelých ľudí z
CVČ v KNM. Všetky masky boli za svoju originalitu odmenené malou odmenou, no najkrajšou
odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budeme
dlho spomínať, lebo: „Už še Fašang kraci, už še nenavraci!"
PaedDr. Zuzana Vojsovičová

Korčuľovaním si môžeme zlepšiť
kondičku, vyhnúť sa sezónnym
ochoreniam a zažiť kopu zábavy. Aj
preto sme v nedeľu 21.02.2016 opäť
navštívili zimný štadión v Žiline.
Jazdou na korčuliach sme si trénovali
rovnováhu, koordináciu, posilňovali
sme naše svalstvo a vzpriamené
držanie tela. Na ľade sme už omnoho
zdatnejší ako minulý rok, a tak sme
mali možnosť zahrať sa aj viaceré hry a
naháňačky. Po vyčerpaní našich síl sme
si spoločne oddýchli a pochutnali si na
tom, čo nám nabalili naši rodičia.
Žiaci 4.A, Mgr. Martina Janeková

V mesiaci marec – mesiac kníh - sa v Mestskej
knižnici v Kysuckom Novom Meste stretli žiaci
druhých ročníkoch zo Základnej školy Nábrežná , kde
ich už čakali knihy z autorskej dielne slovenskej
spisovateľky Márie Ďuríčkovej, a beseda o prečítanej
knihe Danka a Janka, ktorú si spoločne prečítali na
hodinách s pani učiteľkami. S tetou knihovníčkou sa
na chvíľu
mohli celkom nerušene ponoriť do
rozprávky. Rozprávanie sa striedalo s rôznymi
aktivitami žiakov /rozpoznávanie rozprávkových
bytosti, sebareflexia ľudských vlastnosti, hra na
vláčik.../. Žiaci pracovali v kruhu a spoločne si
pripomínali príbehy, ktoré zažívali sestričky Danka a
Janka. Tieto roztomilé dievčatá však nie sú žiadne neviniatka a neustále vymýšľali nové
šibalstvá. Vnášajú do detského sveta za celú obrovskú aktovku prirodzenej zábavy, čím
podnecujú a rozohrávajú detskú fantáziu. Veľmi jednoducho a nenásilne sprostredkúvajú
základné pravidlá správania sa v rodine, v škole a na verejnosti.
Spolu s Dankou a Jankou sme prežili jeden pekný deň. Aj tak ich ešte stále nevieme
rozoznať... Ale dá sa to vôbec? Veď si ich mýli aj ich mama a ľudia z okolia. Krásna je na
nich ale ich nezištná pomoc, ktorá deti veľa naučila.
PaedDr. Zuzana Vojsovičová

Vo štvrtok, 10. 3.
2016
zavítala
medzi nás - žiakov 5. B a 6. B pani Mgr.
Dolinayová Dana.
Cieľom tohto stretnutia bolo správanie a
vzájomné vzťahy medzi deťmi v kolektíve.
Počas dvojhodinovej besedy sme sa
spoločne venovali častým problémom v
kolektívoch, vzájomným nezhodám, či
šikanovaniu. Hovorili sme o zmenách v
správaní niektorých žiakov a možných
príčinách týchto zmien. Zamýšľali sme sa
nad významom kamarátstva. Každý z nás mal možnosť vyjadriť sa, čo by uvítal, aby niektorí
naši spolužiaci zmenili na svojom správaní a ako by sme sa mali k sebe správať, aby sa naše
vzťahy upevnili. Najviac nás zaujali príbehy, ktoré nám pani Dolinayová rozprávala zo
svojich vlastných skúseností.
Každý z nás si určite z tejto besedy zobral nejaké ponaučenie. Toto stretnutie nás poučilo
hlavne o tom, ako sa máme k sebe správať, ako si nemáme robiť navzájom zle. Beseda sa nám
veľmi páčila.
Tatiana Čurajová a Paula Ondrejášová, žiačky 6. B

V nedeľu 14.02.2016 nám počasie
naozaj prialo. Rozhodli sme sa využiť
tento krásny čas a vybrali sme sa na
vychádzku spojenú s návštevou
Kaštieľa Radoľa. Tu na nás čakala
nádherná výstava z textilnej tvorby
pani Kultanovej z Vychylovky, ako aj
stále expozície. Začali sme od najstarších dejín Kysúc, a to expozíciou,
dokumentujúcou dejiny osídlenia Kysúc od mladšieho paleolitu po
stredovek. Mali sme možnosť vidieť kamenné, kovové a
kostené nálezy, nástroje vyrobené z kameňa, stredovekú
keramiku, ako aj repliku mamutieho mláďaťa. Ďalšia
expozícia nám priblížila svet, v ktorom žil a tvoril
alchymista. Jeho dielňa prezentovala spôsob života a
práce v jeho laboratóriu. Veľmi nás zaujala aj expozícia
Meštianske bývanie na Kysuciach a odkaz
Cyrilometodskej tradície, kde sme sa preniesli do čias
Veľkomoravskej ríše, do čias misie solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. V neposlednom rade nás
očarila výstava pani Kultanovej – bavlnené variácie. Jej záľuba vytvárať z kúskov bavlnenej látky
nápadité dielka osloví nielen deti, ale aj mnohých dospelých. Po týchto krásne strávených chvíľach
čakalo na nás ešte jedno prekvapenie. Keďže bol deň sv. Valentína, pani učiteľka nás pozvala do
pizzerie na horúcu čokoládu so šľahačkou a výbornú chrumkavú pizzu. Tento deň sa všetkým naozaj
veľmi páčil ☺ ☺ ☺
Mgr. Martina Janeková

V dňoch 4. a 5. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil zápis škôlkarov do
1.ročníka. Zúčastnilo sa ho veľmi veľa šikovných detí, pre ktorých to bol
nezabudnuteľný zážitok. Starší žiaci pripravili krásne darčeky pre svojich budúcich spolužiakov.
Všetkým rodičom veľmi pekne ďakujeme za prejavenú dôveru voči našej škole a tešíme sa na nových
prváčikov!

Takmer 30 šiestakov sa rozhodlo v apríli povenovať viac angličtine a privítali medzi
sebou, pre siedmakov už dobre známeho, Raya z New Yorku.

V dňoch 4.4. až 8.4.2016
sme
mali
naše
vyučovanie
obohatené
o hodiny
s americkým
lektorom
Rayom
Sikorskim. Každý deň
počas celého týždňa
začínala jedna skupina
ráno, tá moja skupina sa
stretávala s Američanom
posledné tri vyučovacie
hodiny.

V pondelok na úvodnej hodine sme sa navzájom predstavili. Ray nám nakreslil mapu USA a každého
sa spýtal na naše top miesto, ktoré by sme radi v tejto krajine navštívili. V utorok sme všetci kreslili
naše vysnívané domy a potom sme ich predávali. Opisovali sme, kde sa dom nachádza, ako vyzerá,
vymenovali sme jeho zariadenie, aké má výhody, poprípade nevýhody. Ray sa na základe nášho opisu
rozhodol, či by si dom kúpil alebo nie. V stredu sme si navzájom veštili svoju budúcnosť. Počas
poslednej hodiny nám Ray rozdal kartičky, na ktorých boli nakreslené rôzne povolania. Pod každou
kresbou bol krátky opis, podľa ktorého sme hádali, aké je to povolanie. Vo štvrtok sme pomenovávali
časti ľudského tela a kreslili strašidlá. V piatok sme vytvárali náš spoločný film, ktorý by mohol
zabodovať aj v Hollywoode. Na ďalšej hodine sme si otvorili rôzne reštaurácie a všetci sme si
vyskúšali povolanie čašníka. Celý týždeň bol veľmi poučný a zaujímavý. Naučili sme sa veľa nových
slov, fráz a dôležitých vecí, ktoré neskôr určite využijeme pri komunikácií v anglickom jazyku.
Napísala: Tatiana Ondrušová, 6.B

Dňa 16. marca 2016 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili
podujatia s názvom „Deň ľudovej rozprávky“
organizovaného Mestskou knižnicou v Kysuckom
Novom Meste, ktoré sa konalo pri príležitosti oslavy
narodenín nášho najväčšieho slovenského rozprávkara
Pavla Dobšinského.
Žiakov privítala pani knihovníčka oblečená v krásnom
ľudovom kroji. Prezentovali sme jej naše prečítane
knižky a potom nasledovalo rozprávanie o
najznámejšom
ľudovom
rozprávkarovi.
Teta
knihovníčka rozprávala deťom, ako vznikali pôvodné
rozprávky a ako sa šírili. Pripravila veľmi zaujímavý a pestrý
program. Deti sa zábavnou formou oboznámili so životom
a tvorbou Dobšinského. Zasúťažili si v hádaní rozprávok a ich
rozprávkových postáv. Vyhľadávali ilustrácie v knihách,
priraďovali im názvy rozprávok. Lúštili krížovky, v ktorých
odhalili špecifiká konkrétnych rozprávok. Overili si, či poznajú
slová, ktoré v Dobšinského rozprávkach nachádzame úplne
bežne. Čo je zmog, ometlo, chotár, corgoň, súkno, tanistra,
ovál a pod.? Ďalej mali možnosť vyskúšať si zručnosti roztočenie kolovrátka, páranie peria, preberanie hrachu
a šošovice.
Nakoniec si žiaci vybrali novú knižku na čítanie a šli naspäť do školy. Odchádzali s novými
poznatkami a veselými zážitkami. Bol to zaujímavý deň.
Mgr. Jana Čelková

Najesť sa v školskej jedálni ako doma – to je prianie
mnohých žiakov. Keď však v týchto dňoch prinesú
žiaci, ich rodičia alebo starí rodičia do školy svoje
rodinné recepty, môže sa „domácky“ obed v škole stať realitou. V rámci
kreatívneho projektu ministerstva školstva „Receptúry v školských jedálňach
očami detí“ sa totiž hľadajú recepty na žiakmi obľúbené varené pokrmy. Aj vy,
milí žiaci, môžete do školskej jedálne priniesť recepty na bezmäsité,
zeleninové a zemiakové pokrmy, ktoré Vám chutia a chceli by ste ich zaradiť pre školské stravovanie.
Podmienkou je, že musia byť tepelne upraviteľné. Recepty odovzdajte v školskej jedálni pani vedúcej.
Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny Ministerstva školstva a odborníkmi
na výživu a následne budú predložené na odsúhlasenie ministrovi. Pri posudzovaní receptov a ich
zaradení do praxe sa bude prihliadať na to, aby školáci mali v strave menej tuku, soli, jednoduchých
cukrov, ale viac vitamínu C, vlákniny či rastlinných bielkovín. Motiváciou pre Vás, aby ste sa zapojili do
projektu, je okrem obohatenej jedálenskej stravy i možnosť získať zaujímavé ocenenie. A pre našich
žiakov pripravujeme na začiatok júna týždeň varenia podľa vašich nápadov a vybraných receptov.
Informácie Vám podajú zástupcovia tried v školskom parlamente.

V utorok 15. marca sme sa vybrali na
exkurziu, ktorá sa niesla pod názvom Na
hospodárskom dvore.
Súčasťou nášho náučného dopoludnia bola aj
návšteva prírodovednej expozície v Krásne nad
Kysucou. Tu sa deti oboznámili so živočíchmi
žijúcimi vo voľnej prírode v regióne Kysúc. Viac
sa dozvedeli o strake obyčajnej, jastrabovi
veľkom, drozdovi plavom, bocianovi bielom,
kune skalnej, medveďovi hnedom, vydre riečnej,
srncovi hôrnom i jazvecovi obyčajnom. Ich
najväčší obdiv si však vyslúžil mamut, ktorý je
viac ako tri a pol metra vysoký a štyri a pol
metra dlhý.
Naša
cesta
ďalej
pokračovala
na
poľnohospodárske
družstvo
v Kysuckom
Lieskovci. Tu si deti prostredníctvom
sprievodkyne zmapovali život na hospodárskom
dvore. Navštívili teľatník, kravín, ovčín, kurín...
V obci Ochodnica sme mali dve zastávky. Prvou
bola farma, kde nás privítal a sprevádzal jej
veľmi príjemný majiteľ. Spolu s ním deti kŕmili
zvieratká z domu prineseným suchým pečivom,

ovocím a zeleninou. Pri prírodnom
minerálnom prameni sme mali druhú
zastávku. Kto chcel vodu, ochutnal a kto
chcel, nabral si ju do fľaše a priniesol
domov ochutnať svojim rodinným
príslušníkom.
Exkurzia bola vhodným doplnením
výchovno – vzdelávacieho procesu
a obohatením vedomostí detí. Ďakujeme
pracovníčkam CVČ v Kysuckom Novom
Meste.
Mgr. Jarmila Bandurová

Dňa 07.03.2016 sa žiaci 3. a 4. ročníka stretli na besede s
mestským policajtom Miroslavom Pučalíkom. Porozprával im o
práci mestskej polície, jej povinnostiach i právach. Svoje
rozprávanie doplnil aj názornými ukážkami policajných pomôcok,
ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať. S obdivom si obliekli reflexnú či
nepriestrelnú vestu,vyskúšali si putá, vysielačku, ako aj policajný
obušok. Pán Pučalík porozprával deťom konkrétne prípady, s
ktorými sa stretol pri svojej práci. Žiaci ho s údivom počúvali,
kládli mu otázky, na ktoré im ochotne odpovedal. Zaoberal sa
pojmami ako vandalizmus, poškodzovanie majetku, krádež,
rušenie nočného pokoja i dopravnými priestupkami. Žiaci si
vyskúšali aj okuliare simulujúce opitosť, ktoré mestská polícia využíva pri rôznych preventívnych
aktivitách v školách či autoškolách. Mali možnosť
vcítiť sa na chvíľu do pocitu človeka, ktorý má v
krvi približne 0,8 promile alkoholu. Po vyskúšaní
týchto okuliarov mu dali za pravdu, že by mali
určite problém šoférovať nielen auto, ale aj riadiť
bicykel, či ísť pešo po chodníku. Žiaci odchádzali z
besedy spokojní, obohatení o veľké množstvo
vedomostí i praktických skúseností. Dúfame, že ich
aj dostatočne využijú vo svojom živote.
Mgr. Martina Janeková

Ráno 30.3.2016 po veľkonočných prázdninách sme všetci - my žiaci 7.A a 7.B - čakali pripravení
pred školou. Tešili sme sa. Tešili sme sa hlavne na to, že uvidíme celý postup a ľudí, ktorí pracujú na
tom, aby sme každé ráno mohli mať čerstvé pečivo.Tiež sme sa tešili, že si môžeme na chvíľu
oddýchnuť od školy. Počas cesty autobusom bolo veľmi rušno. Každý bol veľmi zvedavý. Keď sme
prišli do pekárne, rozdali nám špeciálne čiapky, aby nám vlasy nepopadali do cesta. Pani, ktorá tam
pracuje, nám ukázala všetko od miesenia cesta až po jeho pečenie a záverečný vzhľad. Ako odmenu za
pozorné počúvanie sme si mohli vybrať rôzne druhy pečiva z prepravky. Po východe z pekárne sme sii
spravili spomienkovú fotografiu s pani „sprievodkyňou“. Kým sme čakali na druhú skupinu, mali sme
možnosť zakúpiť si aj rôzne výrobky v predajni podniku. Po príchode druhej skupiny sme vyrazili do
Kysuckej knižnice v Čadci. Tam nás tety oboznámili s rastlinstvom a živočíšstvom na Kysuciach.
Bolo to veľmi zaujímavé. Cestou domov
nás autobus vysadil pri nákupnom centre,
kde nám dali učitelia 2- hodinový rozchod
na nakupovanie. Po vyčerpávajúcom
behaní z obchodu do obchodu sme nasadli
do autobusu a plní zážitkov sme sa vracali
domov. Ďakujeme pani učiteľke Vaňkovej,
pani učiteľke Galgaňákovej a tetám z
Centra voľného času, že pre nás pripravili
takéto príjemné dopoludnie. Ďakujeme.
Soňa Vlčková 7.B

7. a 8. marca navštívili našu
školu predškoláci
z dvoch
mestských materských škôl. V pondelok
to boli deti z Materskej školy na
Komenského ulici. V utorok sme
privítali deti Materskej školy 9. mája.
Stretli sme sa pred našou školou
a postupne
prechádzali
jednotlivé
priestory. Predškolákov najviac zaujali
učebne informatiky. Tu si za pomoci
našich
žiakov
vyskúšali
prácu
v kresliacom programe Skicár. Mohli sa
pochváliť krásnymi vlastnoručnými
kresbami rôznych postavičiek. Cudzí im
nebol ani kresliaci program RNA, ktorý
rovnako hravo zvládli.
Ďalej naše kroky viedli do telocviční. Zo
zaujatím tu sledovali florbal starších
žiačok a stolný tenis chlapcov. Niektorí sa osmelili a samotní sa stali účastníkmi diania.
V dobrej nálade a pohode sme sa presunuli do priestorov školskej jedálne. Pani kuchárky už
pripravovali chutný obed, ktorého vôňu sme si nemohli nevšimnúť. Smelo sme zaklopali na dvere,
v ktorých nás privítali usmievavé tety kuchyne.
Na záver boli na rade triedy prvého ročníka. Tu sa predškoláci rozdelili do troch skupiniek a tvorivé
dielne mohli začať. Keďže je marec mesiac knihy, vyrobili sme si nápaditú záložku do knihy.
Nezabudli sme ani na sladkú odmenu a maličký darček v podobe nášho školského časopisu.
Mgr. Jarmila Bandurová

Napriek tomu, že všade okolo nás stále
čítame a počujeme o tom, ako nie je
dobré jesť priveľa cukru, sladkých
nápojov, dezertov a jedál s vyšším
obsahom cukru, predsa len existuje
veľký počet ľudí, ktorí sladkostiam
nedokážu odolať. Vo všeobecnosti
cukor stále tvorí tretinu nášho
kalorického príjmu, a to rozhodne nie
je dobre.
Dňa 17.februára 2016 navštívila
žiakov
3.ročníka
Mgr.
Dana
Dolinayová - školská psychologička z
CPPP v Kysuckom Novom Meste.
Prišla
im
porozprávať
o
nebezpečenstve návykových látok pre
náš organizmus, ktoré v súčasnosti predstavujú najmä sladkosti, sladené a energické nápoje,
ktoré sú pre detský organizmus nevhodné. Žiaci si vypočuli príbeh o Líze a Peťovi. Dozvedeli
sa, že brať sladkosti od neznámych ľudí môže byť pre deti nebezpečné! Potom im
porozprávala veľa zaujímavých vecí o cukroch. Na záver si žiaci vymaľovali semafory
zdravia. Červené svetlo znamenalo nezdravé potraviny pre ľudské telo a zelené boli
potraviny, ktoré nám pomáhajú zdravo žiť. Beseda o sladkostiach sa deťom veľmi páčila
Odniesli si z nej veľa vzácnych informácií.
Mgr. Jana Čelková

Malá, pôvodne banícka obec (950
m) na konci Bocianskej doliny pod
Čertovicou a Rovnou hoľou. Leží v
ochrannom pásme NAPANT-u a je
výborným východiskom na túry do
Ďumbierskych a Kráľovohorských
Tatier. Jej meno je Vyšná Boca.
Táto obec s Penziónom Boca
http://www.penzionboca.sk/ sa na
týždeň stala domovom pre 49
žiakov 7.ročníka ZŠ Nábrežná
KNM. Telocvičňou sa stala cesta na
svah a Ski centrum Bačova Roveň
(max. 1360 m n/m). Dobré ubytovanie, okolitá príroda, výborné jedlo na tanieri a počasie,
ktoré ešte čakalo na náš lyžiarsky, nám umožnilo prežiť niekoľko dní a nocí pod dozorom 4
inštruktorov a zdravotnej sestričky tety Danky zo Žiliny (ďakujeme). Nájdite si nás na
kamerovom zábere :-) : http://www.holidayinfo.sk/sk/Kamera/VysnaBoca/430/2016-0316/1458122687

Žiaci 4.A sa rozhodli tráviť voľný čas cez
prázdniny spoločne. Dňa 27.02.2016
navštívili Ster Century Cinemas Žilina,
kde sa opäť stretli s Chipmunkami.
Čiperné veveričky Alvin, Simon a
Theodore boli nabité energiou, pesničkami
a najmä bláznivými nápadmi. Mali
podozrenie, že Dave, ich ľudský kamarát,
chce požiadať svoju priateľku o ruku,
preto sa rozhodli tejto katastrofe zabrániť.
Pustili sa teda na bláznivú jazdu preplnenú
vtipom a množstvom tej pravej chlpatej muziky. Aj 03.03.2016 sme navštívili spomínané
multikino. Tentokrát sa k nám pridali aj malí prváčikovia, ako aj viacerí súrodenci, medzi
ktorými nechýbali predškoláci.
Vybrali sme sa na animovanú
rozprávku Robinson Crusoe, kde
sme sa zoznámili s farebným
papagájom Utorkom a jeho
kamarátmi. Tí po prudkej búrke
našli na pláži podivné stvorenie Robinsona Crusoa. Pomaly si na
seba zvykli a začali žiť v harmónii.
Objavili skutočnú silu priateľstva v
boji
proti
všetkému
neočakávanému. Okrem toho sme si v
OC Mirage pozreli aj unikátnu výstavu
3D puzzle rozličných stavieb sveta.
Žilinu sme navštívili aj v sobotu
05.03.2016. Na zimnom štadióne sme
sa rozhodli posilniť svoju imunitu a
zdravie. Podarilo sa nám naučiť
korčuľovať aj tých, ktorí stáli na
korčuliach po prvýkrát, zabaviť sa a v
neposlednom rade posilniť kolektív.
Mgr. Martina Janeková

Pospájaj čísla od 1 do 53 a vymaľuj obrázok .
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ABONENTKA BARMAN
BRZDA CESTOVANIE
ČAJNÍK EXPERT
KÔSTKA KÚPEĽŇA
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Znenie tajničky vhoďte do 15. mája 2016 do hlasovacej schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule školy.
Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.
Tajnička: Kto šetrí……………………………………………………………………….

Dňa 11.2.2016 sa v mestskej športovej hale konalo okresné kolo starších žiakov vo florbale.
Tentokrát prišlo osem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Naša reprezentácia (Korčák,
Jačmeník, Kohút, Lisko O., Pavlusík, Ščamba, Tichý, Čuraj) odohrala v skupine 3 víťazné stretnutia
a nenašla premožiteľa (viď.tabuľka). V boji o postup sme odišli s dlhým nosom až po nájazdoch, lebo
v normálnom hracom čase sa stretnutie skončilo stavom 1:1 (s budúcim víťazom turnaja Rudinou). V
zápase o 3.-4. miesto sme opäť potvrdili, kde patríme a vyhrali sme druhýkrát nad Kys. Lieskovcom
1:0. Z mestských škôl sme najlepšie zabodovali len my, ale chlapcom 3.miesto nestačilo a boli
sklamaní (tu vidieť, keď rozhoduje 1 gól, jedna chvíľa, jedno zaváhanie, jedna náhoda ).
(I.J.2016)

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 : Tatiana Čurajová, Paula Ondrejášová, Henrieta
Svrčková, Andrejka Žilková, Gabriela Gavlasová, Tatiana Ondrušová, Ivanka Padúchová,
Ivanka Hulínová, Sonička Vlčková, Mgr. Jarmila Bandurová, Mgr. Viera Ševecová.
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.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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