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HMLA nad RIEKOU KYSUCA
Raz jedna dievčina išla ku rieke Kysuca. Išla prať bielizeň. Stretla tam vodníka so
zelenými vlasmi a čiernymi očami. Dievčina sa zľakla, ale vodník jej povedal, aby sa
nebála, že jej neublíži. Vodník jej sľúbil, že ak si ho vezme za muža, daruje jej
nesmrteľnosť a zahrnie ju veľkým bohatstvom. Dievčina mu to prisľúbila, ale chcela sa
ešte rozlúčiť so svojimi blízkymi. Oni ju nechceli pustiť, ale napriek všetkým zákazom
išla. Vošla do rieky a vodník jej ukázal všetky bohatstvá a krásy vodného kráľovstva.
Svoje slovo dodržal a urobil ju nesmrteľnou. Keď jej bolo smutno, tak ako víla sa
vznášala ako ľahučká hmla a pozerala sa na svojich súrodencov a rodičov. Vodník bol
k nej veľmi dobrý, a preto ho nikdy neopustila. Ako krehká hmla sa vždy objaví nad
riekou Kysuca.
Marián Hollý, 6.D

SMUTNÁ HÚSENICA
Bolo jedno chladné jarné ráno. Všetky chrobáčiky sa stretli na lúke. Bol tam mravec
Adam, húsenica Renátka, pavúk Róbert i lienka Janka. Húsenica bola veľmi nešťastná.
Mala pocit, že je celkom zbytočná. Niektoré chrobáčiky sa jej smiali.
Svoj smútok zajedala veľkým množstvom zelených lístkov. Jedného dňa
húsenica Renátka zmizla. Všetci jej kamaráti boli veľmi prekvapení.
Neprišla ani v priebehu niekoľkých dní. Až raz, v jedno pekné ráno, keď
slniečko krásne hrialo, predstúpil pred pavúka, mravca a lienku modrý
motýľ. Vysvetlilo sa, že z húsenice sa vyliahlo krásne stvorenie.
Skutočná krása je skrytá hlboko vo vnútri každého z nás.
Richard Balát, 6.C

AKO VZNIKLA KYSUCKÁ BRÁNA
Ľudia si nevedeli vysvetliť, ako vznikla Kysucká brána.
Kysučania mali mnohí názory a tu je jeden z nich. Dvaja
kamaráti sa hrali na lúke. Začalo sa stmievať a chlapci
nestihli prísť domov. Pretože bolo leto a noci boli teplé,
rozhodli sa, že prespia na lúke. Ležali a pritom sa pozerali
na oblohu. Tá bola nádherná, všade samá hviezda. Po chvíli
zbadali padajúcu hviezdu. Chlapci vyslovili svoje želaniedva vrchy. Hviezda spadla pred nich a vytvorila dva vrchy.
Chlapci sa tu hrávali, až kým nevyrástli. A tie vrchy tam
doteraz stoja. Ľudia ich nazvali Kysucká brána.
Lenka Plevková, 6.D

Ahojte !!!
Tak som tu zas! Váš nový Záškolák. Len si vo mne zalistujte! Mám pre Vás celú kopu
zaujímavosti zo súťaží i mimoškolských podujatí. Prečítajte si o tých, ktorí šíria dobré meno
našej školy a možno to aj Vás ostatných bude k podobným vynikajúcim výsledkom pobádať.
Jedným z takých žiakov je už niekoľko rokov Peťo Jurák z 9.A. Taký malý „polyhistor“ našej
školy. Dúfam, že v budúcom čísle nám o sebe prezradí viac on sám. Tešíme sa.
Klop-klop. To klope jar. Je už za dverami. A jarné mesiace sú plné významných dní, ktoré nám
ozvláštňujú náš uponáhľaný svet. Niektoré si len pripomíname, iné prežívame veľmi intenzívne.
Najskôr si spomeňme, že marec je Mesiac knihy a Mesiac internetu, a potom , že:
19.3. Medzinárodný deň astronómie
21.3. Prvý jarný deň, ale aj Svetový deň poézie, a aj Medzinárodný deň materinského jazyka
22.3. Svetový deň vody
23.3. Svetový deň meteorológie
24.3. Svetový deň bez počítačov /Shutdownday/
27.3 Svetový deň divadla
28.3. Deň učiteľov, no a ten by ste v žiadnom prípade nemali prehliadnuť. Kvietkom si uctiť
prácu Vašich pedagógov, zablahoželať, urobiť z hodiny malú slávnosť, pripraviť si krátky
program... čo keby ste to vyskúšali? /28.3.1592 sa narodil Ján Amos Komenský, český teológ,
filozof a hlavne pedagóg a „učiteľ národov“/
V tomto mesiaci si tiež spomeňme na 210. výročie narodenia štúrovského básnika Andreja
Sládkoviča, 105.výr. narodenia zakladateľa sci-fi literatúry Julesa Verna, 200. výročie narodenia
slávneho hudobného skladateľa Frédérica Chopina, 90.výročie otvorenia SND v Bratislave... Ale
tiež, že napr. v marci r. 1900 bol založený slávny futbalový klub Ajax Amsterdam, že 10.3. 1876
vynálezca telefónu A.Graham Bell uskutočnil prvý telefonický hovor, keď povedal: „Mr.
Watson, come here, I want to see you.“, že 13.3.1934!!! sa v USA „narodil“ Waltovi Disneyovi
animovaný Káčer Donald...
No a čo nám prinesie apríl – Mesiac lesov? Samozrejme „bláznivý“ deň, kedy sa snažíme
„dobehnúť“ svojich spolužiakov rôznymi žartíkmi. /Jeden z tipov: Vydesene sa pozrieť na
kamarátku a vykríknuť: „Uáá, čo to máš na krku?!“ A keď to splní účel, nasleduje: „Aha, hlavu.“/
1.4. Deň vtáctva a viete prečo? Ornitológovia zistili, že jar k nám prilieta zvyčajne z Afriky
okolo 30 miliónov sťahovavých vtákov. Z toho najviac v apríli, asi 20 miliónov. Chráňme našich
operencov! Ich spev v prírode /už ste sa niekedy započúvali?/ nenahradí ani Horehronie.
2.4. Deň detskej knihy!!!!!! Čítame málo, niektorí ešte menej a niektorí vôbec. Ale sú aj takí,
ktorí čítajú radi, a tých chválime.
7.4. Deň narcisov, kedy si nezabudnime priniesť nejakú tú „korunku“ navyše na zakúpenie
symbolického kvietka, čím prispejeme do zbierky na šľachetnú vec a symbolicky vyjadríme
„nie“ rakovine.
22.4. Deň Zeme, ktorý môžeme využiť na rozhovor so sebou, akou troškou by sme sa aj my
mohli podieľať na vylepšení nášho správania sa .... vzťahu.... k Modrej planéte.
A nakoniec to najlepšie, v apríli si pripomíname najväčší kresťanský sviatok Veľkú noc a s ním
spojené voľné dni. Nezabudnime na duchovnú podstatu veľkonočných sviatkov a prežime ich
radostne v kruhu našich najbližších!!!
redakcia

Hokejista Miloš Roman – obyčajný chalan zo 4.A triedy...
Áno. Je to tak. Miloš je náš spolužiak a super kamarát. Nie je namyslený, je priateľský,
dobre sa učí, rád pomôže i povystrája. V triede je obľúbený.
Málokto však už vie, nevedeli sme to dokonca ani
niektorí v triede, že Miloš sa už ako 2-ročný motal
rád na zimnom štadióne, kde jeho starší brat
Michal (mimochodom tiež žiak našej školy) už
korčuľoval v Kraso klube Žilina. Ako 4-ročného
rodičia aj Miloša prihlásili do školy korčuľovania.
Ako

6-ročný

začal

navštevovať

hokejovú

prípravku v Žiline, kde sa zúčastnil rôznych
zápasov na Slovensku i v Čechách. Keď mal 7
rokov, bol zaregistrovaný v hokejovom klube
Oceláři Třinec, kde mali vytvorené lepšie
podmienky.
V sezóne 2007/2008 a 2008/2009 sa stal náš
spolužiak Miloš najlepším strelcom a hráčom
v jeho ročníku. V lete 2009 sa zúčastnil výberu
v Prahe na zápas ATOME 2010 do Kanady v Quebecu. A Miloš ako jediný Slovák v mužstve
sa stal ich kapitánom. Obsadili tam pekné 9. miesto z 50 družstiev. O jeho pobyte i zápasoch
sme si pravidelne pozerali novinky na stránke www.avantgardsport.cz , kde sme si pozreli
napríklad stretnutie Miloša s hokejovou legendou Mariánom Šťastným, ale aj jednotlivé
zápasy počas jeho pobytu v Kanade, či atrakcie, ktoré navštívili. Za jeho úspechmi stojí veľa
práce i odriekania. Mnohým sa nám páčilo, že mal možnosť letieť do Kanady. Vtedy by sme
si to s nim boli radi vymenili. Ale skoré vstávanie, hodiny tréningov i finančné náklady celej
rodiny to je to, čo mnohí už tak nevidíme. Veď Miloš mnohokrát vstával už o 4. hodine ráno,
aby prišiel včas na tréning a odtiaľ rovno do školy. Veľakrát sa musel učiť po večeroch
a možno by sa tiež bol vtedy radšej pozrel na film, či pobehal s kamarátmi po vonku, alebo sa
zahral na počítači. Veľkú podporu má samozrejme v rodine. Bez nich by to isto nefungovalo.
Rodina ho podporuje finančne, ale venuje mu aj svoj voľný čas.
Sme radi, že máme takého spolužiaka, ktorý aj keď sa vrátil z Kanady, bol taký istý obyčajný
chalan ako aj predtým. Dúfame, že takým perfektným chalanom, kamarátom a spolužiakom
pre nás zostane aj naďalej. A Miloš, nech sa Ti darí aj naďalej. V športe, ale aj v škole!
Spolužiaci zo 4.A triedy + tr. uč. Jana Vlčková

... a jeho starší brat hokejista Michal Roman zo 6.A triedy
MICHAL, BAVÍ ŤA HOKEJ???
-Samozrejme!!! Na hokeji sa mi najviac páčia bodyčeky (tvrdé
strety hráčov) a nádherné góly.
V AKOM VEKU ŤA ZAČAL ZAUJÍMAŤ HOKEJ???
-Prvýkrát som sa postavil na korčule, keď som mal 3 roky.
Vďaka otcovi. Ale môj otec hokej nehral, rodičia mu to
nedovolili.
AKO ČASTO TRÉNUJEŠ???
-Trénujem 5krát do týždňa a cez víkendy máme zápasy. V lete
máme iba suchú prípravu, ale chodím aj na hokejové kempy.
Hokejová sezóna a zápasy začínajú v septembri a končia
v máji. Trénujem v Čechách, kde nás rodičia vozia, mama aj
otec. Keď je ráno tréning, vstávame aj o 4.hodine ráno. AKÍ SU TVOJI SPOLUHRÁČI???
-Spoluhráčov mám perfektných a dôležité je, že si s nimi rozumiem. S bratom sme hrali na
prípravných zápasoch spolu v päťke. Hráme v rovnakom tíme.
PODPORUJÚ ŤA SPOLUŽIACI V HOKEJI??
-Áno, čiastočne.
BOL SI V KANADE, AKO STE REPREZENTOVALI???
-V Kanade sme boli druhýkrát. Naposledy vo februári, kedy sme hrali s hokejistami z NHL. V Kanade
sme vypadli v štvrťfinále s Vancourom.
AKO SI ZVLÁDOL CESTU PONAD ATLANTIK A ČASOVÝ POSUN?
Časový posun v Kanade som zvládol v pohode, len som sa skôr zobudil.
Cesta tam trvala okolo 9 hodín, čo je dosť dlho.
URČITE MÁŠ AJ INÉ ZÁLUBY, PREZRADÍŠ NÁM AKÉ??
-Voľného času moc nemám. Keď môžem, idem von s kamarátmi a hráme futbal alebo hokej.
JE ŤAŽKÉ BYŤ DOBRÝ HOKEJISTA A ZÁROVEŇ DOBRÝ ŽIAK. AKO TO VŠETKO STÍHAŠ??
-Úlohy píšem častokrát v noci, aj o 22:00-23:00 a ešte niekedy aj v škole. Môj najobľúbenejší predmet
je samozrejme telesná výchova. Bavia ma športy.
KOĽKO SI DAL NAPOSLEDY GÓLOV??
- Ligový zápas=7:0 pre nás som dal ja 3 góly. (BRAVÓ!)
KTORÉHO HOKEJISTU OBDIVUJEŠ? CHCEŠ HRAŤ V BUDÚCNOSTI V NHL?
Obdivujem Marca Savarda, je to hráč Bostonu. Má perfektný prehľad na ľade. Hrať v NHL chcem, je
to sen asi každého hokejistu!
ĎAKUJEME za rozhovor.

Pripravili: Michaela Hrušková, Róbert Škulec, 7.D

............ v podaní prvákov
Zvoní, zvoní zvonček malý,
Vianoce sú pred dverami
rozvoniava celý dom
vianočný je plný stôl.

A keď sa sviečočka slávnostne zapáli
nie v jedných očičkách iskrička zažiari.
Iskrička radosti po líčku sa zgúľa
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia.

Konečne nadišiel ten dlho očakávaný decembrový deň, na ktorý sa
všetci prváci veľmi tešili. Už sa nevedeli dočkať, kedy sa pochvália pred
svojimi rodičmi, starými rodičmi i súrodencami, čo všetko si pre nich
spolu s pani učiteľkami pripravili. V bohatom programe okrem básničiek
a pesničiek nechýbalo ani divadielko, či hra na husliach. Odmenou pre
deti bol nielen neutíchajúci potlesk, ale aj chutné a sladké občerstvenie.
Všetci sme odchádzali domov plní vianočnej nálady a v očakávaní
kúzelných sviatkov roka - VIANOC.
Pani učiteľky 1. ročníka

Aj tento rok sme prežili jedno predvianočné popoludnie v Kysuckom múzeu, kde nás
zobrala vedúca nášho historicko-poznávacieho krúžku p.uč. Mgr. Monika Mojtová. Po
minuloročnom úspechu tejto akcie, sme si ju nenechali ujsť ani tentokrát. Pochutili sme
si na plackách s medom i cesnakom, na hrachovej kaši,…Vianočnú atmosféru
znásobila vôňa i chuť čerstvo upečených vianočných oblátok či perníčkov. Mali sme
zároveň možnosť vypočuť si koncert žiačky Luciana Pavarottiho a pozrieť si výstavu
žiakov Strednej odbornej školy strojníckej v KNM - študijný odbor Umelecko-remeselné
spracúvanie kovov so zameraním na kováčske práce a práce zámočníkov. Najviac sa
nám páčila kovová socha kováča v životnej veľkosti a vojenské brnenie. A vlastne,
všetko bolo fajnJ

Poznajkovia, foto Mgr. M.Mojtová

Začalo sa to veľkými prípravami. Mamy, ale aj
staré mamy napiekli šišky a iné koláčiky. Deti
spolu s rodičmi vyberali, ale aj vyrábali krásne
masky. Pani učiteľky prvých ročníkov spolu
s deťmi nachystali tanečný parket a stoly na
pripravené dobroty. A veľká zábava sa mohla
začať. Tanečný parket sa hmýril rôznymi
princeznami,
tanečnicami,
čarodejnicami,
rytiermi... Tanečné kolá sa striedali so
súťažnými kolami, do ktorých
sa zapojili všetky deti. Nové
sily chodili deti načerpať
k prehýbajúcim sa stolom s
dobrotami. Medzi hosťami
sme mohli privítať pána
riaditeľa, ale aj rodičov
a starých rodičov detí. Naše
podujatie opúšťali všetky
masky
v role
víťazov
s darčekmi v ruke.
Pripravila: Mgr. J.Bandurová

V sobotný podvečer o 19. hodine sa začal ďalší, v poradí už 9.ročník Školského plesu
na ZŠ Nábrežná, ktorý moderovala p. A.Ďuriaková a prípitkom otvoril p. riaditeľ
I.Drexler. Tradične sála praskala vo švíkoch, účastníci sa zabávali pri dobrej hudbe,
pochutnávali si na špecialitách kuchyne i studených misách, usmievali sa do objektívu
fotoaparátu. V bufete prebiehali debaty o programe, ktorým spestrili úvod žiaci našej
školy a hostia z tanečnej skupiny Street White Style.
Z hostí, ktorí prijali pozvanie, môžeme spomenúť p. L.Vendrinského, okresného
metodika oddelenia školstva, soc.vecí a zdravotníctva a P.Záteka s manželkou, riaditeľa
ZŠ Dolinský potok. Ďakujeme všetkým účinkujúcim pod vedením p.uč. A.Vlčkovej,
tradičnému DJ-jovi, flashfotoreportérovi I.Jurkovičovi, organizačnému štábu, školskej
kuchyni a sponzorom, vďaka ktorým bola tombola opäť pútavým ohnivkom večera. Zo
zákulisia sme sa dozvedeli, že len čo sa ples skončil, mnohí sa už tešia na nový. ☺
(viac foto na : www.zsnabreznaknm.sk)
☺ I.J.

Poznávame naše folklórne tradície
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde....to sú
slová známej slovenskej ľudovej piesne, ktorá v tomto
čase znela na mnohých miestach Slovenska. Poznajú ju
dobre i naši druháci zo Základnej školy Nábrežná
Kysucké Nové Mesto. Pani učiteľky Mgr. Koptáková,
Mgr. Jakubíková a Mgr. Vráblová pripravili pre svojich
žiakov
druhákov
„Fašiangový
deň“
a výstavu
originálnych masiek. Vyučovanie sa zmenilo na pútavý svet ľudových tradícii.
Malé cigánky, strašidelné ježibaby, ľahučké víly, udatní rytieri,
nebojácni vojaci, zajkovia, motýliky a veselí šaškovia pátrali po histórii
fašiangových zvykov. Zistili, že fašiangy sú najveselšie obdobie počas
roka, majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom
spojeným s prelomom zimy a jari. Začínajú sa na Troch kráľov a
končia sa Popolcovou stredou. V tomto období sa odohráva veľa akcií svadby, zabíjačky, tanečné zábavy. Koniec fašiangov je spojený so
sprievodom maškár: turoňa, kozy, medveďa, koňa, čerta, smrtky... a s
obchádzaním domov. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme
aj vypiť. K typickému pečivu "na ponúkanie" patrili smažené šišky. Tieto dobroty vďaka
šikovným mamičkám nechýbali ani našim druhákom. Vyvrcholením
fašiangových sviatkov je posledná muzika spojená s pochovávaním
basy.
Mnohé dediny i naše mesto si tieto obyčaje zachovávajú dodnes.
Veselej atmosfére tohto dňa prispela krásna výzdoba priestorov
školy, o ktorú sa postarali pani učiteľky. Tvorivosť a fantázia deti sa
prejavila pri výrobe pestrofarebných šaškov, s ktorými sa zapojili do
súťažnej výstavy. Na záver si pozreli prezentáciu zo skutočného
sprievodu maškár. Každé dieťa získalo na pamiatku veselý fašiangový diplom a sladkú
odmenu.
Bol to deň plný zážitkov a deti získali nové informácie prostredníctvom hry a zábavy.
Takto získané poznatky sa vštepujú priamo do ich srdiečka a vzbudzujú záujem o naše
folklórne tradície.
Pripravila: Mgr. Štefánia Koptáková

Vo februári konečne nadišiel ten správny zimný čas. Perinbaba nám zoslala bohatú
snehovú nádielku. A my, druháci, sme sa vybrali na vytúženú sánkovačku.
Prešli sme mestom až k časti Horná Skotňa, „ miesto činu“ bolo takmer na dosah.
Niektorých už boleli aj nohy, ale na sánkach či klzákoch sa na nejakú tú boľačku
okamžite zabudlo. Dráha bola úžasná a rýchla. Deťúrence ju otestovali na boboch,
sánkach, iní na klzákoch a niektorí i na igelitoch. Každý športový výkon sa počítal.
Očká našich žiakov žiarili, smiali sa a výskali od radosti. Nezabudnuteľný bol pohľad
na tie usmiate a šťastné detské tváre. A navyše sme boli na čerstvom vzduchu a urobili
sme niečo aj pre svoje zdravie!
Nech žije PANI ZIMA!

Pripravila: Mgr. K. Jakubíková

Smäd, hlad a choroby – nevyliečiteľné aj tie, ktoré by sa vyliečiť dali, ale na lieky nie sú peniaze... Zdá sa
vám to ako zlý sen? Pre ľudí v africkej Ugande je to každodenný život. AIDS zúri všade. Skoro na každom
kroku vidíte siroty, vojna ich pripravila o rodičov. V niektorých rodinách sa hlavou rodiny stávajú dvanásťalebo trinásťročné deti. V rodine pijú všetci z jedného pohára. Chodiť do školy je tu nadštandard, no deti
chcú chodiť do školy, chcú sa vzdelávať a veľa detí chce byť doktormi, aby mohli pomáhať ľuďom.
Na učebné pomôcky však nemajú peniaze. Počas vojny deti dávali do bojových táborov a nútili ich bojovať.
Ak to odmietli, mučili ich, lámali im ruky aj nohy.

I keď žijeme na jednej planéte, naše svety sú
rozličné...

Predstavte si, že naša planéta je ako jablko. Jedna polovica
vyzerá byť zdravá, šťavnatá a chutná, avšak tá druhá je
zhnitá. Skúste si odpovedať na
otázku, čo sa stane so zdravou
polovicou o niekoľko rokov?
Všetky deti majú právo na školu, jedlo, voľný čas, rodinu,
lásku....
No polovica detí vo svete nevie, čo je to pero, papier. Voľný
čas majú len zriedkakedy, i ten využívajú na opatrovanie
vlastných súrodencov. Ich lopty sú len hlina obalená v listoch stromov.
Preto vznikol Unicef, aby pomohol vyrovnať tieto nedostatky. Pomáha deťom spoznávať svet ,na ktorý majú právo!!
P r e s t a ň m e t o l e r o v a ť d v e t v á r e s v e t a!
Aj naša škola patrí k stovkám ďalších základných a stredných škôl na Slovensku, ktoré jednoduchým
spôsobom a s podporou UNICEF zapájajú rozvojové vzdelávanie do svojho
vyučovania. Zapojením žiakov do predaja vianočných pohľadníc UNICEF
podporujeme dlhodobé projekty UNICEF na pomoc deťom v ohrození.

Zapojením žiakov do kampane Týždeň modrého gombíka - môžu žiaci
vlastným pričinením ovplyvniť osud a lepší život
detí v Afrike, ktoré potrebujú pomoc.
Miléniové rozvojové ciele sú všeobecne akceptovaným rámcom pre meranie pokroku
vo svete a pozornosť sveta upriamujú na dosiahnutie významného zlepšenia kvality
života ľudí. Určujú kritériá pre rozvojové, ako aj pre bohaté krajiny a medzinárodné
organizácie, ktoré podporujú rozvojové programy.

1 ● Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
2 ● Dosiahnuť, aby všetci získali základné vzdelanie
3 ● Presadzovať rovnosť pohlaví a podporiť ženy
4 ● Znížiť úmrtnosť detí
5 ● Zlepšiť starostlivosť o ženu v tehotenstve a počas pôrodu
6 ● Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám
7 ● Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia
8 ● Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj
Spracovali žiaci 5. – 9. ročníka na etickej výchove

My všetci a Jeden svet
Dňa 2. februára sme sa vybrali do Žiliny, aby sme sa zúčastnili filmového festivalu s
názvom Jeden svet. Pani učiteľka triedna Mgr. Monika Mojtová nám vybavila
projekciu niekoľkých filmov, ktoré sa týkali problematiky ľudských práv. V Stanici
Žilina-Záriečie sme už boli, návšteva tohto miesta vždy zaručovala niečo zaujímavé.

Pozreli sme si film o 11-ročnom indickom dievčati Kamar, ktorá bola veľmi výrečná a
bezprostredná. A bola aj predčasne dospelá, namiesto školy či detských hier musela
totiž tvrdo pracovať. Zdobila lacné plastové náramky blyšťavými kamienkami, často
ani nedostala za prácu peniaze. Vo filme sme videli, že Kamar trápilo, že mama jej
nedovolí chodiť do školy, pretože bez jej pomoci by
rodina len ťažko prežila.
Záber
z filmu
o Kamar

V ďalšom filme sme sa zoznámili s africkým
chlapcom Mame Ngorom. Film hovoril o obrej
skládke (smetisku) Mbeubeus, na ktorú privážajú
kolóny nákladných áut z neďalekého senegalského
Dakaru a viac než tisíc ton odpadu denne. Napriek
obrovskému
zápachu,
hrozbe
infekcie
či
nebezpečenstvu zranenia sa týmito odpadkami prehrabávajú tisíce chudobných
Afričanov, vrátane detí, aby prežili. A tento
Mame Ngor tam žil a pracoval...
Spomedzi premietnutých filmov nás tieto dva
filmy zaujali najviac. Bolo to veľmi poučné, lebo
sme si zas raz uvedomili, ako sa máme v
živote dobre. J
J.Vlčková, 7.A, foto p.uč. M.Mojtová
Jednou z ďalších príležitostí spoznať poslanie
organizácie UNICEF bolo aj stretnutie s jej
aktivistkami, ktoré navštívili koncom februára našu
školu. Rôzne aktivity, hry a zaujímavé rozprávanie
nás utvrdili v presvedčení, že posudzovať ľudí podľa
farby pleti, výzoru, či náboženského presvedčenia nie
je správne. Dozvedeli sme sa, že dobrovoľníkom
UNICEF sa môže stať každý, kto dovŕši vek 15
rokov a chce pomáhať. Podmienkou je vyplniť
registračný formulár. Viac nájdete na stránke
www.unicef.sk v sekcii Dobrovoľníci. Ľ.Vlček, 9.B

Zábery z filmu o Mame Ngorovi

Spevácky zvonček
15.12. 2009 sa v triede hudobnej výchovy uskutočnilo školské kolo Zvončeka.
Účastníkov povzbudil najmladší súťažiaci, ktorý spieval ako prvý, keďže je z prvého
ročníka. Potom sa pokračovalo tradičným spôsobom - podľa ročníkov, od najmladších
po najstarších. Na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo už 16.12. 2009 postúpili dve
dievčatá Alicka Čavajdová 6.A a Monika Mintáchová zo 7.D. V Dome kultúry sa
predviedli pred porotou, ktorej členmi boli: naša pani učiteľka O. Štefánková, p. Jozef
Pavlusík a pani učiteľka základnej umeleckej školy E. Králiková. Alica spievala Tri
oriešky pre Popolušku od Ivety Bartošovej. Monika si vybrala vianočnú ľudovú pieseň
Viem ja kostolíček. Na moderátorku sa zahrala Janka Pavlusíková. Monika sa umiestnila
v kategórii 5.-9.ročník základných škôl na 3. mieste, a tak jej srdečne blahoželáme.
Účastníci mali poskytnuté aj občerstvenie, aby im nevyschli hlasivky a dobre sa im
spievalo. Tešíme sa na Zvonček, ktorý bude zase o rok.
Marek Macúš a Michaela Hrušková zo 7.C,D

Biblická olympiáda
Viacerí sa iste pýtate: Čo to vlastne je? O čo tam ide? A načo vôbec je? No tak my vám
všetkým na tieto otázky odpovieme... Na hodine náboženskej výchovy sa v každej triede
7.-9. ročníka urobil malý testík, ktorý zostavili naše pani katechétky z učebnej látky. Traja
žiaci z každej triedy, ktorí mali najviac bodov z tejto "mini" previerky, išli na školské kolo.
Práve toto školské kolo sa uskutočnilo 27.1.2010 o 14. hodine v triede 9.B. Tu sa zišli všetci,
ktorí sa učili JAKUBOV A FILEMONOV LIST. Z týchto listov boli v teste otázky, ktoré boli
zrejme dosť ťažké pretože siedmaci boli dokonca chytrejší a úspešnejší ako deviataci. No
aj tak: Klobúk dole decká... Po napísaní testu sa mohli účastníci občerstviť (mňam).
Umiestnenie vyzeralo takto:
1.miesto – trieda 7.C: Macúš, Vybíralová, Trúchly;
2.miesto – trieda 8.A: Chovancová, Božeková , Ondrušková
3.miesto – trieda 7.D: Hrušková, Mintáchová, Škulec
Výsledky aj s fotkami sú na nástenke NV. Môžete si ich tam pozrieť :-)!
Michaela Hrušková a Monika Mintáchová zo 7.D

Geografická olympiáda
10.2.2010 sa uskutočnilo v DK KNM okresné kolo Geografickej olympiády. Aj v tomto roku
si úspešne počínali naši žiaci. V prehľade uvádzame:
5.roč. – 1.m Ivana Baliarová; 77b
2.m Filip Mihalda; 73b
4.m Lukáš Marek; 73b
5.m Ľubka Oravcová; 70b
6.roč. – 1.m Pavol Súkeník; 74b
7.roč. – 1.m Táňa Staníková; 78b
8.roč. – 2.m Dávid Súkeník; 82b
3.m Filip Švábik; 81b
9.roč. – 1.m Peter Jurák; 78b
4.m Dávid Brezina; 72b
5.m Adriána Čelková; 70b
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí tak úspešne reprezentovali
našu školu. V marci sa bude konať krajské kolo, do ktorého postúpili žiaci: Súkeník P.,
Staníková, Súkeník D., Švábik, Jurák. Ako si budú počínať na krajskom kole, o tom vás
budeme informovať v ďalšom čísle.
Pripravili: Mgr. M.Vlčáková. a Mgr. I.Jurkovič

Úspechy v Olympiáde z anglického jazyka
Všetko sa to začalo v jeden decembrový utorok o 9.30. hod., keď sa zatvorili dvere na
jazykovom laboratóriu. Pani učiteľky angličtiny Mgr. D. Vnuková a Mgr. E. Palicová nás privítali a
rozdelili do dvoch skupín, a to 1A, v ktorej boli žiaci 5. – 7. ročníka a 1B, kde boli zaradení žiaci
8. a 9. triedy. Hneď po tom, ako sme boli zaradení do skupín, sme začali s písomnou časťou, v
ktorej sme si zmerali sily najmä v gramatike, ale aj v slovíčkach a počúvaní. Po prvej dlhej časti
sme mali prestávku na obed a hneď potom sme začali s druhou časťou, ktorá bola oveľa dlhšia a
prebiehala ústnou formou.
Celá olympiáda -školské kolo- sa skončila okolo
štvrtej hodiny poobede, ale žiaci išli postupne, podľa
čísla, ktoré si vylosovali a ten, kto skončil poslednú
časť anglickej olympiády, mohol ísť domov. Vo
štvrtok po 6. hodine sme sa dozvedeli výsledky
olympiády. Zhodou okolností všetky dievčatá zo
7.A, ktoré sa na olympiáde zúčastnili sa umiestnili
na prvých štyroch miestach v skupine 1A: Prvá
bola Janka Vlčková , druhá Martinka Doová, na
treťom mieste sa umiestnila Tánička Staníková a
len o bod menej mala Katarína Košutová, ktorá
bola štvrtá. Žiaci zo skupiny 1A aj 1B, ktorí sa
umiestnili na prvých troch miestach, získali aj vecné
ceny a diplomy. A ostatní dostali taktiež diplomy a
sladkú maličkosť. Všetkým ešte raz blahoželáme.
Aj v okresnom kole olympiády, ktoré sa konalo
v CVČ KNM po školských kolách, sme zožali
úspechy! Naša Martinka Doová zvíťazila!!!
K 2. miestu jej úprimne blahoželáme! A Janka
Vlčková získala krásne 2. miesto, aj jej
blahoželáme a obom dievčatám zároveň želáme
veľa ďalších úspechov.
Za 7.A napísala J. Vlčková, foto. p.uč. D. Vnuková

Keďže anglickej olympiády sa zúčastnili aj nezávislí pozorovatelia Robo a Monika zo 7.D,
pripájame aj ich postrehy: Ako sme spovedali žiakov, ktorí sa zúčastnili tejto olympiády, prezradili
nám, že to bolo veľmi náročné. Nie všetci boli so svojimi výsledkami spokojní. To, že testy boli
náročné, nám potvrdila aj pani učiteľka Palicová: „Testy boli veľmi náročné, ale museli byť také,
lebo sme vyberali najlepších žiakov. V okresnom kole sú testy náročné a naši šikovní žiaci tam
musia obstáť.“ Niektorí žiaci sa venujú angličtine viac, napríklad tým, že chodia na jazykovú školu
a doma sa učia tiež viac, nielen to, čo preberú v škole. Jednou z disciplín bolo tzv. Picture story –
rozprávanie podľa obrázku. Najlepšie sa to podarilo Dávidovi Súkeníkovi z 8.A. Rozprával plynulo
a vytvoril príbeh. Bolo ťažké ho zastaviť. Chceme ešte upozorniť na žiakov, ktorí sa presúvali po
chodbách. Boli veľmi hluční, nebol tam pokoj, hoci olympiáda prebiehala na najvyššom poschodí.
Dosť vyrušovali žiakov na olympiáde a tí sa nemohli sústrediť!
Pripravili: Monika Mintáchová a Róbert Škulec, 7.D

4. kolo školskej olympiády v NEMECKOM JAZYKU
Dňa 9. decembra 2009 sa uskutočnilo v poradí už 4. školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
na našej škole, ktoré prebiehalo v jazykovej učebni. Pod taktovkou vyučujúcich nemeckého jazyka
si svoje vedomosti a zručnosti porovnávali 4 žiaci v kategórii 1A /šiestaci/ a 11 žiakov v kategórii
1B /ôsmaci/. Súťaž bola rozdelená na písomnú a ústnu časť. Písomná časť obsahovala:
1. počúvanie s porozumením – na základe prečítaného textu vyučujúcou museli zodpovedať na
zadané otázky, 2. čítanie s porozumením – žiaci dostali krátky text, ktorí si museli najskôr
prečítať a potom zodpovedať na otázky, či sa zadaná informácia nachádza v texte alebo nie,
3. gramatický test. Vo všetkých troch častiach sa nachádzali aj neznáme slovíčka a tu museli
účastníci preukázať aj svoje „dedukčné“ schopnosti. Po písomnej časti nastal čas na malé
občerstvenie na doplnenie energie. Po oprave testov nasledovala ústna časť, ktorá sa skladala z 2
častí: 1.časť - vytvorenie príbehu podľa obrázku, 2.časť – súťažiaci porozprávali o dvoch témach
samostatne /tie sú vybraté skúšajúcimi/ a k tomu dostali aj otázky od skúšajúcich k danej téme, na
ktoré museli odpovedať. Po ústnej časti porota zrátala body všetkých účastníkov a takto to
dopadlo:
1A : 1. miesto Pavol Súkeník 6.B
1B : 1.miesto Martin Plevko 8.A
2. miesto Kristína Baculová 6.B
2.miesto Michaela Chovancová 8.A
3.miesto Maja Mikitiuková 6.B
3.miesto Filip Fábik 8.A

Chcete to skúsiť i vy? Máte odvahu prísť? O rok budete mať možnosť! Tešíme sa na vás!
Pripravila: Mgr. Slávka Svrčková, foto p. uč. I. Jurkovič
„Písomná časť bola ťažká, na hodinách nemeckého jazyka mávame ľahšie testy. Nachádzalo sa
tam veľa slovíčok, ktoré sme sa ešte neučili. Ale nás to neodradilo. Najťažšia časť bola
počúvanie s porozumením. Kým sme čakali na vyhodnotenie písomnej časti, pani učiteľky nám
dali občerstvenie /obložený rožok, dobošku a džús/. Potešilo nás to, pretože nám už riadne
„vyhladlo“ z toľkého premýšľania. Ďakujeme im, že na nás mysleli!“
Súťažiaci zo 6.B

Dňa 15.1. a 18.1 2010 sa na našej škole konal zápis prváčikov. Celkovo
sa prihlásilo na našu školu 64 nádejných žiakov.
Budúci prváci si otestovali svoje schopnosti pri rôznych úlohách za
pomoci našich pani učiteliek 1. stupňa. Opisovali obrázky, určovali
geometrické tvary, spievali i recitovali. Za odmenu dostali balíček s
praktickými pomôckami pre prváka a ešte si mohli vybrať z nespočetného
množstva darčekov pripravených žiakmi a pani učiteľkami. Našli tu
zvieratká, košíčky, hodiny, stojany na ceruzky a mnohé iné.
Chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám 1. stupňa a pani zástupkyni Čepelovej za
výborný priebeh zápisu a prípravu darčekov, pani učiteľkám výtvarnej výchovy tiež za
prípravu darčekov, pani učiteľkám 2. ročníka za krásnu snehuliacku výzdobu.
Rodičovskej rade, pánovi Šteinigerovi a pánovi riaditeľovi Drexlerovi ďakujeme za
finančný príspevok. Najviac však naše poďakovanie patrí rodičom zapísaných detí,
ktorí zverili svoje ratolesti do rúk našich učiteľov. Verím, že ich dôveru nesklameme a
budú sa v našej škole cítiť príjemne.
Pripravila: Mgr. K. Jakubíková

ZAČIATOK FRANCÚZKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE
Tento rok sa na našej škole začali siedmaci opäť po čase
učiť francúzštinu. Aj preto dňa 17. februára 2010 ku
nám znova zavítala skupina Francúzov z Rive de Gier.
Prišli sa zoznámiť s našimi siedmakmi a prišli na
týždeň na Slovensko s cieľom nadviazať priateľstvo
a navzájom sa spoznávať. Vybrali si práve naše mesto,
ktoré je počtom obyvateľov aj históriou podobné tomu
vo Francúzsku.
Najskôr celú delegáciu privítal p. riaditeľ PaedDr. Igor
Drexler. Následne tanečníci a speváci zo školského súboru Nábrežníček privítali hostí
krátkym hudobným programom vo vestibule školy a odovzdali im aj malý darček na
pamiatku – farebný košíček s kvietkom. S úsmevom
na tvári a dobre naladení sa potom všetci presunuli
do jazykového laboratória, kde už čakalo 15 žiakov 7.
ročníka (z tried 7.A a 7.B), ktorí sa od septembra
usilovne venujú štúdiu francúzskeho jazyka. Tí mali
možnosť na vlastné oči vidieť a na vlastné uši počuť
spevavú reč ozajstných Francúzov, ktorí sa do hodiny
aktívne zapojili a spestrili žiakom celú ukážkovú
hodinu. Žiaci reagovali spontánne a veselo, okrem
čítania francúzskeho textu z učebnice a písania
francúzskych slovies
aj zarecitovali riekanky
a básničky, ktoré sa naučili. Zopakovali si aj číslovky
a hra s číslami v podaní jedného z Francúzov,
zameraná na porozumenie počutého výrazu, iba
dokázala, že Francúzi môžu byť spokojní, ako sa ich
jazyk rozširuje po svete. Úroveň otvorenej hodiny
napokon
okomentovali
samotní
Francúzi
a odchádzali s pocitom, že žiaci toho za 5 mesiacov
zvládli neúrekom. V učebniach informatiky sme
vyrušili druhákov, pozreli sme si novo vybavenú
učebňu IKT, ktorá bola aj pre cudzincov príjemným
prekvapením. Ku deviatakom vošli práve v čase
písania testu z nemeckého jazyka, a keď v tejto triede
zbadali mapu Francúzska, poskočilo im srdiečko
a zároveň sa porozhliadli po triede. Nový vzhľad
budovy školy ocenili a zároveň sa neprestali čudovať,
aká je ZŠ Nábrežná veľká škola. Keďže bol čas obeda,
po návšteve zborovne a po diskusii o možnej
spolupráci sa celá návšteva odobrala do školskej jedálne, kde zožala úspech paradajková
polievka s chutným filé a zemiakovou kašou.
Jk

Ako išiel Martin Čelko
študovať do sveta ...

Výborný žiak, dobrý kamarát, džentlmen, každému pomôže, dá
odpísať úlohu, je skromný, perfektne sa vyzná v počítačoch, víťaz
školskej súťaže v silovom trojboji a navyše dobre vyzerá. Takto
opísali Martina spolužiaci, keď ho nominovali do mestskej ankety
Detský čin roka. V závere listu sa uvádza: „Neurobil jeden veľký
skutok, ale sto malých.“ Tlieskali sme mu na slávnostnom vyhodnotení, kde si prevzal
hlavnú cenu z rúk primátora mesta.
Vždy sa správal rozvážne, situáciu najprv zhodnotil, rozhodnutia dobre zvážil a potom konal.
A zrazu nás všetkých šokoval! Možno sme to spočiatku nebrali ani vážne. Asi týždeň predtým sme
sa /naša bývalá 9.A/ vrátili z talianskeho San Rema zo svetového festivalu kreativity a všetci boli
ešte mysľou v nádherných končinách tejto slnečnej krajiny, ktorá nás očarila. Palmy, more,
Monaco, luxusné jachty... Každý sa chcel vrátiť. V tom čase už boli všetci prijatí na stredné školy,
a tak si list, ktorý oznamoval možnosť štúdia na strednej škole v Taliansku, prečítali len ako
„perličku“, že aj takéto možnosti sú... Vtedy sa Martin zdvihol a všetkým oznámil, že on tam veru
pôjde. Dobrý fór, pomysleli si všetci. Ktorého deviataka by už len rodičia pustili za hranice?! No
predsa toho, komu bezvýhradne veria, dôverujú a vedia, že nesklame. A potom malo všetko rýchly
spád. Tlačivá, formuláre, telefonáty... všetko zmanažoval takmer sám. A dnes ho tu máme na
návšteve. Meter osemdesiat v plnej kráse. A pýtame sa: Neľutuješ svoje rozhodnutie?
„Rozhodol by som sa určite rovnako, rád skúšam nové veci! A ak by som mal možnosť, určite by
som skúsil aj inú krajinu ako Taliansko... napr. také Anglicko!“. Študuje na severe krajiny v meste
s názvom Pordenone. Ide o odbornú školu Centro Formazione Professionale zameranú na
marketing, ekonómiu, obchod a popritom študuje aj komunikáciu a psychológiu. Zlepšuje si svoje
jazykové znalosti z angličtiny, nemčiny a už po pol roku rozpráva plynule aj po taliansky. „Trvalo
mi to také 2 – 3 mesiace, kým so sa naučil poriadne komunikovať,“ dodáva. Keďže internát je
vzdialený asi na pol hodinu cesty, vyspávať nemôže. Vstáva o 6h.30, do školy cestujú autobusom
a po škole sa vracajú naspäť na internáty až o 16h.30. V škole je od 8. do 16.hodiny. Potom sa ešte
1 – 2 hodiny denne učí. Tak dlho sa zdržiavať v škole je pre Slovákov nezvyčajné! Tak aké sú
výhody talianskej školy? „No, mávajú dlhšie letné prázdniny(cca 3 mesiace) naposledy boli
dokonca 3 a pol mesiaca, v triede nás je málo - len 6 žiakov.“ Taliani majú dlhé 120 minútové
hodiny. Čo všetko stihnú za takú dlhú hodinu? „Opakovanie učiva, písanie poznámok, vysvetlenie
a otázky z novej látky. Ale ja by som bol za predĺženie jednej vyučovacej hodiny aj na Slovensku,
pretože za ten čas sa dá toho stihnúť viac!“ Keďže princíp talianskej školy sa odlišuje od
slovenskej, Martin v súčasnosti vybavuje administratívne záležitosti, aby si neskôr mohol urobiť
maturitu aj na Slovensku. Zdá sa však, že aj napriek tomu, že jeho rodičia ostali po Martinovom
nápade zaskočení, ich spoločné rozhodnutie skúsiť študovať v inej krajine, nevyšlo na zmar. Martin
si rozšíril rozhľad, skúsil slobodu rozhodovania, možno sa mu však občas zacnelo za rodičmi
a súrodencami, keď si namiesto nedeľného obeda prihrieval sám sáčkovú polievku. Ale jemu sa tak
v Taliansku zapáčilo, že už si robí plány na leto – zájsť na dlhšie do prímorského letoviska.

P.S: Na túto školu netreba monitor ani vysvedčenia. Stačí ukončená Základná škola.
Kto by mal záujem, môže Martinovi napísať na: m.celko.knm.@gmail.com.
Pripravili: Dominika Sýkorová, 9.D a Mgr. Anna Vlčková

Trieda v nových šatách :-)
V jedno decembrové popoludnie sme sa zišli, aby sme
si sami skrášlili našu triedu. Pôvodne bola prevažne
zelenožltá, no dodanie červených lavíc a stoličiek na
celé 1. poschodie školy, znamenalo pre našu triedu
koniec tejto obľúbenej farebnej kombinácie. A tak sme
sa rozhodli konaťJ a dať triede „nové šaty“, nech je
nejaká pekná zmena. Z triedneho fondu sme kúpili
červenú farbu, štetce,... a premaľovali sme rámy
násteniek a lišty na skrinkách, čím sme v triede
dosiahli trojkombináciu červenej, zelenej a žltej farby.
K skrášleniu našej triedy prispeli aj textílie so vzorom
divých makov na zelenožltom podklade. Bol to nápad
našej triednej - p.uč. Mgr. M. Mojtovej. Pani učiteľka
matematiky Mgr. V. Bodoová to tiež označila za

romantické, čo nás, samozrejme, potešilo
a upevnilo naše presvedčenie, že je to ok J
Do tejto úpravy triedy sa zapojili všetci členovia
triedy a ani nám nevadilo, že sa táto
skrášľovacia akcia skončila až večer. Podľa
nás všetkých to určite stálo zatoJ Trieda teraz
naozaj pôsobí príjemne, určite sa nám v nej
bude lepšie učiťJ
žiaci 7.A

Oddych

v

prírode

Zimný januárový deň, 16.januára 2010, sme sa zúčastnili turistickej vychádzky s cieľom
Vyšné Vane – Krásno nad Kysucou. Bola to studená a zasnežená sobota. Zišli sme sa na
autobusovej stanici a doviezli do Krásna. Odtiaľ sme pešo došli až k chate pani učiteľky
Mgr. Vierky Ševecovej. Posadali sme si na lavičky a vrhli sa na svoje desiaty. Niektorí
mali i špekáčiky, ktoré si opiekli na ohni. Najedení sme sa mohli naháňať a guľovať na
veľkej zasneženej lúke. Bol to krásny deň prežitý zdravo v prírode.
Matúš Jančošek, 5.A
PRELOŽ VETU, ktorú povedal vynálezca telefónu A.Graham
Bell pri prvom telefonickom hovore! Troch vylosovaných čaká
sladký balíček alebo čokoládový Zajko! Odpovede treba hodiť
do krabice označenej logom Záškolák vo vestibule školy!
Pomôcka: veta v angličtine sa nachádza v článku v časopise!!!

Dňa 9.XII. prebehla u nás na škole v priestoroch IKT
učebne počítačová súťaž konaná pod záštitou CVČ KNM.
Názov hovoril za všetko POČÍTAČ – MÔJ
POMOCNÍK. Hlavnou témou boli DROGY. (Postup si
vybojovali po školských kolách.)12 súťažiacich spomedzi
troch mestských škôl viac ako hodinu surfovalo na
internete , hľadalo proti tejto civilizačnej pohrome
nejaké poznatky, ktoré potom prerozprávali za pomoci
programu Microsoft PowerPoint vo svojej prezentácii.
Po vyhodnotení 3-člennej poroty sú výsledky
nasledujúce: 1.m. Marek Mahanský(ZŠ Nábrežná,8.B) ,
2.m. Michal Falát(ZŠ Dol.potok), 3.m. Marek Caban(ZŠ
Nábrežná,8.B), 4.m. Gabriela Šramková(ZŠ Nábrežná,9.B).
☺I.J.

V roku 2009 sa konala Národná konferencia o školskom športe (NKŠŠ) , na ktorej padli slová,
že školský šport má nezastupiteľný podiel na výchove. Dalo by sa povedať, že šport pri formovaní
osobnosti ponúka priam neobmedzené možnosti. V časovom horizonte niekoľkých mesiacov treba
pripraviť koncepciu školských športových súťaží tak, aby vo svojom obsahu komplexne spĺňala
základné ciele školského športu na Slovensku.
Ďalšie projekty, ktoré aktívne bojujú proti drogám sú športové súťaže. Podľa časopisu
Slovenská asociácia športu na školách a Kalokagatia na Slovensku (Londýn) je nadpis:
SPOLOČNÝ CIEĽ? ŠPORTUJÚCE DETI!
hádam dosť výstižný. Športový kalendár sa rozrastá . Hrá sa pod záštitou nových partnerov. Treba
spomenúť Futbalový Jednota cup (5+brankár, kategória mladší žiaci, starší žiaci, staršie žiačky),
McDonalds cup vo futsale najmenších, plus tzv. LIGA MAJSTROV, Nestlé basket cup (začínajúci
basketbalisti 6.,7.roč.), Orion Florbal cup(mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky), ... takže dá sa
z čoho vybrať a športom porovnávať svoju zdatnosť, obratnosť a pripravenosť.

☺I.J.

Od posledného spravodajstva sa roztrhlo vrece so športovými súťažami. Prinášame vám
zbierku úspechov žiakov našej školy, ktorí nelenili a bojovali o naše farby.
December 2009
*Silový trojboj žiakov ZŠ (tlak na lavičke-bicepsový zdvih–mŕtvy ťah) – každoročne sa koná
súťaž silných chlapcov v posilňovni našej školy. Prvé tri miesta však obsadili žiaci zo ZŠ
Clementisova. Takže našim žiakom ostáva do budúceho roku „jemne“ potrénovať , zdravo sa
stravovať a pravidelne cvičiť na hodinách telesnej výchovy, aby sa prvenstvá opäť vrátili.
*Rope skipping – súťaž v preskokoch cez švihadlo. Ľavá noha, pravá noha, znožmo, súčet
preskokov určí víťaza. V medzitriednych kolách sa tu vystriedalo a zaskákalo okolo stovky
žiakov. Rekordy školy však tento rok nepadli, vždy dúfame, že to bude nabudúce.
3.2.2010 * Okresné kolo súťaže „ORION FLORBAL CUP“
– mladší žiaci
☺1.m☺
Výsledky: ZŠ Nábrežná–ZŠ Clementisova 2:0, ZŠ Dol.potok-ZŠ
Nábrežná 0:8, ZŠ Povina-ZŠ Nábrežná 0:5, ZŠ Rudina-ZŠ
Nábrežná 0:8
Pre našu školu získali zlato : M.Kučera, F.Mihalda, K.Tuček,
M.Vašek, M.Michalec, D.Jakubík, J.Kubík, L.Franc, M.Lisko,
M.Roman (najlepší strelec 9gólov)
3.2.2010 *Okresné kolo súťaže „ORION FLORBAL CUP“ – mladšie žiačky ☺1.m☺
Výsledky: ZŠ Nábrežná–ZŠ Clementisova 1:0, ZŠ Rudina-ZŠ Nábrežná 0:3
Našu školu reprezentovali: M.Mičianová (najlepší strelec 3 góly), E.Božeková, B.Mrenková,
M.Jureková, A.Čavajdová, K.Žideková, S.Čuláková, T.Švaňová, Z.Nagyová
Obe družstvá postupujú do krajského finále, ktoré sa odohrá na Orave.
5.2.2010 *Okresné kolo súťaže „ORION FLORBAL CUP“ – starší žiaci
☺2.m☺
Výsledky: ZŠ Nábrežná–ZŠ Clementisova 0:0, ZŠ Dol.potok-ZŠ Nábrežná 2:1, ZŠ
Povina-ZŠ Nábrežná 0:1
Za našu školu bojovali: M.Urban, J.Kotrč, M.Jašurek, Ľ.Cabada, P.Jurák, J.Jantulík,
B.Osika, M.Pajtáš, M.Roman
5.2.2010 *Okresné kolo súťaže „ORION FLORBAL CUP“ – staršie žiačky ☺2.m☺
Výsledky: ZŠ Nábrežná–ZŠ Clementisova 1:1, ZŠ Dol.Potok-ZŠ Nábrežná 1:2, ZŠ Povina-ZŠ
Nábrežná 0:1, ZŠ Rudina-ZŠ Nábrežná 0:7
V hale postupne nastúpili tieto dievčatá: J.Šoukalová, V.Škoríková, J.Kopasová, I.Ščambová,
A.Čelková, M.Neveďalová, N.Fábiková, G.Šramková
9.2.2010 *Okresné kolo BASKETBAL žiakov ZŠ
☺2.m☺
Výsledky v kocke: ZŠ Nábrežná–ZŠ Clementisova 4:14, ZŠ Dol.potok-ZŠ Nábrežná 9:10, ZŠ
Povina-ZŠ Nábrežná 4:13, ZŠ Kys.Lieskovec-ZŠ Nábrežná 5:25
Hrali sme s týmitochlapcami: M.Piňák, T.Ďuriš, M.Radolský, P.Jurák, M.Ďuriak,
Ľ.Cabada, M.Jašurek, J.Kotrč, M.Urban, Ľ.Vlček, M.Plevko, D.Súkeník
9.2.2009 *Okresné kolo BASKETBAL žiakov ZŠ ☺2.m☺
Dievčenské koše padali nasledovne: ZŠ Nábrežná–ZŠ Clementisova 16:6, ZŠ Povina-ZŠ
Nábrežná 14:14, ZŠ Kys.Lieskovec-ZŠ Nábrežná 18:18
(fotografie súťažiacich sa tentoraz objavia vo fotogalérii Záškoláka)

☺I.J.

***V tejto časti zverejníme, tentoraz bez komentára k fotkám, športujúcu mládež .***

☺FLORBAL

☺SILOVÝ TROJBOJ

☺ BASKETBAL

☺ ROPE SKIPPING

☺I.J.

pri príležitosti dňa učiteľov
Učiteľka v škole sa pýta: „Martin, povedal si doma, ako som ti kázala, že si dostal päťku?“
„Povedal,“ odpovedá Martin.
„A čo na to rodičia?“
V škole:
„Nič, neboli doma.“

Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému:
- už len 54 rokov.... a ideme do dôchodku... :)
Učiteľka v škole hovorí žiakom:
- Utvorte vetu so slovom Yeti.
Marienka:
- Yeti je veľký snežný muž.
Janko:
- Yeti žije v horách.
Móric:
- Yeti zima dievčatko?

Deti povedzte mi vetu, v ktorej
bude slovo ananás.
Prihlási sa jednotkárka Anka:
„Ananás je sladké ovocie.“
- Výborne!
Prihlási sa Jurko:
„Otec dnes pripravoval raňajky
A NA NÁS zabudol...“

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:
Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v stredných
laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v predných laviciach ďalej
nerušene spať.
Hodina biológie. Profesor hovorí študentom:
"Čistý vzduch a hlboké dýchanie zničí všetkých pôvodcov našich chorôb."
Blondínka zo zadu sa nástojčivo hlási:
"Pán profesor, ale ako prinútime týchto pôvodcov, aby zhlboka dýchali?"

Povzdych na hodine AJ: „Už viem, prečo sa učím angličtinu...“
Učiteľka sa zvedavo pýta: „Tak prečo?“
„Pôjdem do Hollywoodu!“
„Čo tam budeš robiť?“
„Tancovať!“
„Budeš slávny tanečník?“
„Nieeee, ja tam budem upratovať.“ (Dávid Macáš, 5.C)

A teraz vážne! Ďakujeme prispievateľom do tohto čísla, ako aj
aktívnym redaktorom spomedzi žiakov. Školský časopis je vydávaný
z iniciatívy niektorých žiakov a učiteľov v snahe zmapovať život na našej
škole a informovať tak aj širokú verejnosť. DOsčítania pri ďalšom

čísle...

Mgr. Anna Vlčková a Mgr. Jolana Kubišová

