
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský časopis pre žiakov Základnej školy Kysucké Nové Mesto na Ulici Nábrežnej 

Ročník: 7   Číslo:32                                                                          Cena:    0,80 € 
www.zsnabreznaknm.sk                                                apríl – máj -jún  2010             



 

Včelia rodina 
   
Ja som včela maličká,                              
volajú ma Anička. 
Blúdim lúkou sem i tam,  
po kvetoch si polietam... 
  
Bývam v úli zelenom, 
na izby rozdelenom. 
Rodina je veľká - nuž 
ja, môj brat aj sestrin muž... 
  
V úli sme vždy spolu všetci, 
radíme sa v každej veci. 
A keď večer zaspávame,  
včelie piesne počúvame.                
 Petra Králiková   5.A 
  
   
Včeličky 
   
Milé, pekné včielky letia, 
snáď len všetky neuletia. 
Kto by potom z kvetu, kríka 
dával nektár do medíka? 
  
Včielky nám aj chrániť treba, 
rád si natriem med na chleba. 
Včeličky sú milé k nám, 
keď nechceš, nikdy nie si sám. 
  
Pozor si však dobrý daj 
a s nimi sa nehádaj. 
Žihadielko ostré majú, 
s ním sa občas rady "hrajú". 
 
Včeličky sú dobré tvory, 
srdiečko im láskou horí. 
Preto nenič úle krásne 
plné vône sveta: Žasnem!                    
Kristínka Galvánková  5.A 
  
  
 
 
 
 

Včielky 
  
Prišla jar a všetko pučí 
vo vzduchu zas čmeliak bzučí. 
V stromoch vtáky prespevujú, 
včely kvety opeľujú. 
  
Bzučia, bzučia všade vôkol, 
všimol si ich aj vták sokol. 
Jeden, dva, tri, štyri, päť, 
včelár vie, že bude med.                
 Katka Kekelyová   5.A 
 

Pracovité včielky   
  
Keď sa ráno zobudím, 
okno svoje otvorím. 
Včielky bzučia na lúke,  
jednu z nich mám na ruke. 
  
Pod oknom si lietajú, 
čerstvý nektár zbierajú. 
Nektár bude na medík, 
spapá ho aj medvedík. 
  
A tie včielky usilovné, 
sú to veru tvory skromné, 
robia si len svoju prácu, 
nechcú za ňu žiadnu plácu. 
  
A preto je pravda veľká 
známa veta: 
pracovitý  ako včielka.                    
 Laura Janíčková  5.A 
 

Povolanie  -  včela 
  
Včely, včielky, včeličky - 
úžasné robotníčky, 
včelári ich radi majú,  
v úľoch nektár ukladajú. 
  
Bzučia, kvietky opeľujú, 
poletujú, poletujú... 
Každý kvet má svoju včelu, 
otvorí jej náruč celú. 
  
A nakoniec... 
Včielka - to je obraz zrkadielka, 
žiackej knižky 
prváka.                                   
 Matúš Jančošek  5.A 
 



    
 
          24.5.2010 Pre žiakov školský deň ako každý iný. Avšak pre riaditeľa školy, predstaviteľov 
mesta a iných hostí malá zmena. Návšteva ministra školstva prof. Ing. Jána Mikolaja spojená 
s kolaudáciou rekonštruovaných častí našej školy. Zopár záberov od renomovaného fotografa 
vás oboznámi čo sa tu dialo. 

I.J.  
 
 
  
  
  
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V živote to chodí takto: niečo je dobré iné zlé, niečo je black iné white, 
niečo končí iné začína.  Náš vzácny hosť, ktorý nám poskytol rozhovor do 
posledného tohtoročného  Záškoláka  prežíva to posledné. Od septembra 
už nebudeme na chodbách školy stretávať jej dlhoročného riaditeľa  
Mgr.Jozefa Petráša. 

 
R:   Odchádzate na dôchodok. Je to 
ťažké, alebo ste na to pripravený? 

JP: Na odchod do dôchodku som sa 
pripravoval dlhodobo a systematicky. 
  Všetky kroky som starostlivo 
naplánoval. Pravda je však taká, že 
s blížiacim sa koncom moje pocity 
nespĺňajú očakávania. 

R:  Čo bolo vo funkcii  riaditeľa pre 
Vás najzložitejšie, najťažšie a ako sa 
Vám z nej odchádzalo? Ale pravdu. 

JP: Odchádzalo sa mi ľahko, lebo som 
vedel, že sa podarilo pár dobrých vecí, 

a že škola pôjde naďalej dobrým smerom. Najťažšie asi bolo získať a udržať si dlhodobo pocit, 
že kolegovia a žiaci vidia moju snahu, aby škola bola vo všetkých  činnostiach stále lepšia, a že 
ma v tejto snahe aj podporujú. 

R: Priblížte nám Vašu životnú cestu.  

JP: Pochádzam z malej dediny pri Topoľčanoch. Pôvodne som chcel študovať leteckú dopravu, 
ale to mi nevyšlo. Stal som sa učiteľom a práci s deťmi sa venujem dodnes. Zamýšľam sa nad 
tým, a neľutujem. 

R: Letectvo bola Vaša záľuba? 

JP: Áno, bol som členom  leteckého oddielu pri športovom letisku v Košťanoch, často a veľmi 
rád som lietal na bezmotorových lietadlách – vetroňoch. 

R: Teda ako kapitána  lietadla si Vás vieme predstaviť. Nažehlená uniforma so striebornými 
gombíkmi, výzor hollywoodskej hviezdy Seana Conorryho, rozvážne rozhodnutia...  
Charakterizujte sa. Možno Vás  „nepoznáme“... 



JP: Som obyčajný človek, taký istý ako ty, čo práve čítaš tieto riadky. Som rád, keď  som 
v prajnom prostredí, keď môžem niekomu pomôcť, keď sú problémy vyriešené... Som lenivý 
a rád odkladám veci na zajtra, ale dokážem sa prinútiť urobiť čo treba. 

R: S Vaším „životným druhom“ – bicyklom ste nerozlučná dvojica. Čo všetko ste spolu prežili? 
Ale stručne, Záškolák má len 30 strán.  

JP: Cyklistika ma opantala nielen ako šport, ale aj ako vynález, technická dokonalosť  
a filozofia. Pohľad na svet z bicykla je iný. Zažil som to pri cestách po Chorvátsku, Rakúsku, 
Maďarsku, Čechách, Morave a najviac po Slovensku, kde je najkrajšie. Bicykel mi pomohol 
prekonať ťažké stresové situácie, udržať si kondíciu i zdravotný stav primeraný veku. Boli aj 
pády a úrazy, ale to patrí k tomu. 

R:  Máte aj iné vášne, lásky,  okrem Vašej manželky, samozrejme? 

JP: Rád hrám tenis, futbal, pracujem v záhrade, riešim rébusy, rád cestujem  a snívam, kde by 
som rád vycestoval, keby... 

R: Viete, čo Vás čaká od  septembra? A tešíte sa na to? 

JP: Od  septembra budem chodiť s vnukmi na hokejové tréningy, robiť údržbu na našom dome 
v Turčianskych Tepliciach a Chlebanoch, hrať tenis, jazdiť na bicykli, pomáhať, kde treba... 
A na toto všetko sa teším. 

R: Budete nám tu chýbať. V mene všetkých čitateľov Záškoláka  Vám prajem pevné zdravie 
a stále dobrú kondíciu, aby ste mohli  zvládnuť všetko to, čo ste tu spomínali a možno aj niečo 
navyše. A ako ste Vy zvykli hovoriť pri rozlúčke deviatakom : Radi Vás v našej Alma Mater 
niekedy uvidíme!                                                                          Srdečná vďaka za rozhovor.               

                                                                                                          Pripravila: Mgr. A. Vlčková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dňa 8.marca sa 14 žiakov 8.B triedy s p. uč. KAVACKOU  dostalo do vybranej 200-člennej 
skupiny zo Žilinského kraja, ktorá mala možnosť pozrieť si výrobné priestory a haly KIA 
Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom. Okrem lakovne mali možnosť vidieť motoráreň, kde sa 
vyrábajú motory, lisovňu, ktorá je plno zrobotizovaná a nakoniec montážne haly, kde sa všetko 
montuje aj robotmi, ale väčšinou ručne. No a to najlepšie prišlo nakoniec, kde sa auto 
naštartuje a šofér ho odvezie z pásu. Dozvedeli sme sa, že z pásu odíde jedno auto každú 
minútu a bola to naozaj pravda. Po prehliadke výrobných priestorov nás v školiacom centre 
čakali  lektori  a oboznámili nás s koncepciou a stratégiou výroby. Cez prestávku nás pohostili 

chutným obedom a po ňom nás 
otestovali, ako sme dávali pozor a čo 
sme si zapamätali. Úplne na záver sme 
si pozreli trenažérsku halu a potom 
každý žiak dostal  účastnícky certifikát.    

        Získali sme hodnotné poznatky. Tx 

                                                                                                               

 
  
  
  
  
  
  

  



Po veľmi upršanom týždni opäť 
vykuklo slniečko a my,  žiaci  7. A 
triedy, sme sa rozhodli využiť to. 
Naším cieľom bola hodina dejepisu 
v múzeu. Nové vedomosti sme sa 
tak vybrali „vstrebávať“ do Žiliny . 
Všetci sme sa veľmi tešili, že s 
našou triednou a dejepisárkou v 
jednej osobe - Mgr. Monikou 
Mojtovou - opäť zažijeme niečo 
zaujímavé. A  PANCIEROVÝ 
VLAK ŠTEFÁNIK nás 
nesklamal! Naša sprievodkyňa 
nám priblížila, ako to bolo počas 2. 
svetovej vojny, napríklad, že počas 
nej sa používali tzv. improvizované 
pancierové vlaky. Boli 

opancierované ôsmimi milimetrami plechu, potom tam bolo 20mm štrku a nakoniec zase osem 
milimetrov plechu. Dozvedeli sme sa, že myšlienka zrekonštruovať a spojazdniť vlak IPV-1 Štefánik  z 
obdobia Slovenského národného povstania (rok 1944) vznikla pred niekoľkými rokmi, pričom s jej 
realizáciou sa začalo pri príprave plánov na oslavy 65. 
výročia SNP v roku 2009. Nakoľko vozne patrili rôznym 
vlastníkom a nachádzali sa na viacerých miestach, bolo 
potrebné zabezpečiť ich presun do železničného depa vo 
Zvolene, kde prebiehali rekonštrukčné práce. A tak aj  my 
sme vďaka tejto rekonštrukcii mali možnosť vidieť tento 
pancierový vlak, dotknúť sa ho . Zaujalo nás aj zloženie 
tohto vlaku, ktorého súčasťou bol plošinový vozeň (replika 
vytvorená v roku 2009), delový vozeň (replika bola 
vytvorená v roku 1974 pre film Deň, ktorý neumrie ( v 
súčasnosti je umiestnená v parku pod Zvolenským 

zámkom)), tankový vozeň,  parná lokomotíva, 
tankový vozeň a  guľometový vozeň (ktorého 
originál patrí Múzeu SNP a je umiestnený v jeho 
areáli v Banskej Bystrici). Počas tejto hodiny 
dejepisu sme získali aj  informáciu, že teraz 
vytvorenie takéhoto vlaku trvalo 200 ľuďom okolo 
dvoch mesiacov, ale vtedy iba 2 týždne!  Aj pri 
porovnaní týchto dvoch údajov si môžeme 
predstaviť, s 
akým odhodlaním 
takéto vlaky ľudia 
stavali a ako 
dúfali, že v boji 

vyhrajú. No a nakoniec sme si ešte pozreli zaujímavý krátky film. 

O kúsok múdrejší sme sa vrátili späť domov. Táto akcia sa mi 
veľmi páčila a myslím si, že by ich malo byť oveľa viac, aby sme aj 
my v dnešnej dobe pochopili, čo ľudia počas vojny museli prežiť a 
vytrpieť.         Janka Vlčková, 7. A 



           

 Žiaci aj zamestnanci našej školy sa opäť zapojili do humánnej akcie Unicefu 
– Týždňa Modrého gombíka.   150 € sme spoločne vyzbierali!!! 

Účelom zbierky Týždeň modrého gombíka bolo vyzbierať 
peňažné prostriedky na dopravu vakcín proti 
novorodeneckému tetanu do Laosu a ich zaočkovanie.  

Už 1 € dokáže ochrániť dva životy - novorodenca a jeho mamu.  

UNICEF je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových 
krajín – dodáva aj vakcíny proti tetanu, ktorý bol v osemdesiatych rokoch 20. 
storočia príčinou najväčšieho množstva úmrtí detí. V súčasnosti, do značnej 
miery vďaka UNICEF  je tetanus problémom iba v 47 krajinách. Patrí medzi ne 
aj Laos.  

V Laose 
umiera 

26 detí   
z 1000 
narode-
ných a 
70 z 

tých, 
ktoré pôrod prežijú, sa nedožije 
dospelosti. Tieto čísla možno pripísať aj tetanu – „chorobe konca 
sveta“. 

NA SVETE UMIERA DENNE NA TETANUS AŽ 383 DETÍ. Aby sme 
mohli eliminovať novorodenecký tetanus v Laose, v krajine v 
juhovýchodnej Ázii, je potrebné zaočkovať takmer milión 
laoských žien vo veku 15 – 45 rokov. Náklady na dopravu 
a zaočkovanie v prepočte na jednu vakcínu sú priližne 0,50 €.  

 

Už 10 € dopraví 20 vakcín proti tetanu. 

NA SVETE UMIERA DENNE NA TETANUS AŽ 383 DETÍ. 

Ďakujeme.                   Pripravila: Mgr. D. Čepelová 



 

 

Už po druhýkrát sa v 7.D triede uskutočnila 

netradičná  triedna schôdzka rodičov a priateľov 
školy. Zúčastnili sa jej hlavne mamičky žiakov 
7.D, ale aj starí rodičia, švagrinky, dokonca aj 
jeden strýko so svojou snúbenicou, aby si pozreli 
program, ktorý si pre zúčastnených pripravili 
sami žiaci pri príležitosti Dňa matiek. V slávnostne vyzdobenej hudobnej triede 
na najvyššom poschodí školy sa striedali dojímavé verše o mamách /niektoré 
recitovali aj naši chlapci/ s ľudovými pesničkami, hrou  na klavír, husle 
a harmoniku. Medzitým sa predviedli 2 tanečné skupiny dievčat na mix 
populárnych piesní, prítomných rozosmiala scénka s názvom Ťažko je bez mamy. 
Celý program bol ukončený prezentáciou, ktorú na počítači pripravila naša 
Tamarka. Fotografie z mladších rokov života žiakov sa striedali so slovami vďaky 
za všetko, čo maminy robia pre svoje deti a to celé bolo podfarbené hudbou. 
Výsledok bol taký, že sa veru viacerí aj rozplakali.  No a tí žiaci, ktorí si netrúfli 
vystupovať pred verejnosťou, ponúkli všetkým vlastnoručne uvarenú kávičku 
alebo čajík. Pri odchode napokon všetci prítomní dostali malé darčeky, ktoré žiaci 
pripravili na hodine výtvarnej výchovy.                                                                                                          

Text i fotografie: PaedDr. Zita Ševčíková, tr. uč. 7.D 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3. júna mala naša 7.B  nezvyčajné  vyučovanie. Uskutočnila sa literárna exkurzia 

do Martina. Cesta vlakom bola dobrá a veľa sme sa nasmiali. /Maťa Kadáková/ Na 
prechádzke mestom sme sa zastavovali pri pamätných miestach a sami sme si robili 
sprievodcov. Každý mal dopredu pripravený krátky referát, ktorý nám predniesol. 
/Barborka Mazúrová/ Biela hrobka významného národovca /pozn.red. – autora 
hymnickej piesne Kto za pravdu horí/ Karola Kuzmányho stojí na čestnom mieste na 
Národnom cintoríne. Najviac ma zaujal hrob Andreja Kmeťa – vysoká mohyla 
z ťažkých kameňov, na ktorej je veľký kríž. /Sára Droščáková/ Etnografické 
múzeum bolo ďalším cieľom, videli sme, ako žili naši predkovia, čo jedli, ako jedlo 
vyrábali, ako sa obliekali, a akými nástrojmi pracovali... Najviac ma zaujali kroje 
a ukážky účesov.  /Mirka Sýkorová/ Keď sme sa ocitli pred obrovskou budovou 
Slovenskej národnej knižnice, napočítali sme 14 poschodí, dozvedeli sme sa, že sa  tu 
nachádza vyše 3 milióny titulov kníh v slovenskom jazyku, že členom knižnice 
nemôže byť cudzinec  ani osoba mladšia ako 15 rokov. /Dia Maxiánová/ Prezreli 
sme si modernú budovu Slovenského komorného divadla, vyskúšali si kreslá 
v hľadisku a pomaly sme sa presúvali na vlakovú stanicu. Cestou sme stretli aj Petra 
Cmoríka, ktorý  mal na námestí koncert. Bola to najkrajšia hodina literatúry v celom 
školskom roku. Rád by som si ju zopakoval.  /Jakub  Kubala/ Na druhý deň sme si 
urobili súťaž z toho, čo sme si zapamätali. Najviac bodov mali a jednotky získali: 
Mirka, Jakub a Jožko.                                                                                Žiaci zo 7.B 
P.S. Exkurzia sa mi veľmi páčila, mohlo by byť takých viac. Ďakujem pani učiteľke 
Vlčkovej. /Sára Droščáková/ ODKAZ  pre 7.B od p.učiteľky SJ: Boli ste perfektní, 
a tak aj nabudúce...     

 
 
 
 
 



                                                                                    

Stalo sa už tradíciou, že v máji sa koná školské a okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Ide 
o súťaž v speve Slovenských ľudových piesní, ktorej garantom je operný spevák Peter 
Dvorský. Bolo to tak i tento školský rok. Pani učiteľky Hudobnej výchovy vybrali na 
okresné kolo z našej školy Grétku Koptákovú z 3.B, Paťku Juričkovú a Ivanku Baliarovú z 
5.B a Moniku Mintáchovú zo 7.D. Ľudové piesne sa ozývali v budove Základnej umeleckej 
školy už od 8:00 ráno. Súťažilo sa v troch kategóriách. 1.kategóriu sme mali zastúpenú 
Grétkou, ktorá sa síce neumiestnila, ale uznanie jej patrí, lebo reprezentovala našu školu. 
Sprevádzal ju p.uč. M.Vantech. V 2. Kategórii bojovala za nás Paťka s hudobným 
doprovodom toho istého učiteľa. Ivanka bola ako náhradníčka, ale cvičila tak ako ostatní. 
Napokon nesúťažila, iba povzbudzovala. V 3.kategórií spievala Monika Mintáchová, ktorá 
skončila v okresnom kole na 2.mieste. Čím sa stala náhradníčkou do krajského kola. 
Akordeonový doprovod jej robil p.uč. F.Martinec. Naše pani učiteľky sú určite hrdé na 
výkony svojich žiačok  a my sa všetci tešíme na stretnutie ľudových piesní o rok.                                                              

                                                                                      Miška Hrušková a Monika Mintáchová, 7.D 

 

 

 
 

29.mája sa v poľskom mestečku  Lodygowice, ktoré je družobným mestom 
KNM, uskutočnila  malá športová olympiáda. Zúčastnilo sa na nej aj 18 žiakov našej 
školy 4.- 9. ročníka. Deti si mohli zasúťažiť v rôznych disciplínach v troch 
kategóriách. Samozrejme po dlhšej ceste sa o nás pekne usporiadatelia postarali 
teplým občerstvením. Potom sme si prezreli historickú časť obce a mohlo sa začať 
s pretekmi .Naše deti s veľkým nasadením  bojovali a vybojovali  až 21 umiestnení na 
1.,2. a 3. mieste za čo boli odmenení peknými vecnými cenami. Každý účastník si 
doniesol domov tričko a tí čo sa neumiestnili dostali plážovú volejbalovú loptu.  
Naši medailisti : M.Kučera -5.B: 1-1-2, P. Kekelyová-8.A: 1-1-1-3, J.Kopasová-8.A: 1-2-
2, B. Fojtíková-8.A: 3-3-2-2, V.Tichá-5.A: 1-1, M.Piják-9.A: 1-2, A. Mrenko-                         
vá- 5.B:2, P. Juríčková -5.B: 3, N.Kavacká - 4.B:2. Fotky nájdete na stránke školy.  
 
Ďakujem všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu školy.      Mgr. Alena Kavacká 
 
 
 



 

Žiaci nášho okresu sa 11.5.2010 vo Višňovom  zúčastnili biologickej olympiády vo 
všetkých 3. kategóriách: zoológia: K. Kováčová, A. Božeková, mineralógia: F. Švábik, 
botanika: M. Macuš. Témou boli lúky a polia. Náš pedagogický dozor Mgr. 
D.Galgaňáková  spolu s Mgr. J. Vaňkovou nás starostlivo pripravovali.  Aj keď sa z našich 
žiakov nikto neumiestnil na prvých miestach, všetci skončili ako úspešní riešitelia.  Touto 
cestou pozývam aj vás na túto olympiádu. Poďte s nami za poznaním prírody.     

 MmM, 7.C  

 

 

 

 

18.3.2010 sa na našej škole uskutočnil 8.ročnik  biblickej olympiády, celú ju mala na 
starosti Mgr. M. Macušová, ktorej sme sa opýtali pár otázok.  

Pani učiteľka, kde učíte a kde ste študovali?  

Pôsobím na gymnáziu v KNM, kde učím tieto predmety: NV, TV, Kysucký región, 
dejepis, umenie a kultúra. Študovala som na Filozofickej Fakulte v Krakove a na fakulte 
humanitných vied. 

Aký máte vzťah k našej  skole?     

Vzťah mám veľmi dobrý, pret ože je to moja ALMA  MATER. Rada sa tu vraciam, no už 
nie do školských lavíc. 

Koľkýkrát robíte túto olympiádu na našej škole?   

Bola som už pri jej zrode, ale na tejto škole, ZŠ Nábrežná ju robím len 5krát. 

Tejto olympiády sa zúčastnili aj naši žiaci sú to P. Vybíralova, M. Macuš a D. Trúchly zo 
7.C, ktorí získali skvelé 2. miesto a ktorých pripravovala Mgr. A. Ochodničanová 
a PaedDr. E. Iliašová. Žiaci, ktorí sa zúčastnili, sa museli naučiť 2 listy  List Filemonovi, 
Jakubov list  a 1 knihu Kniha Sudcov. 

Aký bol CIEĽ olympiády? Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na 
základe spoznávania biblických postáv a udalostí. 

 Ďakujem za rozhovor.                                                                                   MmM, 7.C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                                                        

                                                                                                                                                                              

                               

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Pripravila: Mgr. Jarmila Bandurová  

 

Púpava lekárska                   Naša tvorba  

Každý v lese víta slnečné dni.  Víla 
Lucka tancuje na rozkvitnutej  lúke.    
Stratila svoju čarovnú  korunku. Teraz si 
pletie venček z púpavy.     

Prvosienka jarná                   Naša tvorba  

Danko  a Hanka idú k starej mame. 
V parku zbadajú žlté prvosienky. To 
bude voňavá kytička pre babku.Za 
kyticu dostanú bozk a koláčiky. 

Podbeľ liečivý          Naša tvorba 

V tráve sa zjavili zlaté hlávky. 
Volajú k sebe včely z nášho úľa. 
Med z podbeľa bude sladký a 
voňavý. V zime nám vráti kúsok 
jari. 

                  My sme žiaci 1.B 

              s radosťou sa učíme.  

               Jeden, dva, tri, štyri, 

              plus sa s mínus mýli. 

         Pani učiteľka nás rada má, 

           privrie oko keď sa dá. 

          Hneváme ju skoro stále, 

          kohútikov za to máme. 

Sonička Vlčková žiačka 1. B 

Rumanček pravý  Naša tvorba 

Vodník zháňa zázračnú 
medicínu. Žabky majú 
zapálené hrdlá. Múdry zajac 
mu poradil čaj z rumančeka. 
Ráno už žabky veselo skáču. 



 

Dňa 23.3. bol utorok.  Ale pre prváčikov našej 
školy to nebol utorok ako každý iný. Ten deň  
bol pre nás dňom „Zvieratiek okolo nás“. 
Hneď ráno sme s tetami  z Centra voľného 
času,  s tetou Majkou a Hankou nasadli do 
autobusu a odštartovali prvú spoločnú 
exkurziu. Ujo Milan nás odviezol na našu 
prvú zastávku do Prírodovedného centra 
v Krásne nad Kysucou. Tu nás očarili rôzne 

druhy zvierat. No najväčší úspech 
malo praveké zviera, obrovský 
mamut, ktorý bol deťmi najviac 
obdivovaný. Kysucké múzeum sme 
opustili a  naša púť pokračovala ďalej. 
Ďalšou našou zastávkou bol 
Hospodársky dvor v Rakovej. Celou 
farmou nás sprevádzal ujo agronóm. 
Ten poskytol deťom množstvo 
zaujímavých informácií. Deti však boli 
zvedavé, a  tak ho zasypávali 

množstvom zaujímavých otázok. 
Deťúrencom sa páčilo všetko, avšak najviac 
sa im rozžiarili očká pri pohľade na mláďatá 
zvierat. Podarilo sa nám vidieť dvojdňové 

teliatka, malé žriebä i jahňatá. V tento deň si 
všetky deti vyskúšali  jazdu na koni  aj 
kŕmenie zvierat. Ďakujeme všetkým, bolo 
nám s  u  p e e é r !                                                   
Napísala: Mgr. Jarmila Bandurová 

                          



 

AJ   TY  CHCEŠ   ZA DOBRÉ  
VYSVEDČENIE  ZVIERATKO? 

 

 

 

Také zvieratko, ktoré si donesieš domov 
a ktoré s tebou zdieľa napr. detskú izbu, sa 
stáva tvojim domácim miláčikom. Avšak, treba 
mu venovať veľa pozornosti, pretože to nie je 
plyšová hračka, ktorú po hre môžeš odložiť do 
skrine. Potrebuje starostlivosť, pretože to je 
živý tvor. Je dokázané, že už 4-ročné dieťa je 
schopné s pomocou dospelého zabezpečiť 
základné potreby (napr. vymeniť vodu, dať 
jedlo) malého zvieratka. Avšak, pokiaľ by si 
chcel psíka, ten vyžaduje oveľa viac. 
Samostatne sa starať o psa je dieťa schopné asi 

od 13 rokov, teda od chvíle, keď sa vie postarať aj samo o seba. Keď je dieťa v puberte, má 
poobede iné starosti, ako starať sa o domáce zvieratko. Vetrať psíka každý deň aj dva - trikrát je 
pre neho dosť ťažké. Vyžaduje to disciplinovanosť a spoľahlivosť. Výber domáceho zvieratka 
teda závisí od času, ktorý mu môžeš venovať, pretože počas školského roka budeš mať menej 
času ako cez prázdniny. Dôležité sú aj financie, teda peniažky, ktoré na starostlivosť treba. Taký 
šesťdesiat kilový rotvajler zje toho oveľa viac ako malá korytnačka, či morča. Keď máš súrodenca, 
môžete si starostlivosť o domáce zvieratko podeliť, môžete sa dohodnúť aj s mamou a otcom, 
aby ste to zvládali na jednotku. Väčšina z nás chce psíka, no nielen pes, ale akékoľvek zvieratko 
vnáša do domácnosti prírodný prvok. Môžeš pozorovať, ako rastie, kedy sa chodí kŕmiť a čo má 
rado, kedy pije vodu, kedy spí, kedy sa radšej hrá. Zistíš, aké majú zvieratká potreby, čo im robí 
dobre. Môžeš sa s nimi hrať, naháňať a blázniť, aj s nimi zažiť pekné chvíle. Prítomnosť zvieratka 
v rodine podporuje fantáziu a pestuje spoľahlivosť - dieťa  nesmie zabúdať, že sa musí postarať 
o zvieratko, ktoré je naňho odkázané. Tvoj malý škrečok, psík, morča, či mačička sa stanú tvojimi 
kamarátmi, ktorým môžeš všetko povedať a nikdy tajomstvo neprezradia. Ak chceš psíka, musíš 
si rozmyslieť, či ho budeš mať na záhrade, alebo bude s celou rodinou bývať v byte. Podľa toho si 
môžeš vybrať buď veľkého retrievera, vlčiaka alebo malú čivavu, beagla alebo kokeršpaniela. 
Veľkých psov je dobré dať vycvičiť, aby poslúchali na slovo, pretože by mohli byť nebezpečné. Je 
veľa prípadov, kedy pes dohrýzol človeka. Malí psíci zase radi štekajú a niekto ich štekot nemusí 
dobre znášať. Pamätaj, že ku psom sa treba správať s rešpektom. Ak niekto z tvojej rodiny trpí 
alergiou, môže to byť problém mať chlpaté zvieratko! Preto na to treba myslieť už na začiatku. Ak 
sa psa bojíš, a predsa by si chcel mať domáce zvieratko, kúp si malého škrečka alebo korytnačku.  

rybičky 

psa 

mačku 

morča 

   psa 

škrečka 

koryt-                   
načku 

kanárika 
andulku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABINKA z 5.C má 
doma BUBINU – je to 
tento hnedý škrečok, 
ktorý má iba pol roka. 

SOFIA z 5.B  sa doma 
nenudí, pretože jej 

chvíle spestruje 
starostlivosť o CORU. 

Je to korela, má 4 
roky a sú so Sofiou 
najlepšie kamošky. 

Toto je škrečok 
KUKINA od ĽUBKY 
z 5.B.  Má 2 roky 
a Ľubka je veľmi 

spokojná s tým, ako 
poslúcha. Obdivuje 
na ňom aj to, ako 

rýchlo dokáže utekať.  

„Psík sa volá BETYNKA a je to 
sučka. Má asi 1 rok. Poslúcha 
ma a spáva so mnou v posteli. 
Našla som ju na ulici minulý 
rok v lete. A mama mi ju 
nakoniec nechala. Rada 
rozhrýza plyšové hračky. Keď 
niečo od nás chce, ťuká do 
nás ňufákom.“ Toto nám 
napísala o svojom miláčikovi 
MAJKA zo 6.B. 



                                                   

 

                           Zuby                                                                      Zvieratká 
                biele               čisté                                                     milé             pekné 
         hryzú      čistia sa     smejú sa                                      papajú      spia       behajú 
   Biele     zúbky    -     pekný     úsmev.                        Zvieratká     nám     robia     radosť. 
                        kamienky                                                                maznáčikovia 
 
                            Psík                                                                          Mačička 
                dobrý         prítulný                                                   hravá            šikovná 
          šteká        hrá sa         behá                                    mňauká         vrčí            pradie 
  Psík        je         kamarát        detí.                         Mačička        spinká        v        košíku.      
                         šteniatko                                                                   mačiatko 
                           
                           Zvony                                                                             Šašo 
               farebné        veľké                                                       veselý        šťastný 
       cinkajú         zvonia        tešia                                       zabáva          teší     žongluje 
Čarovné     zvončeky      hlasno     zvonia.                    Šašo     vystupuje      v        cirkuse. 
                        rolničky                                                                           klaun 
                      
                     Slovná  úloha                                                                 Štvorka 
               napísaná        číselná                                                    špicatá       hranatá 
        píše sa      zapisuje sa    počíta sa                                   píše sa     stojí     hovorí sa 
  Slovná          úloha        je         zábavná.                      Štvorka    vyzerá    ako     stolička. 
                           text                                                                              štyri 

             

Päťveršík je jedna z netradičných metód, ktoré využívam na vyučovaní. S mojimi prvákmi tvoríme 
päťveršíky spoločne alebo v skupinách, pretože sami by ešte nezvládli inštrukcie ako pri tvorení 
postupovať a v čase, keď sme ich začínali tvoriť ešte nepoznali ani všetky písmená. Deťom sa takáto 
tvorivá práca veľmi páči a je to jedna z ich obľúbených činností. Deti si takto hravou formou rozšíria 
slovnú zásobu, rozvinie sa ich predstavivosť a fantázia i tvorivosť. 

 Dúfam, že sa Vám naše spoločné päťveršíky budú páčiť a radi si ich prečítate.                                                                                     

Pripravila: Mgr. Ľubomíra Hrušková 



      
 

          Pierre de Coubertin, francúzsky pedagóg a 
historik, no  známy je najmä ako zakladateľ 
moderných Olympijských hier, by sa istotne 
zaradoval, koľko mládeže chcelo 11.júna 2010 
športovať. V priestoroch   športového areálu našej 
školy sa za účasti prvákov (1.A, 1.B, 1.C) z našej 
školy a škôlkarov z Komenského a Litovelskej 

ulice konali  športové preteky dievčat a chlapcov. Súťažilo sa v behu na 50m (20m), hode 
loptičkou na cieľ a do diaľky, skoku z miesta a  štafete. Spestrením bola prekážková dráha 
s kužeľmi ,  obručami a plnou loptou. Nuž, čo dodať ... svietilo slniečko, bola pokosená tráva, deti 
mali dostatok občerstvenia a najmä síl na skvelé výkony. Záver podujatia patril vyhodnoteniu 
a najlepším na stupni víťazov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                   I.J.   



                                        

 

Milí čitatelia, vstúpte do 13. izbietky snáď najvšestrannejšieho 
a najúspešnejšieho deviataka našej školy.   Jeho meno roky figurovalo na 
prvých miestach vedomostných či športových súťaží, robil nám skrátka 
dobrú reklamu. 

Redakcia:  Peter Jurák, žiak 9.A triedy, daj návod, ako prežiť 9 rokov ZŠ so samými 
jednotkami!    

P.Jurák   : Predovšetkým treba mať šťastie a zdediť hlavu po ocinkovi a krásu po 
mamine. Potom stačí už iba šikovný ťaháčik  a zázrak je na svete. 

Red:  Aké jednoduché!  Zdá sa, že Tebe sa darí vo všetkom. Ale v ťahákoch to predsa asi len 
nebude. Čo máš  v škole  najradšej?  

Peťo:  Milujem chémiu, fyziku, matematiku...  /smiech ba až rehot –pozn.red./   Jasné, že 
nie...   Som predsa zdravý. Najradšej mám prestávky. Poker, futbal  v triede a hocijaké 
iné zakázané aktivity. Tam nesmiem chýbať. Tiež mám rád aj telesnú a výtvarnú 
výchovu s p.uč. Kultánovou, s ktorou si vždy rád pokecám. 

Red.:  Teraz vážne. Máš Ty v škole vôbec nejaký problém? 

Peťo:  Jasné, mám problémy ako každý iný. I keď  nie  
s prospechom, ale najčastejšie s disciplínou a neskorými 
príchodmi na vyučovanie. Ale môžem ja za to, že škola začína 
tak skoro a ja bývam „až pri Bille“? A že školský poriadok má 
tak veľa strán...  a nedá sa zapamätať, čo všetko sa nesmie? 

Red.: Našla sa v škole súťaž, ktorej si sa nezúčastnil? Na čo 
nemáš talent?  

Peťo:  Napríklad na veci spojené s hudbou. Netvrdím, že neviem 



spievať. Ja milujem spievanie, hlavne v sprche, ale na súťaž by to asi nestačilo. 

Red.:  Viem, že si chcel od Ježiška na Vianoce gitaru a naozaj Ti ju priniesol... 

Peťo:  Áno, spočiatku som hral ako šialený, ale po pár týždňoch ma to prešlo. Gitara leží 
na skrini a chytá prach. Takto tragicky skončila moja hudobná kariéra. 

Red.:  Prezraď na seba niečo, čo nevieme. 

Peťo:  Viete, že mám odhora dolu samé jednotky, ale neviete, že nie som žiadny „bifľoš“. 
Nemám rád, keď si to o mne niekto myslí. Za knihami trávim asi .../pokračovanie 
odpovede sa redakcia z výchovných dôvodov rozhodla neuverejniť/. Doma  sa počas dňa 
zdržiavam málo, väčšinou som na tréningoch, sedím za „kompom“ alebo behám po 
vonku. 

Red.: No práve. Minule som na námestí  videla chlapca podobného Tebe s pekným 
tmavovlasým dievčaťom. Alebo si to, nebodaj , bol Ty? 

Peťo:  No tak vidíte, že nesedím len za knihami, inak by som si nenašiel také krásne 
a inteligentné dievča. Mojej láske venujem väčšinu svojho času, preto sa ospravedlňujem 
učiteľom, ak na hodine zasnene hľadím do okna.  Nie, nie, nemyslím na učivo... 

Red:  Čitateľ už zistil, že berieš veci s humorom, čo je dobré. Si chlapík do pohody.  A čo 
doma? Je Vás tam viac takých, ako si Ty? 

Peťo: Mám  o rok staršieho brata Martina a malú sestričku Zuzku – budúcu prváčku. 
Brácho je hlava ako ja a myslím, že sestra bude pokračovať  v našich šľapajách.  Rodičia 
nás vo všetkom podporujú, za nič na svete by som ich nevymenil. Vďaka ním mám 
detstvo, po  akom túži mnoho detí. Môžeme chodiť na výlety a exkurzie, spoločne sa vždy 
vyberieme na letné i zimné dovolenky... Myslím, že naše úspechy sú len malou  “oplátkou“ 
za to, aké nám dali krásne detstvo. 

Red.: To si pekne povedal. Také slová by rád počul každý rodič. 
Na záver zhodnoť svoju „misiu“  tu na ZŠ. Ako si sa tu mal? Čo 
Ťa čaká v novom šk.roku? Kde sa vidíš o takých  10 – 15 rokov? 

Peťo: Poporiadku: Na Nábrežnú budem vždy v dobrom 
spomínať. Prežil som tu krásne chvíle, spoznal mnoho dobrých 
kamarátov. Všetci deviataci hovoria, ako strašne sa tešia na 
strednú, no ja už teraz viem, že raz si poviem: “Stará dobrá 
Nábrežná.“  Po prázdninách ma čaká kopec driny na 
gymnáziu, ale veď ja to už nejako zvládnem. Možno som až 
príliš veľký optimista, ale vidím sa s vysokoškolským  titulom 
v peknej voňavej kancelárii za počítačom. Ťukám si do 
klávesnice a zarábam nemalé peniažky. 

Red.:  Peťo, o  pár dni už nebudeš “náš“, preto Ti  chcem 
poďakovať za  tento rozhovor,  za všetko, čo si pre svoju školu urobil  a popriať úspešné 
pokračovanie v štúdiách a splnenie snov. 

                                                                                                             Pripravila: Mgr. Anna Vlčková  



 

1.mája sme sa zúčastnili 
podujatia na historickom 
hrade Strečno. Program toho 
dňa nás obohatil o ďalšie nové  
informácie týkajúce sa hradu 
a jeho dávnych obyvateľov, 
a zároveň nás príjemne 
prekvapil. V úvode sme si na 
nádvorí hradu  zahrali zopár 
dávno zabudnutých hier. Do 
správnej nálady nás 
naštartovala skupina 
historického tanca, s ktorou sme sa nielen naučili stredoveký kruhový tanec, ale si ho aj 
zatancovali. Mali sme možnosť stretnúť sa aj s 
patrónkou hradu Žofiou Bosniakovou. Veľmi 
ochotne sa s nami odfotila do Záškoláka  Najväčší 
úspech však jednoznačne zožal hon na strečnianske 
čarodejnice  Veľmi sa nám páčila aj  rozprávka o 
Snehulienke a siedmich trpaslíkoch, ktorá bola 
rozprávaná len jednou herečkou, a poviem vám, bolo 
to oveľa lepšie,  ako keby ich tam bolo desať.  
Záver prehliadky spestrili rytierske šermy, 
mušketierske scény z obdobia tridsaťročnej vojny 
(dobrovoľníčka Saška im bubnovala do kroku ) alebo vystúpenie so strečnianskymi 
hradnými delostrelcami, s ktorými máme aj fotku. Chlapcov, ale aj nás dievčatá,   zaujala 

„atrakcia“ - strieľanie z kuše. Celkom nám to išlo, 
dokonca si to aj naša triedna učiteľka a zároveň 
vedúca nášho krúžku Mgr. Monika Mojtová 
vyskúšala a šlo jej to. A pri Váhu sme kŕmili labute. 
 Prišli tak blízko ku brehu, že sme sa ich takmer 
mohli dotknúť. 
Všetkým sa nám výlet páčil. Išli sme domov 
pozitívne naladení a nadšení z tohto príjemného 
akčného dňa.         Tatiana Staníková, 7. A 

 

 

 

 

 



                                                                      
  

Tento nadpis som si nevybrala len tak 
náhodou. Zvolila som ho preto, lebo 
cieľom našej cesty, na ktorú sme sa vydali 
v piatok 28.5. 2010, bolo najmä Múzeum 
mincí v KREMNICI. 

 Samozrejme, mali sme naplánovaných 
viac zastávok, ale  do tohto múzea sme sa 
my siedmaci (7.A,C,D),ôsmačka (8.C) 
a zopár deviatakov(9.C), pod vedením 
p.uč. M. Mojtovej a Z. Ševčíkovej, nahrnuli 
hneď po príchode do tohto  malého, ale 
zato veľmi pekného mestečka. Nikto by ani 

len nepomyslel na to, že do zvonku nie veľmi 
„veľkovyzerajúcej“  budovy, sa vmestí toľko vecí 
naukladaných do  rôznych miestností a regálov. Naša 
prehliadka sa začala tým, že nám naša sprievodkyňa 
porozprávala čo-to o histórii Kremnice, o jej názve,  
o tom, ako sa v kremnických horách začalo ťažiť zlato, 
atď. V druhej časti našej prehliadky sme mohli vidieť, 
aké oblečenie dali ušiť obyvatelia Kremnice pre cisára. 
Oboznámili sme sa aj  s oblečením baníka. V ďalších 
priestoroch múzea nám lektorka vysvetlila rozdiel 
medzi štôlňou a šachtou, a do jednej takejto štôlne, 
v ktorej sa pomaly ale isto strácal signál, nás neskôr aj 
zaviedla. Ešte viac ako banícke pracovné dreváky nás 
zaujala veľká tehla zlata, ktorá stála v strede tejto 
miestnosti. S prilbami na hlavách sme sa už čoskoro 

ocitli v bani, kde nám na hlavy kvapkala čudesná 
tekutina a my sme mohli len dúfať, že je to iba voda. Po 
našom dôkladnom preskúmaní týchto podzemných 
chodbičiek, sme sa vybrali do obrovskej miestnosti so 
stovkami a možno aj tisíckami mincí a papierových 
bankoviek. A ako som už v nadpise spomínala, boli tam 
naozaj peniaze od dávnych dukátov až po dnešné eurá. 
Veď nie nadarmo sa múzeum volá Múzeum mincí. Po 
prehliadke všetkých týchto vecí a priestorov si každý 
z nás, kto mal záujem, mohol vyraziť vlastnú mincu, 
a potom sme mohli absolvovať návštevu mestského 
hradu. Tu sme videli nádherný kostol a počuli nie veľmi 
príjemnú prednášku o dávnych chorobách, mučení 
ľudí...Dokonca niektorí naši spolužiaci zahrali scénku 
o Kremnici.No a keď sa prednáška skončila, šli sme sa 



pozrieť na mesto a jeho okolie z veže mestského hradu. A poviem vám, po tejto 
skúsenosti ma nikto už na žiadnu vežu 
nedostane.    

Naša cesta pokračovala a my sme sa 
dostali do TAJOVA, kde sme sa dozvedeli 
niečo viac o spisovateľovi Jozefovi 
Gregorovi Tajovskom, ale aj o vynálezcovi 
Jozefovi Murgašovi. A naša posledná 
zastávka bola BANSKÁ BYSTRICA. Tam sme 
sa pred pamätníkom SNP pomotkali okolo 
tankov, diel a odfotili sa na  mnohých 
z nich. Majo si pozrel sovietske dopravné 
a bombardovacie lietadlo typu Li-2 – 
Lisunov -(dĺžka 19,647 m, rozpätie krídel 
28,813 m, dolet s nákladom 2400 km pri 
rýchlosti 240 km/h.) Pri prehliadke sa 
Majo dozvedel, že na povstalecké územie 
dopravilo cez 2000 partizánov, bojovníkov, 
639  ton vojenského materiálu,  pri 
záchrannej akcii lietadlo prepravilo skoro 
800 ranených do sov.nemocníc,.... 

Moje rozprávanie ukončím snáď len tým, 
že už teraz sa teším na ďalšiu akciu, ktorú 
podnikneme s našou akčnou triednou   
M.Mojtovou  . 

             M. Doová, 7.A,  foto M.M. 

 

Odmenení v súťaži nášho časopisu si prebrali sladkú Milku 
s motívom majstrovstiev sveta vo futbale:  

 

z  5.A  KATKA 
KEKELYOVÁ 

z  5.B LENKA 
SLÁDKOVÁ 

NIKOLAS 
TÓTH z 5.C 



 
 

Jedna etapa nášho života sa končí a to základná škola.  Naša školská 
cesta sa začala v roku 2001, keď sme všetci cupkali na zápis do prvého 
ročníka. V prvom ročníku sme s úsmevom na tvári a s aktovkami na chrbtoch, 
v ktorých bol šlabikár a pár písaniek kráčali každý deň do školy. Asi všetci 
prváčikovia sa tešili do školy, aby sa naučili ďalšie nové písmenko.  

Ale roky ubiehali a my sme sa ani nezdali a boli sme na druhom stupni 
základnej školy. Postupne učenia pribúdalo a my sme mali čoraz menšiu 

a menšiu chuť do učenia. Tiež sme si však uvedomovali , že všetky koncoročné známky sa 
budú písať na prihlášku na strednú školu. Preto sme vždy pred koncom školského roka 
pridali v učení.  Avšak tento školský rok bol pre nás asi najdôležitejší, pretože sme 
podstúpili testovanie zo slovenčiny a z matematiky. Tiež sme si museli vybrať na akú 
strednú školu chceme ísť, čo vôbec nebolo jednoduché. Nie každý z nás mal predstavu, čím 
by sa chcel v budúcnosti zaoberať.  
               Teraz stojíme na prahu základnej školy. Niektorí z nás sa tešia, iní sa zase boja toho, 
čo ich čaká na strednej škole. Každý z nás verí, že sa stane v živote úspešným a dosiahne 
svoje ciele. Všetci sa budeme o to usilovať, veď každý má možnosť, len treba na tom 
pracovať   
                                                                                                                Miroslava Kyklošová, 9.B 
 
 
 

    
 
...najťažší na všetkom je vždy začiatok, nech to beriem z akéhokoľvek pohľadu, a tak 

neviem ako začať. -Stojíme tu poslednýkrát v tomto zložení, aby sme sa rozlúčili s prvou 
etapou nášho života - so základnou školou. Pred deviatimi rokmi, sme ako malé deti, držiace 
sa mamičkiných rúk, plné nevedomostí čo nás vlastne čaká, vstúpili prvýkrát do triedy. Strach 
pominul, len čo sme zbadali plno detí navôkol, úsmev pani učiteľky a dostali do rúk šlabikáre. 
Tie sme neskôr vymenili za čítanky, aktovky za ruksaky, obyčajné ceruzky za plniace perá. 
           Bolo toho veľa, čo sa v našom živote zmenilo. Veľa toho, čo sme prežili... Mnoho 
zážitkov, čo sme zažili... Bola to etapa nášho života, ktorá nás pretvorila, spravila z nás 
mladých ľudí - ľudí  neskrývajúcich sa za maminou sukňou, ale stojacich pred prahom dverí do 
skutočného života. Každý stojí sám, no s rovnakými možnosťami. 
           Skončil ten dlhý čas, no skutočnosť je len okamih. Skončilo detstvo, skončilo obdobie, 
v ktorom sme sa  o mladosti mohli len rozprávať. Teraz musíme v mladosti žiť.  
           Neostáva mi nič iné, len Vám spolužiaci popriať veľa šťastia a Vám páni učitelia a pani 
učiteľky pevné nervy, s ďalšími malými prváčikmi.                                                                                  

 
                                                                                                Jaroslava Ondrúšková, 9.B 

 



 

 
 

            Všetko sa niekde začína a niekde končí. Nič však netrvá večne. A tak po deviatich 
rokoch sa končí naša základná školská púť. Určite každému z nás prebehne pred očami tých 
uplynulých deväť rokov. Neboli to vždy ľahké roky, no boli krásne a hlavne veľmi dôležité. 
Veď si len spomeňme na tých ustráchaných prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi, s novými 
taškami na pleciach, prekročili prah tejto školy! Čo sa odvtedy zmenilo? Veľmi veľa! Naučili 
sme sa čítať, písať, počítať, otvorili sme brány do tajov prírody i histórie ľudstva, naučili 
sme sa veľa o našom materinskom jazyku a určite sa nám zídu i poznatky z nie veľmi 
obľúbenej a ľahkej matematiky. No načo by nám bola 
škola, keby sme sa v nej neučili? No nebolo to len učenie. 
Získali sme nových kamarátov, nové priateľstvá a 
dni naplnené novými, radostnými zážitkami. Každý deň 
nám priniesol niečo nové, neočakávané, či už to boli zlé 
alebo dobré známky, previerky, či aj nové kartové hry. Na začiatku vyučovania sme vždy 
boli zúfalí z nadchádzajúcich 6 hodín ale vždy nám to nakoniec všetko rýchlo ubehlo a bolo 
nám dobre so svojimi kamarátmi. Veď tu teraz končíme 9 rok, a myslím, že týchto 9 rokov 
ubehlo až priveľmi rýchlo. 
Končí sa pre nás snáď to najkrajšie, bezstarostné obdobie nášho detstva. Každý z nás sa 
rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no v každom z nás ostane stopa 
základnej školy a krásne spomienky až do smrti. 
                                                                                       Barbora Beláková           I.J. 

 



 

 
 
  5.III. Okresné kolo žiakov a žiačok – STOLNÝ TENIS: žiaci 3.m , žiačky 2.m   
 
10.III. Okresné kolo VYBÍJANÁ : 3m 
 
15.III. Krajské kolo ml.žiakov – ORION FLORBAL CUP 2010 v Nižnej  : účasť 
 
17.III. Okresné kolo mladších žiakov – NESTLÉ BASKET CUP 2010   

 
24.III. Okresné kolo žiaci  - VOLEJBAL : 2.m 
           Okresné kolo žiačky  - VOLEJBAL : 2.m 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
25.III. Krajské kolo ml.žiačok - ORION FLORBAL CUP 2010 v Tvrdošíne : 2.m 
            *Veľmi málo chýbalo , aby T.Švaňová , Z.Nagyová, S.Čuláková, M.Jureková, K.Židková, 
K.Beláková, M.Mičianová, E.Božeková, A.Čavajdová, T.Jašová, M.Mikitiuková a B.Mrenková 
postúpili až „na Slovensko " .  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
                                                            
14.IV. JEDNOTA CUP 2010 – Okresné kolo ml.žiakov v malom futbale :  2.m 
          *(Nábrežná – K.Lieskovec 1:0 , Nábrežná – Povina 1:0, Nábrežná – Rudinská 2:0 , finále 
H.Vadičov – Nábrežná 1:0) 
 
19.IV. JEDNOTA CUP 2010 – Okresné kolo st.žiačok v malom futbale : 2.m 
 
20.IV. McDONALD CUP 2010 – malý futbal najmladších žiakov : účasť 
 
21.IV. JEDNOTA CUP 2010 – Okresné kolo st.žiakov v malom futbale : 2.m 
           * (Nábrežná – Rudina 7:1 , Nábrežná – Radoľa 6:1 , Nábrežná – Dol. Potok 5:1 , semifinále 
Nábrežná – Povina 7:3 , finále s príchuťou smoly Clementisova - Nábrežná 3:0  )  
 
24.IV. Okresné kolo ml.žiakov - MALÝ FUTBAL  : 3.m 
 
   5.V. Celoslovenský futbalový turnaj v kategórii mladších žiakov vo veku do 13 rokov  

*SMER AFRIKA 2010* – účasť 
 

V mesiaci JÚN sa uskutočnia posledné kolá mestskej ligy vo FLORBALE a ak počasie dovolí aj 
ATLETIKA. Škôlkarov a prváčikov čaká športová OLYMPIÁDA .  
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POTRÁP  SI  HLAVIČKU  

1/ HORNINA, KTORÁ HORÍ... 

2/ ÚSTROJ SLUCHU... 

3/ ČASŤ HORNEJ KONČATINY... 

4/ LISTOVÁ ZELENINA... 

5/ POHYB NÁM UMOŽŇUJÚ... 

6/ ČASŤ TVÁRE... 

7/ NAJKVALITNEJŠIA 
ŽELEZNÁ RUDA... 

8/ ČASŤ TELA... 

9/ ČÍM DÝCHAME... 

10/ TVAR TELA URČUJE... 

11/ KEĎ PRŠÍ, POTREBUJEME... 

12/ V ÚSTACH MÁME... 

13/ LISTNANÝ STROM... 

14/ OPAK DŇA... 

15/ NÁSTROJ NA ŠITIE... 

16/ ZNAČKA JEDNOTKY SILY... 

17/ VÝROBOK Z MLIEKA...  

 

BÁJKA O NENÁSYTNOM TRÚDOVI 

        Jedného večera sa konala vo včelíne veľká slávnosť. Volila sa včelia kráľovná. Všetci 
jedli, zabávali sa, oslavovali, tancovali.  
         Iba trúd sedel v kúte a jedol a jedol... Už nevládal, ale keď videl bazové koláčiky, 
pudingy z levandúľ a margarétkové džúsy, nenásytnosť zvíťazila. „Veď by to mohol zjesť 
niekto iný. A to teda nie!“, pomyslel si lakomec. Zjedol všetko do posledného koláčika.  
          Slávnosť skončila, uložili sa na odpočinok. No beda! Možno práve ten posledný koláč 
sa mu stal osudným. Celú noc mu hučalo v bruchu, od bolesti sa skrúcal, miesto si nevedel 
nájsť – ani oka sa mu zažmúriť nedalo.  Zavčasu ráno, keď už bolo v úli rušno a včielky sa 
chystali do práce, on vstať nemohol.. Taký bol unavený a ospalý z prebdetej noci! 
A nemohol ani vzlietnuť, ťažké telo mu to nedovolilo. A tak ležal deň,  dva, na tretí deň ho 
už hlad moril. A tak opäť nevládal vzlietnuť. Včely si ho nevšímali, lebo bol lenivý a nikdy 
nemyslel na iných. A tak ostal sám. 
          Aj v živote ľudí platí, byť lakomý sa nevyplatí.                        Diana Maxiánová, 7.B 



 
NOVOdoBá  PRaVDa 
 
Škoda, že sa Komenský nedožil facebooku. Bol by nadšený, ako rýchlo a prakticky sa tu 
dajú riešiť študijné záležitosti! Niektorí študenti sú cez prestávku v bufete, pred 
vyučovaním na múriku, počas hodiny u lekára, ale na facebooku sú všetci :-) O pár 
rokov sa bude maturovať cez facebook chat. 

aKo ZAčaLO ĽUdStVO 

Dievčatko sa pýta mamičky: „Mami, ako začalo ľudstvo?“ Matka odpovedá: 
„Boh stvoril Adama a Evu, narodili sa im deti a to bol začiatok ľudstva.“ Dva 
dni nato sa dievčatko pýta otca tu istú otázku: „Otci, ako začalo ľudstvo?“ Otec 
odpovedá: „Pred mnohými rokmi sa z opíc postupne vyvinuli ľudia, a tak 
začalo ľudstvo.“ Dievčatko celé zmetené s odpoveďami matky a otca sa znova 
vráti k matke a hovorí: „Mami, ty si mi povedala, že ľudstvo vzniklo pomocou 
Boha, ktorý stvoril Adama a Evu, otec mi povedal, že vzniklo z opíc?!“  Matka 
odpovedá: „Nuž moja drahá, je to veľmi jednoduché. Ja som Ti povedala, ako 
vznikla rodina z mojej strany a otec ti povedal, ako vznikla jeho rodina...“ 

SpoLUprÁcA 

Malý chlapček sa márne pokúša dočiahnuť na zvonček pri dverách. „Počkaj! 
Pomôžem ti,“ povie mu okoloidúci starý pán a stisne zvonček. Chlapec nato: „Fajn 
dedko a teraz zdrháme.“ 

ZViERaTká 

Zídu sa všetky zvieratká z džungle a lev hovorí: „Pôjdeme na výlet.“ „Pôjdeme na 
výlet,“ zopakuje žaba. „Zbaľte si veľa jedla a pitia.“ – hovorí lev. „Zbaľte si veľa jedla 
a pitia,“ opakuje žaba. Lev sa už nahnevá a vraví: „To zelené zviera s veľkou papuľou 
nikam nepôjde!“ A žaba na to: „Chudák krokodíl, a ten sa taáááak tešil!“ 

ROzHOvOR 
 
Do firmy prišla pracovať nová Myš. Cez prestávku si šepká s Klávesnicou: 
„Počúvaj, Kláva, kto je tu vlastne najväčší šéf? Je ich toľko, že sa stále neviem zorientovať.“  
„Nó, skús si niekoho tipnúť.“  
„Hádam Server?“  
„Ale kdeže! To je náš človek, tiež musí makať ako my.“  
„Tak kto teda?!!“  
„Tam sa pozri, leží si, pomrkáva červenými očkami. Modem.“  
„Fakt?! A prečo? On je zo všetkých najmúdrejší?“  
„Kdeže! Blbec to je! Ale má také k-o-n-e-x-i-e..., neverila by si." 
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 p r á z d n i n o v ý    PIŠKOTOVNÍK  
Nepečená cukrovinka na  letnú párty na záhrade alebo na 
narodeninovú oslavu v kruhu rodiny, či priateľov … 

 10-12 piškótiek naukladáme tesne vedľa seba. Vyšľaháme 1 šľahačku, tak aby bola 
hustá. Ďalej potrebujeme šťavu  z ananásového kompótu a kakaový prášok. 

Každú piškótku pokropíme ananásovou šťavou. Na piškóty postupne rozotrieme 
polovicu šľahačky. Na šľahačku naukladáme zase 1 rad piškót. Ten opäť pokropíme 
ananásovou šťavou a natrieme zvyšnou šľahačkou.  Napokon poukladáme tretí rad 
piškót. Pokropíme ho ananásovou šťavou a posypeme kakaovým práškom, alebo 
grankom. Potom musí koláč zostať aspoň 1 hodinu v chladničke. Piškóty nasajú zo 
šľahačky  vlhkosť a zmäknú. Tesne pred podávaním  môžete dobrotu znova posypať 

kakaom alebo grankom a ozdobiť 
čerstvým ovocím.  

 

Sen 
                     Žila raz jedna včela.  Včela ráno vstala , naraňajkovala sa, dala si 
rozcvičku a išla  do roboty.  Ako každý deň. Opeľovať kvety. Ako tak včela  z kvetu na 
kvet lieta, stretne ju  sused  čmeliak a vraví jej: „Príde veľká búrka, ponáhľaj sa domov!“ 
Včielka neposlúchla dobrú radu a zahynula v daždi. 

                    Ráno sa po nepokojnej noci zobudila zo strašného sna, ktorý sa jej prisnil. 
Ponaučenie:  Poslúchni ľudí, ktorí to s tebou myslia dobre. 
                                                                                                Martina Kadáková, 7.B 
 
 

 

 

 

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 po prázdninách. Budeme sa tešiť na všetky 
prázdninové zážitky!!! KRÁSNE LETO!               

                                                              Mgr. Anna Vlčková a Mgr. Jolana Kubišová 


