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Milí čitatelia a čitateľky !!! 

 
 
 
 Ahojte, konečne sú tu prázdniny. Každý 
si môže oddýchnuť a odísť na prázdniny či 

dovolenku.  Podľa žiakov ale 
i učiteľov sú to najlepšie 
prázdniny aké kto mohol vymyslieť . 
 
 
Príjemný čas dovoleniek, sladkého 

nič nerobenia. 
Všetci sa po namáhavom školskom roku 

strašne tešíme na letné  prázdniny. Posledné 
dni v škole  ubiehajú rýchlo,  každý má v mysli 
len posledný deň, kedy sa na dva mesiace 
rozlúči so školou. A tak nastane veľký deň D a 
mi sa  rozlúčime so školou i učiteľkou a 
poberieme sa domov na veľké prázdniny. Počasie 
nám dúfam bude priať. Sme presvedčení, že 
prázdniny sa každému z nás vydaria podľa 
predstáv, že zažijeme krásne chvíle. Dva 
mesiace ubehnú ako voda a pred nami, ale hlavne 
terajšími deviatakmi sa otvorí nový život. 
Povedia si: „Zažili sme krásne chvíle, no žiaľ 
aj také, pri ktorých vyhŕkla slza bolesti, keď 
sa musíme s niekým navždy rozlúčiť.“ Našťastie, 
krajších zážitkov je viac ako tých menej 
krásnych. A potom nás čaká prvá cesta autobusom 
prvé tváre spolužiakov po dlhých dvoch 
mesiacoch. Ale priznajme si,  že už teraz sa aj 
tešíme, nie na učenie ale skôr na spolužiakov 
a spolužiačky.  

 
Prajeme pekné prázdniny, veľa zážitkov a nových síl  

do nového školského roka ! 
 

Vaša redakčná rada 



 
 
 
Jedna z našich učiteliek, konkrétne pani učiteľka Mgr. Š. Koptáková bola navštíviť    
,, krajinu romantiky“ - Francúzsko. 
Jediná zo ZŠ Nábrežná, avšak s ďalšími slovenskými 40 členmi ( vrátane členov detského 

divadla Didera) 
precestovali 

kilometre, aby sa 
dostali do 

francúzskeho 
mesta Rive de 
Gier. Toto malé 
mesto s 25 000 
obyvateľmi sa 
nachádza na 

juhovýchode 
Francúzska, asi 
500km od Paríža. 
Tam sa 

predstavili 
s divadlom, 

ľudovou čuhou: 
Čuhar´s band, 
drotárstvom, ale 

najviac Francúzov zaujal slovenský ľudový tanec spojený s tradičnou hudbou a našimi 
originálnymi krojmi. No a Francúzi to opätovali country tancom a hudbou. 
Bola tam vyslaná ako delegácia z KNM na nadviazanie družobnej spolupráce, spolupráce 
v oblasti kultúry, školstva a výmenných pobytov. 
          Všetci tu mali pripravený a veľmi nabitý program. Navštívili historickú časť mesta- 
kláštor z 13. storočia, Múzeum kultúry a umenia, prelínajúcou sa s tou modernou, ako je 
futbalový štadión ( pôsobisko slovenského futbalistu Moravčíka), ale aj modernými budovami 
a nadjazdmi. Večer bol uvoľnenejší, tiež presne určený: spoločenský večer dopĺňaný 
dychovkou, country hudbou.... 
          Poslaním tejto delegácie taktiež bolo oboznámiť sa so školským systémom (predsa tam 
bola učiteľkaJ). Vyučovanie sa žiakom začína o 8.30, teda o 1 vyučovaciu hodinu neskôr. 
A tak nahliadli do materskej, základnej školy, ktoré sú na podobnej úrovni ako tie naše, plus 
majú počítače v každej triede. Ale presvedčili sa, že ešte máme čo doháňať, aby sme sa 
vyrovnali úrovni strednej školy. 
          Ako je Francúzsko známe tradičnou kuchyňou, ako sú slimáky, o to je známejšie svojím 
vínom, ktoré mala slovenská delegácia degustovať v tradičných pivniciach spolu so svojskými 
syrmi. Keďže tento týždenný pobyt bol prečkávaný v rodinných domoch spolu s ich pôvodnými 
obyvateľmi, Slováci mali možnosť spoznať mentalitu a správanie odlišného národa. Možno by 
ste si mysleli, že stovky vzdialených kilometrov urobia zmenu v povahe, ale práve naopak. 
Máme ju takmer spoločnú s Francúzmi. Sú totiž temperamentní, pohostinní, snažia sa 
dorozumievať, ale napriek tomu je tu jazyková bariéra. Aj keď tam boli 2 tlmočníci, využívali 
sa listy slovníkov. 
          Táto akcia sa neuskutočnila po prvýkrát, viackrát už bola v Poľsku, Bulharsku, Srbsku, 
Taliansku....dokonca samotní Francúzi za účelom spolupráce navštívia Slovensko už v júli 
v období jarmoku. My sa im pochválime krásnou prírodou a mnohými historickými 
pamiatkami tu aj v okolí. 
Okrem toho, že si 2 rôzne národnosti vymenili skúsenosti a základné slovíčka, vymenili si aj e-
mailové adresy, aby boli neustále v kontakte a neušli im žiadne horúce novinky... 
                    

                                                                                                R. Doová, D. Gajdlanová 9.A 
 



                                  
           Dnešným hosťom školského časopisu je p. M. Ďuranová, šéfredaktorka 
miestnych novín  Kysucké zvesti. 
 
-Čo vás viedlo k tomu, že ste napísali svoju prvú knihu. 
  Už ako žiačka ZŠ som rada slohovala, to bolo asi jediné, čo mi išlo. Vtedy som 
aj veľa čítala  a hovorila som si , že to musí byť úžasné napísať knihu. 
A v dospelosti som to vyskúšala, teda sa mi splnil môj detský sen. Svoju prvú 
knihu som písala asi pol roka, a to 2-3 hodiny večer namiesto pozerania TV, 
teda netreba sa vzdávať. Našla som 2 vydavateľstvá, z toho 1 malo záujem a už 
v decembri bola kniha na pulte. 
 
-V čom vidíte úspech svojich kníh? 
 Ženy v dnešnej dobe viac čítajú. Píšem príbehy z ich blízkeho prostredia, 
v ktorom žijú a mohli by sa im kedykoľvek stať. Sú to príbehy zo súčasnosti, 
žiadne telenovely ani seriály (ako napr. Panelák). Aj keď seriály rada pozerám, 
pre mňa je väčší relax práve písanie kníh. Nie sú prehnane romantické, napr. 
posledná kniha je pre mladých, asi vo vašom veku. Volá sa Už SA NEBOJíM 
a je o dvoch mladých ľuďoch z hudobnej skupiny.  
 
-A čo vaša rodina? Toleruje vám toto písanie po večeroch? 
 Mám manžela a 16-ročnú dcéru. Tí mi to musia tolerovať, lebo vidia, že ma to 
baví. Veď aj ja im tolerujem viacero vecí. 
 
- A nezobrazili ste nejakú postavu v knihe, ktorá bola z vašej rodiny? 
Nie, všetky postavy sú vymyslené. Avšak sú tam niektoré situácie, ktoré sa mne 
alebo niekomu blízkemu z mojej rodiny naozaj stali. 
 
-Chystáte ešte nejakú knihu pre vydavateľstvo? 
No, tak už sa mi v hlave niečo rysuje, ale zatiaľ to nedávam na papier. Posledná 
by mohla výsť v marci, takže ju začnem písať v lete. Ale je kríza 
a vydavateľstvá sa krotia.  
 
-Vieme o vás, že ste aj šéfredaktorka Kysuckých zvestí. Čo je náplňou vašej 
práce? 
Toto je práca na 24hodín, pretože musím nad tým rozmýšľať od rána do večera. 
Nad správnym usporiadaním, nad nápadmi, čo je lepšie... 
 
-Aj my sme redaktorky, tak vieme, čo to obnáša. Určite nie vždy máte 
inšpiráciu, čo a ako to do novín napísať. Čo vtedy robíte?  
Sedím pri PC v našom stredisku, ktoré je tu v Dome kultúry. Snažím sa, aby bol 
článok zaujímavý pre čitateľov, poskytol im informácie, novinky týkajúce sa 
akcie, kultúry... 
 
-Dostali ste nejaký príspevok, ktorý ste nemohli uverejniť? 



Nie, zatiaľ som sa ešte nestretla s neuverejnením. Všetky príspevky sú 
primerané.  
 
-Nájdete si v tomto zhone aj čas na nejaké záľuby, napr. čítanie kníh, keď 
už rada píšete? 
Knihy čítam tak, že sa do nich zahryznem a hneď je kniha fuč. Ale nedám 
dopustiť na Matkina a jeho čierny anglický humor. A k záľubám patrí napr. 
počúvanie MP3... 
 
-Písali ste na základnej škole do školského časopisu? 
 Ani nie, predtým ešte neboli také možnosti ako majú mladí ľudia dnes. Ale 
keby som mala šancu, tak určite áno. 
 
-A napríklad nejakých recitačných súťaží ste sa zúčastňovali? 
Práveže nie, bola som veľmi hanblivá, tak som na to nikdy nemala odvahuJ 
Skôr som bola typ na písanie slohov, ako som už spomínala. 
 
- Iste ako každý človek, tak aj vy máte svoje sny. Snívate napríklad 
o stretnutí s vaším idolom, obľúbeným hercom alebo spevákom?J  
Samozrejme, že aj ja mám svoje sny. Niektoré z nich sa mi už splnili, napríklad 
moje knižky. No mojím takým zatiaľ nesplneným snom je, že keď už som tá 
spisovateľka a ľudia čítajú moje knižky a páčia sa im, tak raz by som chcela, aby 
boli moje knihy tie najpredávanejšie. A čo sa týka tých idolov, spevákov 
a hercov, tak to ma až tak moc neláka. 

                                                         
    D.Gajdlanová , R. Doová , 9.A 



                       

„Ďakujem Ti 
mama za 
nežnosť a za lásku,       ktorú si 
mi dala, vďaka aj za život 
môj.“ 

 Ak existuje voľajaký v skutočnosti 
medzinárodný sviatok,  je to Deň matiek. 
V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť 
a nenahraditeľnosť matky. Každý z nás by si 
mal nájsť chvíľu, aby si na svoju mamičku 
spomenul.  Myslím, že stačí milé slovo, 
kvietok, maličký darček,  či čokoľvek čo 
uznáme za vhodné a srdiečko každej maminy 
začne silnejšie biť.  Ani  deti druhého ročníka 
nezabudli   na svoje mamičky.  Spolu 
s triednymi učiteľkami pripravili pozvánky, 
prostredníctvom ktorých pozvali svoje maminy 
na slávnostné posedenie. Do prípravy programu 
i výroby darčekov sa pustili všetci druháci. 
Keďže každý vyrábal pre svoju mamu, dal do 
práce kus svojho srdiečka. Veľkým 
prekvapením pre nás všetkých bola aj 
prítomnosť otcov či starých otcov na podujatí. 
Aj oni chceli byť prítomní a pozrieť sa na 
vystúpenie svojich detí a vnúčat. Po prezentácií 
programu jednotlivých tried bola každá 
mamička či starká obdarovaná. Príjemné 

stretnutie sme ukončili spoločným posedením pri kávičke a koláčiku. 

                                                                                                                             

                                                                                              

 

 

 

 

                      
Foto: rodičia detí 2. A                                                                               
Napísala: Mgr. Jarmila Bandurová 



Deň matiek v 6. D 
 

V piatok 15. mája 2009 sme 
s našimi spolužiakmi 
a triednou pani učiteľkou Z. 
Ševčíkovou  oslávili Deň 
matiek. Pre našich najmilších 
sme si pripravili 12 čísel 
programu. Medzi 6. a 7. 
bodom programu sme dali 
krátku pauzu a mnohí rodičia 
boli milo prekvapení, keď im 
ich deti priniesli kávu 
a občerstvenie. Programu sa 
zúčastnilo 35 mamičiek, 
starkých, súrodencov, ale 
i krstných rodičov. 

V programe nás vystúpilo 16  z celkového počtu 22 žiakov a tí, čo nevystupovali, mali na 
starosti úpravu triedy, občerstvenie, výzdobu ...  
 
Pýtali sme sa spolužiakov na ich názory na jednotlivé čísla. Tu sú niektoré z nich:  
 
J.Š. : HIP – HOP a spev, lebo som tam vystupovala ja, Monča M. a Miša T.  
L.G. : Ja, lebo som tam nechcel ísť, ale pani učiteľka ma presvedčila a mali sme úspech.  
M.B. : Monča M. a Miška H. , keď spievali a hrali na harmonike. Bolo to geniálne! 
V. T.: Spev a divadielko .  
M. N. : Ja, lebo som len sedel a sedel.  
J. M. : Tomáš so svojím prejavom o mame  „ spí a spí“, ha- ha .  
R.Š. : Ja. Lebo na klavíri som sa nadrel a keď som potom robil zvukového technika, tak ma to 
začalo baviť.  J 
L. V.:  Harmonika, bolo to cool! 
L. J.:  Harmonika, bolo to milé! 
P.S.: Harmonika, také zlaté ! 
K. R. : Náš prednes, lebo som tam bol ja! Ha – ha –ha 
P. J. : Moje, bola to sranda.  
M. H. : Harmonika, pohodové a tie dvojhlasy !  
M. M. : Harmonika, lebo som tam bola ja. Ha – ha – ha. Ale nie, bolo  to  na poslednú chvíľu, 
ale podarilo sa. Páčil sa mi aj ten HIP – HOP a trojručka s básňou.  J 
M. M. : Mne sa páčilo všetko, lebo to bolo premyslené do poslednej chvíľky. Síce sme 
niekedy nestíhali s emóciami, ale zvládli sme to na jednotku !  

V hudobnej triede 
nás bolo dohromady 
asi 58 ľudí. Dobrých 
ľudí sa všade veľa 
zmestí ! J 

                       
 Pripravili: Róbert 

Škulec, Michaela 
Hrušková a Monika 

Mintáchová, 6. D      
   
 



 
 

Návšteva diecézneho biskupa Tomáša Galisa 
v Kysuckom Novom Meste 

 
           Zdvorilostná návšteva diecézneho biskupa 
Tomáša Galisa začala stretnutím s primátorom 
mesta Ing. Jánom Hartelom, zástupkyňou 
primátora Ing. Janou Svrčkovou,  prednostom 
MsÚ Ing. Ľubomírom Golisom a s vedúcimi  
niektorých oddelení mestského úradu. 
Primátor mesta, pán Hartel, informoval 
žilinského biskupa o histórii mesta a o jeho 
súčasnom živote. V ďalšej časti rozhovoru obaja 
poukázali na oblasti možnej spolupráce medzi 
Kysuckým Novým Mestom a Žilinskou diecézou  
na charitatívnom poli a pri formovaní mladej 
generácie na aktívny vstup do života.  

Pri rozhovore bola otvorená tiež téma možnej pomoci mesta pri oprave kultúrnych pamiatok a pri 
stavbe pastoračného centra. Po stretnutí s vedením mesta administrátor farnosti Kysucké Nové Mesto 
priamo na stavenisku nového pastoračného centra, prestavil diecéznemu biskupovi víziu budúcej 
pastorácie v meste.  
Návšteva mesta pokračovala ďalej stretnutím s obyvateľmi Domova dôchodcov a Domova 
sociálnych  služieb pre dospelých na Ul. Ľ. Štúra. 
         Nakoniec sa žilinský biskup stretol na pôde našej ZŠ Nábrežná s p. riaditeľom Mgr. 
Jozefom Petrášom a niektorými jeho spolupracovníkmi. Pri rozhovore obaja načrtli možnosti 
budúcej spolupráce, ktorá vyplýva zo vzájomnej dobrej skúsenosti z doterajších projektov. 

                                                                D.Kopasová,7.C (prevzaté http://dcza.sk/aktuality )                       

                                              

 
 

          A bol tu zas 22.apríl- ,, Deň Zeme  - deň , 
kedy má sviatok naša milá planéta. Aj my sme sa 
opätovne zapojili do rôznych aktivít, aby sme sa 
pričinili o krajšie životné prostredie v našom 
blízkom okolí. Počas dní 21. až 24. apríla naši 
žiaci vyčistili breh rieky Kysuce v úseku od 
sídliska Kamence až po Radolský most. ,, 
A veruže bolo čo zbierať ! Hromada rôzneho odpadu  nakoniec pod usilovnými rukami našich detí 
z 5.D, 9.A a 9.B triedy skončila na nákladnom aute, ktoré zabezpečili Technické služby mesta. Počas 
celého týždňa sa aj ostatní žiaci v rámci hodín technickej výchovy pričinili o to, aby to v blízkosti našej 
školy aspoň na chvíľu vyzeralo ako  sa patrí. 
           Žiaci 9.B triedy prispeli aj k vyčisteniu časti lesného úseku v obci Povina, kde v spolupráci 
s lesníkmi vyzbierali množstvo odpadov, ktoré do prírody určite nepatria. Poďakovanie patrí p. 
horárovi J. Drugovi, ktorý sa nám veľmi ochotne venoval, oboznámil nás aj s prácou lesníkov 
a pomohol pri našej brigáde.  
           I keď sa každý z nás poriadne zapotil, myslíme si, že krásny pohľad na čisté lesné cestičky 
a chodníky stojí určite za to a hlavne, že si všetci uvedomili kam smeti a odpad skutočne patria. 
                                                                                                                                               * Žiaci 9.B* 



Detské letné tábory na Duchonke: Program letného 
tábora – Leto 2009 

Atraktívny zážitkový program letného detského tábora zameraný na celkový oddych detí a 
načerpanie energie cez prázdniny. Tábor je určený pre mládež vo veku 7-15 rokov v 
bezpečnom, uzavretom a oplotenom areáli Duchonka Land . 
Aktívnou súčasťou programu detského tábora je ochrana proti prípadnej šikane. Letný detský 
tábor má zaujímavý a vyvážený program a jeho súčasťou sú kolektívne hry, v ktorých sa 
účastníci zapájajú do vyhodnocovaných súťaží s odmenami! 
 Účastníci letného tábora sa zúčastnia výletu na mestské bazény Topoľčany . Táborový život 
spestrí aj vystúpenie kúzelníka, karneval , ale aj táborová olympiáda . Na športových 
fanúšikov čaká tenis na umelej tráve, volejbal a nohejbal na asfalte, ale aj obľúbený futbal na 
tráve. Spoločenské vyžitie prinášajú táborové diskotéky . 

  

Deti môžu udržiavať kontakty so známymi alebo s inými tábormi, 
chatovať cez Skype, posielať a prijímať emaily, alebo surfovať na internete 
(samozrejme pod odborným dohľadom). V tábore je možnosť zahrať si 
biliard, stolný tenis, stolný futbal , obľubené sú aj výlety na horských 
bicykloch , alebo jazda na kolobežkách . 

 
 Vyškolení táboroví inštruktori sa postarajú o zábavu pri streľbe zo vzduchovej pištole a 
lukostreľbe. Turisti si prídu na svoje na túrach okolo vodnej nádrže Duchonka , na zrúcanine 
Topoľčianskeho  podhradia , alebo pri túre na Kulháň . Táborový program sponzoruje a ceny 
do súťaží venuje Duchonka Land. 

                 
     

 

 

Ubytovanie v tábore: Deti sú ubytované v štvor a šesťlôžkových izbách, každá izba má 
sprchu, WC, umývadlo, 4 a 5 lôžkové izby so sociálnym zariadením na chodbe.Skvelá cena 
129 € /3886,25 Sk za vyhľadávanú kvalitu a zodpovedný prístup, nech sa páči presvedčte sa, 
v detskom tábore Duchonka Land ste vítaní. Cena detského tábora zahŕňa program, nocľah a 
plnú penziu (5 x denne strava vrátane pitného režimu). V cene je započítané aj DPH. Cena na 
deň činí 18,43€ / 555.22,-Sk. Okrem vreckového na pohľadnice, známky a sladkosti na Vás 
nečakajú žiadne dodatočné výdavky. Podrobnejšie informácie v časti termíny a ceny táborov . 

Doprava je individuálna, rodičia sa môžu oboznámiť s prostredím Duchonka Landu, kde sa 
detský letný tábor nachádza. Skupinovú prepravu do tábora neorganizujeme. 
A prečo práve náš tábor?  
Jednou vetou: Ponúkame bezpečný tábor s úspešnou históriou, opakovanými návštevníkmi a 
starostlivým prístupom, ochranu proti prípadnej šikane, kvalitnú bohatú stravu a zdravotnícke 
zabezpečenie, priebežnú komunikáciu s vedením tábora a príjemné a bezpečné zážitky z 
pobytu. 
Prihlásiť dieťa je možné aj individuálne, prihlášku pošleme na požiadanie. 
 
 
 
 



 
Čertov 2009 

Termín: júl 2009 
2x 10 dňové turnusy 

1. turnus 02.07.-11.07.2009 
2. turnus 22.07.-31.07.2009 

  

Cena:166,- EUR 
(5.000,92 Sk) 

   

Cena zahŕňa:  
9x ubytovanie, 6x denne strava, pitný režim, poistenie, výchovní pracovníci, animátori, 
zdravotník, pohotovostné vozidlo, program, súťaže, odmeny, diplomy, rôzne ceny 

Poistenie zahŕňa:  
úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie storna, 
poistenie proti úpadku CK 

Autobusová doprava:  
Pri nahlásení dieťaťa do DT je možnosť objednať si aj dopravu. Odchod autobusu je z 
Bratislavy (parkovisko Istropolis - Trnavské mýto), cez mestá Senec - Trnava - Hlohovec - 
Piešťany – Trenčín - Dubnica nad Váhom - Púchov, prípadne podľa požiadavky 
Cena za dopravu 15,- EUR (451,89 Sk) 

Zľavy:  
-pre stálych klientov -5% - 157,50 EUR (4.744,85 Sk) 
-pre majiteľov karty T-Mobile a MAX clubu -5% - 157,50 EUR (4.744,85 Sk) 
-pre skupiny detí - závisí od počtu osôb - cena dohodou 
*všetky zľavy sa vzťahujú na katalógové ceny pobytu a nedajú sa kombinovať  
  

JANKOV VŔŠOK 
Termín: august 2009 
2x 10 dňové turnusy 

1. turnus 03.08.-12.08.2009 
2. turnus 12.08.-21.08.2009 

Cena: 

229,- EUR 
(6.898,85 Sk)Cena zahŕňa:  
9x ubytovanie, 6x denne strava, pitný režim, poistenie, výchovní 
pracovníci, animátori, zdravotník, pohotovostné vozidlo, program, 
súťaže, odmeny, diplomy, rôzne ceny, (v prípade zlého počasia doprava a vstup do plavárne) 



Poistenie zahŕňa:  
úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie storna, 
poistenie proti úpadku CK 

Autobusová doprava:  
Pri nahlásení dieťaťa do DT je možnosť objednať si aj dopravu. Odchod autobusu je z 
Bratislavy (parkovisko Istropolis - Trnavské mýto), cez mestá Senec - Trnava - Hlohovec - 
Piešťany – Trenčín, prípadne podľa požiadavky 
Cena za dopravu 15,- EUR (451,89 Sk) 

Zľavy:  
-DIEVČATÁ -10,- EUR (301,26 Sk) 
-pre stálych klientov -5% - 217,50 EUR (6552,41 Sk) 
-pre majiteľov karty T-Mobile a MAX clubu -5% - 217,50 EUR (6552,41 Sk) 
-pre skupiny detí - závisí od počtu osôb - cena dohodou 
*všetky zľavy sa vzťahujú na katalógové ceny pobytu a nedajú sa kombinovať  
  

V RAJECKÝCH TEPLICIACH 

Cena pobytu 5 dní 4 noci : 44,- €ur 
Cena 1/deň /1 osoba : 11,-€ur  
CENA obsahuje: 
· Ubytovanie v izbách 2,3,4 lôžkových  
· 5 x denne strava 
· napoje +pitný režim 
· Pri skupine min .3o detí platicich+ 3 osoby ped.dozor Gratis. 
· Pin-pong zdarma,ihriská a športové potreby zdarma,športoviská 
zdarma. 
Letný tábor : 10 dní . 120,-€ur  
8 dní : 88,-€ur 
CENA obsahuje: 
· Ubytovanie v izbách 2,3,4 lôžkových 
· 5 x denne strava 
· napoje do každého jedla+pitný režim 
· Pri skupine 45 detí platíacich+ 4 osoby ped.dozor Gratis. 
· Pin-pong zdarma,ihriská a športové potreby zdarma. 
Voľné termíny : mailom : paradise@stonline.sk 
tel.0903515025 
www.hotelparadise.sk  
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Dlho sme čakali na deň, kedy sme mali ísť 
do Viedne. Termín bol čím ďalej, tým 
bližšie. 30.apríl 2009 bol náš deň „ D“ 
V autobuse sa pani učiteľka Michelová 
spýtala: „Máte všetci pas?“  
Niektorí poň bežali domov, iní vyvolali 
menší poplach v rodine / ako poznamenala 
p. učiteľka Kováčová /,takže rodičia ho 
museli priniesť na autobusovú zastávku. 
Keď nás skontrolovali, tak sa celá cesta 
mohla začať.  
Niektorí ju prespali, iní počúvali pesničky, 
alebo sa rozprávali. 

Naša prvá cesta viedla do Prírodovedeckého múzea, ktoré bolo vybudované za vlády 
cisára Františka Jozefa I. a sprístupnené v r. 1889. Časť jeho zbierok pochá- 
dza od cisára Františka Štefana Lotrinského / 1708 – 1765 /, manžela Márie Teré – 
zie. 
Múzeum rok čo rok navštívi viac ako 300 000 osôb, z toho asi 60 000 detí a ľudia 
mladšieho veku. Pre 
školy i širokú verejnosť 
sa tu každoročne 
usporadúva mnoho 
vzdelávacích podujatí. 
Samotná prehliadka 
múzea spočíva 
v exponátoch ako 
nerasty, drahokamy, 
meteority, skameneliny, 
kostry dinosaurov, 
mamutov. Exponáty 
zvierat boli vystavované 
vo vytrínách od 
najnižšieho vývinového 
stupňa po najvyšší. 
Naše ďalšie kroky viedli do historického centra mesta. Prezreli sme si kostol, v kto- 
rom sa vydávala cisárovná Sissi / Augustiner Kirche priamo v Hofburgu /,gotický 
kostol sv. Štefana a iné historické pamiatky. 
Naša posledná zastávka bola v zámku Schönbrunn. Pani učiteľky nám vybavili jazdu 
vláčikom cez zámocké záhrady. Mohli sme vidieť kvety rôznych typov a farieb. 
Po tejto prehliadke sme nastúpili do autobusu a tešili sa na obchodné centrum, kde 
sme chceli nakúpiť darčeky pre našich najbližších. No ako sme sa tešili naša radosť 



 
 
 
rýchlo pominula. Pán šofér nám oznámil, že sú veľmi dlhé kolóny áut a preto pôjde- 
me do nákupného centra v Bratislave. Tam sme mali rozchod na malé nákupy. 
Cesta naspäť sa zdala všetkým dlhšia. Bolo to asi únavou, alebo aj tým, že už sa 
stmievalo. Nakoniec bol sladký návrat domov. 
Aspoň takto chceme poďakovať pani učiteľke Michelovej, Kováčovej, Maxiánovej, 
Galgaňákovej a pánovi riaditeľovi, že mali tú odvahu ísť s nami na exkurziu do 
Viedne, z ktorej nám zostali pekné spomienky. ĎAKUJEME!! 

       N.Mečárová, J .Kopasová, N.Macurová,  7.A 
                                          
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    Zaujal vás tento názov? Verte, že aj nás:-) 
Jedného dňa nám triedna p.uč. Monika Mojtová oznámila, že cez hodinu dejepisu navštívime 
neďaleké múzeum v kaštieli v Radoli a prostredníctvom filmu spoznáme Bambutov. Boli sme veľmi 
zvedaví. Nikdy predtým sme totiž toto slovo nepočuli.  
Dozvedeli sme sa tam mnohé zaujímavé informácie a pár z nich vám poskytnemeJ) :  
-ide o ľudí – Pygmejov z kmeňa Bambuti, ktorí žijú na východe Konga-obývajú celý stredoafrický 
prales od Albertovho jazera po Atlantický oceán 
-títo ľudia trpasličieho vzrastu (dorastajú do výšky okolo 130 cm) žijú v súlade s prírodou – lovia do 
sietí,  putujú po zablatených chodníčkoch pralesa 
- “Ak sa dejú zlé veci, musí to byť preto. lebo duch pralesa spí. Keby bol hore a videl nás, nikdy by to 
nedopustil”, hovoria Bambuti. Preto spievajú , tancujú a veria, že ich piesne prebudia božskú silu a 
všetko sa zmení k lepšiemu. Už starovekí Egypťania si v povestiach o nich rozprávali, že sú to 
“tanečníci bohov”  - nadpozemské bytosti prichádzajúce z krajiny stromov a duchov. 
-žijú v prístreškoch z lístia a konárov -  bez dverí !, lebo nemajú takmer žiaden hmotný majetok,… 
Film sa nám veľmi páčil, pretože vďaka nemu sme spoznali kultúru, zvyky, vierovyznanie iného 
národa a uvedomili sme si, ako dobre sa máme - nehladujeme, nemusíme spať na zemi, lebo máme 
teplú posteľ, izbu, byt či dom, hoci … Pygmejovia nám ukázali, že človek môže byť šťastný aj vo 
výrazne skromnejších podmienkach ako máme my.                                                            
P.S. Dokumentárny film Bambuti  je výsledkom dobrodružnej cesty po Kongu  dvoch českých 
cestovateľov Aleny Žákovskej , Milana Daněka a režiséra Jána Popelku. Putovali po stopách  
moravského cestovateľa a bádateľa Pavla Šebestu, ktorý v 30. rokoch 20.storočia pôsobil v Afrike ako 
misionár a skúmal Pygmejov, zblížil sa s nimi a  dostal dokonca  prezývku “otec Pygmejov” .  
Spomínaný film sme videli vrámci pofestivalovej prehliadky dokumentárnych filmov zo súťaže 15. 
ročníka medzinárodného filmového festivalu  Etnofilm Čadca 2008.  Žiaci 6.A 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bola streda. Ráno. Svietilo krásne slniečko a na 
oblohe plávali oblaky. Potešil som sa 
príjemnému počasiu, pretože v tento deň nás - 
6.A,B,C - čakala dejepisná exkurzia v prírode. 
Pani učiteľka Mojtová, naša triedna 
i dejepisárka zároveň , nám dopredu oznámila, 
že cieľom našej cesty bude Archeoskanzen 
Havránok .  
Spred školy sme vyrazili niečo po ôsmej hodine. 
Dvojhodinová cesta autobusom bola fajn. 
Rozprávali sme sa, hrali karty, smiali sme sa 
a počúvali sme aj hudbu. Keď sme dorazili na 
miesto, rozprestierala sa pred nami Liptovská 
Mara – veľká a krásna, a ešte aj 
kostolík, ktorému trčala z vody len veža . Bolo 
to pre nás zaujímavé. No to zaujímavejšie malo 

ešte len prísť. Vystúpili sme z autobusu a vydali sa na cestu do strmého kopca. Niektorí to hravo zvládli, iní 
fučali ako lokomotívy. Za výhľad, ktorý sa nám zhora  naskytol, to však 
stálo. Liptovskú Maru sme mali totiž ako na dlani! A keltská osada, 
umiestnená na kopci, predpovedala nevšedné dobrodružstvo! 

Po kúpe vstupeniek do areálu 
sme sa vydali na cestu časom. 
Našou prvou zastávkou bol 
domček, v ktorom boli 
umiestnené archeologické 
nálezy  z čias osídlenia 
Havránka. Milá teta oblečená 
v keltskom odeve s kovovou 
sponou nám porozprávala 

o dávnej histórii Keltov a o archeologickom výskume na tomto mieste. 
Popriala nám príjemné poznávanie a poslala po nás pozdrav Kysuciam 
a Kysučanom. Potom nás už po Havránku sprevádzal jeden keltský 
chlapec, ktorého meno si už ,žiaľ, nepamätám. Počas nášho putovania 
sme stretli nielen Keltov, ale aj Germánov a Slovanov. Predviedli nám 
svoju prácu, porozprávali o svojom živote, obliekaní, zvykoch. 
Prechádzali sme aj bránou, ktorú sme predtým videli v učebnici dejepisu. Veľmi sa nám to všetko páčilo. 
A nevadilo ani to, že občas spadlo aj zopár dažďových kvapiekJ  

Plán našej cesty pokračoval výstupom na hrad Likava. Dozvedeli sme 
sa tam veľa zaujímavých  informácií, napr. aj to, že najskôr to bol taký 
malý hradík na stráženie cesty, múry hradu boli vysoké 36 metrov,... 
Po obhliadke hradnej 
zrúcaniny sme sa unavení, 
ale spokojní vracali 
k autobusu.  
Keď sme cestovali domov, 
zdalo sa mi, že cesta 
trvala kratšie. Ale to je 
vlastne jedno. Hlavné je , 
že budem mať na celý 
život spomienku na túto 
cestu za predkami J 
 
Daniel Kubáščik,6.A 
Foto: M.Mojtová 

V keltskej osade  

Katka melie múku  

Ako z učebniceJ  

  Likava  
  Kaja a rytieri 
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V utorok 12. mája sa v Čadci konala regionálna súťaž  hliadok mladých zdravotníkov I. a II. 
stupňa, ktorú každoročne organizuje  Územný spolok Slovenského červeného kríža. V tomto 
školskom roku nás opäť potešilo pekné umiestnenie  našich žiačok. V súťaži hliadky mladých 
zdravotníkov I. stupňa sa umiestnilo naše družstvo v zložení Eva Mária Božeková 5.A, Alica 
Čavajdová  5.A, Lucia Šujanská 5.A, Miriam Jureková 5.A a Ľubomíra Oravcová 4.B na 
druhom mieste. Súťažilo sa v štyroch disciplínach. Súťažiaci museli preukázať svoje 
teoretické i praktické vedomostí.  Pre piatačky to už bolo posledný krát, čo našu školu 
reprezentovali v I. kategórii. V budúcom školskom  roku už prechádzajú do kategórie starších 
žiakov. Veríme, že dievčatá opäť potvrdia svoju šikovnosť. 
 

 
Mládež Slovenského 
Červeného kríža 

 
je hnutie detí a mládeže v 
Slovenskom Červenom kríži.  
Jeho činnosť sa riadi základnými 
princípmi červeného kríža, prijatými 
na XX. Medzinárodnej konferencii 
červeného kríža v roku 1965 vo 
Viedni: humanita, nestrannosť, 
neutralita, nezávislosť, dobrovoľná 
služba, jednota, svetovosť.  
M SČK je organizačnou zložkou 
SČK (čl. 9 Stanov SČK), ktorá sa 
riadi zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky číslo 460/2007 
Z.z. o SČK a ochrane znaku a názvu 
SČK, Stanovami SČK, vlastným 
Štatútom a má vlastnú organizačnú 
štruktúru a 
program.  
 

 
Poslanie 
Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je 
združovať deti a mládež v rámci hnutia červeného kríža 
na Slovensku a vytvoriť jej priestor a podmienky pre 
dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách 
zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.  



Naše ciele 
V rámci zdravotno-výchovnej a preventívnej činnosti v oblastiach HIV/AIDS a drogových 
závislostí zameraných na deti, mládež a celú spoločnosť:  

• zmena postoja spoločnosti voči ohrozeným jednotlivcom a skupinám 
• zmena osobného prístupu na základe dostupných informácií 

V oblasti šírenia myšlienok, princípov a humanitárnych hodnôt červeného kríža:  
• rozvoj sociálneho cítenia a konania detí a mládeže 
• prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi 
• zlepšenie pripravenosti obyvateľstva na mimoriadne 

situácie informovaním o poslaní a princípoch 
červeného kríža a medzinárodnom humanitárnom 
práve 

V oblasti pripravenosti na katastrofy:  
• rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie 
• zlepšenie pripravenosti a reakcie deti a mladých ľudí 

na mimoriadne situácie 
V oblasti napĺňania potrieb spoločnosti na lokálnej úrovni:  

• zlepšiť postavenie ohrozených detí a mládeže v rámci 
spoločnosti 

• zlepšiť podmienky života zraniteľných skupín obyvateľstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracované podľa: http://youth.redcross.sk/   

    Mladí záchranári, 
smelo vstúpte na naše stránky! 

www.zachranari.sk 
 

http://youth.redcross.sk/
http://www.zachranari.sk


            

Rozprávanie o mojom bratovi 
7.10.2008 bol deň ako každý iný, ale pre mňa 
niečím výnimočným. Narodil sa mi brat, ktorého 
som si vždy prial. 11 rokov som bol sám a teraz 
mám brata Matúška. Narodil sa o 2 mesiace skôr. 
Jedného dňa som ušiel za mamou do nemocnice 
a tam mi sestrička ukázala môjho brata. Bol 
strašne maličký. Keď prišiel z nemocnice, mal dva mesiace a bol už väčší. Až 
potom som videl koľko je starosti s malým dieťaťom. Teraz má sedem mesiacov 
a vymýšľa stále nové huncútstva. Cele dni si hryzie palčeky, hrá sa s hrazdičkou, 
papá, cvičí a spinká. Niekedy mu závidím, hneď by som si to s ním vymenil. 
Občas ma niekedy aj vytočí. 

                                                                                      R. Rentka, 5. D 
 

Moja rodina  
Keď som bol malý, mama mi odišla. 
Poznal som ju len z fotky. Moja babka, ktorá ma vychovala, 
sa o mňa starala.. Myslel som si, že ju  už nikdy neuvidím. 
Bol som smutný. Mal som rád babku,  ktorú volám mama. 
Mal som 8 rokov,  keď som išiel do tábora. 
Tam som si našiel dobrých a milých kamarátov. 
No po čase mi bolo smutno. 
Na druhý deň sme začali cestovať. 
Tešil som sa na babku. 
Dúfal som, že raz uvidím aj mamu. 
No jedného dňa sa stal zázrak. 
Prišla k nám, aj s 8 mesačnou sestričkou. Keď som ich zazrel, bol som 
šťastný. Pripravili sme hostinu. No ešte som nevidel jej priateľa. 

Aj zázraky sa dejú!!! 
    K. Baláž, 5. C 
 Umlčaná láska                                                                           
 I keď prázdno v duši cítiť, 
 spomienky krvavé mám. 
 I keď odišiel si, 
 stále ťa v srdci pohládzam. 
 
Si letným snom, 
viem , čo chcem, 
si nebeským anjelom, 
viac sa nepotknem ...  
                                                                                                                                               
Láska letí letmo,  
pohladím ju v tvári. 
Počuť veľké ticho, 
tlkot srdca páli.  
 
Nastala v ohni tma. 
Láska , netráp ma! 
Spomienky živé ostali,  
už sa ich nikdy nezbavím. M. C. 
 



                       
  Akrostich  
 
Však sa ešte väčšina z Vás nestretla s týmto slovom? Ponúkame Vám vysvetlenie:  
Akrostich alebo akrostichon pochádza z gréčtiny a skladá sa z dvoch častí: akros – okraj 
a stichos – verš. Je to báseň, v ktorej je väčšinou v začiatočných písmenách, slabikách alebo 
slovách jednotlivých veršov ukryté nejaké slovo alebo celá veta. V minulosti mal akrostich  
magický význam.   
Že ešte stále neviete,  o čo ide? Ponúkame Vám niekoľko príkladov, ktoré utvorili žiaci 6. D  
na hodinách literatúry.  
 
 
Len tak jedného dňa zjari                                                 Musím ráno vstávať skôr 
Uzreli moje oči nemocničné múry                                   Oči umyť chladnou vodou 
Ja som sa tam plačom ohlásila                                         No aj tak si zasa ľahnem 
Za 12 rokov v 6. D sa objavila                                         I keď je už neskoro  
A veľa rozruchu touto básňou spôsobila.                         Karhá mama pohľadom 
                            Lujza Jančošková                               Až radšej už idem von 
                                                                                                Monika Mintáchová   
 
Mám rada, keď ma stískaš 
A ešte viac, keď ma ískaš 
Ty si moja mama a ja dcéra                                      Bublinky sú také zázračné 
Keď som sa narodila, starala si sa o mňa                  Ukážu mi cestu z reality preč 
I teraz sa staráš                                                          Bláznim pre ten mimopriestorový meč 
No ako ide vek, tak prichádza život                          Lano sa trhá, bublinky letia nahor 
O pár rokov budem veľká.                                        I keď zrazu zjavil sa mramor 
                                                                                   Nijaký pohyb, nijaký záblesk života 
O pár rokov budem mať aj ja deti ako ty                  Kráti sa tá chvíľa, tá dobrota  
Ba je to tak, budeš mi pomáha                                  A ja už nemám čas, nikdy nezabudnem  
Ja síce odídem v šíry svet                                                                             na ten jas.  
A keď sa odsťahujem?                                                                Lucia Voštenáková  
Tak mám plakať, či sa tešiť?  
I tak ťa budem mať najradšej na svete 
Ešte stále ťa budem objímať.  
            Tamara Ochodničanová  
 
Už ste zistili, ako sa jednotlivé básne nazývajú? Ak ešte 
stále nie, skúste si prečítať začiatočné písmená 
jednotlivých veršoch zhora nadol. Ak by ste sa veľmi 
nudili, skúste podobný typ básní vytvoriť sami. Radi uvítame a uverejníme aj ďalšie 
príspevky! 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Spracovala PaedDr. Z. Ševčíková  
                           
 



Hlavné dôvody prečo poslať 
dieťa v lete na jazykový 
pobyt  

Jazykový pobyt v zahraničí je ideálnou formou, aby si 
dieťa cez prázdniny oddýchlo a zároveň rozšírilo svoje 
jazykové schopnosti. Ak chceme, aby sa naše deti 
uplatnili v pracovnom živote, boli úspešné a 
akceptované svojím okolím, musia v dnešnom 
globálnom svete hovoriť aspoň dvoma cudzími jazykmi.  

Aj keď sa úroveň vyučovania cudzích jazykov neustále zlepšuje, je vedecky 
dokázané, že jazyk sa najľahšie a najefektívnejšie učí tam, kde sa ním hovorí. Deti sa 
po dvoch alebo troch týždňoch vrátia plné zážitkov, skúseností a nových priateľov z 
celého sveta. Stávajú sa samostatnejšie, rozhľadenejšie, sebavedomejšie a 
komunikatívnejšie.  

Najpopulárnejšie destinácie  

Prázdninové jazykové pobyty sú určené pre deti a mládež 
od 10 do 14 rokov. Deti sa po dvoch alebo troch týždňoch 
vrátia plné zážitkov, skúseností a nových priateľov z 
celého sveta. Stávajú sa samostatnejšie, rozhľadenejšie, 

sebavedomejšie a 
komunikatívnejšie.  

Najpopulárnejšie destinácie:  

• Anglicko (Oxford, 
Eastbourne, St. Antony)  

• Malta 
• USA (Kalifornia, Florida) 
• NemeckoČo je dôležité pri výbere agentúry?  

Jedno z najdôležitejších kritérií pri výbere agentúry na Slovensku je otázka, ktorá 
medzinárodná organizácia spoluorganizuje pobyt v cudzej krajine. Mag. Martin 
Volek, riaditeľ organizácie Jazykové Pobyty konštatuje: „Organizácia EF, ktorú na 
Slovensku exkluzívne zastupujeme, organizuje jazykové pobyty vyše štyridsať rokov 
a jazykový pobyt s EF absolvovalo už vyše 3 milióny spokojných študentov. Pri 
prázdninových jazykových pobytoch zabezpečujeme nielen doprovod, ale i 
skupinového vedúceho počas celého pobytu“  

 



Recept starej mamy 
Čo potrebujeme: 500 g údeného kurčaťa 250 g údeného 
bravčového stehna 400 g pohánky 60 g sušených húb 150 g 
mangoldu, 200 ml kyslej smotany, 100 ml výpeku, 2 zemiaky, 2 
zelené papriky, 2 paradajky, 1 cibuľa, 5 strúčikov cesnaku, 1 
viazanička petržlenovej vňate, 1 čajová lyžička mletej červenej 
papriky, mleté čierne korenie, soľ.  
 
Údené bravčové stehno a údené kurča uvaríme, precedíme, vykostíme a nakrájame na menšie 
kusy. Nakrájané mäso dáme do hrnca s vodou a privedieme do varu. Keď je mäso napoly 
mäkké, pridáme nakrájané zemiaky, nastrúhaný mangold, nasekanú cibuľu a paradajky. 
Sušené huby namočíme do vody, precedíme a vložíme k mäsu. Ochutíme nasekaným 
cesnakom, mletou červenou paprikou, soľou a mletým čiernym korením. Medzitým zelené 
papriky opečieme, olúpeme, rozpolíme a zbavíme semien. Mäso i zeleninu tesne pred 
dovarením preložíme do hlinenej nádoby a polejeme šťavou z výpeku. Navrch uložíme 
opečené rozpolené papriky a zalejeme kyslou smotanou. Nádobu prikryjeme pergamenovým 
papierom a previažeme hrubou niťou. V predhriatej rúre pečieme 20 minút pri teplote 180˚C. 
Podávame teplé. 
 
Nepečená ovocná torta 
Čo potrebujeme: Korpus - 2 balenie BeBe čokoládových sušienok, 3 PL 
mlieka, 100 g masla Plnka - 150 g práškového cukru, 200 g sezónneho 
ovocia, 2 plátky želatíny, 2 šľahačky v prášku, 1 stužovač, 2 kyslé 
smotany.  Na ozdobu 1-2 sáčky tortové želé, 100 g ovocia  
Najprv si pripravíme korpus. Sušienky rozdrvíme, pridáme mlieko a 
zmäknuté maslo. Tortovú formu vymažeme olejom a vysypeme 
práškovým cukrom. Pripravený korpus natlačíme na dno formy a necháme 
stuhnúť. Zatiaľ si pripravíme plnku. Vyšľaháme šľahačku v prášku spolu so stužovačom, 
pridáme kyslú smotanu zmiešanú s cukrom a primiešame ovocie. Želatínu pripravíme podľa 
návodu a za stáleho miešania vlejeme k šľahačke. Natrieme ním korpus a necháme stuhnúť. 
Nakoniec pripravíme tortové želé. Na plnku uložíme zvyšné ovocie a zalejeme pripraveným 
želé a necháme stuhnúť.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domáci syr 
 
Potrebujeme: 
1 liter mlieka, 10 vajec, vegeta, soľ, mleté čierne korenie, cukor. 
 
Postup: 
Asi 3/4 litra mlieka dáme zohriať do hrnca. Vo zvyšku mlieka rozhabarkujeme 
vajíčka, pridáme trocha vegety, soľ podľa chuti, trocha korenia a trocha cukru. Všetko 
premiešame a vlejeme do mlieka, ktoré sa už hreje v hrnci. Pomaly miešame, až kým 
zmes nezovrie. Potom ju scedíme cez utierku, urobíme hrudku, utierku zviažeme a 
zavesíme, aby syr stiekol z vody. Po vychladnutí režeme na tenké plátky. 



N á b r e ž n á     v     p a r l a m e n t e 
 

Ráno ma zobudil otravný budík. Až prekvapivo čulá som vystrelila 

z postele a začala som sa baliť: dáždnik, žolíkové karty, šatka, desiata, voda, 

eurá. Myslela som naozaj na všetko. Pri pohľade na posteľ som sa ešte na 

chvíľku zastavila, ale nakoniec som odolala jej lákavému volaniu. O 15 minút 

neskôr som už so spolužiakmi netrpezlivo stepovala pred autobusom. 

Samozrejme, že z celej posádky prišla pani učiteľka Ševecová ako posledná. 

05:50 sme už boli všetci natlačení v autobuse ako sardinky, a to doslova. To 

je tak, keď chcete nasáčkovať 52 ľudí do 49 miestneho autobusuJ. A tak nám nezostávalo nič iné, 

ako pohnúť sa z miesta. Nálada bola pochmúrna. Všade kde sa človek rozhliadol bolo vidieť samé 

nevyspaté tváre. 

Cestou sme stretli Jaslovské Bohunice, pekný 

žltý autobus a aj menšiu kolónu. Po nekonečných tri 

a pol hodinách cesty sme došli na miesto. Mali sme 

namierené rovno do parlamentu. Cestou sme si obzreli 

hrad, Dunaj a niekoľko bratislavských mostov. 

Pred parlamentom sme dostali od učiteľského 

zboru inštrukcie, ako sa slušne chovať vo vnútri. Všetci 

boli zvedaví, ako to tam vyzerá, a tak sme sa veľmi 

o pokyny nezaujímali. Prešli sme tými známymi 

parlamentnými dverami, ktoré môžete vidieť každý deň v televíznych novinách. Vo vnútri nás privítali 

detektorom kovov. Takmer každý prešiel bez problémov, až na niektoré výnimky (napríklad jaJ). 

Dostali sme výklad o štátnych symboloch a potom sa už šlo priamo do tej slávnej zasadačky. Cestou 

sme stretli Bélu Bugára ako sa rozčuľuje s mobilom nalepeným na uchu. Ani si nás nevšimol, čo 

muselo byť dosť ťažké vzhľadom na to, že sme boli veľká skupina ktorej pohľady sa do jedného 

upierali len naňho. 

Po parlamente nás sprevádzal 

ujo, ktorý mal na starosti styk 

s verejnosťou. Niežeby som vám tu chcela 

teraz rúcať nejaké ideály, ale tá zasadačka 

nie je vôbec taká veľká ako vyzerá. Po 

vyčerpávajúcom výklade zasadacieho 

poriadku a po zodpovedaní všetkých 

našich otázok sme sa mohli naplno 

vyšantiť alebo sa odfotiť napríklad na 

prezidentovej stoličke nech máme dôkaz, 

že sme na nej skutočne sedeli.  

Ďalej sa šlo na pamätník druhej svetovej vojny, na Slavín. Poliepali sme sa na všetky možné 

sochy, ktoré tam boli, pofotili sa a išlo sa ku bratislavskému hradu. Ten bol však zatvorený pre 

renovačné práce, zato sme sa aspoň pokochali výhľadom na „Pétržku“ v plnej kráse. 

Odtiaľ nás náš milý vodič doviezol do stareho mesta kde sme sa zasa fotili, fotili a ešte raz 

fotili. Poznáte toho muža trčiaceho z kanála alebo toho opretého o lavičku? Známe bratislavské sochy, 

s ktorým sa všetci fotia. Tak prečo nie aj my? Zato niektorých viac lákala fontána v strede námestiaJ 



 

A tak, všetci z časti mokrí 

a vzhľadom na tunajšie trhy aj o pár 

centov ľahší, hurá do nákupného 

centra! Konečne sme sa vycikali, 

napapali a poprechádzali po 

nekonečných uličkách Avionu. 

Niektorí sa aj stratili, niektorí 

konečne ukojili svoje nákupné 

maniactvo a iní sa zabavili v detskom 

kútiku. 

Cesta späť bola už rušnejšia, 

ale aj pán vodič bol nervóznejší. Zas 

sme sa hrali na sardinky ale ako 

zázrakom to nikomu nevadilo. S dievčatami sme sa navzájom pokochali na nových „handrách“ čo sme 

si kúpili. Dojedli sme všetky sladkosti, čo bolo neklamným znamením, že bol najvyšší čas dovaliť sa 

domov. 

A tak všetci unavení, pofotení, nadopovaní cukrom, ale zato plní zážitkov sme sa pobrali do 

svojich príbytkov.                                                                                                         A.Lacková,8.A 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

 
                                                                                                      ...pár fotiek z plaveckého –tesne  po                                 

plávaní , z okresného kola v atletike  
13.5. , prestavby školy a tieň z dovolenky...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
® I.J. 2009 



 
 

V skratke:  
 

*COCA-COLA CUP školský pohár 
celoslovenskej súťaže- postup do2. kola 
súťaže , avšak do 3.kola sme sa už nedostali   
( www.coca-colapohar.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 
 

 
 

Zuzana Šurabová , Monika Dubovská, 
Andrea Čičalová , Rastislav Galvánek , 

Martin Čelko , Júlia Kopasová , 
Adriána Čelková , Marek Ďuriak , 

Peter Jurák , Ľuboš Cabada 
                                                                                                                                      ® I.J. 2009 
 

 
 

V týždni od 18.5.-22.5.2009 sa uskutočnil plavecký výcvik našich štvrtákov na Žilinskej 
plavárni. Učili sa plávať pod vedením inštruktorov plaveckého klubu PLATESA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coca-colapohar.sk


                             
 
 
 
            Ďakujeme p.riaditeľovi Mgr. Jozefovi PETRÁŠOVI za dlhoročnú 
prácu na našej škole v mene všetkých učiteľov , žiakov a určite i rodičov. 
Prajeme mu do budúcna  veľa osobných a pracovných úspechov, 
športových zážitkov a veľa najazdených kilometrov v sedle bicykla....☺ 
                                                                                 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              Foto z  H.Vadičova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PRANOSTIKY  

Ľudové porekadlá a pranostiky viažuce sa k prvému letnému 
mesiacu - júnu odrážajú často obavy gazdov, roľníkov a 
vinohradníkov o osud založenej úrody. Vítané boli teplé dažde a 
slnečné dni, naopak chladný jún, priveľa daždivých dní a neraz aj 
krúpy a ľadovec predstavovali hrozbu pre mladé porasty. 

Svedčia o tom popri iných pranostiky.  Netreba v júni o dážď prosiť, 
príde až začneš kosiť. Daždivý jún celé leto skazí. Na Medarda kvapka 
4O dní kvapká. Keď prší na Víta, poškodí to žitá a švábka bude zhnitá. 
Pred Jánom nechváľ jarinu, ale až po ňom. Na Nikodéma jasný deň, od 
gazdu je pochválen a keď deň na Petra a Pavla bude čistý, úrodný rok 
bude istý. 

Iné sa používali v konkrétne dni, na ktoré pripadli sviatky 
svätcov a mučeníkov. Takými sú napríklad:  Na Norberta ide 
zima do čerta. Po Medardu ostrá zima už nechodí, mráz vínu 
neuškodí. Ak prší na Barnabáše, naplní víno fľaše. Na Jána 
otvára sa k letu brána. Po Jáne sa dni krátia i kravy mlieko tratia. 
Ladislav huby sial a Pavel ich pozbieral. 

 
 

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,  Š.Koptákovej, Z.Ševčíkovej, D.Galgaňákovej, J.Vaňkovej, J.Micheľovej, 
J.Letkovej, M.Tomaníčkovej,  ...  a  ďalším učiteľom za príspevky do dnešného  čísla.  

 

V budúcom čísle Záškoláka Vám ponúkneme: 
- Nechajte sa prekvapiť prestavbou našej školy, prestavbou  

vedenia školy ,  a poprázdninovými článkami... 
 

http://www.srandicky.cz
http://www.google.sk
http://www.zachranari.sk
http://www.bezpecnenainternete.sk

