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Milé čitateľky a čitatelia

Jar, jarné obdobie. Tak dlho očakávaná
zmena po zime, mraze.
Slniečko,
pohoda,
aj
na
duši,
prebúdzanie prírody, mláďatká, teplý
vetrík...
Veľká
noc
je
najstarším,
najvýznamnejším
kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista. Nadväzuje na židovskú paschu - ktorá sa
slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až
apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z
egyptského otroctva.
Jarné číslo Záškoláka vám prináša mnoho noviniek zo
života školy. Venček deviatakov po novom, naši v San
Reme ako jediní zo Slovenska a ak chcete vedieť ešte
viac, zalistujte v Záškolákovi.
Nebudú chýbať ani relaxačné jarné rubriky,
recepty, vtipy a predbežné výsledky postupových
súťaží z olympiád.
Prajeme vám príjemné čítanie a už teraz sa tešíme
na prázdninové čítanie spolu s vami.

Vaša redakčná rada

"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno
sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených ľudí."
J.A.Komenský
Deň 28. marec. Pre niektorých možno iba jeden z prvých jarných
dní. Ale pre nás – študentov a učiteľov je to jeden z dní, ktorý je
výnimočný. Práve tento deň je dňom, kedy si pripomíname narodenie
Jána Ámosa Komenského – učiteľa národov.
Tento veľký pedagóg svojou pedagogickou činnosťou i náhľadmi sa zaradil medzi
významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie
vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia.
Krásne úžasné . Takéto dojmy zanechali po koncerte dňa
27.3 bývalí žiaci ZŠ Nábrežná, ktorí ho venovali najmä ku
sviatku učiteľov.
Toto spoločné stretnutie bývalých žiakov, bývalých
učiteľov- dôchodcov i terajších učiteľov pokračovalo po
koncerte
spoločenským
posedením
plným
pekných
vzájomných spomienok.
Koncert bývalých žiakov ZŠ Nábrežná ku dňu učiteľov:

V programe účinkovali: Paľko Škorík, Paťko Behúň, Miško Richtárik,
Tomáš Holúbek, Števko Richtárik, Miško Súkeník, Mirko Vantech, Stanka
Svrčková.
Program uvádzala Zuzka Jankovičová, sprevádzal Zdenko Mravec, pedagóg
zo ZUŠ.
Mgr. A. Vlčková

Členky redakčnej rady L.Sucháňová, D.Gajdlanová, R.Doová pozývajú hostí do horúceho
kresla. Dnes si vymenili úlohy a ocitli sa práve ony v horúcom kresle.

Aké sú vaše koníčky?
L.S.: Jednoznačne šport a počítač. Niektorí hovoria, že mojim koníčkom sú hlúposti, ktoré
neustále vymýšľam a dám sa na každú blbosť, ktorú niekto vymyslí nemysliac na jej
následky a taktiež milujem keď cez hodinu hádžem spolužiakom do kapucne papierikyJ
D.G: Hlavne tie, ktoré nemôžem uskutočňovať
v škole: korčuľovanie, bicyklovanie, plávanie a
lyžovanie. A potom už len leňošenie, najlepšie pri
mori.
R.D: Tak šport, aj keď mám teraz dosť málo času,
ale vždy si rada zahrám s babami (ale aj s
chalanmi ) volejbal, basketball, ping pong,
cez leto korčule…a snáď ešte večerné
prechádzky Eraclea Mare (však Shááár J)
Predpokladám, že ako všetky dievčatá sa tešíte na
Veľkú nocJ. Koľko kúpačov v priemere
očakávate každý rok?
L.S: No, najprv ich bývalo viac, ale teraz sa to už
akosi vytráca, ale ja s tým problém nemám.
D.G.: Práve vymýšľam plán, ako sa ich zbaviť, lebo nechcem ZASE dopadnúť ako mokrá
myška.
R.D: Ááá neotvorím nikomuJ....ale nie šak Veľká noc je haluz, ale škoda že to tým chalanom
nemôžeme vrátiť.
Ako ste dopadli na monitoroch? Teda ak to nie je tajomstvo.
L.S: No výsledky ešte neprišli, ale prechádzali sme to na hodinách. Ak to chcete vedieť, tak to
Teda nie je bohviečo, slovenčina asi 75% a matika mi nesadla, tam to bude asi okolo
55%.
D.G: Bola by som rada, keby to všetko vyšlo na 90tku.
R.D: Zatiaľ nám výsledky ešte neprišli, no hádam to nebude až také zlé. Ale matika asi trošku
horšie ako slovenčina.
Kde sa chystáte do školy?
L.S: Zrejme na bilingválne gymnázium a ak nie tam, tak na klasický gympel. Ale to tiež ešte
Neviem na 100%.
D.G: Určite na gympel, ale kde? Sama sa neviem definitívne rozhodnúť, asi by som
potrebovala poradiť.
R.D: No asi gymnázium, no ktoré to ešte neviem...je to ťažké rozhodovanie no...
Niektoré z vás boli v Taliansku, ako ste sa tam mali? Máte nejaký vtipný zážitok?
L.S: No tých bolo teda veľa...na diskotéke som hľadala spolužiakov, no a ako som sa drala
pomedzi ľudí tak som preletela cez takú veľkú taburetku , ktorá potom s obrovským rachotom
spadla na mňa. NO a v tom momente všetci, čo boli okolo mňa prestali tancovať, utvorili
okolo mňa kruh a začali sa rehotať. Chvalabohu, že tam boli skoro samí Taliani a nikto ma
tam našťastie nepoznal. Ale tých zážitkov bolo naozaj veľa, len nie všetky tu môžem
napísať...:-)
D.G: Všetko super, bývanie síce maličké, ale útulné, more veľké a studené, počasie už teraz
teplé, a aj spolubývajúci a susedia OK. Keď sme sa vrátili z diskotéky v meste, urobili sme si
takú malú v našom bungalove. Ale o tom vieme iba my.(však Luci :D) A okrem toho bol
zážitok z paradajkovej polievky, ktorú Lucia varila namiesto 10 minút 35minút, pretože sa
zakecala na pláži, takže polievka bola skôr ako omáčkaJ.
R.D: Ja som v Sanreme nebola.. veď my si to ešte užijeme však?? (D,L,M,P,Z) veď vy viete :
Máte nejaké úspechy (či už osobné, alebo školské), s ktorými by ste sa chceli pochváliť? J
L.S: Mám zopár medailí a ocenení zo športových súťaží a diplomy z školských olympiád, ale
to vás trak trápi ako varecha lienku J

D.G: Určite nie zo športových súťaží, ale z tých vedomostných mám zopár diplomov- AJ, M,
Z, NJ. Ale nechcem sa chváliť J.
R.D: Niečo zo športových súťaží :D...a potom napr. anglická olympiáda aj nemecká hehe:D,
aj recitačné súťaže...
Čo by ste robili, keby ste mali k dispozícii 33 333.3 € (1 000 000 SkJ)?
L.S: Časť by som dala ľuďom, ktorí to potrebujú (charity a tak podobne), kúpila by som si
cabriolet, dala by som urobiť bazén pred našim panelákom a na ňom by som si ešte zarábala.
Ozaj a ešte zmrzlináreň, tá by vynášala :D.
D.G: Takže po prvé- dopísala by som na ten šek ešte nejaké nuly.
Po druhé- kúpila by som veľkú jachtu aj s mužskou upratovačkou
Po tretie- všetci by sme si urobili ďalší výlet do Talianska a šli by sme do
kasína!:)
R.D: No tak. Nejakú časť na dobré účely... potom kúpila by som si vilu pri mori ááá bola by
tam veľká párty (samozrejme že by ste boli pozvaní)... a ešte jachtu, ale stačí aj bez
kapitána:D...ale asi som trocha prekročila limit milión, že??:D:D
Ako plánujete stráviť leto?
L.S. Asi ostanem doma, lebo zrejme budeme prerábať byt, tak ako minulé leto. Ale mne to
celkom vyhovuje, budem chodiť vonku s kamošmi. (vieme svoje J)
D.G To ani len netuším. Asi, určite si s kamošmi urobíme stretká cez horúce letné dni...
R.D. Dúfam, že pôjdeme niekam k moru na dovolenku....a inak stretká s babami pri Soche
Slobody J, na kúpaliská, na kofolu....
Máte nejaké domáce zvieratá okrem blšiek?
L.S. Áno, mám rybky, ktoré už akosi podozrivo dlho žijú (prešli dlhodobý priemer)
D.G. Mám škrečka a zdá sa, že je ešte zdravý a čulý....
R.D. No jasné, mám 4 súrodencov...(však fosa)
Čím ste chceli byť, keď ste boli malé?
L.S. Vraj keď som bola malá, som vyhlasovala, že budem doktorka, ale teraz by som na to už
ani nepomyslela, pretože podľa mňa je to hrozné zamestnanie.
D.G. Nedokázala som sa odtrhnúť od akýchkoľvek zvierat, hlavne psov, čo mi zostalo až
doteraz. Tak som premýšľala nad veterinárkou a jazdkyňou na koni, ale asi len ako koníček
a nie ako zamestnanie.
R.D. Ani neviem, chcela som pomáhať zvieratám alebo som chcela byť učiťeľka...alebo
speváčka? Sranda, čo?
Máte už vybranú nejakú vysokú školu?
L.S. Ledva strednú a to už vysokú? Tak o tom vôbec nemám šajnu.
D.G. Veľmi silne pochybujem, že moja hlava je už rozhodnutá. Možno niečo s právomJ
R.D. Och joj, vysoká, to je ešte ďaleká budúcnosť. pomaly neviem, kam na strednú, a ty sa už
na výšku pýtaš. J
Ako hodnotíte svoje účinkovanie na Nábrežnej?
L.S. Spýtaj sa učiteľov, pokiaľ pri vyslovení môjho mena nedostanú infarkt. J viem, že
nemám ukážkové správanie, ale to vie asi každý.
D.G. Učitelia by zase povedali, že som ukážkový študent, vždy pripravený. Ale vždy to nie je
tak, ako to vyzerá...
R.D. Účinkovanie? Také zvláštne slovo na to, že som tu 9 rokov chodila... Ale tak bolo tu
fajn, aj keď vždy sa nájde niečo menej príjemné (písomky, testy, skúšanie..), našla som si tu
kamarátov (niektorí sú aj skutoční), bola tu sranda (redakčná rada, predávanie Záškoláka,
narcisy, modré gombíky, bociania chôdza...však Lucia a Dáša? )
Čo by ste zmenili na našej škole?
L.S. Niektorých učiteľov, vybavenie tried a šatne, ku ktorej chýbajú už len putá a páskované
pyžamá, aby to tam bolo naozaj ako väzenie.
D.G. Nechcem urážať. Ale dá sa, všetko OK. (Ale budú to čítať aj kuchárky?)
R.D. Škola je v pohode, ale keď už, tak vybavenia niektorých tried, WC, lebo sú také fakt
väzenské...
Rozhovor pripravila a uskutočnila A. Lacková, 8. A

♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Valčík, waltz, rumba, cha-cha, tango,
polka, čardáš. Nebojte sa, nie sú to nové vyučovacie predmety. Tým,
ktorí majú k tancu blízko netreba nič vysvetľovať, no a tí, ktorí nevedia
o čo ide, natrafili na ten správny článok.
9.A je podľa mňa najaktívnejšia trieda na celej škole. Viem to, veď
sama do nej patrím. Sme toho názoru, že v škole sa treba cítiť fajn
a učenie si treba aj nejako spestriť. Nikdy som si však nemyslela, že
svojich spolužiakov uvidím tancovať spoločenské tance. Okej, asi už
tušíte správne. Pustili sme sa do pre nás neprebádaných vôd spoločenského bontónu a tanca.
Spoločenské tance sa delia na dve skupiny, a to na štandardné tance, kde patrí napr. valčík,
waltz, quickstep, a na tie energickejšie a temperamentnejšie latinskoamerické, napr. rumba, cha-cha, samba...
Naša trénerka, pani Mária, si na nás vzala aj
posilu, svojho syna Maroša, s ktorým nám
jednotlivé tance predvádzala a vysvetľovala
súslednosť jednotlivých krokov. Dnes sa niečo
také tak často nevidí, však?
My sme sa však rozhodli, že tance, ktoré sa
naučíme, ukážeme aj rodičom, a dokážeme im,
že nie sme až také tanečné drevá, akoby sa na
prvý pohľad zdalo. Áno, budeme mať venček, slávnostné ukončenie
nášho tanečného kurzu. Poviem vám, nacvičiť jednotlivé
choreografie, pamätať si kroky na všetky tance, dá občas aj zabrať, ale na tréningoch je vždy
kopec srandy. Veď si len predstavte- kamoš, ktorý sedí vedľa vás vo vyťahanom tričku, sa
zrazu objaví v čiernych nohaviciach a spoločenskej košeli a tancuje rumbu. Zážitok na dlho,
poviem vám.
Priznám sa , že spočiatku som na
tento kurz vôbec nechcela ísť, no
kamošky
ma
nakoniec
presvedčili a išla som. A teraz?
Teraz vôbec neľutujem, pretože
okrem toho, že som sa naučila
tancovať, so spolužiakmi sme si
užili kopu srandy na každom
jednom tréningu ako trieda, ako
kamaráti a všetci spolu. Veď je
to posledný rok, čo sme takto
spolu a čas sa predsa vrátiť nedá.
A kto toto všetko spáchal? Naša
triedna p.uč.Anna Vlčková je
hlavnou podozrivou v tomto
prípade. A v neposlednom rade
by sme chceli veľmi poďakovať
nášmu DJovi pánovi zástupcovi
I. Drexlerovi. Veľmi pekne ďakujeme J:
R. Doová 9.A

A pre tých, ktorých náš predchádzajúci článok zaujal a chcú sa dozvedieť viac, je tu interview
s našimi dvoma lektormi tanca pani Máriou Mikundovou a jej synom Marošom.
Čo pre vás znamená tanec?
Mária: V prvom rade radosť z pohybu , relax, únik od problémov a rozvoj osobných tvorivých
schopností hudobného a osobného cítenia.
Ako dlho sa už venujete tancu?
Mária: Amatérsky už od troch rokov a poloprofesionálne od 15. rokov.
Prečo ste sa rozhodli práve pre tanec?
Mára: K hudobnému cíteniu sme boli vedení v rodine od útleho veku, neskôr bolo mojou túžbou
vyštudovať konzervatórium, alebo pracovať v oblasti kultúry a osvety.
Tancovali ste, alebo tancujete v nejakom súbore, alebo krúžku?
Mária: V detstve som absolvovala dva kurzy spol. tanca u profesionálnych tanečníkov
manželov Venclových..., neskôr som sa zaoberala folklórom z regiónu Kysúc a Terchovej
( FS Jedľovina KNM) a počas vysokoškolského štúdia som sa začala zaoberať výskumom
folkloristiky na Kysuciach (diplomová práca). Po ukončení PF UMB som sa začala venovať
nácviku klasických a spol. tancov v rodnej obci. Doteraz som uskutočnila 7 úspešných
tanečných kurzov so žiakmi deviatych ročníkov s cieľom rozvíjať u mladých ľudí pohybovú
kultúru a nadanie.
V čom bol náš tanečný kurz iný ako tie ostatné?
Mária: Boli ste ucelený kolektív, vnímavý, inteligentný, vytrvalý a veľa z vás bolo nadaných
a zanietených pre prácu. Spolupráca s vami bola úžasná i vďaka pedagogickému
majstrovstvu vašej triednej pani učiteľky, ktorá vás
k hudobnému umeniu a cíteniu viedla počas piatich rokov vo vašej ZŠ.
Moje pocity a spomienky na vás sú zatiaľ najkrajšie, i napriek tomu, že ste boli najmenší
kolektív, ktorý som doteraz viedla.
Boli ste s našimi výkonmi spokojná, alebo naopak, sklamali sme vás?
Mária: Už som spomínala v bode 5 a dodávam : ,,Milo ste ma prekvapili. Vďaka!“
Maroš,ty máš baletné vlohy všimli sme si to, neboj saJ. Nechcel si niekedy v baletnom trikote
tancovať Labutie jazero?J
Maroš: Baletné vlohy (smiech). Myslím, že to nie je to pravé tzv. orechové pre mňa i keď
pravdepodobne všetci teraz už profesionálni tanečníci na balet
chodili. Myslím si, že baletom sa dá získať ľahkosť, ktorá je špecifická pre všetky tance (u
mňa pre štandard :waltz, wiener waltzer...).
Ktorý tanec máte najradšej, a ktorý práve naopak, moc v láske nemáte?
Maroš: Veľmi máme v obľube anglický valčík, čiže waltz a moja mati, naopak, zbožňuje latino
a moderné temperamentné tance.
Mária: Nemáme vyhradený tanec, ktorý nemáme radi, ale veľmi ťažké sú latino tance, pri ktorých
tancuje celé telo a je v rýchlom tempe.
Na venčeku sme sa zahrali na Patrika Swayzeho a Jennifer Greyové. Maroš, nemal si problém so
zdvíhačkami, veď predsa len, dvíhať toľko báb nie je žiadna srandaJ
Maroš: Problémy s dvíhačkami alebo v akrobacii určite neboli, i keď malo každé dievča inú
hmotnosť. Už som dvíhal oveľa ťažšie partnerky, napr.
moju mamičku a iné mega baby (smiech):D.
Ako vymýšľate choreografie? Najskôr si vypočujete hudbu, a potom vymýšľate kroky, alebo naopak?
Pomáhate si aj nejakými profesionálnymi choreografiami?
Mária: Samozrejme, že najskôr si vyberám hudbu a xn si ju vypočujem, až potom riešim
choreografiu. Je to veľmi ťažké, pretože ja sa nerada opakujem. Mám veľmi rada nápadité
a originálne prvky či už v hudbe alebo v tanci. Bez profesionálnych ukážok by moja práca bola ťažšia
a rada si nechám poradiť i tvorivými mladými ľuďmi.
Aký najkrajší zážitok ste pri tanci zažili?
Maria: Je ich veľmi veľa. Teším sa z mladých ľudí, ak sú zapálení pre tanec a ide im to. Vtedy mám
v očiach slzy šťastia a radosti, že moja snaha nevyšla nazmar.
Kolektív 9.A triedy

Z DENNÍKA

CESTOVATEĽOV

Utorok, 17. marca 2009, sme sa vybrali do talianskeho mesta San Remo, kde sme
sa zúčastnili Svetového festivalu kreativity.
13:25 – náš autobus opúšťa areál školy, lúčime sa s rodičmi a priateľmi a čakajú nás
tisíce kilometrov asfaltovej cesty...
21:52 – prekročili sme hranice Rakúsko – Taliansko, aký super pocit!
Dňa 18. marca 2009 náš čakalo vystúpenie nášho divadla. Najskôr sme sa však
museli ubytovať, vybaliť a dojesť zásoby jedla, ktoré nám nabalili naše zlaté
maminy (uznajte, tak napr. buchty, kapustníky, rezne atď.).
4:00 – vyspatí „doružova“ na sedadlách v autobuse väčšinu pasažierov pochytil
neskutočný hlad, a tak sme sa pustili do ranného hodovania :)

6:47 – príchod do San Rema sprevádzalo pekné a teplé počasie, vítalo nás slniečko,
ktorého lúče sa odrážali na pokojnom mori! Naše listnaté a ihličnaté stromy nahradili
palmy a kaktusy neuveriteľných rozmerov...
14:00 – potom, ako sme sa ubytovali, sme sa všetci stretli na pláži – ešte raz sme
skúšali našu hru a robili sme posledné úpravy.
20:45 – predstavili sme sa so Snehuľkou a trpaslíkmi na javisku. Boli sme so sebou
spokojní!
23:00 – pobrali sme sa všetci do bungalovov... čakal nás vytúžený spánok po
náročnom dni a takmer 18-hodinovej ceste.
Štvrtok ráno sme sa zúčastnili workshopu (tvorivej dielne), kde sme si rozprúdili
krv v žilách a aj naše myslenie (Gena, divadelná porotkyňa, rozprávala po

anglicky). Poobede sme sa vychystali do sprievodu a potom nám naše pani
učiteľky navrhli obhliadku San Rema.
9:00 – zopár z nás malo službu s pani učiteľkou Micheľovou vo výstavnom stánku,
ktorý pripravili ešte v deň nášho príchodu. Všetci divadelníci boli na workshope.

16:00 – začína divadelný pochod, alebo sprievod ulicami mesta, ľudia vykukujú
z okien a obzerajú si všetkých účastníkov. Podľa slov organizátorov sa festivalu
zúčastnilo niečo vyše 60 škôl, ale prihlásených bolo viac ako 200 škôl – my sme boli
medzi školami, ktoré mohli prezentovať svoje zručnosti priamo na finále v San Reme.
22:30 – „SUPIŠ“ diskotéka nazvaná ako uvítacia párty pre všetkých účastníkov
festivalu – hmmm, mala úspech!

Piatok doobeda išla Janka Romanová (alias Snehuľka), Jozef Podpleský (alias
Kýblik), Peťa Valíková (alias Šťastko) a Martin Konárik (alias Poľovník a Duch
zámku) do výstavného stánku, kde mali aj oni všetkých okoloidúcich oboznámiť
s našou školou, mestom a krajinou. Úlohy sa zhostili perfektne. Pani učiteľky
mali stretnutie s organizátormi. Večer sme dostali ÚČASTNÍCKU LISTINU!
„Aj keď sme nevyhrali, sme radi, že sme tu boli a nikdy na tieto zážitky nezabudneme.“
Kronikárky (Deniska 9.C, Evka 9.C a Miriam 9.A)
19:00 – všetci spolu večeriame v pizzérii, trošku paradoxom bola čašníčka aziatskeho
pôvodu... pizza niektorým chutila, iným menej.
21:00 – stretnutie všetkých divadelných skupín, fotenie sa s porotcami.
Sobota 21. marec 2009 – prvý jarný deň strávený návštevou Monaka. Ešte
predtým sme však zašli na taliansky trh a pokúpili suveníry a darčeky.

9:00 – s pomocou miestnej MHD sme sa presunuli na sanremský trh.
11:30 – autobus konečne naštartoval a my sme sa pohli smerom na západ - smerom na
Francúzsko. Cieľom nášho výletu bolo Monacké kniežactvo. Počas cesty sme sa
naučili niekoľko užitočných slov z francúzštiny, obdivovali sme cestu po vysokých
mostoch i v tuneloch...
13:20 – 16:00 – navštívili sme Podmorský svet, videli sme množstvo pestrofarebných
rýb a rybiek aj slávneho Nema, morské hady, žraloka, korytnačku a iné potvory.
Každý z nás fotil ako bez duše J Na hornom poschodí boli vypchaté tučniaky, ba aj
kostra dinosaura. Tu sa hovorilo o globálnom otepľovaní.
17:00 – videli sme výmenu stráže a prešli sme sa kniežackými záhradami. Neskôr sme
išli po dráhe F1!
18:20 – skrátili sme si cestu lodným autobusom, aj to bol zážitok, hoci cesta netrvala
dlho.

22. marca 2009 opúšťame naše bungalovy, ešte pred odchodom sme zašli k moru,
postavili sme hrad z piesku a omočili si nohy v slanej morskej vode... piati z nás
pomohli s rozobratím výstavného stánku a v meste sa k nám do autobusu pridali.
Cesta domov sa začala asi o 13:00... na Slovensko prichádzame v pondelok ráno
a ešte pred začiatkom vyučovania sme šťastne zastavili pred našou školou
a odobrali sme sa domov spať.
„Každý deň som mala zážitok, celý tento výlet bol zážitok a bolo to super.“
Kristína Cimlová 9.A
„Boli to fascinujúce zážitky, ktoré nás obohatili o množstvo hodnotných skúseností.“
Matúš Vaňko 9.A

Za pomoci kroniky spracovala J. Kubišová.

„Farby sú úžasné, ich existencia je dôvodom na svete
na maliarstvo.
Farby medzi sebou vedú dialógy, majú
svoje priateľstvá, väzby.“/ akademický
maliar Miroslav Cipár/.
2. apríl je medzinárodným dňom detskej knihy a tiež 204. výročím
narodenia slávneho rozprávkara H. Ch. Andersena. Pri tejto
príležitosti navštívili našu školu spisovateľ, básnik, textár
a prekladateľ Tomáš Janovic a akademický maliar, ilustrátor
a sochár Miroslav Cipár. Sústredili sa hlavne na mladších
čitateľov, a tak navštívili deti 2-4 ročníka, ktoré si pre nich pripravili aj menší program, dali im svoje kresby
a priniesli si aj pamätníky na autogramiádu. Deti boli veľmi zvedavé a tu sú niektoré z najčastejšie
kladených otázok a odpovedí našich hostí:

- Prečo ste sa stali spisovateľom?
J: Písanie ma odmalička bavilo, už ako 12-ročný som vymýšľal všelijaké texty a svojmu
prvému dievčaťu som dokonca napísal svoju prvú báseň o zubnej kefke.
- Prečo chodíte takto medzi deti?
C: Pretože nás to baví, radi odpovedáme na zvedavé otázky detí.
- Koľko kníh ste napísali a ilustrovali?
J: Síce je moja izba preplnená všelijakými knižkami, napísal som 20-25 knižiek.
C: Prestal som to rátať. Ale približne to bude 200- 250 knižiek, no ani jedna nie je
spoločná s T. Janovicom. Tiež som ilustroval aj vaše učebnice vlastivedy a dejepisu.
- Koľko máte rokov?
J: Kto je dobrý v matike, narodil som sa 22.5.1937, takže kto to vie?
C: S vekom je to ako so zvýšenou teplotou keď ste chorí a máte horúčku. Pozriete sa na
teplomer a zľaknete sa: že až toľko?
Dozvedeli sme sa tiež, že spisovateľov nekope múza, ale rozprávky píše sám život. A život
je inšpirácia.
Spracovali: R. Dooov, D. Gajdlanová, 9. A

Vo štvrtok 2.apríla 2009 nás
opäť čakalo na hodine
literatúry prekvapenie. Keďže
všade na svete si v tento deň
výročia narodenia známeho
a slávneho
dánskeho
rozprávkara Hansa Christiana
Andersena
pripomíname
Medzinárodný deň detskej
knihy, všetok čas sme
venovali
rozprávkam
i príbehom zo života detí. Po
úvodnej aktivite s názvami
rôznych
svetových
i slovenských literárnych diel
pre deti a mládež, sme si
zmerali sily v puzzle. Ozaj,
viete, že by tento rok H.CH.
Andersen 2.apríla oslávil 204
narodeniny? J Ešte stále máme v pamäti to, ako sme sa minulý rok zúčastnili medzinárodného
projektu Noc s Andersenom (ktorý organizuje na našej škole naša triedna), preto bolo fajn aj tento
rok si pripomenúť tohto spisovateľa s veľkým S. A aký iný vhodnejší spôsob by to bol, ak nie pri
rozprávkach? Veľmi sa nám počas tejto „rozprávkovej“ hodiny páčil aj rozprávkový kvíz, ktorý pre
nás pani učiteľka triedna a zároveň slovenčinárka Monika Mojtová pripravila. A môžete mi veriť, aj
sme si veľa pripomenuli, zopakovali, aj sme sa niečo nové dozvedeli, ale najmä sme sa veľa
nasmiali. Kvízom nás sprevádzali dve veselé myškyJ (M. a K. J) . Kombináciou pohotovosti
a správnosti v prvom a druhom kole zvíťazil Dávid a v treťom kole Táňa. Na pamiatku sme začali
s výrobou posteru, ktorý bude už čoskoro zdobiť našu triedu.
A ešte sme v tento deň zažili nevšedné stretnutie!
Zoznámili sme sa so slovenskými tvorcami detských
kníh - pánom spisovateľom Tomášom Janovicom
a pánom
Miroslavom
Cipárom,
ilustrátorom
pochádzajúcim z horných Kysúc (ilustrátor = ten, kto
kreslí obrázky k textuJ). Počas besedy s nimi sme sa
dozvedeli mnohé zaujímavosti z ich života, o ich práci,
skúsenostiach a zážitkoch... Veľmi sa mi páčilo
rozprávanie pána Cipára o názve jeho rodnej dedinky
Semeteš ( slovo vraj v preklade znamená smetisko), a on
si názov prispôsobil na Sem sa tešJ. Zaujali ma aj
spomienky oboch pánov z obdobia II. svetovej vojny. Boli to veľmi zaujímaví a milí ľudia! Všetci
z našej triedy sme sa zhodli na tom, že stretnutie s nimi bolo peknou bodkou za našim
„rozprávkovým dňom“.
Janka Vlčková, 6.A
P.S. Ak vás to zaujíma, viac o našich aktivitách sa môžete dozvedieť z našej www stránky, ktorú
pre nás vytvorila naša triedna - www.mojatriedaa.spaces.live.com J

Chcete byť súčasťou pokusu o slovenský rekord o Najpočetnejší detský čitateľský maratón???
Čítajme si….
Tak znel nápis na plagáte, ktorý jedného dňa priniesla naša pani učiteľka, triedna Monika
Mojtová. Okamžite sme sa chceli zapojiť. Dohodli sme sa a dňa 26.3.09 o 9.00 cez hodinu
literatúry sme vyrazili do Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, kde sa akcia konala.
Tam nás po našom príchode privítala pani riaditeľka a povedala nám pár slov o čitateľskom
maratóne, kvôli ktorému sme počas Týždňa slovenských knižníc prišli. Dozvedeli sme sa, že
svojou účasťou podporíme snahu prekonať minuloročný rekord. Dokonca sme zistili, že
budeme prví čitatelia, ktorí mestský čitateľský maratón začnú. Ako prvý sa odhodlal čítať
Mário Macejko a išlo mu to výborne. Potom sme čítali aj my ostatní (aj pani učiteľka J)
Úlohou každého z nás bolo prečítať jednu stranu z knihy autora Ľubomíra Feldeka Veľká
kniha slovenských rozprávok. Rozprávky sa nám páčili vždy J, ani tieto neboli výnimkou.
Na záver sme sa zaregistrovali a potvrdili svoju účasť podpisom na plagáte čitateľov.
Bola to fajn akcia a sme radi, že medzi 71 detskými čitateľmi maratónu z nášho mesta, ktorí
sa pokúsili prekonať minuloročný rekord, sme boli aj my – žiaci zo 6.A. Už teraz sa tešíme na
ďalšiu zaujímavú akciu, ktorú pre nás naša pani učiteľka pripraví J.
Žiaci zo 6.A
A kto toto podujatie zorganizoval?
Tento druhý ročník detského čitateľského maratónu „Čítajme si“ zorganizovala Linka detskej
istoty pri SV pre UNICEF v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc. Na Slovensku sa
zapojilo 95 knižníc a ich pobočiek a celkovo 10 798 detí! Rekord z minulého roka bol tak
prekonaný J ( v roku 2008 sa zapojilo 27 knižníc a 2912 detí). Viac o akcii aj na
:http://www.kysuckenovemesto.sk/web/?page=3&category_id=1&subcategory_id=75&messa
ge_id=1075 , viac foto aj na www.mojatriedaa.spaces.live.com
MM

Mário to celé začal J

Čítame si...

„Maratónci“ zo 6.A

Naše podpisy na záver...

Európsky školský mliečny
program
Školský
mliečny
program
Európskej únie nie je len o
mlieku. Je o mlieku, jogurte,
syre,
cmare
a
ostatných
lahodných mliečnych výrobkoch
dôležitých pre správnu výživu a
vyváženú stravu. Zároveň je o
tebe a tom, čo ti prospieva: o
dobrom stravovaní, udržaní sa v
dobrej kondícii a o zdraví.

Mlieko a mliečne výrobky ti
dodajú silu v každodennom
živote, pretože sú plné vápnika,
vitamínov, minerálov a iných
výživných látok potrebných pre
tvoje telo. Prezri internetovú
stránku
http://drinkitup.europa.eu/ a
dozvieš sa viac o výživnej „sile“
mlieka a otestuješ si svoje
vedomosti o mlieku a mliečnych
výrobkoch. Navyše, zisti ako
môžeš vyhrať systém Nintendo
Wii prihlásením sa do našej súťaže fotografií.
Máte u vás v škole mliečnu fontánu? Môžeš si
dať jogurt alebo mlieko počas školského obeda?
Vedel si, že takmer všade pomáha Európsky
školský mliečny program tvojej škole, aby ti
mohla ponúknuť tieto a iné mliečne výrobky? Aj
ovocie a zelenina sú dôležité pre udržanie si
zdravia, takže EÚ by pre teba chcela v škole
zabezpečiť bezplatné ovocie a zeleninu
prostredníctvom
navrhnutého
Európskeho
školského programu podpory konzumácie
ovocia.
Ako môžem
vyhrať Nintendo
Wii?
Ako
môžeš
premeniť mlieko
na Nintendo Wii?
Chyť do ruky
fotoaparát a sprav

nejaké fotografie o tom, ako si vychutnávaš
mlieko ty, tvoja rodina alebo
tvoji priatelia. Nechaj sa
ovládnuť svojou kreativitou a
zamysli sa nad všetkými
spôsobmi, ktorými si ľudia okolo
teba doprajú mlieko, jogurt, syr,
cmar alebo iné mliečne výrobky
ako súčasť vyváženej stravy. Po
uplynutí lehoty na poslanie
fotografií s zverejní fotogalériu s
najlepšími fotografiami a potom
môžeš ty a tvoji priatelia
hlasovať za tú, ktorá sa vám
najviac
páči!
Najlepšie
fotografie budú mať nielen
možnosť byť zverejnené na
internetovej
stránke
a
v
publikovaných materiáloch po
celej Európe, ale najlepší traja
fotografi s najväčším počtom
hlasov zároveň vyhrajú systém
Nintendo Wii, takže chyť svoj
foťák! Konečný termín na
predloženie fotografií je 31. máj
2009.
Spracované podľa:
http://drinkitup.europa.eu/

Spoločnosť RAJO spustila mliečny program
určený pre základné a stredné školy. Prináša
riešenie atraktívne pre deti a nenáročné pre
školu. Využite možnosti dotovaného programu
prostredníctvom
chladiaceho
mliečneho
automatu.
Charakteristika projektu:
Spoločnosť RAJO zabezpečí
chladený mliečny automat.
Škola ani žiak výrobky
neobjednáva, jednoducho sú
vždy pripravené v automate.
Spoločnosť RAJO sa postará o
to, aby si žiak mohol dať
mliečko vtedy, keď má práve
chuť a aktuálne si zvolil príchuť,
ktorú má rád.
Škola výrobky nekupuje a
tým nenesie riziko vypršania
expirácie. Toto riziko znáša
spoločnosť RAJO. Pred koncom
doby spotreby vyberie výrobky z
automatu na likvidáciu na
vlastné náklady.
Škola
mliečne
výrobky
fyzicky nepreberá. Dokladanie
čerstvých výrobkov priamo do
automatu zabezpečí spoločnosť RAJO v
pravidelných intervaloch.
Hygienické
skladovanie.
Výrobky
sú
uskladnené v chladenom mliečnom automate tak,

aby boli dodržané hygienické princípy. Škola
nemusí hľadať provizórne hygienické riešenia na
uskladnenie mlieka vrátane ochrany proti
krádeži. Automat vyžaduje pripojenie na
elektrickú sieť.
Automat nie je mincový a nestáva sa
lákadlom pre tých, ktorí chcú rýchlo zbohatnúť.
Vzhľadom na dotovaný systém je automat
prispôsobený
na
výdaj
prostredníctvom
špeciálnej mliečnej karty, ktorú môže dostať iba
žiak.
Mliečnu
kartu,
ktorá
obsahuje
20
výrobkov,
dodáva školám spoločnosť
RAJO. Jej platnosť je celý
školský rok a tak má žiak
dostatok času na pohodlný
výber vtedy, keď má chuť.
Mliečnu kartu predplatí
rodič, ktorý rozhodne, či sa
jeho dieťa zúčastní na
mliečnom programe alebo
nie. Karta a nie hotovosť je
pre rodiča zárukou, že jeho
dieťa dostane zdravý mliečny
produkt.
Škola nemusí sledovať
výdaj výrobkov. Výdaj je na
jednej strane samoobslužný a
na strane druhej automaticky
zaznamenaný v elektronickej
jednotke automatu.
Cena výrobku je pre žiaka 0,24 EUR / 7,23 Sk
(platná od 1.1.2009 do 30.6.2009).
Spracované podľa: www.skolskemlieko.sk

BÁSNE O JARNÝCH KVIETKOCH
SNEŽIENKA
Snežienka zo zeme vykukuje,
Že je tu jar oznamuje.
Zima odišla, jar je tu, ohlasuje snežienka svetu.
Martin Kubík 5.B
SNEŽIENKA
Snežienka je biela,
Ako tá vločka snehu.
Keď sa na ňu zadívam,
Cítim v srdci lásku, nehu.
Marika Macúšová 5.B
TULIPÁN
Medzi kvetmi je tu pán,
Je to krásny tulipán.
Tulipán je symbol jari,
V záhrade sa mu dobre darí.
A keď kúpim z neho kytičku,
Poteším ňou mamičku.
Lukáš Franc 5.B
SNEŽIENKA
Spod snehu nám hlávka kuká,
Jedna, druhá, tretia, štvrtá.
Je to biela snežienka,
Prvá jarná kvetinka.
Maťa Nemcová 5.B

Z HISTÓRIE VEĽKEJ NOCI
Veľká noc patrí k najväčším kresťanským udalostiam. Ježiš Kristus bo mučený,
ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Začínajú sa Zeleným štvrtkom, ktorým sa pripomína
Ježišova posledná večera, jeho ukrižovanie (Veľký piatok), pochovanie (Biela
sobota), a zmŕtvychvstanie (Veľkonočná nedeľa). Spájajú sa tiež s príchodom jari
a oslavou nového života. Veľkej noci predchádza 40- dňový pôst, ktorý sa začína
Popolcovou stredou. Tohto roku to bolo 25. februára. Počas pôstneho obdobia by sa
nemali konať zábavy, plesy, svadby a aj jedlá, ktoré konzumujeme by sme mali jesť
poskromnejšie. Veľkopôstny čas má šesť nedieľ.
Pavol Súkeník, 5. B

Veľkonočné zvyky a tradície

Podľa kalendára sa jar začína dňom jarnej rovnodennosti. Aby sa hospodárom darilo, počas
celého roka vykonávali rôzne obyčaje už vo veľkonočnom týždni. Na Smrtnú nedeľu robili
dievčence Moreny a hádzali ich do vody. Takto sa lúčili so zimou. Na Kvetnú nedeľu si ľudia
nosili do kostola vŕbové prútiky, aby ich kňaz posvätil. Doma si ich potom zastokli za obrazy.
Tie ich mali chrániť pred búrkami. Od tohto dňa až do Veľkonočného
piatka sa v kostoloch čítali pašie- state z evanjelia hovoriace o utrpení
Ježiša. Na Zelený štvrtok sa muži, ženy a mládež chodili umývať do
potoka, aby boli čerství a pekní. V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký
piatok sa schádzali strigy. Aby strigy neuškodili dobytku, gazdiné
natierali dvere stajní kolomažou alebo cesnakom. Na Veľký piatok sa
ľudia postili. Na Bielu sobotu sa zas venovali vareniu a pečeniu
obradných jedál. Varila sa šunka, piekol sa baránok, ale najviac sa jedli
vajíčka. Význam malo aj zapálenie veľkonočnej sviece. Biela sobota
bola aj dňom sadenia a siatia. Na Veľkonočnú nedeľu sa na omši svätili
jedlá. Stolovanie pripomínalo Štedrú večeru. Všetci sa mali dobre najesť,
aby boli sýti po celý rok. Na Veľkonočný pondelok sa šibalo alebo
polievalo. Chlapci šibali gazdiné a za odmenu dostali vajíčka alebo koláč.
Starší mládenci zase polievali dievčatá. Aj keď dnes už na čary neveríme,
radi zachovávame mnohé zvyklosti. Do našich domovov tak prichádza
radosť a pohoda.
A. Berešík,5.B
Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti spásy.
Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné
sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme hlavnom meste židov. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali palmové ratolesti
(Ján 12,13), preto má táto nedeľa pôvodne názov Palmarum t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie
Kvetná nedeľa pravdepodobne vzniklo u nás podľa toho, že u nás palmy nerastú a významné
osobnosti sa vítajú kvetmi. Snáď aj podľa toho, že tento deň spadá do skorého jarného
obdobia, kedy sa objavujú prvé kvety. Na Kvetnú nedeľu, Zelený
štvrtok a Veľký piatok sa na službách Božích čítajú a spievajú pašie.
Zelený štvrtok
Pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej
záhrade, kde sa Pán Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Hlavným
dôvodom svätenia tohto dňa je ustanovenie Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom.

Veľký piatok
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho
považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Ježiš
Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového rúcha, bez kríža
aj svietnikov. Na niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku do soboty večera. Na
evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova.
Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso.

Biela sobota
Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa v chrámoch nekonajú služby Božie. Len večer
bývajú v niektorých cirkevných zboroch služby Božie, ktoré sa začínajú v pôstnom duchu a
končia sa už radosťou z Pánovho vzkriesenia. Sobota je prípravným dňom pred
veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia
a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku večera nezvonili.
Veľkonočná nedeľa
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva,
rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia listy... Raz na jar pred 2000 rokmi na
Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas so smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš
Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho
Boh vzkriesil. Po Jeho smrti Ho stovky ľudí opäť videli živého. Mnohí s Ním hovorili,
dotýkali sa Ho a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš Kristus nebol obyčajným človekom, ale bol
Božím Synom. “Pán sa rozhodol, že z lásky k nám sám pôjde našou cestou“- povedal sv.
Augustín . Ježišove vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný život každému, kto v Neho
uverí. Nádej na život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná. “Veru, veru hovorím vám:
Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale
prešiel zo smrti do života“. (Jánovo evanjelium 5,24) “ Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo
mňa, bude žiť, aj keď umrie. (Ev. Jána 11,25)

Veľkonočný pondelok
Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných
vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok - nemajú kresťanský pôvod. Často sa
stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka do úzadia.
Podľa kalendára sa začína jar bez ohľadu na podnebné podmienky a vegetáciu dňom jarnej
rovnodennosti. Zmeny v prírode malo pozitívne ovplyvniť jarné vynášanie Moreny.
Prosperitu hospodárstva mali zabezpečiť hlavne úkony a obyčaje vykonávané v týždni
veľkonočnom a až do letného obdobia si spestrovali voľné chvíle rôznymi zvyklosťami, ktoré
mali mať blahodárny vplyv na očakávanú úrodu. Vďaka tomu, že naši predkovia
nepovažovali zmenu ročných období za zákonitosti prírody, ale za dôsledok pôsobenia
nadprirodzených síl, si dnes môžeme priblížiť mnoho pekných a veselých obyčajov a k
niektorým už takmer zabudnutým sa opäť vrátiť.

Na Smrtnú nedeľu dievčatá súce na vydaj si priviazali na žrď figurínu zo slamy poodievanú
do ženských šiat a utekajúc s ňou cez dedinu vyspevovali:
Muriena naša, kdes prebývala?
V dedinskom dome, v novej stodole.

14. 2. 2009 sa uskutočnil Ples rodičov a priateľov našej školy. Výbornú zábavu
umocňovala hudba p. zástupcu I. Drexlera. Do tomboly poskytli hodnotné darčeky nasledovní
darcovia: p. Vajda, Ozaniak, Vašková, Harceková, Vnuková, Kučáková, Mahanská,
Hmíra Kafčáková, Mičunda, Maxianová, Iványiová, Kuchár, Richtáriková, Čelko
Ďuranová, rod. Gajdošova a mnoho ďalších, za čo im srdečne ďakujeme.

Opäť prišiel ten čas, kedy si deti druhého ročníka začali
pripravovať masky na dlho očakávaný karneval. O tom,
že sa naň skutočne tešili, svedčili ich perfektné masky.
Na podujatie ich prišli podporiť príbuzní. A tak sme mohli
zazrieť na tanečnom parkete našich druhákov a ich
súrodencov. Tých, ktorí už v septembri tohto roku zasadnú
do našich školských lavíc, ale aj súrodencov škôlkarov, či
súčasných žiakov našej školy. Rovnako dobre sa zabávali
spolu s deťmi ich rodičia, ba aj starí rodičia. Po vytancovaní
čakalo na deťúrence bohaté občerstvenie, na ktoré boli
pozvaní všetci zúčastnení. Porota mala plné ruky práce,
pretože z prítomných sa len ťažko vyberali tí naj... Avšak žiadne z detí neodišlo s prázdnymi rukami. Všetky boli
odmenené.

Foto: Mgr. Jarmila Bandurová

Napísala: Mgr. Jarmila Bandurová

8. marca konečne nastal
ten deň, na ktorí sme
my siedmaci čakali už
od začiatku školského
roka.
Cesta
nám
ubiehala veľmi rýchlo,
čakalo nás 5 dní
zážitkov a lyžovania.
Boli sme ubytovaní
v hoteli
Vesel
v krásnom
prostredí
Donovalov. Pobyt bol
super, hoci mal pár
nedostatkov:
ako
občasné vypadávanie
kľučiek, studená voda,
prepadávanie postelí...
ale ponúkol možnosti aj
kladné,
ako
napr.
zahrať
si
biliard,
kalčeto, pozeranie TV
programov. Napokon sme v spomínanom hoteli ani nestrávili veľa času. Hneď v prvý deň si
nás rozdelili do troch skupín. Naši inštruktori boli p. uč. A. Kavacká, M. Vlčáková, p. uč. I.
Jurkovič a R. Jurkovič. Počasie nám prialo, kopce aj vleky boli prispôsobené pre pokročilých
i pre začiatočníkov. Kto sa nevedel lyžovať, naučil sa, kto vedel- sa zdokonalil. Všetku
energiu sme minuli na diskotéke, kde to žilo hudbou.
Alžbeta Božeková, 7.A

Turistika na Straník
Zraz bol pred Bielym domom, autobusom sme šli do Horného Vadičova. Vyšli sme ku
kaplnke, tam bola prestávka. Po ceste sme videli rozrytú hlinu. Boli to stopy diviaka a jeho
rodiny.
Z kopca sa schádzalo do dediny Kotrčná Lúčka. A potom prišiel stupák. Po namáhavej ceste
hore kopcom sme vyšli na Straník. Videli sme ako lietajú na rogale. Bolo tam veľmi rušno
a veľa priaznivcov športového lietania aj z cudzích krajín. Chvíľu sme ich pozorovali, dobre
sa najedli a poďme naspäť.
A opäť jedna pekná túra za nami.
Lujza Jančošová, 6.D

Fyzikálna olympiáda
Dňa 13.3.2009 sa konalo v Centre voľného času
v Kysuckom Novom Meste okresné kolo fyzikálnej
olympiády. Z našej školy do tohto kola postúpili Peter
Jurák z 8.A, Martin Čelko z 9.A, Martin Jurák z 9.A.
Peter Jurák sa umiestnil na 2.mieste. Blahoželáme!
M. Kováčová
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 21.1.2009 sa v Dome Kultúry uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9.
ročníka. Z našej školy sa zúčastnilo 7 žiakov 5.ročníka a 3 žiaci 9.ročníka.
Úspešní riešitelia:
5.ročník - 7.miesto: Eva Božeková
9.ročník - 3.miesto: Martin Jurák
- 4.miesto: Martin Čelko
V krajskom kole nás úspešne reprezentoval Martin Jurák. ( 17.miesto ).
Dńa 8.4.2009 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády 6. , 7. a 8.ročníka.
Reprezentovalo nás 7 žiakov 6.ročníka, 7 žiakov 7.ročníka, 10 žiakov 8.ročníka.
Úspešní riešitelia:
6.ročník - 4.miesto: Martina Doová
8.ročník - 2.miesto: Radoslav Chládek
- 4.miesto: Tatiana Staníková
- 3.miesto: Lukáš Cibula
- 6.miesto: Katarína Košútová
- 4.miesto: Peter Jurák
- 7.miesto: Janka Vlčková
- 5.miesto: Miroslava
7.ročník - žiaden úspešný riešiteľ
Kyklošová
Touto cestou ďakujeme vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali i všetkým súťažiacim.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Mgr. Viera Bodóová

Mesiac apríl vyhodnotil:
MISS Záškolák 2009 Táňa Staníková , 1.vicemiss Eva
Zelníková , 2. vicemiss Katarína Košútová ako aj
vylosovaní žiaci spomedzi hlasujúcich Simona
Lehotská, Veronika Mahanská a Mário Pajtáš si
prevzali z rúk pani zástupkyne a zároveň
šéfredaktorky časopisu v našej knižnici CD
s fotografiami , certifikáty a malé darčeky .
I.J.

V skratke:
*FLORBAL – pokračovanie mestskej ligy žiakov– len sme sa zúčastnili
*HÁDZANÁ- vyskúšali sme si zmerať sily s Clementisovou školou
*VOLEJBAL – Okresné kolo žiakov- 3.miesto
*VOLEJBAL – Okresné kolo žiačok- 2.miesto
*BEH OSLOBODENIA – Matúš Michalec 4.C – 2.miesto
*BASKETBAL – žiaci na ZŠ Clementisova (dole pripájam radšej len foto účastníkov)
*BASKETBAL- Nestlé Basket Cup – mladší žiaci – zúčastnili sme sa
*COCA-COLA CUP školský pohár
celoslovenskej súťaže- postup do ďalšieho
kola cez ZŠ Rudina 3:0 a ZŠ Radoľa 3:1 ,
čakáme na vylosovanie súperov ( www.cocacolapohar.sk ; na tejto stránke sa môžete aj zaregistrovať a hrať o ceny)
-S.Lobodass, M.Ďuriak,M.Jašurek, J.Kotrč, B.Osika, Ľ.Cabada, R.Mazúr, V.Ficek, D.Holiač,
P.Kopyčiar, P.Jurák, J.Patyk, R.Heglasík
*29.4.2009 Okresné kolo v malom futbale najmladších žiakov McDonald Cup- nepostúpili
-J.Kubík, M.Michalec, T.Ovečka, M.Roman, M.Madigár, J.Madigár, F.Mihalda, F.Puraš,
M.Vojtuš, E.Caban
*30.4.2009 Okresné kolo v malom futbale žiačok – 3.miesto
Clementisova-Nábrežná 4:4 , Nábrežná – Ochodnica 2:3, Rudinská – Nábrežná 0:4 , Radoľa
– Nábrežná 0:1 ( Chýbal nám 1 gól na obsadenie 2.miesta, rozhodol väčší počet strelených
gólov súpera );
-M.Dubovská, Z.Šurabová, L.Sucháňová, K.Fábiková, A.Čelková, B.Fojtíková, P.Kekelyová,
M.Neveďalová, P.Valíková

*4.5.2009 Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov- jojojojojoj, posledný...
-S.Lobodass, L.Garbier, L.Halúska, J.Lach, S.Ježo, R.Belák, M.Ripel, B.Kameniar,
M.Macášek, Š.Palarec
*5.5.2009 Okresné kolo v malom futbale starších žiakov – 3.miesto
- S.Lobodass (výborne zachytal v zápase o 3.m), M.Ďuriak, M.Jašurek, J.Kotrč, B.Osika,
Ľ.Cabada, D.Holiač, J.Patyk, E. Hauptvogel, K.Drnda
- zápasy v skupine: ZŠ Nábrežná – ZŠ Povina 3:0 , ZŠ Nábrežná – ZŠ Dol.Potok 2:3 , ZŠ
Nábrežná - ZŠ H.Vadičov 4:1 ,bodík chýbal o boj o titul. V ťažkom, ale disciplinovanom boji
o 3.4.miesto sme zdolali ZŠ Nesluša 2:1.
® I.J. 2009

Syn arabského šejka, Aláh vie prečo, sa rozhodol
študovať v SR. Po mesiaci píše domov:
'Slovensko je krásne, ľudia sú tu príjemní a veľmi
sa mi tu páči. Len sa občas trochu hanbím, keď
prídem do školy svojím pozláteným mercedesom,
zaparkujem pri škole a stretnem niektorého zo
svojich profesorov, ako vystupuje z električky. To je
celkom trápne.'
Za pár dní mu príde šek na milión dolárov a krátka
správa od rodičov:
'Nerob nám hanbu a kúp si tiež električku!!!'

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Katechétka na náboženstve sa pýta žiakov:
- Deti, je to malé, chlpaté, hnedé, behá to po stromoch a ľúbi to oriešky. Čo je to?
Nikto sa neprihlási, tak sa katechétka opýta Janka. Janko vraví:
- Pani katechétka, normálne by som odpovedal, že je to veverička, ale ako vás
poznám, je to určite Ježiš!
Dežko sa chváli v škole pani učiteľke:
- Pani učiteľka, moja staršia sestra má infekčnú
žltačku.
- Ach, Bože! Dežko, choď ihneď domov! - vystraší sa
pani učiteľka, že Dežko nakazí celú triedu.
Po týždni stretne pani učiteľka veselého Dežka na ulici
a vyzvedá:
- Tak čo, Dežko? Ako sa má sestra?
- Zatiaľ neviem, pani učiteľka, - odvetí Dežko, - to
viete, kým príde list z Anglicka, to trvá.
Pýtal sa roztržitý profesor kandidáta medicíny:
- Čo by ste robili, keby vám napríklad omrzli nohy?
- No, trel by som si ich snehom.
- Dobre, ale čo by ste robili, keby sa vám to stalo napríklad v
lete?
Učiteľka sa sťažuje kolegyni:
- Už neviem, čo mám robiť s tými mojimi druhákmi. Biť ich nesmieme, nič na
nich neplatí.
- Vieš čo sa mne osvedčilo? - vraví kolegyňa. - Ja ich nebijem, ale trasiem.
Zostanú vyjavení a je pokoj.
V škole sa rozprávajú dvaja spolužiaci:
- Kde je Martin?
- V nemocnici.
- A čo sa mu stalo?
- Vyhral v škole súťaž - Kto sa najviac vykloní z
okna.
Policajt sa pýta väzňa: Za čo ste v base? Väzeň odpovedá:
Predčasne som nakupoval darčeky. Policajt na to:Veď ale to nie je
trestné. Väzeň: no len ja som ich nakupoval o tri hodiny skôr, ako
otvorili obchod.
Mamička na pieskovisku synčekovi:

. ☺☺☺☺☺☺☺☺

"Nebi toho chlapčeka lopatkou po hlave... Spotíš sa a prechladneš "

Veľkonočný baránok

☼☼☼☼

Prísady:
4 vajíčka
1 smotana na šľahanie
☼☼☼
10 PL polohrubej múky
1/2 kypriaceho prášku do pečiva
10 PL kryštálového cukru
100 g ošúpaných a posekaných mandlí
kôra z 1 citróna
50 g horkej čokolády
Postup:
Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, pridáme cukor a šľaháme tak dlho, pokiaľ sa cukor nerozpustí.
Potom postupne po jednej lyžičke pridávame múku zmiešanú s práškom do pečiva.
Dochutíme citrónovou kôrou, prilejeme smotanu, žĺtky a nakoniec pridáme nasekané mandle
obalené v troške múky a horkú čokoládu nadrobno pokrájanú.
Formu vymažeme maslom a posypeme strúhankou. Cesto nalejeme do formy a pečieme v
predhriatej trúbe pri 175 stupňoch Celzia asi 40 minút.
Po upečení ešte do horúceho cesta dáme ako oči zrnká kávy a ako ústa krúžok z trošku
uvarenej mrkvy. Baránka necháme vychladnúť a nakoniec posypeme práškovým cukrom a
okolo krku mu môžeme uviazať červenú mašľu.

Kuracie kapsičky
Prísady:
4 hrubšie plátky kuracích pŕs
soľ
korenie
trochu oleja
200 g Nivy
50 g slaniny
1 cibuľu
zelenú cibuľovú vňať
kurací vývar
Postup:
Do plátkov mäsa urobíme otvor na kapsičku. Potom mäso mierne naklepeme, osolíme a
okoreníme. Syr rozdrobíme, vmiešame doň na malé kocky nakrájanú slaninu a najemno
nasekanú cibuľovú vňať. Touto zmesou naplníme kapsičky a uzavrieme ihlou na závitky
alebo špáradlami. Na rozohriatom oleji opražíme do zlatista cibuľu, potom z oboch strán
opražíme kapsičky. Podlejeme kuracím vývarom a udusíme do mäkka. Podávame s ryžou a
zeleninou.

Vône proti stresu Niektoré vône účinkujú proti stresu
a ovplyvňujú náladu.
. Vôňa citrónov nás podnecuje k lepším pracovným výkonom
. Vôňa pomarančov pôsobí proti stresu
. Pri vôni šťavnatej hrušky nás máločo vyvedie z rovnováhy
. Levanduľová vôňa navodzuje pozitívnu náladu

® I.J. 2009

Mená: členky redakčnej rady
mužský "gynekológ"
konár,zdrobnenina a náš spolužiak
koniec života
obytný dom a seriál
hľadať
láska po taliansky
piť po
anglicky
príjemný
vietor
klaun
talian, festiv. mesto

nádoba na solenie
samica somára
kyslý ako c...
špinavý po anglicky
priezvisko predstavite
E. Čullena v Súmraku
R. Doová, D. Gajdlanová, 9A

KVÍZ

KVÍZ KVÍZ KVÍZ KVÍZ

1. Hlavné mesto Francúzska je...
J) Paríž
A) Londýn
K) Berlín
2. Hlavné mesto Poľska je...
Z) Ženeva
Á) Varšava
Č ) Budapešť
3. Hlavné mesto Holandska je...
N) Amsterdam
K) Rotterdam
O )Washington
4. Benelux označuje...
A) Berlín, Nevada, Luxembursko
R) Belgicko, Nevada, Luxembursko
P) Belgicko, Holandsko, Luxembursko

5. Fjordy sú...
A) zálivy vzniknuté ľadovcami
R) ostrovy v Tichom oceáne
K) zahalené ženy v Iraku
6. Hlavné mesto Česka je...
R) Praha
A) Bratislava
O) Budapešť
7. Meniny má 1. 9....
J) Dagmar
I) Drahoslava
Š) Dáša
8. Hlavné mesto Maďarska je...
K) Ženeva
Š) Budapešť
Č) Praha
Lucia Sucháňová, Drahoslava Gajdlanová, Romana Doová

Naša trieda 9.A je povestná šikovnými žiakmi. Preto sa naša tr. pani učiteľka A. Vlčková rozhodla
prihlásiť nás do súťaže ,,SUPERCHYTY“, ktorú vysiela STV1, každú sobotu doobeda. A tak v utorok
27.1.2009 sme vycestovali do Bratislavy. Priamo do Slovenskej televízie v mlynskej doline, zmerať si svoje
sily telesnej zdatnosti, šikovnosti. Našimi protihráčmi, tiež deviataci, zo ZŠ v Kysuckom Lieskovci. Od
samého začiatku hry i natáčania sme túžili vyhrať. A tak sa aj stalo! Vyhrali sme. Zlaté medaily, ruksaky,
lopty, sme si hrdinsky odnášali domov. S pocitom víťazstva sme opúšťali nielen štúdio STV1, ale i naše
hlavné mesto Bratislava. Sme pyšní, že sme sa zúčastnili takejto súťaže. Reprezentovali sme našu školu i naše
mesto. Chceme poďakovať p. riaditeľovi J. Petrášovi, ktorý nám umožnil cestu zdarma. Členovia družstva:
Robo Mazúr, Aďa Čičalová, Monika Dubovská, Matúš Vaňko a povzbudzujúci vytvorili výbornú atmosféru.
Relácia bola odvysielaná na STV1 v sobotu 14.3.2009.
Lucia Sucháňová

PRANOSTIKY
Marec
Na sv. Tomáša sneh mäkne a je z neho kaša.
Ak je na Gregora prach, nie riedkô blato, prach ten je gazdovi milý ako zlato.
Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý mesiac.
Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia.
Jozef prikladá polienko, Mária /25.3/ dve.
Keď je na deň zvestovania Panny Márie pekne, môžeme čakať úrodný rok.
Na Matku boží má sa siať zboží.
Ak máš v marci lúku vytopenú , nič si z toho nerob , zaraduj sa senu.
Ak v marci prší , tak bude v júni pršať.
Keď pluh i zem ryje , zima ešte žije
Studený marec , mokrý máj - bude humno ako raj.
Najlepšie sliepky sú marcové.

Apríl…
Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.
Na Vojtecha pekná potecha.
Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz.
Ak je na sv. Marka rosa, podaria sa prosá.
Suchý apríl, mokrý jún.
Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.

Máj:
Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
Svätý Florián úrodu nám chráň.
Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu
Svätá Žofia víno vypíja.
Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.
Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.
Májový dážď padá - zlato padá.

V budúcom čísle Záškoláka Vám ponúkneme:
- Športovci roka , zaujímavosti zo školských lavíc , možno niečo
o výletoch a mnoho čítania ku vysvedčeniu...
V časopise sme použili aj informačné zdroje z webových stránok www.srandicky.cz,
www.google.sk, www.zachranari.sk,
www.bezpecnenainternete.sk a ďalších. Sorry za gramatické chyby, neúmyselne... (no a čo).
☺ ☺ ☺
REDAKČNÁ RADA: Mgr. Daniela Čepelová – šéfredaktor, Mgr.Ivan Jurkovič – zástupca šéfredaktora, grafická úprava, foto ,
Ľ.Sucháňová, R.Doová, D.Gajdlanová, A Lacková a D.Kopasová – členovia rady. Ďakujeme p.uč. A.Vlčkovej, pani učiteľkám
M.Mojtovej, R. Vlčkovej, O.Štefankovej, J.Bandurovej, J.Kubišovej, M.Kováčovej, D.Galgaňákovej, V.Bodoovej, Ľ.Kultánovej ... a
ďalším učiteľom za príspevky do dnešného čísla.

