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Niečo na úvod...
September – v latinčine septem znamená sedem a v skutočnosti bol tento mesiac
siedmy v rímskom kalendári do r.153 p.n.l., avšak dnes je už dobre známym deviatym
mesiacom v gregoriánskom kalendári, ktorý sa spája s opätovným návratom do
školských lavíc a s príchodom jesene, veď o tom svedčia viaceré pranostiky: Po
svätom Matúši daj čiapku na uši alebo Na svatého Cypriána chladno býva často
zrána. V deň, keď má meniny Móric, ostáva do konca roka presne 100 dní. Tak, ako
sa september v ľudových nárečiach volá hrudeň alebo jaseň, desiaty mesiac v roku,
október, nesie ľudový názov seveň. Tradične je považovaný za mesiac úcty k starším,
ale zároveň je aj mesiacom zdravých zubov. Podľa pranostík: Ak v októbri sneh padá,
bude mäkká zima alebo Keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží
môžeme sledovať, či sa tieto ľudové múdrosti naozaj naplnia, lebo každý vie, že tento
rok sme mali prvý sneh práve v októbri. November je jedenásty mesiac
v gregoriánskom kalendári. Pôvodne bol však predposledný, deviaty mesiac, v 10mesačnom rímskom kalendári. Až neskôr boli do kalendára pridané mesiace január
a február. Viete, že Keď začiatkom novembra sneží, máva ten sneh výšku veží ?!
(pranostika) Naši predkovia hovorili o novembri ako o listopáde, pretože listy padali
dole zo stromov, niektorí používali názov studeň, lebo teplota klesala k nule.
November začíname už tradične Sviatkom Všech svätých a Dušičkami, kedy chodíme
na cintoríny a zapálením svetielka na sviečke spomíname na všetkých zosnulých.
Hovorieva sa, že Na Dušičky duše zosnulých oplakávajú svoje hriechy, preto prší
alebo padá hmla. Tento rok tiež vieme, že Martin na bielom koni nechodil. Nuž čo,
Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima. Tohtoročný november bol
významný aj z iného hľadiska – Slováci si pripomenuli 20. výročie boja za slobodu
a demokraciu. Keďže najstarší žiaci našej školy majú len 15. rokov, v živej pamäti
majú tento deň len ich rodičia a starí rodičia, ale každý žiak vie, že 17. november je
štátny

sviatok,

pretože

v r.1989

sa

v bývalom

Československu

uskutočnili

demonštrácie proti komunistickej vláde. Symbolom, okrem spevu hymny na
námestiach, sa vtedy stali štrngajúce kľúče - pomyselné kľúče od nášho štátu a tiež
trikolóra - trojfarebná stužka z farieb našej vlajky, ktorú ľudia nosili pripnutú na
kabátoch i čiapkach. 17. november je zároveň aj Dňom študentstva.
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V ruke držíte prvé tohtoročné dvojčíslo časopisu Záškolák,
o ktorý sa od septembra stará nová redakčná rada s novými
žiakmi. Niečo sme možno pomenili, niečo sme sa rozhodli
zachovať. V každom prípade však veríme, že s nami strávite
príjemné chvíle pohody a po prečítaní ho posuniete ďalej –
mame, ocinovi, babke aj sesternici. Nech aj oni vedia, že
v škole, ktorú navštevujete, sa koná veľa zaujímavých aktivít.
Veď presvedčte sa na vlastné oči...
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Studený vetrík pofukuje,
suché lístie rozhadzuje.
Detské očká plesajú,
keď šarkanov púšťajú.
Privial sa k nám chladný vánok,
vytráca sa čaro zelene.
Ťahá nás na sladký spánok.
Začala hrať pieseň jesene.
Zuzka Staškovanová, 9.C

Vietor fúka, lístie veje,
za rohom sa zima smeje.
Avšak zima ešte počká,
za dverami jesenôčka.
Hnedá, žltá, červená,
nové farby – premena.
Nový šarkan nemá kľud,
chce sa s vetrom
prebehnúť.
Daniel Kopták, 9.C

NÁŠ

NOVÝ

PÁN

RIADITEĽ...

... a predsa pre nás nie je až taký nový, veď ho všetci poznáme!
Niečo nám o sebe prezradil z iného súdka... pozrime sa na to cez
otázky kvízov z Facebooku J

PaedDr. Igor Drexler

Šport alebo Hudba? Aj – Aj – oboje na 120%
Čokoláda alebo vanilka? Jednoznačne čokoláda
Káva alebo čaj? Ani jedno.
Mačka alebo pes? Skôr pes, ale radšej ani jedno.
Leto alebo zima? Teraz už skôr leto.
Sladké alebo slané? Jasné, že sladké. Aspoň 70% a viac...
Telefonické rozhovory alebo osobné stretnutia? Radšej osobné stretnutie.
Spev alebo tanec? Jedno s druhým a poriadne vysoko.
Ranné vtáča alebo nočná sova? Ranné vtáča. Vraj ďalej doskáče... u mňa je však problém
s kolenami.
Keby ste neboli učiteľ, čo by ste robili? Sedel by som niekde v komerčnom rádiu.
Chceli by ste žiť niekde inde? Dôvod? Nie, som spokojný.
Keď odchádzate z domu, čo si vždy beriete so sebou? Dva obedáre a notebook.
Popíšte seba - osobu a charakter jednou vetou: Baran
Čoho sa najbližšie neviete dočkať? Koniec prestavby a úprav našej školy.
Čo Vás vie vytočiť? Kolotoč. Preto naň nesadám.
Obľúbené jedlo? Nemám. Zjem všetko, čo sa zjesť dá.
Obľúbené miesto na relax? Obývačka.
Najmenej obľúbený predmet v škole? Biológia a Telesná výchova. Pretože ich musím
učiť.
Ako často sledujete TV? Málo. Väčšinou pri televízii zaspím.
Čo pre Vás znamená rodina? Všetko. Láska, pohoda, plný žalúdok, slnko, búrka a tak.
S ktorou významnou osobnosťou by ste sa rád stretli? Dôvod?
S ministrom školstva. Bolo by o čom rozprávať! Ajaj..!
Ako vyzerá Vaše nedeľné poobedie? Vodorovná poloha a kopec muziky.
Jedlo, ktoré doma varíte? Párky. Na ostatné sa nechám pozvať manželkou.
Ďakujeme za rozhovor. Dominika Sýkorová a Dominika Duchoňová, 9.D
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INTERVIEW s Mgr. Vierou Bodóovou – zástupkyňou našej školy
My: Aký ste mali pocit, keď ste zistili že budete zástupkyňa?
V.B.: ...Bola som prekvapená z toho, že nový pán riaditeľ mi túto
funkciu ponúkol, potom som bola prekvapená sama zo seba, že som to
prijala a nakoniec som si prvýkrát želala, aby prázdniny rýchlo skončili
a mohla som zistiť, či nové úlohy , ktoré na mňa čakali, zvládnem. Určite
obavy u mňa pretrvávajú doteraz...

My: Aké známky z matematiky a z iných predmetov ste mali?
A čo poznámky zo správania?
V.B.: ...Mala som jednotky a sem tam aj dvojku ( z matematiky J).
Poznámky zo správania som nemala, ale stopercentne vzorná žiačka
som tiež nebola...

My: Učili ste aj na iných školách?? Koľkým triedam ste boli triedna? Ktorá z nich bola
najlepšia?
V.B.: ...Nie, už 21 rokov učím na našej škole. Triedna som bola asi piatim alebo šiestim triedam,
musela by som pozrieť do albumov. S odstupom času boli všetky dobré, ale nezabudla som na tú
prvú... Dnes mi ju pripomína naša p. učiteľka Jolka Kubišová.

My: Čo vás zaujalo alebo máte rada na našej škole??
V.B.: ...Naša škola sa mení na peknú svojím vzhľadom aj zariadením, postupne bude vybavená
modernými pomôckami, máme kvalifikovaných a dobrých vyučujúcich, veľa šikovných a
poznaniachtivých žiakov. Toto všetko sa mi páči na našej škole.

My: Máte na našej škole aj obľúbených žiakov??
V.B.: ...Pristupujem rovnako ku všetkým žiakom. Niektorí žiaci sú viac komunikatívni, s nimi sa viac
porozprávam, ale to neznamená, že tí ostatní nie sú u mňa menej obľúbení. Neznášam však u žiakov
drzosť, vulgárnosť, absenciu základov neslušného správania... To mi vadí!!!

My: Akí sú podľa vás žiaci na našej škole??
V.B.: ...Ako na každej škole, sú tu aj veľmi snaživí žiaci a určite to v budúcnosti dotiahnu veľmi
ďaleko...a ja im držím palce.

My: Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo, viete ho uvariť??
V.B.: ...Vyprážaný encián s hranolkami a brusnicami. Je to ľahké uvariť ( ale viem aj iné J)

My: Kedy ste boli naposledy v zahraničí a aké to bolo, kde ste boli....
V.B.: ...Pred rokom som bola v Taliansku v Alpách. Bolo to úžasne, turistiku mám veľmi rada. Bol
tam čerstvý vzduch, bola to pekná dovolenka.

My: Aké druhy filmov máte najradšej??
V.B.: ...Cestopisy, historické a iné, ale na televíziu pozerám málo....

My: Máte rada zvieratá? A máte doma zviera??
V.B.: ...K zvieratám mám dobrý vzťah , ale v byte ich nechováme. Doma na dedine sme vždy mali aj
máme psa...

My: Aký štýl hudby počúvate?? Ktorú pesničku máte najradšej...
V.B.: ...Keďže mám doma malé dieťa ( a malý byt), tak všetci počúvame detské pesničky... Ale
ono sa to časom poddá , však asi viete...

My: Páči sa vám byť zástupkyňou?? A čo sa vám najviac na tom páči?
V.B.: Zatiaľ to neviem zhodnotiť – ani áno, ani nie. Mám pocit, že doobeda len pobehujem a nič
nestíham. Veľa práce mi ostáva na poobedie a víkendy. Ale hádam sa to zlepší...

Ďakujeme za rozhovor. Marek Macuš a Petra Vybíralová, 7.C
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Naša prvá túra
Je tu školský rok a s ním je tu aj začiatok všetkých krúžkov.
A začal sa aj turistický krúžok. Tohtoročný prvý výlet bol na Roháčske plesá,
ktoré sa nachádzajú v Západných Tatrách.
3. októbra 2009 nás čakala namáhavá cesta, mali sme zdolať 1700 metrov nad
morom. Keď sme dorazili do Zuberca a vystúpili z autobusu, pozreli sme sa na
vrchol, väčšina z nás si povedala,, wau! “
Pani učiteľka Galgaňáková,

Bodóová,

Vlčáková a Vaňková nám pomáhali

zdolávať všetky prekážky. Išiel s nami dokonca aj jeden trojročný chlapec, ktorý
mal po celý čas úsmev na tvári. Videli sme krásne plesá, vodopád, naše krásne
hory a veľmi vysoké kopce a vrchy. O kráse našich hôr svedčí aj to, že sme počas
cesty stretávali množstvo českých, poľských i maďarských turistov. Dokonca aj
zahraničnú turistku z Afriky, ktorá rozprávala po anglicky a bola čiernej pleti.
Sme radi, že toľko ľudí má záujem o naše slovenské hory a vrchy . Na ceste späť
nás hrial dobrý pocit, že sme všetci prekonali sami seba. Už teraz sa tešíme na
ďalší výlet.

A. Vaňková, 3.A
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Chodí k nám do školy, patrí nielen do 9.A, ale aj medzi motocyklovú
špičku, jazdí, ale nemá vodičák, je to usmievavý chlapec, ktorý
krotí motorku v ostrých zákrutách, kolenami šúcha o asfalt
a vzápätí sa na rovinke vo vysokých obrátkach ženie rýchlosťou
vyše 200 kilometrov za hodinu. JAKUB JANTULÍK
Jakub je členom českého Jafferson Racing Teamu. Vo veku 15
rokov a jeden deň sa stal druhým najmladším pretekárom v
histórii majstrovstiev sveta v Misane. K motorkám Jakuba
priviedol otec. Vo voľnom čase si chodil zajazdiť na okruh v
Brne, bral ho so sebou. Jakubovi ako malému chlapcovi sa
rýchle kolesá zapáčili, veď ako ináč! Od ôsmich rokov sedlal
minibiky. Dvanásťročný už dostal veľkú motorku! Koľkí
chalani by takú chceli aspoň v miniatúrnej podobe na poličke vo
svojej izbe! V tejto sezóne jazdí Jakub na Aprilii 125,
dvojtaktný stroj má 49 koní, šesť rýchlostí, vykrúti 14 600 obrátok. S maďarským mechanikom
Attilom Magdom sa dorozumieva po anglicky.
„Rýchla jazda na dvoch kolesách je pre mňa adrenalín, nepoznám nič krajšie. Vojsť do
zákruty na brzdách, prejsť ju naklonený tesne nad asfaltom a potom zrýchliť na hrane, aby
ma to nevystrelilo do vzduchu." Na rovinkách nesedí na sedadle, ale jemne stojí na stupačkách.

Zažil už aj pády, vlani si v Španielsku zlomil ruku. Pády a zranenia najviac prežíva Jakubova
mama, avšak Jakub sa nedá: „Aj napriek všetkému si myslím, že jazda na okruhoch je
bezpečnejšia ako na bežných cestách. Aj preto mi rodičia zatiaľ
nechcú dovoliť, aby som si urobil vodičský preukaz na malé
motocykle."

Pri výške 170 centimetrov je svojou hmotnosťou tesne v limite.
„Dnes si už neviem predstaviť deň bez vytrvalostného behu či
kilometrov na bicykli. Snažím sa zdravo stravovať, dodržiavam
pitný režim. Preteky vyžmýkajú veľa síl, kondícia je dôležitá."

V sezóne 2008 štartoval v medzinárodnom seriáli Alpe Adria Championship a zároveň v
majstrovstvách Českej republiky v triede 125 GP. Tento rok postúpil o kategóriu vyššie a
štartuje v Medzinárodných majstrovstvách Nemecka (IDM) v triede 125 GP a takisto si v rámci
dvoch podujatí "vyskúšal" atmosféru Majstrovstiev sveta. Občas mu šťastie praje, niekedy ho
však zradí technika. Treba len mať pevné nervy a všetko brať športovo. Želáme Jakubovi veľa
húževnatosti, trpezlivosť a množstvo úspechov! Jakub, držíme palce v ďalšej kariére!
jk
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P. uč. Galgaňáková sa 9. októbra 2009 zúčastnila so žiakmi Miškou Hruškovou (7.D)
a Marekom Macušom (7.C) celoslovenského kola súťaže Mladý záhradkár, ktorá sa
stretla s mimoriadnym záujmom detí. Miška, Marek a ešte jedna mladá záhradkárka
Katka zo ZŠ Dolinský potok reprezentovali celý náš región Kysúc. Miestom konania
bola Stredná odborná záhradnícka škola v Piešťanoch. Súťažilo sa v 2 kategóriách,
10 – 12 ročných detí bolo 32 a 13 – 15 ročných bolo 40, teda spolu súťažilo 72 detí.
Deti museli zvládnuť vedomostné testy, ktoré boli zostavené z publikácie – Lexikón
pre mladých záhradkárov- I. a II. dielu a tiež poznávanie rastlín, ktoré sa vyskytujú v
záhrade a bežne v prírode. P. uč. Galgaňáková nám tiež prezradila, že s radosťou sa
súťaže zúčastnia aj na budúci rok, ak budeme mať na škole šikovných žiakov! Tu je
výzva pre Vás všetkých, ktorí obľubujete rastlinky a chceli by ste ich pestovať
vo svojej vlastnej záhrade! Prostredie piešťanskej školy je pekné, navštívili
pomologický sad a záhony s liečivými i okrasnými rastlinami. Zelenina bola v októbri
už väčšinou obratá. Čo na súťaž hovoria Miška a Marek?
-Kto vám pomáhal pri príprave na súťaž?
M.H.- Mne pomáhala p.uč. Galgaňáková a Marek Macuš.
M.M.- Aj mne pri príprave na súťaž pomáhala hlavne p. uč.
Galgaňáková a s mojou naj kamoškou Miškou sme sa
pripravovali spolu.
-Mali ste nejakú osobu, ktorá vás povzbudzovala po
psychickej stránke?
M.M.- Áno, mali: Moniku Mintáchovú, rodinu a samozrejme
p.uč. prírodopisu.
M.H.- Isto Monču a mne držal palce aj môj spolusediaci Robo.
-Z našej školy ste boli vybraní len vy dvaja. Aký máte z toho pocit?
M.H.- Najskôr som bola strašne prekvapená, ale mala som aj strach.
M.M.- Síce som tam bol aj minulý rok, ale toto bolo niečo iné.
-Tešili ste sa na cestu a prečo?
M.M.- Áno, tešil som sa, je tam predsa super.
M.H.- Áno, tešila som sa, pretože som nevedela, čo má čaká.
-Ako tam varili?
M.H.- Varili nám tam veľmi dobre.
M.M.- Bolo to dobre, len škoda, že ma z kurčaťa "prehnalo". haha :-)
-Kde ste strávili noc?
Noc sme strávili na internáte.
-Ako prebiehala súťaž?
Dopadli sme celkom úspešne. Najťažší bol test, ktorý sa skladal z 35. otázok,
ale poznávačka bola ľahká.
-Ste spokojní so svojimi výsledkami?
M.H.- Jasnačka! Však 4.miesto je 4.miesto zo 72.
M.M.- Dopadlo to dobre, ale mohlo to byť aj lepšie.
Ďakujeme za rozhovor. Pripravili: Monika Mintáchová a Róbert Škulec, 7.D
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MATEMATIKA
NIE JE ŽIADNE
STRAŠIDLO!
O tom, že matematika môže byť zaujímavá,
dokonca zábavná, svedčí naša dlhoročná súťaž
s názvom „Dopoludnie s matematikou“.
Organizujeme ju pravidelne o takomto čase, tento rok v sobotu 28.novembra. Prečo práve
v sobotu? Pretože potrebujeme celú školu, všetky voľné triedy, aby v nich mohli súťažiť
štvorčlenné družstvá žiakov 5.-9. ročníka. Niektoré triedy sú také súťaženiachtivé, že poslali na
súťaž aj dve družstvá. A tak, hoci máme v ročníkoch 5.-9. spolu 18 tried, na súťaž prišlo 25
družstiev. Kompletnej zostave šiestich učiteľov matematiky prišla s organizovaním pomôcť aj
naša fyzikárka (mimochodom tiež matematikárka, hoci ju neučí). Každý ročník má inú úroveň
obtiažnosti, ale celkový súčet bodov za vyriešené úlohy je rovnaký, takže môžu bez problémov
súťažiť medzi sebou všetci, bez ohľadu v ktorom sú
ročníku.
No a nakoniec víťazné družstvá:
1.miesto 9.A
(SH-zaspala?)

v zložení Jurák, Chládek, Ďuriak

2.miesto 7.B v zložení Maxianová, Pavlusíková,
Ochodničan, Šteiniger
3.miesto 8.A v zložení Fojtíková, Vaňko, Švábik,
Plevko
Víťazným družstvám gratulujeme, lúčime sa
s deviatakmi a všetci ostatní, učitelia aj žiaci, sa tešíme
na ďalší ročník Dopoludnia s matematikou 2010.

Pripravila: Mgr. A. Bugalová, vedúca PK matematiky
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Dňa 6. novembra 2009 sa žiaci 9. ročníka ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste
v spolupráci s CVČ v Kysuckom Novom Meste vydali na nezvyčajnú cestu. V rámci
rozširovania vedomostí z dejepisu navštívili Múzeum Auchwitz [aušvic] - Birkenau
v Osvienčime na území Poľska.

Tento koncentračný tábor sa stal najznámejším symbolom vrážd a utrpenia z obdobia
druhej svetovej vojny. Tábor založili v apríli roku 1940, prvých väzňov – predovšetkým
Poliakov, tu zavliekli v júni 1940 a využívali ich na otrocké práce. V marci roku 1941
bol vedľa kmeňového tábora zriadený rozsiahlejší komplex nazvaný Osvienčim II –
Birkenau, ktorý sa stal najväčším vyhladzovacím centrom európskych Židov. V roku
1942 neďaleko Nemci zriadili Osvienčim III, kde bola aj továreň na výrobu
syntetického kaučuku, ku komplexu patrilo aj viac ako 40 pracovných táborov. Po
príchode transportu na rampu v Birkenau sa konala tzv. selekcia, pri ktorej dôstojníci
SS určovali, kto pôjde na prácu a koho pošlú priamo do plynových komôr. Tieto boli
maskované ako sprchy, väzňov nahnali do spŕch, uzavreli dvere a pustili plyn, ktorý
povraždil všetkých vnútri. Nad hlavnou bránou tábora je doteraz zachovaný nápis
„Arbeit macht frei!“ – práca oslobodzuje, čo bol zákerný výsmech a cynizmus pre tých,
ktorí do neho vstupovali. V tábore sa tiež konali rôzne lekárske pokusy, po ktorých sa
už nikto nezobudil.
Tieto, ale aj rôzne ďalšie smutné
fakty sa žiaci dozvedeli počas viac
ako
trojhodinovej
prehliadky
tábora od lektorky múzea. Prešli
budovami, v ktorých väzni žili
v neľudských podmienkach, videli
pozostatky
plynových komôr,
krematória, múr popráv, pôvodne
stajne, v ktorých muselo žiť naraz
aj 2000 ľudí, fotografie obetí. Čo
ale
bolo
najotrasnejším
zážitkom, to bol pohľad na
obrovské vitríny plné ľudských vlasov, osobné predmety – hrebene, zubné kefky, lyžice, kufre
s menami majiteľov, detské topánočky ... A tento smutný dojem ešte viac zosilnel po
vzhliadnutí autentického dokumentárneho filmu, ktorý pri oslobodení tábora v januári 1945
natočili vojaci ukrajinského frontu. Vtedy v tábore našli 7650 „tieňov“ – chorých a vyčerpaných
väzňov, vrátane detí. Až potom sa svet dozvedel
o hrôzach, ktoré sa diali v tábore. Postupne sa zistilo,
že v tábore Osvienčim zahynulo okolo milióna Židov!
Od týchto hrozných udalostí uplynulo už viac ako 60
rokov, ale je potrebné, aby svet na túto temnú stránku
svojich dejín nezabudol. Aj preto, aby sme sa všetci
usilovali žiť tak, aby už nikto nikdy nemusel na
vlastnej koži zažiť hrôzy vojny!

Pripravila: PaedDr. Z. Ševčíková, DE
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My – Poznajkovia - sme sa začiatkom
jesene vybrali na ďalšiu akciu nášho
krúžku – smer Strečno. Vyštartovali sme z
KNM ráno. Kiko nás cestou oboznámil s
tým, že má “200” cukríkov. Bohužiaľ, po
ceste všetky zjedol sám :-(. V buse do ZA
bola najhlučnejšia Zlatka :-) . Po príchode
vlakom do Strečna sme sa previezli kompou
na druhú stranu Váhu (dostali sme dokonca
zľavu a ujo
kapitán nám
zapožičal
kapitánske
Na kompe cez Váh
čiapky a aj
pirátske šatky, aby sme mali krajšie fotky na pamiatku:-) pravdepodobne sme zapôsobili na neho svojím šarmom :-))a vydali
sme sa na cestu k hradu Strečno, na ktorom mnohí z nás ešte
Výhľad
neboli:-). Nakrúcala sa tu v minulosti aj rozprávka Dračie srdce, a
tak sme boli na hrad zvedaví. Nesklamal nás! Rozprávkovo
dopadlo aj Danovo a Jakubovo hľadanie pokladu, v okolí
hradnej studne ho Jakub našiel! A výhľad z hradnej veže
bol vďaka výbornému počasiu fantastický!!! A urobili sme
si aj nejaké fotky so žralokmi:-) Zaujímavá bola aj krypta
s pozostatkami Žofie
Bosniakovej….a
ešte
všeličo iné :-). Hrad
dračích
rytierov
s
JJJ
menom Starhrad sa
nám tiež páčil. Putovali
sme k nemu asi hodinu rezkej chôdze. Výstup na túto
zrúcaninu bol trošku nebezpečný, no zvládli sme to. Cestou na
vrchol nám pani učiteľka Monika porozprávala históriu
Starhradu a tiež povesť o ňom. Kúsok pod hradom sme stretli
Výstup na Starhrad
niekoľkých Kysučanov. Po návrate na železničnú stanicu v
Strečne o 15.00 hod sme si príjemne unavení našim putovaním za históriou posadali na trávu pri
miestom ihrisku. Jedli sme Jakubove chrumky, hrali karty,
niektorí sa hrali na netopiere a niektorí “lovili “gaštany :-). Pri
čakaní na vlak na peróne sme zažili aj mierny šok –
prichádzajúci vlak totiž okolo nás preletel rýchlosťou blesku a
…
nezastavil.
Našťastie o päť
minút išiel ďalší
vlak – a to bol
ten náš, ktorým
sme sa doviezli
do Žiliny. Vo
vlaku
sme
Na vandrovke J
pozerali
na
Kikovom mobile
Scary Movie 4:-) Domov, do KNM sme dorazili
večer, unavení, ale spokojní, a už teraz sa tešíme na
Oddych J
ďalšie “historické” putovanie s naším krúžkom.
Poznajkovia, foto: Mgr. M. Mojtová, DE
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Už druhýkrát zažili žiaci našej školy toto zaujímavé podujatie, ktoré malo skromný cieľ:
ukázať všetkým cestu k dobrej knihe, čítaniu a knižniciam. Zapojili ste sa do mnohých
aktivít. Niektoré sme od minulého roka vylepšili, iné boli úplne nové.
Všetkému predchádzala príprava a bola veru náročná. Nacvičiť divadlo, vytlačiť citáty na
farebné papiere, pripraviť otázky na internetové pátranie, literárne a jazykové súťaže, rozdeliť
úlohy, pripraviť učebne a vyzdobiť školu citátmi, zabezpečiť súťažiacich... Šikovní pomocníci:
herci z dramatického krúžku, niektorí členovia redakčnej rady časopisu /Miška, Monika, Robo
zo 7.D/ sa stretli v škole aj v sobotu pred súťažou, aby sa:
1. vyhli domácemu upratovaniu, ale hlavne
2. aby dokončili prípravy na toto celoškolské podujatie.
Pondelok 26.10.2009
Prišli ste
do školy a na dverách Vás vítali múdre
myšlienky múdrych ľudí, ktoré povedali o knihách.
Zapamätali ste si aspoň tú, ktorú ste mali na Vašej triede?
Ďalšiu aktivitu uvítali hlavne dievčatá, lebo nemuseli riešiť
v pondelok ráno
dôležitý problém: červený pulóvrik
k zeleným nohaviciam, či žlté tričko k modrej sukničke?
Všetci ste mali úlohu: dohodnúť sa na jednej farbe a porota
mala veľký problém, pretože takmer všetky triedy boli
jednotné na 100%! Žiaci ocenili zmysel pre hru a fór
u svojich triednych, ktorí s nimi zdieľali odevy rovnakej farby. Páčila sa pink lady
Mgr. A. Drexlerová a v tejto aktivite bola ako celok najúžasnejšia 9.B, ktorá rozžiarila školu
nádhernou oranžovou aj spolu s triednou Mgr. V. Ševecovou. Na tento účel si všetci
zaobstarali rovnaké nové tričká a triedu si vyzdobili i oranžovými balónikmi.
Prebehol i čitateľský maratón. Medzi žiakmi roč.
5.-9. sa hľadal ten, kto číta bezchybne
a najpôsobivejšie. Víťazkou minulého ročníka bola
Alica Čavajdová zo 6.A, v tomto roku 1.miesto
obsadila Monika Cibulová z 8.A.

Počítačové učebne sa v tento deň premenili
na
detské
literárno-detektívne
kancelárie Na stope. V nej dvojčlenné
družstvá za každú triedu hľadali na internete
odpovede na otázky /nájdete ich aj Vy na
stránke
našej
školy/. V pátraní
boli
najúspešnejšie družstvá 5.C v zložení /E.
Cupec a E. Caban/ a 9.B /Ľ. Vlček a M. Jašurek/.
Na aktivitu Puzzle príbehy sa prihlásili ti, čo majú dobrú fantáziu a sú pohotoví. Úlohou
bolo čo najrýchlejšie poskladať „puzzle“ rozstrihanú ilustráciu a potom v limite 30 minút
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vymyslieť a napísať k nej príbeh. Porote sa najviac páčil Príbeh o slávnom rytierovi od
súťažného družstva z 5.C /S. Kubánková, M. Handlovský, E. Caban/.
Literárne
pokusy
prebiehali
v jazykovom
laboratóriu. Dve hodiny lúštili trojčlenné družstvá
literárne rébusy /P. Zichová a P. Potočár, 8.C/,
skladali na riadky rozstrihané bájky do podoby
originálu /P. Jurák a R. Chládek, 9.A/, pretvárali
krátke úryvky z dievčenského románu na sci-fi
horory /M.Maxian a M.Kyklošová, 9.B/, tvorili
krátke básne – cinqueny
/najlepšie boli D.
Maxiánová a P. Pavlusíková zo 7.B/.

Pre najmladších spolužiakov naštudoval dramatický krúžok tri známe ľudové rozprávky,
ktoré určite poznali aj z rozprávkových kníh.
Veríme, že sa im páčili.

Vlastné aktivity ku Dňu školských
knižníc si pripravili i niektoré triedy
roč. 1-4. Napríklad deti z 3.ročníka si
pod vedením tr.uč. Mgr. R. Vlčkovej
usporiadali
súťaž
O najmenšiu,
najväčšiu, najstaršiu knihu a knihu
s venovaním a ďalšie súťaže.
Pochváliť treba i 7.D, kde ste si mohli pozrieť i výstavku kníh, nástenku k tomuto dňu, ale aj
ich rovnaké modré „kostýmy“. Farebne ich „podržala“ aj tr.uč.
PaedDr. Z. Ševčíková.
Bolo by ešte o čom písať, postrehov a dojmov je plno, ale miesta
málo. Preto ešte resumé, teda po slovensky zhrnutie na záver:
Boli
ste
zlatí,
kreatívni
a súťaženia
chtiví.
Z organizačných ani priestorových dôvodov ste sa
nemohli všetci zapojiť do aktivít, o ktoré ste mali záujem,
možno o rok...
Ako najúspešnejšia trieda bola vyhodnotená 9.B.
BLAHOŽELÁME!!!
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na 2.ročníku Medzinárodného dňa ŠKOLSKÝCH
KNIŽNÍC.
Výsledky
tohto
celoštátneho
podujatia
si
môžete
pozrieť
na
stránke
www.slovenskapedagogickakniznica.sk
Pripravila: Mgr. A.Vlčková, SJ
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Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta
všetky deti. Jeseň pani bohatá,
farbí listy do zlata.
Každý rok jeseň láka deti púšťať
šarkany. Ani v tieto jesenné dni tomu
nebolo inak. Tety z Centra voľného času
v Kysuckom Novom Meste zorganizovali pre prváčikov našej školy tradičnú
„Šarkaniádu“.
Na túto akciu sa
detičky
usilovne
pripravovali.
A pripravili si naozaj pestrú paletu
šarkanov.
Mohli si vyrobiť šarkanov samé, alebo
za pomoci rodičov, súrodencov,
či
starých rodičov. Kto mal chuť mohol si
vybrať
šarkana
z bohatej
ponuky
obchodov. A potom sa to začalo. Deti
priniesli do školy hotové šarkany.
Nazbieralo sa ich skutočne veľa. Všetky
boli krásne. Ťažké by bolo rozhodnúť,
ktorý je najkrajší. A tak sme sa spolu
s tetami
Dankou a Jankou
vybrali
púšťať šarkany. Priestor pri Kysuci sa
premenil na arénu plnú šarkanov
rôznych tvarov, veľkostí či farieb.
„Lietajúci
draci“ pútali pozornosť
okoloidúcich detí i dospelých. Daktorí sa
pristavili a kochali pohľadmi na jesenné
divadlo. Obloha bola krásne sfarbená.
Vetrík pofukoval a hral sa so šarkanmi.
Šťastné
deti
lietali
s pestrými
neoperenými vtákmi.
Pani učiteľky
prvého ročníka, ale aj teta Danka
a Janka mali plné ruky práce. Pomáhali
pri všetkých nehodách, ktoré sa stali
lietajúcim drakom. Aby ocenenie práce
detí nezostalo bez odmeny, každé dieťa
získalo účastnícky list „Šarkaniády“
a sladkú odmenu. Veselú zábavu sme
ukončili hlasným pokrikom „ hurá “ na
oslavu šarkanov.
Pripravila: Mgr. J. Bandurová
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V rámci spolupráce s materskými
školami v našom meste sme na ZŠ
Nábrežná pripravili pre deťúrence,
budúcich
prvákov, putovanie
rozprávkou. Celý projekt „Vitajte
škôlkari“ bol súčasťou školského
vzdelávacieho programu. Vyšiel
z tvorivej dielne žiakov a pani
učiteliek 1. ročníka. Cestičku
rozprávkou postupne prešli deti
z Materskej školy Komenského,
Ulice Litovelskej a 9. mája. Každá
trieda v prvom ročníku sa zmenila
na iné kráľovstvo, ktoré škôlkari
postupne navštívili. 1.A trieda
bola
čarovným
prútikom
premenená na „Kráľovstvo
Červenej čiapočky.“ Žiaci sa
predstavili vareškovým bábkovým divadlom. „Kráľovstvo
slniečka“ deti navštívili v 1.B
triede. Budúci prváčikovia sa
usadili
do
školských
lavíc
a predstavenie sa mohlo začať.
Prváci v role hercov zahrali
rozprávku o zvieratkách, ktorú
ukončili
piesňou
spolu
so
škôlkarmi. 1.C trieda sa po tieto
dni premenila na „Kráľovstvo
repky.“ Z detí boli zrazu babka,
dedko, mráz, slnko aj dážď,
psíček, mačka, myš i krtko. Žiaci
II. stupňa pod vedením Mgr. H.
Vlčkovej sa predstavili s 3
rozprávkami: Perníková chalúpka, O Maruške a Soľ nad zlato. Za
výkony detí na improvizovanom javisku
odmenili diváci viackrát dlhotrvajúcim
potleskom. Škôlkari odchádzali od nás s „Pamätným
listom“, s ceruzkou na písanie svojich prvých čiar
a sladkou odmenou. Každému, kto sa do akcie zapojil, boli
odmenou rozžiarené očká deťúreniec.
Pripravili: Mgr. Bandurová, Mgr. Hrušková, Mgr. Radolská

15

Piataci sa učili na hodine literárnej výchovy čo je NONSENS . A vymysleli toto:
Myš chytila mačku,
chytila aj kačku.
Kačka sa jej vyšmykla,
a tak myši unikla.

Vrana pláva vo vode,
kapor lieta v obchode.
Ryba chytá rybára,
medveď zasa horára.

Romana Sihlovcová, 5.B

Stretli sa raz slon a kačka,
pre nich bola všetko hračka.
Kačka mávla chobotom,
spadlo všetko s rachotom.

Slon len zobák otvoril
a hneď všetko zamoril.
Chobot – kačka, zobák – slon,
pomôžte mi s nonsensom. Betka Ondreášová, 5.A

Bola jedna ulica,
kde bývala opica.
Chodila aj do práce,
robila tam pukance.

Keď pukance spravila,
po výplatu chodila.
Táto milá opica,
volala sa Škorica.

Soňa Školníková, 5.A

Rozprávka o jesennom slniečku
Jedného škaredého dňa sa slniečko zobudilo a div nezamrzlo.
Perinkou sa rýchlo prikrylo. A hneď aj znovu zaspalo. Na druhý
deň to bolo ešte horšie. Nemohlo vôbec vyliezť z postele.
Na tretí deň sa to už slniečku nepozdávalo a zavolalo na dážď
a na mraky. Povedalo im, aby odišli. Slniečko má predsa tiež
prácu, tiež musí svietiť na našu Zem. Veď inak by zanikol život.
A dážď a mraky mu hneď uvoľnili miesto na oblohe.
Viktória Bajánková, 5.A

A siedmaci sa zasa na hodine dozvedeli, čo je CINQUAIN. A tu sú niektoré:
Strom
Smutný, bezfarebný
Plače, stárne, zaspáva
Jeseň ho obrala o posledné
Lístie

Kysuca
Chladná, trblietavá
Žblnkoce, hučí, víri sa...
Pod hladinou ukrýva vodné tajomstvá
Rieka

Bianka Jurkovičová, 7.B

Mário Ripel, 7.B
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Okrem toho, že ide o názov jednej z najkrajších slovenských piesní od autora Jozefa
Urbana, ide aj o tému slohovej úlohy, ktorú sme dostali na slovenskom jazyku J
Myslím si, že keď poviem, že mojou „vodou, čo ma drží nad vodou“, je moja mama, nebudem
jediná. Kto iný než mama mi vždy pomôže, poradí, poteší, pochváli, ale občas aj zakričí či
niečo zakáže. Robí to preto, lebo chce pre nás len to najlepšie. Priznajme si, že mama nás
vždy bude ľúbiť viac než frajer, frajerka, manžel alebo manželka. A tak isto aj my ju. Veď
mamu máme iba jednu.
Mojou ďalšou „vodou“ je sestra Romana. Vždy ma rozosmeje, vždy mi pomôže, pri každej
príležitosti sa spolu smejeme a tešíme sa zo života, takmer všetko obrátime na srandu. Sme
taký zohratý tím, že keď niekoho o niečo prosíme, väčšinou nám neodolá. Áno, občas to aj
využívame...
Určite treba spomenúť aj učiteľov. Veď práve oni nám pomohli natlačiť do hláv väčšinu
informácií. Občas v horšej chvíľke si poviem: „Načo mi kedy bude fakt, že rýchlosť
vypočítam tak, že vydelím dráhu časom?!“ alebo informácia, že križiacke výpravy za
oslobodenie Svätej zeme boli v 11.-13. storočí, ale raz sa nám to možno naozaj zíde.
Možno to teraz vyznie trochu smiešne, ale mojou „vodou“ je aj môj najmladší brat Marko.
Vždy, keď sa o neho starám, prichádzam na iné myšlienky.
A taktiež aj tanec (tancujem spoločenské tance). Keď tancujem, zabúdam na všetky problémy
a starosti, a sústredím sa len na to, aby som nepoplietla kroky, aby mi choreografia vyšla
presne do hudby.
Ďalej by som chcela spomenúť svojich kamarátov, napr. Niku, Simu, Kaťu, Martina, Majku
a ďalších. Aj títo ľudia sú v mojom živote dôležití, aj vďaka ním som, kto som. Tak toto sú
moje „VODY, ČO MA DRŽIA NAD VODOU“.
Martina Doová, 7.A

Raz sa pes a kôň stratili. Keď sa stretli pri malej opustenej chalúpke, tak sa pozdravili
a psík sa spýtal: „Ako sa koník voláš?“
Koník odpovedal: „Ja som Tátoš. A ty?“
Psíček smutne odpovie: „No vieš, ja som len taký pes, ktorého vyhodili na ulicu.“
Tátoš však chcel vedieť, či mu môže nejako pomôcť, pretože ho to veľmi mrzí. Psík
radostne zareagoval: „ÁNO! Môžeme byť priatelia!“ Potom spolu vošli do chalupy.
Niekto tam zrazu prišiel. Bol to taký starý ujko. Psík a koník boli strašne vystrašení.
Neskôr už boli všetci traja priatelia a mali sa veľmi dobre.
P-O-N-A-U-Č-E-N-I-E: Netreba sa báť každého človeka, ktorý Ti príde do
cesty, pretože by si mohol prísť o kamaráta.
Jarka Adzimová, 6.C
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Sladké, voňavé, šťavnaté ... Takýmito heslami sa niesla
výstava jabĺčok, ktorú pripravili žiaci 2. ročníka na ZŠ Nábrežná Kysucké Nové
Mesto dňa 8.10. 2009 pri príležitosti Svetového dňa jabĺk.
Každý druháčik priniesol to svoje najkrajšie jabĺčko, aby ho ukázal svojim kamarátom
a prihlásil do súťaže. To nebolo všetko, pani učiteľky upravili celé vyučovanie tak, aby
sme sa o jabĺčku dozvedeli, čo najviac. Čítať, písať, kresliť, vystrihovať, lepiť sa dá
o jabĺčku, veď je jedno z najzdravších druhov ovocia.
Pozvali sme aj mladších kamarátov. Na naše jabĺčka sa prišli pozrieť predškoláci z MŠ
na Komenského ulici a prváčikovia. Jabĺčka sa im veľmi páčili a ešte viac chutili. Ako
by to bolo, keby sme tak zdravé jabĺčka i nejedli. Nezabudli sme ani na výrobky
z jabĺk: kompóty, detská výživa, džús,
sušené jabĺčka...
A kto mal to najkrajšie jablko? Odborná
porota rozhodla, že tie najkrajšie jabĺčka
mali 3. miesto Romana Žilková z 2.B, 2.
miesto Nikita Szajková z 2.A a 1. miesto
Gabriela Macášová z 2.C.
Milí kamaráti, my už vieme aké sú
jabĺčka zdravé, ako pomáhajú nášmu
organizmu pri rôznych chorobách,
dodávajú nám vitamíny a minerály, preto
si každý deň dáme aspoň jedno jabĺčko
a odporúčame to aj Vám.
Vaši kamaráti druháci a pani učiteľky
z 2.ročníka
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Jabĺčko a margarétka
To červené jabĺčko kotúľa sa ľahučko.
Rozbehne sa do trávy, margarétku pozdraví.
- Margarétka, moja milá, či by si mi poslúžila?
Na hlavičke nemám vlasy, tvoj lupeň mi dodá krásy.
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Nádvorie kaštieľa v Radoli pri KNM v
nedeľu
koncom
septembra
ožilo.
Konala sa tam zaujímavá akcia, ktorej
sme sa zúčastnili aj my. Muži a ženy v
historických kostýmoch nám predviedli
svoje lukostrelecké majstrovstvo a
porozprávali nám o lukoch – zbraniach,
ktoré v 9.-10. storočí používali Avari,
Maďari, Huni a iné nomádske kmene.
Ocitli sme sa tak vo víre udalostí z
hodín dejepisu :-) Najviac sa nám páčilo, že sme mali možnosť zastrieľať si z
luku a naučiť sa tak základy streľby z tejto nehlučnej a dokonalej loveckej i
vojenskej zbrane. Vďaka osobnej skúsenosti sme zistili, že streľba z luku je
ťažšia, ako sme si mysleli. Lukostrelci musia mať silné ruky, aby vládali
napnúť tetivu. Takže…musíme viac posilňovať ruky :-) Potešilo nás, že nás
lukostrelci pochválili. Dokonca Simu L. chceli do klubu!:-) Hoci kurz
lukostreľby trval dve hodiny, ešte stále v nás doznievajú zážitky z tohto
super popoludnia.

A aby sme nezabudli, na
nádvorí sa hral aj šach, a nie hocijaký! Šachovú
partiu so študentmi Gymnázia v Čadci si zahral aj
náš Dávid, hoci prehral, má náš obdiv, že sa pustil
nebojácne do hry s podstatne starším súperom.
Ako živé figúrky sa v tejto hre zúčastnili aj Danko,
Jožko a Majko. Chalani, tie čierne obleky vám
pristali! Poznajkovia, foto: Mgr. M.Mojtová, DE
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Možno by sa niekto ani nenazdal, ale keď sme sa ocitli po lete a prázdninách opäť
v škole, dozvedeli sme sa, že náš spolužiak Marek Piňák sa aj cez prázdniny
usilovne učil! Kto by tomu uveril... J Bol na jazykovom pobyte na Malte!
Keďže je to bývalá anglická kolónia, učil sa angličtinu. Hlavným mestom Malty je
Valeta a kto nevie, je to ostrov v Stredozemnom mori. Marekovi sa tam páčilo.
Navštívil ruiny starého divadla, ktoré zničili počas II. svetovej vojny, lebo si
mysleli, že je to továreň na zbrane. Marek cestoval na Maltu sám, býval s troma
Rusmi a asi teda pochytil aj niečo z ruštiny. Obyvatelia Malty sú podľa Mareka
milí a priateľskí. „Strávil som tam prekrásnych a slnečných 21 dní a bola to
najlepšia dovolenka, na ktorej som kedy bol.“ Marek P. a Ivana R. z 8.B

Koncom septembra p. uč. Vlčáková a p.uč. Paríš ponúkli žiakom 6. ročníka
možnosť navštíviť planetárium v Žiari nad Hronom. Najskôr sme však
zamierili priamo do stredu Európy – do Kremnice, keďže cesta viedla týmto
smerom. V planetáriu sme si najskôr pozreli prezentácie a potom sme
ďalekohľadom z balkóna pozorovali Slnko. Videli sme aj kopec, ktorý bol
vytvorený z odpadu, smetí a všetkého, čo ľudia vyhodili. Príroda s tým asi má čo
robiť! Za šiestakov Táňa Š. zo 6.A
Boli ste už niekedy v elektrárni??? My, 8.A, 8.B a 8.C sme tam boli 13. októbra! S p.uč.
Paríšom a p. uč. Vaňkovou. O siedmej nás pred školou čakal autobus, v ktorom bolo príjemne
teplo. Cestou nám pán učiteľ hovoril kopu zaujímavostí o Slovensku. Videli sme stavbu
najdlhšieho cestného tunela, sútoky riek a vodné nádrže, no a okolo obeda sme boli v cieli –
v elektrárni! Tam sme sa dozvedeli veci týkajúce sa energetiky a fyziky. Po prehliadke sme sa
ešte išli pozrieť na dve vodné nádrže, ktoré elektráreň používa na výrobu elektriny. Pri druhej
nám bola zima, lebo práve začínala snehová chumelica. Škoda, že bolo zamračené, pretože
sme nemohli vidieť nádheru Tatier. Napokon sme ešte navštívili prírodopisné múzeum. Boli
tam rôzne archeologické nálezy, geologická stavba Slovenska, rôzne horniny. Dozvedeli sme
sa rozdiel medzi stalagmitom a stalaktitom, ktoré môžeme obdivovať v jaskyniach. Videli
sme kosti, aj vypreparované zvieratá i hmyz. Bolo to fajn a určite niektorí z nás si domov
odniesli hlavu vedomostí i krásny zážitok. Ďakujeme. Ivana R. a Marek C. z 8.B
Dňa 19. novembra sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo vyhodnotenie súťaže
školských časopisov, ktorej sa zúčastnilo 12 škôl z Kysúc. A keďže naša ZŠ Nábrežná bola
jednou z nich, ani my sme nemohli chýbať na tomto podujatí. Po krátkom úvode
nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Nevyhrali sme. Vyhrali školy z Horných Kysúc, no
neboli sme smutní. Vracali sme sa s tortou na kolenách, ktorú súťažiacim darovala
pekáreň Vilija. Každá škola mala na torte titulnú stranu svojho časopisu. Tá naša sladká
odmena okrem toho, že bola krásna, aj dobre chutila. Domov sme sa vracali s úsmevom,
pretože nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa! Za redakčnú radu Maťa D. a Simona L. zo
7.A

21

Ten večer bol iný ako tie ostatné. Bol to strašidelný večer.
Že o čom píšeme, na čo myslíme?
Píšeme o jednej super akcii uskutočnenej na našej škole. S nápadom zorganizovať preddušičkový večer
s heslom „POĎME SA BÁŤ“ prišla naša triedna p.uč. Monika Mojtová, vraj, aby sme sa na chvíľu zastavili
a vkĺzli do sveta fantázie J.
Veľmi sme sa potešili, každý z nás tam chcel ísť. Halloweenská párty, možnosť zmeniť sa aspoň na
chvíľu na strašidelnú figúrku, to sme si predsa nemohli nechať ujsťJ. Sľubovalo to poriadnu zábavu!
A páčila sa nám aj myšlienka, aby sme sa - my = žiaci 7.A - zapojili do prípravy tohto projektu pre žiakov
nižších ročníkov, t.j. pre piatakov a šiestakov.
A ako to celé prebiehalo?
My siedmaci sme sa stretli už poobede, aby sme pripravili všetko potrebné. Upravili sme triedu,
postarali sme sa o strašidelnú výzdobu, ktorú sme si vopred doma prichystali, A tie vyrezávané tekvice,
ktoré priniesla Kaja a Dávid, nemali chybu! Nakoniec sme zapálili sviečky a prezliekli sme sa do
kostýmov. Trieda, v ktorej sme mali o 17.00. hod. privítať mladšie deti, sa zmenila na nepoznanie. Krátko
pred piatou sme zišli do vestibulu pre mladších spolužiakov a párty sa mohla začať (aj keď pre nás sa
vlastne začala už poobedeJ). Potešilo nás, že aj piatak Tomáš Poniščjak (5.A), piatačka Laura
Janíčková(5.A) a šiestak Palo Súkenník (6.B) prišli v prezlečení. V triede plnej čiernych mačiek, pavúkov,
tekvíc a sviečok prebehla okrem iného aj súťaž o najhrôzostrašnejší príbeh, ktorú vyhrala Laura J.z 5.AJ
. Počas večera sa mladší spolužiaci dozvedeli nové informácie o Tónovi Britvovi, o Plačke, o trolloch,
o zombie, o čiernej Anči, o Ohyzde,.... S hitparádou najstrašnejších oblúd z celého sveta oboznámili
prítomných upírka Sima L. a Maja, dušička Kaťa, čert Palko, robot Kiko, ale aj strigy Janka, Nika J., Kaja,
Táňa, Nika L., Sima Š. (metly rôznych značiek mali odparkované v kúte triedy J).
Prekvapením večera, ktoré pre nás všetkých pripravila pani učiteľka, boli tvorivé dielne počas ktorých
sme vyrábali halloweenské pohostenie na záverečnú hostinu. Pavúky, jednohubky s potkaním mäsom,
netopierí trus, hrobky, červíky,... sme ponúkli aj pánovi riaditeľovi. K týmto pochúťkam sme popíjali
protistrašidlový čaj J, ktorý s úsmevom všetkým servírovali Alicka Čavajdová (6.A), Janka a Palko ( 7.A)
V sviečkovej atmosfére pri čaji sme si prečítali aj príbehy z kníh kysuckého spisovateľa MUDr. Jozefa
Marca, o ktorom sme sa dozvedeli, že rád písal o vílach.
Večer sme ukončili riešením strašidelných rébusov a hlavolamov. S pamätným listom v rukách, s dobrou
náladou a peknou spomienkou sme odišli domov.
Čo dodať na záver?
Snáď len toľko, že si myslíme, že sa nám akcia vydarila, užili sme si to. A sme aj radi, že sme mohli takýto
príjemný, trošku strašidelný a netradičný večer stráviť so svojimi spolužiakmi, novými kamarátmi i fajn
učiteľmi.
A Domino povedal, že to bol jeden z jeho najlepších zážitkov J
„Dostrašenia!“
Pripravili. Simona Lehotská, Paľo Klučka, Dano Kubáščik, Táňa Staníková, 7.A
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masky

Pokus lietať

príbehy

Tvorivé dielne
hostina

Príprava na akciu

Kuk J

Foto: MM

Darovanie tekvice na ďalšiu párty
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Ide o sviatok, ktorý sa oslavuje
v posledný októbrový deň
najmä v USA, ale aj v Írsku,
vo Veľkej Británii, Kanade, Portoriku, Austrálii, na Novom Zélande. Oslavujú
ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré chodia strašiť do domov
susedov a za odmenu dostávajú sladkosti.

Z HISTÓRIE: Korene tohto pôvodne írskeho sviatku siahajú k starým Keltom, ktorí verili, že v posledný
októbrový deň sa duše mŕtvych vracajú na Zem. Preto im na cestu svietili svietnikmi vyrobenými z dyní
a prezliekali sa za strašidlá, aby oklamali zlých duchov. Sviatok volali „Samhain – sviatok mŕtvych, neživých“. V
pohanských a kresťanských časoch signalizoval koniec úrody a začiatok zimy. Keď si Rimania podmanili Keltov
v 1. stor.n.l., prebrali niektoré ich zvyklosti. Približne v 8. storočí kresťanská cirkev ustanovila 1. november
„sviatkom všetkých svätých“ k ucteniu si pamiatky všetkých svätých. Počas týchto sviatkov sa konali omše.
A omše týchto období dostali názov Allhallowmas (omša blahoslavených, svätých). Noc pred týmto sviatkom bola
známa ako All Hallows Eve alebo Halloweenen (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých). Napokon to
vyústilo do názvu Halloween. Pre tieto okolnosti niektorí tento sviatok volajú Predvečer sviatku všetkých
svätých. Niektoré zdroje uvádzajú, že tento pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain má pravdepodobne
väzbu aj na kresťanský sviatok všetkých svätých. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice
a vo vnútri je sviečka (volajú sa Jack O´Lanterns), ďalej čarodejnice, duchovia, čierne mačky, metly, oheň, príšery,
kostlivci a pod. Farby Halloweenu sú červená, žltá, oranžová.
A ČO HALLOWEEN U NÁS? Vďaka prelínaniu rôznych kultúr sa pomaly udomácňuje aj u nás na Slovensku .
Dospeláci, „musíme si priznať, že aj keď nechceme, dotýka sa to trochu aj nás. Žijeme vo svete už modernejšom,
ktorý nemôžme len tak prehliadnuť. A žijeme život so všetkým, čo nám prináša. Tým nechceme nikoho do ničoho
nútiť a dávame za pravdu, že my „Slováci” máme tiež svoje sviatky, ktoré sú tak isto svojou podstatou výnimočné
a sú „naše”. Ale svet je o deťoch, žijeme pre deti, milujeme ich, a tak ako sa deti naučili pozerať „Toma a Jerryho”,
alebo „disneyovky”, tak aj sviatok Halloween neunikne ich pozornosti a my sa musíme učiť niečomu novému,
bláznivému. Takže, povedzme si spolu, „yes” a poďme sa tak trochu poblázniť aj my, dospelí, spolu s našimi
deťmi.J“
Pripravila: Mgr. M. Mojtová, DE (zdroj : internet)

WE LEARN ENGLISH
V minulom školskom roku mali naše dve pani
učiteľky Mgr D. Vnuková a Mgr. E. Palicová
možnosť stretnúť sa s autorom Projectov
pánom Tomom Hutchinsonom, ktorý praje
našim žiakov veľa úspechov v práci.

V tomto školskom roku sme sa konečne
dočkali 3. edície učebníc angličtiny. Nové
Projecty sú viac prispôsobené potrebám škôl
na Slovensku a spĺňajú všetky požiadavky
na modernú učebnicu podľa Európskeho referenčného rámca. Čo to znamená? Naši
žiaci po skončení 9. ročníka by sa mali v anglickom jazyku dostať na tú istú úroveň
ako ich rovesníci v iných európskych krajinách. Prínosom je tiež pracovný zošit s CD.
Už ste ho vyskúšali?!?!
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Všetci vieme, že naša škola dostáva nový výzor.
Takto sme sa so zmenou tried pohrali na hodinách angličtiny.
Our school has been reconstructed since May. It`s getting to
have a nicer look.

Our classrooms are more comfortable,

clean, with new windows and furniture. How do you see them?
This is a description of classroom 5.A.
OUR CLASSROOM
Our classroom is on the second floor. It has got a number twenty-two. It is
between classrooms 7.A and 9.D. On the door there is a name 5.A. Our classroom
is big, light, clean, nice and comfortable. A floor is light brown and it is made of
plastic. The walls are white, red and light orange. In our classroom there are desks
and chairs. On the left side there are three big windows and five desks with chairs.
In the middle there are four desks. On the right side there are five desks, a basin, a
towel, pictures and cabinets. At the back there are pictures on the wall and flowers.
In front of the classroom there are a board, a teacher`s desk and a chair. On the
teacher`s desk there is a calendar. I like our new and nice classroom.
Kristínka Galvánková, 5.A
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TIP pre TEBA:
Ak sa učíš angličtinu, vystrihni si slovník so slovnou zásobou k článku a nalep si ho
do svojho zošita „Vocabulary“, rovnako môžeš urobiť s článkom Halloween :)
Pripravila: Mgr. Daniela Vnuková, AJ
Slovná zásoba / Wordlist:

in the middle of
on the right side
on the left side
in front of
between
made of ...
floor
classroom
comfortable
cabinet
dark
light
board
towel
basin

v strede
na pravej strane
na ľavej strane
vpredu
medzi
vyrobené z…
dlážka, poschodie
trieda, učebňa
pohodlný, útulný
vstavaná skriňa
tmavý, tma
svetlý, svetlo
tabuľa
uterák
umývadlo

Je tu opäť naša neúnavná pravidelná rubrika
Zdravá škola, ktorá bude po celý rok
zásobovať vitamínmi, minerálmi a zdravím
našich žiakov.
13. november - Medzinárodný deň
nevidiacich

- približne 12 miliónov ľudí v Európskej únii
užíva či niekedy v živote užívalo kokaín,
- v priemere každú hodinu zomrie jeden občan
Európskej únie na predávkovanie,
- v Európe dochádza každoročne k 7 000 až 8
000 úmrtiam v dôsledku užívania drog.
V snahe čeliť tomuto vážnemu problému dnes
Európska komisia uviedla novú iniciatívu s
názvom „EURÓPSKA AKCIA V OBLASTI
DROG“, ktorá je zameraná na zvýšenie
povedomia a informovanosti a jej hlavným
cieľom je vyzvať spoločnosť k aktivite a
zvýšiť informovanosť o drogách v rámci
Európskej únie. U detí rodičov, ktorí v ich
prítomnosti fajčia, môže fajčenie vyvolať nové
ochorenie astmou.

Je to na počesť Francúza Valentína HAUYA,
ktorý sa ako jeden z prvých začal zaujímať o
spoločenskú
a
kultúrnu
budúcnosť
nevidiacich a slabozrakých ľudí. V Paríži
založil prvú školu pre nevidiacich. Narodil sa
13. novembra 1745. Medzinárodný Deň
nevidiacich si pripomíname od roku 1946. V
roku 1771 sa zúčastnil na predstavení, ktoré
na súčasnom Námestí Svornosti v Paríži
(vtedy Námestie Ľudovíta XV.) pripravila
skupina nevidiacich zo Saint Ovide.
Valentina Haüya hlboko šokovalo, s akým
posmechom "vítali" postihnutých miestni
diváci. Hneď vtedy sa rozhodol, že založí
školu pre nevidiacich. Vzdelaný muž svoju
veľkú ideu, naučiť nevidiacich čítať, začal
realizovať.

15. november Európsky týždeň boja
proti drogám

18. november - Medzinárodný deň
bez fajčenia
Užívanie tabaku stále
patrí k najzávažnejším
rizikovým
faktorom
rozvoja ochorení, na
ktoré
v súčasnosti
zomiera
viac
ako
polovica ľudí na celom
svete. Väčšina z nich
začína s fajčením už pred 18. rokom a takmer
štvrtina z nich dokonca už pred dovŕšením 10.
roku. Deti, ktoré začínajú experimentovať
s fajčením v nižšom veku, sú náchylnejšie stať
sa náruživými fajčiarmi a ťažšie s tým
prestanú. Medzinárodný deň bez fajčenia sa
pripomína v tretí novembrový štvrtok z
iniciatívy
Medzinárodnej
spoločnosti
onkológov
a
pri
podpore
Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO).

Zdroje: www.infodrogy.sk, www.google.sk
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Na našej škole počas hodín Informatiky a na všetkých
počítačových krúžkoch prebieha veľká kampaň
zameraná na bezpečné a zodpovedné používanie
internetu a mobilných telefónov. Seriál vznikol z
iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektu
Zodpovedne.sk. Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových
technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži
nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú
rozprávky poučiť a pobaviť.
OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál,
ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej
tvorby pre deti a mládež. Prvé 4 pilotné časti mali
premiéru 8. októbra 2009 a zaoberajú sa témami:
•
•
•
•

Zatajovaný kamarát (Pedofília, grooming),
Bez kožušteka (Zverejňovanie erotiky),
Netancuj s vlkom (Zneužitie fotografií a videí),
Biele ovce (Diskriminácia, rasizmus na
internete)

V roku 2010 sa plánuje premiéra ďalších 8
pokračovaní seriálu. Spolu s rozprávkami vznikne
aj rovnomenný internetový portál s množstvom
poučného a zábavného obsahu pre najmenších
OVCE.sk.
Ak ti je ľúto, že v tvojom ročníku nie je povinná informatika, neváhaj a klikni na www.ovce.sk

Čo je šikanovanie
Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne a opakovane ubližuje druhým.
Znamená to, že niekto Tebe, alebo niekomu, kto sa nemôžeš brániť, robí niečo nepríjemné,
niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.
Šikanovanie je aj to
• keď Ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa Ti
• keď sa Ti vysmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa
dobre učíš, že poslúchaš učiteľov a pod.
• keď Ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa Ti, že ak to neurobíš, počarbe Ti
zošit, vysype Ti veci z tašky a pod.
• keď Ťa nútia odísť z vyučovania, alebo Ti nedovolia ísť zo školy domov
• keď Ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci
• keď Ti spolužiaci robia veci, ktoré sú Ti nepríjemné (napr. nadávajú Ti, strkajú do
Teba, schovávajú Ti veci, bijú Ťa)
• keď Ťa spolužiaci ignorujú a nevšímajú si Ťa
Keď sa voči Tebe niekto správa tak, ako je to vyššie uvedené,
potom pravdepodobne si obeťou šikanovania!
Často deti hovoria, že takéto správanie je v poriadku, že sa to môže, že to tak má byť.
To nie je pravda! Nikomu, ani Tebe, nesmie nikto
ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať!
Zdôver sa so svojim problémom niekomu, komu
dôveruješ: rodičom, učiteľom, starkej....
Pri prevencii pomôže aj táto webová stránka:
Pripravila: Mgr. R. Vlčková

www.prevenciasikanovania.sk
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CH R Í P K A
Ako chrániť seba aj ostatných...
Keď kýchaš
a kašleš, používaj
vreckovku.

Pravidelne si
umývaj ruky
mydlom a vodou
aspoň 20 sekúnd.
Len voda nestačí!

Ak máš príznaky
chrípky, drž sa
od ostatných
aspoň 1 meter!

Pri stretnutí sa
s blízkou osobou
nepozdravte
objatím, bozkom
ani potrasením
rúk!

Použité
jednorazové
vreckovky ihneď
odhadzuj do
smetného koša.

Ak máš príznaky
chrípky, zostaň
doma v posteli
a nechoď do školy,
vyhýbaj sa
miestam
s množstvom ľudí.

Ak máš príznaky
chrípky, s rodičmi
navštív lekára
a riaď sa jeho
inštrukciami.

Špinavými rukami
sa nedotýkaj tváre
– najmä nie očí,
úst a nosa.

Príznaky chrípky:
• Bolesť hlavy a svalov, kašeľ, kýchanie,
teplota, zimnica
jk
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Na našej škole sa uskutočnila anketa BREJKY, dve dievčatá zo 7.A triedy zisťovali, či nám
chutia. Zistilo sa, že až 77% ľudí si kupuje Brejky, a teda sú BREJKOHOLICI J
Z tohto počtu, 58,4% ľudí má rado práve
čokoládové Brejky.
Na druhom mieste sa nachádza VANILKOVÁ
príchuť – pretože 22,1% ľudí uprednostňuje
vanilkové Brejky. Len 19,5% ľudí najčastejšie
kupuje jahodové
vždy záhadne rýchlo vykúpia a nikdy ich nie je dosť

Brejky, ktoré sa však
doložených v automate ...

50,6% ľudí si kupuje Brejky 1krát za deň,
49,4% ľudí si kupuje Brejky aj viackrát za deň.
3 PRAVDY O MLIEKU
1/ Veda preukázala prospešnosť mlieka pre obsah proteínov a kalcia a ďalších pre
zdravie prospešných látok. Mlieko nie je vhodné pre konzumáciu iba pre osoby s
alergiou na mliečne bielkoviny či neznášanlivosť mliečneho cukru.
2/ Mlieko je všeobecne veľmi ľahko a dobre stráviteľná potravina, preto je súčasťou
rôznych diétnych postupov. Tzv. laktózová intolerancia (neznášanlivosť mlieka) sa
vyskytuje v priemere asi len u 2-10% populácie Európanov.
3/ Mlieko predávané v obchodoch je ošetrené podľa platných noriem tak, aby bolo
bezpečné, nemôže obsahovať žiadne rizikové mikroorganizmy.

Súťaž pre PÁTRAČOV!!! HĽADÁ sa NOVÁ PRÍCHUŤ BREJKY!!!
Napíš novú príchuť, nakresli Brejkyho a VYHRAJ! Všetky informácie nájdeš
na www.skolskemlieko.sk
Taktiež sa môžeš ODFOTIŤ s BREJKYM a poslať fotku do súťaže!
Pripravili: Martina Doová a Simona Lehotská, 7.A

29

Decká, popýtajte maminu alebo triednu pani učiteľku, aby Vám urobila super
ľahký jablkový koláč - zamaškrťte si spoločne na triednickej hodine a doprajte
svojmu telu jesennú nádielku vitamínov a aj trošku sladkého na jazýček! Tu je
recept...

Jesenný francúzsky jablkový koláč
Predhrejeme si rúru na 200 – 250°C.
Nachystáme si jabĺčka alebo hrušky.
Čerstvé treba zbaviť šupiek, no môžu byť aj
zavarené (koláč bude rýchlejšie urobený...).
Vyvaľkaným lístkovým cestom si vyložíme plech.
Musíme vyložiť dno plechu a okraje.
Spodok a boky popicháme vidličkou.
Po celej ploche rozložíme mesiačiky jabĺčok alebo aj hrušiek.
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Pripravíme si zálievku:
zmiešame vo veľkej miske 1 šľahačku
+ 150g práškového cukru,
pridáme 4 žĺtka a rozmixujeme ich
do toho + 1 balíček vanilkového cukru.
Rozmiešaným zalejeme ovocie naukladané na lístkovom ceste a dáme piecť.
Zálievka zo šľahačky postupne zhustne, vytvorí sa akoby puding.

Pečieme približne 40min na miernej teplote.
Zálievka zo šľahačky musí byť zhustnutá, aby bol koláč vhodný na rozkrojenie. Tesne
pred upečením môžeme posypať škoricovým cukrom.
TIP pre TEBA: Použiť okrúhly plech a rozkrájať ako tortu.

MŇAM!!!! To je lahôdka!
jk

Ani sa nenazdáme a bude tu Štedrý deň a Vianoce.
V supermarketoch
už
hrajú
vianočné
koledy
a v schránkach nachádzame letáky plné darčekových
nápadov. Naši žiaci pre Záškolák opísali vianočné zvyky,
ktoré si ich rodiny zachovávajú... Ako budeme tráviť
Vianoce?
...pred Vianocami na Mikuláša sa s kamarátmi oblečieme do masiek a pre mladších
súrodencov a známych urobíme prekvapenie /môžem potvrdiť, minulý rok boli aj u nás – p.
uč. A.Vlčková/, rozdávame i balíčky, ktoré pripraví mama. Všetci máme z toho radosť
a vždy sa nasmejeme...
/Maťa Doová, 7.A/
...chodím do kostola po Betlehémske svetlo, po večeri rozbaľujeme darčeky a nakoniec
zaspíme pri slovenských rozprávkach...
/Filip Ondrušek 8.B/
...na okraj štedrovečerného stola dáme mištičku a do nej počas večere trochu z každého
jedla pre neznámeho pocestného /starý ľudový zvyk = prejav pohostinnosti, pozn.red./,
počas večere nemáme prekrížené nohy, aby sme nemali nešťastie, pri večeri nesmú chýbať
mamine výborné koláčiky a starkina bábovka s mandľami... /Pavlínka Zichová, 8.C/
...pred štedrou večerou ozdobujeme stromček a pri tom spievame vianočné piesne, potom sa
modlíme pri rozsvietenom adventnom venci...
/Erik Cupec, 5.A/
...máme taký zvyk, že začíname jesť po pol šiestej, lebo naša starká vraví, že keď pôjde
ručička na hodinách dodola, pôjde počas roka všetko „dolu vodou“. /Denisa Kohútová, 5.A/
...a ešte máme takú tradíciu, že niektorá moja prapraprababka urobila anjelika, ktorý sa dáva
na vrch stromčeka a každé Vianoce ho tam dáva najmladší člen rodiny, čiže ja. Putoval
z rodiny do rodiny...
/Monika Bendová, 8.B/
...počúvame koledy, alebo ich sami hráme na harmonikách. Počas adventu si každý večer
pri adventnom venci čítame príbehy z biblie...
/Monika Mintáchová, 7.D/
... môj ocko vždy urobí vaječný likér, pred večerou sa pomodlíme a dá nám na čelo krížik
medom...
/Kika Galvánková, 5.A/
...pred večerou si umyjeme ruky vo vode, v ktorej sú mince, aby nám v novom roku
nechýbali peniaze...
/Monika Boráková, 7.D/
...pri večeri sa pomodlíme a zapálime všetky štyri sviečky na adventnom venci, pod stromček
dáme chlieb a cesnak a pod obrus peniaze...
/Miška Chovancová, 8.A/
...cez Vianoce sme v Rakúsku u rodiny, jeme plnenú kačku so šalátom a vanilkový puding
s karamelovou polevou. Modlíme sa a čítame si vianočné rozprávky. Neskôr máme perníky
s kakaom a zaželáme si Veselé Vianoce. Dedo sa prezlečie za Santu a donesie darčeky...
/Sofia Wasserbauer, 5.A/
...pred jedlom sa všetci spoločne pomodlíme, hlava rodiny urobí každému medom krížik na
čelo, aby sme boli celý rok dobrí ..
/Lenka Ščambová, 8.B/
...večer ideme ku starkej, aby nám nebolo smutno a aby sme boli ako rodina všetci pokope...
/Simonka Čimborová, 8.B/
...tradične pozeráme rozprávku Tri oriešky pre Popolušku...
/Monika Cibulová 8.A/
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• 1.X. Okresné kolo vo futbale žiakov ZŠ „Liga majstrov“
Boje o postup zo skupiny sme zvládli nasledovne:
ZŠ Nábrežná – Nesluša 5:0 , ZŠ Nábrežná – Snežnica 5:0 , ZŠ Nábrežná – Kys.Lieskovec 0:0
• 7.X. Okresné kolo vo futbale žiakov ZŠ „Liga majstrov“ – Finálová skupina
Opäť sa hralo na trávnatom ihrisku MŠK KNM , kde proti sebe nastúpili postupujúci z dvoch
skupín: ZŠ Nábrežná , ZŠ Kys.Lieskovec, ZŠ Clementisova a ZŠ Dol.Potok. Naša škola
prehrala nad Clementisovou 1:2 , ale vyhrala nad Kys.Lieskovcom 2:0 , takže S.Lobodass,
D.Čičala, P.Kopyčiar, K.Drnda, J.Kotrč, V.Ficek, S.Čavajda, M.Jašurek, B.Osika, L.Halúska,
D.Holiač, T. Minár, M.Ďuriak, P.Jurák obsadili konečné 3. miesto.
• 9.X. II.roč.školskej ligy vo florbale žiakov ZŠ – 1.kolo
ZŠ Clementisova – ZŠ Nábrežná 11:7 ( 3:6 , 7:6 , 11:7)
ZŠ Dol.Potok – ZŠ Clementisova 6:25 ( 1:9 , 2:17 , 6:25 )
ZŠ Nábrežná – ZŠ Dol.Potok 17:3 (4:0 , 9:2 , 17:3 )
O farby školy bojovali: Ľ.Cabada, J.Šustek, J.Hruška,
M.Urban, P.Jurák, D.Čičala, P.Kopyčiar, J.Kotrč,
M.Jašurek, B.Osika
• 15.X. Okresné kolo v cezpoľnom behu:
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* Peter Jurák 2.miesto (chlapci celkovo 3.miesto)
* Júlia Kopasová 3.miesto (dievčatá celkovo 4.miesto)
• 5.XI. I.roč.školskej ligy vo florbale žiačok ZŠ – 1.kolo: 2. miesto
Za našu školu nastúpili: A.Krenželáková, I.Richtáriková, L.Ščambová, A.Mečárová,
N.Čuláková, J.Kopasová, P.Kekelyová, A.Božeková, N.Mečárová
• 20.XI. II.roč.školskej ligy vo florbale žiakov ZŠ – 2.kolo
ZŠ Nábrežná – ZŠ Clementisova 6:11 (4:4 , 5:10 , 6:11 )
ZŠ Dol.Potok – ZŚ Nábrežná 5:13 (1:5 , 3:9 , 5:13 )
ZŠ Clementisova – ZŠ Dol.Potok 15.4 ( 6:1 , 12:4 , 15:4 )
Tentokrát nastúpili: M.Urban, Ľ.Cabada, P.Jurák, J.Jantulík, J.Kotrč, M.Jašurek,
B.Osika, M.Justh
Po 2.kole vedie ZŠ Clementisova, 3.miesto patrí Dolinskému Potoku a stred, teda 2.miesto
našej škole!
* Krátky oznam: Pre nedostatok žiakov , nie snehu , sa LV 2010 na 99% neuskutoční. *
* Na mesiac DECEMBER sa pripravuje: ROPE SKIPPING, SILOVÝ TROJBOJ, VIANOČNÝ
TURNAJ – VYBÍJANÁ , FUTBAL , FLORBAL – 2.KOLO DIEVČATÁ *
*********************
SÚŤAŽ
*********************
UČME SA KREATÍVNE ! EkoFond,n.f., zriadený SPP,a.s., vyhlasuje v školskom roku
2009/2010 súťaž pre II.st. ZŠ o najkreatívnejšie projektové vzdelávanie na tému:
„ ENERGIA V DOPRAVE – ako budeme jazdiť v budúcnosti?“ .
www.ekofond.sk
Súťaž začína 16.11.2009 a uzávierka patrí dátumu 26.2.2010

® I.J.2009

ŠROTOVNÉ , ŠKOLA PO NOVOM , BYE-BYE STARÉ ČASY , NOVINKY ,
MODERNIZÁCIA ... TOTO VŠETKO MAJÚ SPOLOČNÉ NASLEDOVNÉ FOTOGRAFIE
...staré časy...

... nové časy...
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... lavice a stoličky na dôchodku ...

... batoľatá v triedach ...

... hra aj vonku ...

... bezbariérový prístup ...
...farebnosť ...

®I.J.2009

V posledný školský októbrový deň sa naša škola zúčastnila v DK v KNM na koncerte
kysuckonovomestskej hudobnej skupiny IN COMMA. Super na tomto koncerte bolo to,
že sme si zaspievali a aj zatancovali! O tom, ako sa nám koncert páčil, svedčia
fotografie:
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Foto : Mgr. M. Mojtová

V októbri

sa

vestibule

našej

uskutočnila
školy

vo

výstava

ovocia a zeleniny, ktorú neskôr
nahradili

vystavené

aranžérske

práce žiakov. Ovocie a zelenina,
známe
spestrili

i menej

známe

svojimi

druhy,
farbami

priestranstvo v škole a nejednému sa chcelo zahryznúť do vystaveného
jabĺčka alebo hrušky. Aranžérske práce boli zhotovené z prírodného
i umelého materiálu a celej výstavke šéfovala p. uč. Galgaňáková.
Pripravil: Marek Macuš, 7.C

Postrehy a komentáre žiakov k životu na našej škole...
5.A Nepáči sa nám, že musíme vykladať stoličky na lavice. Na iných školách to tak nerobia.
Potom sú lavice špinavé a my na nich rozbaľujeme desiatu. Ani tabuľa nie je dobrá. Nedá sa
zdvihnúť. Tri dievčatá z našej triedy - K.Galvánková, A.Čurajová, V.Bajánková nás
reprezentovali na recitačnej súťaži v Mestskej knižnici. V našej triede máme od 30.11.
vianočný stromček. /E. Cupec/
6.B Na telocviku hrávame my, dievčatá, vybíjanú. Zvyčajne hrávame s „ áčkarkami“. Keď
vyhráme, veľmi sa radujeme. Nikdy sa ale nad ostatnými dievčatami nevyvyšujeme. Maťa
M. je naozaj dobrá, bez nej by sme asi nevyhrali. /M.Baculová/
6.D V Jednu novembrovú sobotu sa niektorí žiaci z našej triedy zúčastnili turistickej
vychádzky na starý hrad Strečno. Cestovali sme vlakom aj autobusom. Viedli nás p.učiteľky
Galgaňáková a Vaňková. Vrátili sme sa okolo 16.hod. Bolo nám dobre. /M. Kopyčiarová,
I. Slivková /
7.B Do triedy nám prišla nová žiačka. Volá sa Barborka Mazúrová. Boli sme na ňu všetci
zvedaví, a tak sme ju „ bombardovali“ otázkami. Dozvedeli sme sa, že: v siedmom ročníku
začala navštevovať Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebyla v Trnave, pretože má
rada balet. Kvôli bývaniu na internáte a ďaleko od rodiny sa rozhodla vrátiť do rodného KNM
a aj tu navštevuje hodiny tanca a klavíra. Veríme, že si našu školu a triedu obľúbi a prajeme
jej, aby svoj talent využila. /D. Maxianová, J. Ochodničan/
7.C Tieto nové tabule sú nevhodné, pretože sa s nimi nedá hýbať. Nižším žiakom sa na ne
zle píše. V našej triede ju mali už vymeniť pred chrípkovými prázdninami, pretože je v nej
vzduchová bublina, a tiež sa veľmi zle zotierajú. Zadná strana tabule je biela – nepíše sa na
ňu kriedou. A fixky mali byt už dávno!!! Tak kde sú??? /M. Macuš/
9.B Viete, čo je periskop? Používa sa aj v ponorkách a slúži na pozorovanie mimo zorného
uhla pozorovateľa. My sme si ho vyrobili na laboratórnych prácach z fyziky. Stačil nám na to
tvrdý papier a dve zrkadlá. Bolo to zaujímavé. /Ľ.Vlček/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logické hádanky
l. Robil si praženicu a utopil sa. Prečo?
2. Išiel si jeden zajac –hop. Išiel si druhý hop-hop. A tretí si išiel hop-hop- hop.
Kam si išli?
3. Ako treba vyhodiť loptu, aby sa nám vrátila naspať a nesmie sa od ničoho odraziť?
4. Prišiel Fero do obchodu a vypýtal si vodu. Predavač naňho namieril zbraň. Fero sa
poďakoval a odišiel. Prečo sa tak stalo?
5. Jeden muž býva na 10 poschodí. Keď prší, vyvezie sa na 10. poschodie, ale keď
neprší, vyjde iba na 7.poschodie a tie tri poschodia prejde pešo. Prečo???
!!! Odpovede nájdete na konci časopisu.
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Múdre hlavy napísali, že...
* Personifikácia je prenesenie ľudských práv na neživé predmety. /5.C/
správne: prenesenie ľudských vlastností na neživé predmety
* Ľudí vítajú predo dvermi ich verejné mačky. /5.C/
správne: verné mačky
* Pri dostatku vlahy má aj dobytok lepšiu postavu. /5.C/
správne: lepšiu pastvu
* Pastieri vyháňajú zvieratá na pašiu. /5.C/
správne : na pašu
* Verím v Boha...... trpel za vlády Poncia Pilota....
/M.P., 8.B na hod. náboženstva/
* ... ľudia mohli zjesť toľko pôdy, koľko potrebovali....
/F.O., 8.B na hod. dejepisu/
* Najväčšie vidiecke sídlo anglickej kráľovnej je: Londýn!
Správne: Windsor /niektorí deviataci z 9.D/
* Vysvetli aforizmus: „Iba príroda robí veľké veci zadarmo.“
Vysvetlenie: Príroda urobila Tatry a nemuseli sme za to nič platiť. /7.B/
*Vypíš postavy z básne Branko!
Odpoveď: Branko, zlí ľudia, spolupracovníci Branka.
Rozumej: zlí ľudia = Turci, spolupracovníci = ľudia z dediny /7.B/
Pripravila : I. Richtáriková, 8.B

Riešenia logických hádaniek: 1. Robil si ju v ponorke a pripálila sa mu. Chcel vyvetrať, preto otvoril poklop.
Dnu sa začala valiť vody, a tak sa utopil. 2. Na nervy. 3. Nad seba – gravitácia sa už o ostatné postará. 4. Fero
mal štikútku. Keď naňho predavač namieril zbraň, Fero sa naľakal a prestal štikútať. 5. Muž je trpaslík, a keď
prší, tak dáždnikom stlačí číslo 10, ale bez dáždnika dočiahne len číslo 7

Ďakujeme prispievateľom do tohto čísla školského časopisu, ako aj aktívnym
redaktorom spomedzi žiakov. Záškolák je vydávaný z iniciatívy niektorých
žiakov a učiteľov v snahe zmapovať život na našej škole a informovať tak aj
širokú verejnosť. Za myšlienku vydávať na škole tento časopis ďakujeme
Mgr. Danke Čepelovej J, ktorá nám predala žezlo pokračovať v tomto diele.

Želáme Vám všetkým príjemné vianočné sviatky, veľa oddychu počas
zimných prázdnin a NECH VÁM SVETLO OD ANJELIKA PO CELÝ ROK
V SRDIACH BLIKÁ!
Mgr. Anna Vlčková a Mgr. Jolana Kubišová
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