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Jesenné číslo Záškoláka Vám ponúka: Miloš Roman - hokejový talent z našej školy, Európsky
deň jazykov, No - netradičný šport pre žiaka, Z pera našich žiakov, Žiacky parlament sa
predstavuje, Škola cez prázdniny, Turistický krúžok v akcii, Coca – Cola súťaž...

Prečo listy na jeseň menia farbu?

Jesenné radovánky

My máme to šťastie, že bývame v tej časti sveta, kde
nám príroda pripravila jednu prekrásnu šou farieb,
predtým ako sa uloží na zimný spánok.

Už je jeseň, už je tu,
nesie radosť, robotu.
Poďme si spievať pieseň,
že jeseň je krásna báseň.
Vždy sa na ňu tešíme,
veľa cez ňu šantíme.

Dlhé roky vedci pracovali na tom, aby porozumeli týmto
jesenným zmenám na stromoch. Zistili, že farba listov
závisí od troch faktorov a to sú:
1. listové pigmenty,
2. dĺžka noci,
3. počasie.

Jeseň je krásny čas,
poďme zažiť žltnúcu
prírodu ešte raz!
Marcel Vasiľák 7.A

Aj vy ste niekedy rozmýšľali,
ako a prečo jesenné listy menia farbu?

Mgr.

Michaela

Sokolíková
i mene

Uhrin

poďakovala

organizácie

v mene

svojom

Diecéznej

charity

v Žiline za zapojenosť našich žiakov a pedagógov
do

tretieho

ročníka

celoslovenskej

zbierky

školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších
rodín a detských domovov. Naši žiaci preukázali
solidárne cítenie voči svojim rovesníkom a boli tak príkladom pre mnohých dospelých.
Týmto
spoločným
úsilím sme
boli
bližšie
núdznym,
tým ktorí
našu pomoc potrebujú. Mgr. Anna Ochodničanová plánuje aj v tomto školskom roku
v mesiaci november v obdobnej aktivite pokračovať. Tá sa bude niesť pod názvom „Dar
od detí deťom“ a jej výsledkom bude vianočný darček pre detičky, ktorým pomôžeme
vyčarovať úsmev na tvárach.

Jeseň vie byť upršaná a škaredá ale aj krásna a farebná.

♥ v tomto školskom roku pracujú v našej škole viaceré záujmové útvary,
napríklad Florbal, Futbal, Matematický krúžok, Nábrežníček, Práca
s počítačom, Redakčný , Šikovníček, Športové hry, Tenis či Turistický.
♥ v našej škole začali vyučovať nové pani učiteľky, a to Mgr. Renáta
Jantošíková, ktorá vyučuje matematiku a Mgr. Alena Vnuková, vyučujúca slovenského
jazyka a literatúry.
♥ zmena nastala aj v školskej jedálni. Novou vedúcou školskej jedálne je pani
Ing. Vladimíra Klečková.
♥ 5. október je svetovým Dňom úsmevu. Oslavuje sa od roku 1999. Iniciátorom
bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia
a dobrej vôle. Tento deň sa pre deti 2. ročníka a ich hostí ( MŠ Komenského ) niesol
v duchu „Oslavy jabĺčok“.
♥

24. október je Medzinárodný deň školských knižníc. Vyhlásila ho Dr.
Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského
knihovníctva a pripomína sa od roku 1999. Hlavnou myšlienkou je
podpora vzťahu

žiakov

ku knihám, školskej knižnici, čítaniu

a poznávaniu. Žiaci našej školy spolu so svojimi pedagógmi si pripravili v rámci tohto dňa
mnoho zaujímavých aktivít.
♥ 26. októbra zorganizovala pani učiteľka Mgr. Monika Mojtová pre žiakov 9. ročníka
exkurziu do Oswiecimu.
♥ 30. októbra budú naši prváčikovia slávnostne pasovaní do cechu prváckeho.
♥ ich o rok starší spolužiaci – druháci si spolu s pani

učiteľkami

naplánovali v tomto školskom roku školu v prírode.
♥ jesenné prázdniny začínajú v stredu 31. októbra a vyučovanie sa
opäť začne v pondelok 5.novembra 2012.
♥ Centrum voľného času v Kysuckom Novom Mesto organizuje dňa 31.
októbra 2012 ( v čase jesenných prázdnin ) pre členov záujmových krúžkov výlet na
Oravu do aguaparku AQUARELAX v Dolnom Kubíne. Cena 9 €.
♥ na deň 1. novembra pripadá sviatok Všetkých svätých a o deň neskôr
Pamiatka všetkých zomrelých – Dušičky. Je to obdobie, kedy si ľudia
spomínajú na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi živými.
♥ Chcete aj vy prispieť do tejto rubriky, máte nápady, pripomienky?
Napíšte nám na e-mail zaskolak.nabrezna@gmail.com.

Projekt Team Slovakia sa sústreďuje na optimalizáciu
a finančnú podporu prípravy mladých talentovaných
športovcov, ako aj na starostlivosť o talentovanú
mládež s využitím súkromných zdrojov. V rámci
tréningovo-motivačných kempov sa mladé talenty
pripravujú v podmienkach a infraštruktúrach
skutočného vrcholového športu pod vedením
najlepších slovenských trénerov a realizačných tímov.
Takto sú podporované mladé talenty v športoch, ako je
atletika, tenis, kanoistika, biatlon, ale aj ľadový hokej.
Výber talentov do projektu známeho slovenského
reprezentanta Mariána Gáboríka – Gáboríkova 5-ka, sa
uskutočnil koncom júla v Trenčíne. Stretli sa tam
chlapci ročníka narodenia 1999, ktorých by Marián a
jeho tím chceli spoločne podporovať v ich hokejovom
raste. V jeho trenčianskej hokejovej hale sa stretla
osemdesiatka talentovaných chlapcov z celého
Slovenska, ale aj Česka, Nemecka a iných hokejových
krajín. Zo všetkých zapojených v priebehu
šesťdňového hokejového kempu vybral tím špecialistov piatich najtalentovanejších chlapcov,
ktorí od projektu Team Slovakia získali celoročnú starostlivosť v zmysle využívania
trénerského tímu. Ten im pomôže s lekárskym zabezpečením, spracuje pre nich návrh na
rozvoj kondície, optimálne stravovanie, absolvujú komplexnú fyzioterapeutickú prehliadku
a kompletný návrh na zlepšenie svojej výkonnosti. Špecialisti im budú k dispozícii počas
celého roka. Do Gáboríkovej 5-ky sa dostal aj Miloš Roman zo 7.A. Obrovský hokejový
talent z Kysúc, ktorý stojí na korčuliach
od svojich piatich rokov, má spolu so
svojím bratom Michalom za sebou už aj
turnaje v Kanade (Quebeck, Montreal)
za výber žiakov Trenčína K&B Stars,
hokejový turnaj vo Francúzsku vo
farbách národného tímu dorastencov
Česka a mnohé ďalšie skúsenosti a
zážitky, ktoré by im mohol kde-kto
závidieť. Chlapci Gáborikovej 5-ky
dostali bezplatne kompletnú hokejovú
výstroj a každý utorok sa stretávajú
v Trenčíne na tréningoch pod vedením Branislava Gáboríka, brata hviezdy NHL. Za
úspechom bratov Romanovcov stojí ich talent, pevná vôľa, chuť trénovať a predovšetkým
podpora zo strany svojich rodičov. Niekoľkoročné cestovanie za hokejovým rastom
a majstrovstvom na tréningy do Žiliny, Trenčína či Třinca prináša chlapcom a ich rodičom
svoje ovocie. Milošovi a jeho bratovi Michalovi želáme pevné zdravie a ďalšie podobné
športové úspechy.
PaedDr. Igor Drexler

Jeseň

Jeseň

Mám ja rada jeseň,
zložila som o nej pieseň.

Dlhé dni a krátke noci ukončili svoju púť,
noc rastie a deň sa kráti,
je čas, keď treba na teplo zabudnúť.

Je to taká pieseň,
ktorá víta jeseň.

Vtáky sa pripravujú na odlet,
vietor fučí ako divý hrom.
Pozri, už začína iný svet,
už treba dať letu zbohom.

Jeseň prišla v plnej kráse,
nesklamala, prišla zase.
V jeseni dozrieva úroda,
na spánok chystá sa príroda.

Keď lístie na stromoch farbami žiari
a ranná hmla tiahne po chotári,
chladné rána začínajú deň,
to znamená, že prichádza jeseň.

Zvieratá sa zásobujú na zimu,
aby si mohli ustlať svoju perinu.
Gaštany padajú zo stromov
na strechy našich domovov.
My netrpezlivo čakáme,
kedy ich všetky pozbierame.
Anabela Jarošíková 7.A
Knižnica
Vošiel som raz do knižnice,
pozerám sa na police.
Na nich ležia knihy mnohé,
ich obsahy nie sú strohé.

Kniha

Kristína Čavajdová 7.B

Je tam veľmi veľa slov
uložených do riadkov.
Môže byť dlhá či krátka,
o stromoch a o zvieratkách.
Sú všelijaké typy kníh,
veľa je ich poučných.
V knižnici ich majú dosť
na čítanie a pre radosť.

Jeseň
Je čas dažďov, je tu jeseň.
Vietor spieva svoju pieseň.
Lieta šarkan pomaličky,
pozdravuje lastovičky.

Ja mám knihy veľmi rád
a som s nimi kamarát.

Pozhadzoval vetrík listy,
strom bez listov je už čistý.
Striasol na zem gaštančeky,
ležia v tráve vedľa rieky.

Matúš Poljak 7.B

Mirka Svrčková 7.A

Matúš Poljak 7.B

Pranostiky
11.11. sv. Martin
Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa
brodí.
Ak skoro neopadá list zo stromu, všetko sa oneskorí.
Ak stromy v jeseni zakvitnú, bude zlý rok.

Hádanka
Zo stromu ježúriky cupocú
na chodníky. Zo zeleného
panciera vyskočí hnedý
panáčik a na teba sa pozerá.
Čo je to? (natšag)
Mirka Svrčková 7.A

Nemali by sme podceňovať
hodnotu jazykového vzdelávania,
ktoré nám umožňuje hlbšie
pochopiť a spoznať kultúry a
tradície iných krajín.
Deň 26. september vyhlásila Rada
Európy za

jazykov

Európsky deň

už v roku 2001.
Tentokrát sa pridala aj naša škola
a 6 vyučujúcich jazykov si vybralo
6 tried, ktoré mali možnosť počas
tohto dňa ochutnať 6 európskych
jazykov: anglický, francúzsky, španielsky, ruský, nemecký a samozrejme aj náš
materinský jazyk – slovenčinu. Okrem aktivít, ktoré prebiehali priamo na
vyučovaní, mali ostatní žiaci školy možnosť preštudovať si mapu Európy a zistiť,
akými jazykmi sa v Európe hovorí. Mnohí si mysleli, že existuje belgický,
luxemburský či švajčiarsky jazyk, avšak počas vyučovania, ale aj na samotnej
mape na chodbe pri školskom bufete sa mohli presvedčiť, že to tak nie je.
P.
uč.
Heľová
pracovala
na
svojej
hodine
so
slovenskými
a anglickými frazeologizmami,
p.
uč.
Vnuková
zase
„varila“
so
žiakmi
angličtinu, až kým im nevznikla tá
súčasná
podoba,
ktorú
sa
učíme
v škole. P. uč. Michelová pritiahla žiakov
k nemeckému jazyku prostredníctvom
populárnej piesne. P. uč. Kultanová
naučila žiakov ruskú báseň a keďže nie
každý žiak má povinne ruštinu, zoznámili
sa s azbukou. P. uč. Mojtová umožnila
žiakom nazrieť do nespisovných a
nárečových slov slovenčiny. P. uč.
Madigárová Kubišová žiakov naučila
základné frázy z francúzštiny alebo španielčiny a priblížila im románske jazyky aj
prostredníctvom nahrávok.
Keďže v ľudskej spoločnosti je schopnosť rozprávať viacerými jazykmi bežnejšia
ako jednojazyčnosť, aj náš deň jazykov chcel vyzvať žiakov, aby neostávali len
pri angličtine, ale keď už budú
vedieť písať, čítať a rozumieť
po anglicky, aby sa začali učiť
ďalší
cudzí
jazyk.
Veď
príležitosti učiť sa nový jazyk
neboli
ešte
nikdy
také
obrovské ako dnes!

Zúčastnené triedy: 6A, 7A, 7B, 7C, 8C, 9B + vybraní žiaci z 8A a 8B.

Dozvuky od žiakov:
"Páčilo sa mi oboznamovanie s anglickými
frázami. Tiež sa mi páčilo, že sme sa mohli
priučiť slová zo španielčiny a francúzštiny.
Ešte sa mi páčila história vzniku AJ." Katka
Kašíková, 8.A
"Celkový dojem u mňa bol dobrý, akurát by
som ešte pridala viac histórie o jednotlivých
jazykoch. Podľa mňa by sa také jazykové
dni mohli konať každý rok. Je to fajn pre
vzdelávanie, že sa naučíme aj niečo z
jazykov, ktoré sa bežne neučíme." Kristínka
Galvánková, 8.A
"Európsky deň jazykov bol môj zážitok.
Veľmi ma zaujala francúzština, ten jazyk je
krásny. Ale tiež sa mi páčila srandovná
pesnička
v nemčine,
súťaž
nárečí
v slovenskom jazyku. Bola by som veľmi
šťastná, keby to bolo aj na budúci rok." Kika
Ochodničanová, 6.A
"Na jazykovom dni sa mi najviac ľúbila
hodina španielčiny. Naučil som sa nejaké
základné slovíčka, čo bolo fajn." Dominik
Mekyňa, 8.C
"Páčilo sa mi, že sme mali rozlíšiť jazyky podľa
nahrávok z magnetofónu, bola tam aj menšia súťaž,
ktorá bola tiež zábavná." Denis Dubjel, 8.A
"Bolo super, učili sme sa iné slovíčka, ale najviac ma
bavila ruština a jej písmo – azbuka, ale bolo to výborné
všetko." Frederika Andelová, 6.A
"Deň jazykov sa mi páčil, bolo to náučné, aj zábavné,
niečo nové som sa naučil. Pridal by som tam nabudúce
ešte viac zaujímavostí - také, ktoré by nás nikdy nenapadli. A asi aj nejakú prácu s PC :)"
KristiánNovák, 8.A
"Nemenil by som nič, bolo to dokonalé tak, ako to bolo." Lukáš Šmehyl, 6.A
"Európsky deň jazykov bolo niečo nové, čo sme ešte nemali. Spoznávali sme kultúru rôznych
národov. Chcela by som mať takýto deň aj budúci rok.“ Saška Svrčková, 6.A.
Napísala: Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

V piatok 5.10.2012 žiaci našej školy prežili
náučný deň v Bratislave - meste na Dunaji.
Počas cesty tam sme spoznávali okolitú
krajinu a kochali sa rozmanitou prírodou.
Po troch hodinách nás Bratislava privítala
slnečným počasím. Pán riaditeľ nás
previedol historickými pamiatkami nášho
hlavného mesta. Prvé kroky smerovali k
prezidentskému palácu, odkiaľ bolo vidieť
týčiacu sa pýchu Bratislavy - Bratislavský
hrad. Ďalšou zastávkou nášho výletu bola
prehliadka Starého mesta. Michalská veža
aj s bránou, Pálfyho palác, Maximiliánova
fontána, stará radnica, Hlavné a
Primaciálne námestia. To sú dominanty
historického centra Pressburgu alebo
Possonia, ako sa historicky nášmu
hlavnému mestu hovorilo. Na trhu
Hlavného námestia sme si kúpili suveníry,
ktoré nám budú pripomínať túto
nezabudnuteľnú exkurziu. Po krátkom
rozchode v obchodnom dome Tesco naše
kroky smerovali okolo budovy Univerzity
Komenského na Vajanského nábrežie k
rieke Dunaj. Každého upútal výhľad na
výletné lode, petržalský breh Dunaja a
kaviareň Bystrica na vrchole Mosta SNP.
Priblížil sa čas cieľa našej cesty,
návšteva expozície The HUMAN BODY
vo výstavisku Expo Incheba. Tým naše
vzrušenie a nedočkavosť stúpala každou
minútou.
Výstava
totiž
pozýva
návštevníkov na detailnú cestu po ľudskom
tele cez kostrový systém, svalstvo,
reprodukčné orgány, dýchacie orgány,
krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela.
Exponáty výstavy sú v rôznych pozíciách,
aby priblížili návštevníkom, čo sa deje v

ich tele pri pohybe, športe i odpočinku.
Revolučná metóda takzvanej plastinácie,
pri ktorej je tekutina v ľudskom tkanive
nahradená silikónom, je tímom odborníkov
neustále zdokonaľovaná, exponáty sú preto
ešte detailnejšie a názornejšie. Už vstup do
výstavných priestorov bol zaujímavý.
Každého z nás ochránkari „oťukali” , či
nenesieme dovnútra fotoaparáty, mobily a
iné nevhodné vizuálne pomôcky. To, čo
sme však videli, stálo za to. Oboznámili
sme sa s podrobnou anatómiou ľudského
tela, zaujala nás skutočná nervová a
kostrová sústava, svalové tkanivá...
Najviac nás však upútali ľudské orgány a
nenarodené embryá. Hoci to bol veľmi
zaujímavý pohľad, vyvolával v nás
zvláštny pocit. Prehliadku nám svojím
výkladom oživila študentka štvrtého
ročníka medicíny bratislavskej lekárskej
fakulty. Každý z nás sa teda nielen detailne
zoznámil s ľudským telom a jeho
funkčnými mechanizmami, ale pochopil
tiež jeho zraniteľnosť a nutnosť sa oň
dobre a zodpovedne starať.

Okrem suvenírov sme si preto z Bratislavy
priniesli aj mnoho nových poznatkov a
vedomostí. Domov sme sa vrátili síce až
podvečer, ale v dobrej nálade a s novými
zážitkami. Všetci sme sa zhodli na jednom
názore, že sa nám výlet vydaril a už sa
tešíme na ďalší, podobný tomu dnešnému.
Laura Janíčková, Ivana Baliarová
8. B trieda

Volá sa Martin Vlček. Chodí do 6.A
triedy Jeho hobby je MOTOKROS.
Motokrosu sa venuje rekreačne už 4 roky.
Má motorku KTM 65SX a trénuje s
otcom v Rudine, prípadne na Hradisku
v Žiline. Podľa jeho slov, k tomuto športu
patrí aj riadna výstroj: prilba, okuliare,
nákrčník, korytnačka, čižmy a dres. Lenže
korytnačka nie je tá štvornohá. Je to
chránič hrudníka a chrbta.
Prezradil, že 15.7.2012 sa zúčastnil
pretekov o Žilinský pohár na Hradisku
v Žiline. Boli to jeho druhé preteky.
Keďže

bol jediný vo svojej kategórii MX65 (ostatní
odstúpili pre zlé počasie), musel jazdiť
s pretekármi MX85, MX125, MX250. Jazdili sa 2
tréningy a 2 preteky po 18 min. + 2 kolá. Určite
to bolo náročné, veď vydržal vo svojej kategórii
iba on. Martin dodal, že to ale stálo za to!
Odniesol si domov krásny pohár (viď. obrázok).
My mu už iba poprajme veľa najazdených
kilometrov a najmä bez zranení.
(I.J. )

Motokros
je
druh
motocyklového športu. Preteky
sa jazdia na uzavretých
terénnych tratiach a motocykle
sú špeciálne konštruované pre
jazdu v teréne. Najväčšími
výrobcami
motokrosových
strojov sú Husqvarna, Honda,
Kawasaki, KTM, Suzuki a
Yamaha. Rozdeľujú sa do
výkonových kategórií podľa
kubatúry.
(zdroj: internet)

Zabudni, povedal by nejeden žiak, možno i učiteľ. No predsa sa každoročne počas prázdnin
na európskych univerzitách konajú rôzne vzdelávania pre učiteľov. Práve v čase, keď každý
žiak len s úsmevom prechádza okolo zamknutých brán školy, niektorí, ešte stále prácou
nadchnutí učitelia, cestujú do vzdialených krajín, aby sa neskôr vracali obohatení o nové
vedomosti a skúsenosti (z čoho majú žiaci pochopiteľne veľkú radosť ).
Vďaka Európskej únii a vzdelávaciemu
programu Comenius som si na jeseň minulého
roku podala žiadosť o takéto štúdium na
britskej University of Kent v Canterbury.
A ako neskôr z textu vyplynie, aj som sa ho
úspešne zúčastnila. Teraz už len s úsmevom
spomínam na to, ako som zháňala dopravu či
vetru odolný praktický dáždnik, ktorý vydrží
vrtochy tamojšieho počasia.
Vďaka bohu, že som v krajine, ktorej jazyku rozumiem, pomyslela som si, keď som celkom
uťahaná vystúpila na Victoria Station v Londýne. Nebyť znalosti jazyka, tak neviem, že vlak,
ktorý ma mal zaviezť do cieľového mestečka Canterbury, niekde na polceste odpájajú, no
a keby som nebola v správnom vagóne, bol by sa môj pobyt o pár dní blúdenia predĺžil.
Konečne stanica Canterbury East. Ešte stále po 30 hodinách cesty ako pozitívne naladená
učiteľka vystupujem z vlaku. Úsmev na perách ako týždeň pred výplatou. Šťastná, skoro
v cieli. V ruke kufor. Stojím, otváram mapu. Jedna, druhá, tretia kvapka... leje ako z krhly.
„Welcome in Britain,“ hovorím si v duchu, keď prekonávam obrubníky a schody s ťažkou
batožinou. S dáždnikom v ruke mi vlasy vejú v príjemne chladnom ostrom britskom vetríku.
Ak to takto pôjde ďalej, tak na univerzitu ani nedôjdem, ale doletím.
Po ceste stretávam ďalších, ešte neznámych, ktorí podobne ako ja zápasia nielen s počasím,
ale i s batožinou. „Excuse me,“ začína zdvorilá fráza, keď sa nesmelo jeden druhého pýtame,
či náhodou nemáme rovnaký smer a či ten druhý nevie, ako sa čo najlepšie dostať na miesto
určenia. Konečne mám spolupútnika, učiteľku z Rakúska. Rovnako ako ja rieši otázku
presunu z mesta na univerzitu. Podarilo sa.
Príchod, registrácia, privítanie, ubytovanie. Super! Neuveriteľné, že po viac ako jednom dni
som tam, kde som mala byť a dokonca aj
môj kufor ešte stále drží svoj tvar aj
kolieska.
Mnohí z čitateľov si možno pomyslia: „No
a teraz sa jej začala dovolenka.“ Polopravda.
Povedala by som, hoci mnohí nemusia
súhlasiť. Už nasledujúce ráno som zasadla
do školských lavíc. Aká príjemná zmena. Spoločne s ostatnými učiteľmi z ďalších 7 krajín
začíname preberať témy nášho kurzu British Life, Language and Culture. Učíme sa
o Británii, no navzájom si tiež vymieňame skúsenosti a postrehy z vlastných krajín.
Absolvujem návštevy rodených Britov z rôznych oblastí (učiteľka, policajt, dobrovoľník,
študent, kňaz, Škót). Rozoberáme nielen jazyk a kultúru, ale hľadáme odpovede na všetko, čo
nás zaujíma a čo nenájdeme v učebniciach. Toto všetko počas dvoch týždňov v britskom
Mgr. Ľudmila Heľová

školskom systéme, kde vyučovanie začína príjemne o 9.00, no končí sa so zívaním na
perách o 15.30. Stačilo pár dní a zvykla som si. Ale nemenila by som. Ďakujem tým,
čo rozhodli, že naše vyučovanie síce začína skôr, ale aj skôr končí.
Vedeli ste, že
1) eurotunel je podmorská železnica, po ktorej premávajú iba vlaky a kde sú autá,
autobusy i nákladné automobily celé prevážané vo vagónoch?
2) v Británii sa jazdí po ľavej strane, tzn. že keď prechádzaš cez cestu, auto k tebe
prichádza sprava? Na priechodoch pre
chodcov preto majú napísané „Look
Right“ (pozri vpravo), to preto, lebo my,
kontinentálni Európania, sme zvyknutí
obracať hlavu najskôr doľava a tým sa
môžeme dostať do nepríjemnej situácie.
3) vstupy do niektorých významných kostolov sú spoplatnené?
4) anglický trávnik je skutočne taký pekný ako na obrázkoch?
To preto, lebo sa oň nepretržite starajú. I keď my sme
pochybovali, lebo u nás taký pekný nevyrastie.
5) lavičky v parkoch sú niekomu venované?
6) najrýchlejšou dopravou v preplnenom Londýne je metro?
Je jednoduché na orientáciu a zastávky sú na každom
kroku, väčšinou vystúpiš hneď pri pamiatkach.
7) v Británii ešte stále jazdia červené poschodové autobusy
a lístok si kupuješ u vodiča?
8) Briti sú milí, nápomocní ľudia, ktorí ti ochotne pomôžu
a poradia?
9) vidiek a prímorské oblasti sú viac britské ako Londýn? Nežije v nich toľko
prisťahovalcov a majú vlastnú kultúru.

Mgr. Ľudmila Heľová

Vo štvrtok 7. júna sa žiaci šiesteho ročníka ZŠ Nábrežná KNM zúčastnili zaujímavého
zážitkového vyučovania. Na vyučovanie síce išli, nie však do školy, ale do prírody. Ráno sa
autobusom doviezli do Horného Vadičova – časť Galierovce, kde už na nich čakal pán včelár
Miroslav Káčerík. Ocitli sa po prvýkrát v naozajstnej včelnici, kde im p. Káčerík ukázal
kráľovstvo, ktoré tvorí takmer stovka včelích rodín. Všade naokolo to bolo ako v rozprávkekrásny pomaľovaný domček, samé stromy, na každom vtáčia búdka, kvety a krásna
vadičovská príroda. Pán včelár aj s pani včelárkou veľmi ochotne odpovedali žiakom na ich
zvedavé otázky a vhodnou formou ich zasvätili do tajov včelárenia a života týchto maličkých,
ale o to dôležitejších tvorov pre človeka a celú našu prírodu. Na vlastné oči si mohli pozrieť
a aj vyskúšať, ako sa takéto malé jedince značkujú, dozvedeli sa o blahodarných účinkoch
včelieho medu, ale aj jedu na ľudský organizmus, čo všetko treba robiť, aby také včielky
úspešne prezimovali, aký obrovský význam má chov včiel. Veľkým zážitkom pre nich bolo
vytáčanie prvého jarného medu. Samozrejme, že nasledovala ochutnávka, a tak sa aspoň na
krátku chvíľu vrátili o pár mesiacov dozadu, keď si pochutnávali na oblátkach so sladučkým
medom od slovenského včelára. Myslíme si , že takáto forma vyučovania sa všetkým veľmi
páčila. Mnohé informácie, ktoré sa dozvedeli, priamo videli a odskúšali, budú oveľa
trvalejšie. Možno vzrastie u žiakov chuť stať sa mladým včelárom v rámci včelárskeho
krúžku, ktorý pracuje v Povine aj vo Vadičove. Chceli by sme sa p. Káčeríkovi poďakovať za
množstvo odovzdaných skúseností a tešíme sa na ďalšie milé stretnutia.
Žiaci 6. ročníka, ZŠ Nábrežná , Kys. Nové Mesto

Uvedomenie si hodnoty ľudského života, rozvíjanie kladných morálnych hodnôt , výchova
k tolerancii, podpora spolupráce, ... boli základom dvoch projektových dní z dejepisu určených
žiakom deviateho ročníka (9.B a 9.D). Konali sa 10. a 12. septembra 2012.
Dejepisné dni, naplnené informáciami i praktickými aktivitami, sa aj tento rok uskutočnili pri
príležitosti pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia . A aj naša plánovaná októbrová
návšteva pamätného miesta Ausschwitz - Birkenau v poľskom Osvienčime (26. 10. 2012) je
dôkazom toho, že na tieto smutné udalosti dejín nezabúdame.

A ako vnímali projektový deň zúčastnení žiaci? Tu sú vyjadrenia niektorých žiakov z 9.D:
„Projektové dni z dejepisu sú dobrá vec, zas som sa naučil niečo nové. Všetko bolo perfektné.“ Juraj
Šiška
„Projektový deň z dejepisu bol zaujímavý, veľa som sa dozvedel. Pochopil som, že si treba chrániť
svoju slobodu, svoj život. Myslím si, že všetci v dnešnej dobe sa máme lepšie ako ľudia počas
holokaustu. Bavilo ma to.“ Roman Rentka
„Téma ma veľmi zaujala. Projektový deň je dobrý nápad.“ Kiko Baliar
„Veľmi rád by som si takýto deň zopakoval, pretože som sa veľa naučil, pochopil. Bol to najpoučnejší
deň, aký v tejto škole bol.“ Tomáš Paršo
„Nikdy na tento deň nezabudnem, bavili ma aktivity.“ Maťa Kopyčiarová
„Dosť ma tá téma zaujala a aj veľmi dojala.“ Nikola Vašková
„Projektový deň z dejepisu je super vec, veľa som sa dozvedel, poučil som sa, chcel by som mať
častejšie takýto projektový deň. A všetky aktivity, čo sme robili sa mi páčili.“ Martin Trúchly
„Vždy som mala iba malé zdanie o týchto veciach. Ani v duchu by ma nenapadlo, čo ľudia vtedy
prežívali. Odporúčam projektové dni z dejepisu každému, a navyše tieto projektové dni o holokauste
každému, ktorý si neváži, čo má. Odnášam si veľa nových vedomostí a zážitkov.“
Ivana Slivková
Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca dejepisu a organizátorka projektových dní

Predstavujeme vám prvých desiatich
členov
žiackeho parlamentu našej školy.
V nasledujúcich
číslach
Záškoláka vám odprezentujeme všetkých
zástupcov
jednotlivých tried. Želáme im príjemnú prácu a veľa super nápadov.
Ahoj volám sa Tomáš Štefanka , som z
5. C. Mám 10 rokov. Rád hrám šach a
dámu.
Ahoj, moje meno je Andrea Javoríková.
Chodím do 6. A triedy. Rada sa
bicyklujem a chodím do prírody.
Volám sa Lucka Ondrušková a chodím
do 4. C, kde som predsedníčka našej
triedy. Moja triedna pani učiteľka je
Mgr. Monika Mojtová. Učí ma Slovenský
jazyk a Čítanie. Mám rada pani učiteľku
Annu Ochodničanovú, ktorá ma učí
Náboženstvo. Je veľmi milá. Moje
záľuby sú bicyklovanie, hry na PC a
lezenie po preliezkach.
Ahojte, volám sa Grétka Koptáková a
chodím do 6. B. Rada spievam tancujem
a vyrábam rôzne predmety. No najradšej
však chodím na mažoretkový šport do Klubu Asanka v KNM.
Moje meno je Katarína Kekelyová.Som z 8. A. Baví ma florbal,cyklistika a vyrábanie...)
Martina Kopyčiarová mám 15 rokov a chodím do 9 triedy. Rada sa korčuľujem,
prechádzam, varím a neznášam upratovanie. Z predmetov mám najradšej matematiku a
nemecký jazyk.
Volám sa Livia Vasiliki Kastanarasová. Zastupujem triedu 5. A. Chcela by som, aby sme
nemali také ťažké tašky. Nech si nechávame viac kníh v skrinke. Aby ma nebolel chrbát.
Volám sa Tomáš Poniščjak a spolu s Katkou Kekelyovou zastupujem v školskom parlamente
8. A triedu. Moje obľúbené predmety sú matematika, informatika a dejepis. Mám rád
jazdenie na bicykli, ping-pong, florbal a počítačove hry.
Ahojte,volám sa Soňa Masarcová a som zo 7. C. Tancujem mažoretky a baví ma starať sa o
zvieratka. Moje záluby sú pestovanie kvetov, korčuľovanie, bicyklovanie a hranie florbalu.
Moje meno je Kristína Halúskova. Navštevujem triedu 7. B. Baví ma viacero športov a rada
spievam.

V piatok 12.októbra 2012 sme sa vybrali na exkurziu do planetária
v Žiari nad Hronom. Bolo to pre nás niečo nové a veľmi zaujímavé.
Ukázali nám rôzne ďalekohľady , ktoré používajú na pozorovania.
Vo hviezdnej sále sme pozorovali nočnú oblohu ako naživo. Na
spiatočnej ceste sme sa zastavili v Kremnických horách , kde sa
nachádza stred Európy. Bolo to pre nás veľmi poučné a tešíme sa na
ďalšie zaujímavé exkurzie. (6.ročník)

To ,že sú predškoláci z mestských materských škôl
našimi pravidelnými hosťami, je už každoročná tradícia.
Inak tomu nebolo ani tento školský rok. Využili sme
„Jabĺčkový deň “, aby sme pozvali medzi nás deťúrence
z Materskej školy na Komenského ulici. Naši
druháčikovia boli 5. októbra plní očakávania. Do školy
prišli oblečení v „ jabĺčkových farbách “ a s jablkom
v ruke, keďže sme mali vyhlásenú súťaž o„ Megajablko“.
Veľmi sa tešili na chvíľu, kedy privítajú našich milých
malých hostí. Tí sa bez akýchkoľvek problémov usadili
do školských lavíc a začali spolu s druhákmi usilovne
pracovať. Zazneli tóny a slová piesne o Červenom
jabĺčku, na hodine matematiky počítali s jablkami,
porovnávali, kreslili a veľa rozprávali o chuti
a
„ tajomstvách “, ktoré jabĺčka v sebe skrývajú. Každé
z detí si za usilovnú prácu zaslúžilo sladkú odmenu
a maličký darček v podobe jabĺčka. Na konci sme sa lúči
s úsmevom na tvári a vzájomne si poďakovali za pekný
deň.

Keď je jeseň v plnom prúde, vietor fúka dostatočne na to, aby sme mohli púšťať šarkany. Aj
my sme využili silu vetra, zobrali do rúk šarkany a spolu s pracovníčkami CVČ v Kysuckom
Novom Meste sme vykročili do prírody. Odmenou pre všetkých druhákov bola plná obloha
rôznofarebných „ drakov “. Pre nás ostatných to bol aj úprimný úsmev na tvárach našich detí.

Gaštankovia K jeseni neodmysliteľne patria gaštany. Tie sa veru na jeseň dlho neohrejú pod
gaštanovým stromom. Väčšinou hneď skončia vo vreckách detí, ktoré ich zbožňujú a zbierajú
ich buď len tak pre radosť, alebo si z nich vyrábajú gaštanových panáčikov. Skúste aj vy s
vašimi kamarátmi nejakých vyrobiť a urobiť radosť nielen iným, ale aj sebe.
Jesenné predlohy Dni sa pomaly skracujú a večery predlžujú. Občas aj cez deň nie je možné ísť
na prechádzku či na ihrisko. Ponúkame vám niekoľko námetov, ako si spríjemniť jesenné dni.
Nájdete ich na adrese www.nasedeticky.sk.
Mgr. Jarmila Bandurová

S novým školským rokom začali svoju aktivitu
i turistické krúžky na našej škole. Za pomerne
pekného počasia, s nádychom blížiacej sa jesene
smerovali naše prvé kilometre dňa 23.9.2012 do
významného pútnického miesta na horných
Kysuciach, na horu Živčák / 802 m.n.m. /, ktorá sa
týči nad mestom Turzovka a obcou Korňa.
Naša cesta začala v okrajovej časti Turzovky, kde sme
sa lesným chodníkom s rôznym prevýšením po asi
hodine dostali k cieľu nášho putovania – kaplnke
Panny Márie Turzovskej. Pred kaplnkou stojí kríž –
miesto zjavenia. Tu sa 1.júna 1958 na sviatok
Najsvätejšej Trojice horárovi Matúšovi Lašútovi
zjavila Panna Mária po prvýkrát. Pred 54 rokmi na
tomto mieste rástla borovica, dnes je z jej dreva
zhotovená socha Panny Márie, ktorá stojí vedľa
bohostánku. Je dielom obyčajného baníka z Hlučína / Severná Morava /, ktorý nikdy
nepracoval a ani nevedel pracovať s drevom. Vyhotovil ju na príkaz samej Panny Márie. Ona
bola tá, ktorá mu dala silu vyhotoviť túto jej podobu. V jednom rozhovore sa zdôveril, že on
Pannu Máriu videl v dreve, s ktorým pracoval, a tak len orezával nepotrebné kusy. V kaplnke
sa nachádza i milostiplný obraz Kráľovnej Turzovky, ktorý má pohnutú históriu...
Neďaleko kaplnky sa nachádzajú i upravené pramene s liečivou vodou. „Moja voda má
liečivé pramene, ale len pre toho, kto má silnú vieru. A tento prameň vylieči, len keď človek
myslí na Boha a na mňa. Všetky
pramene
sú
rovnako
liečivé...“
Z tejto liečivej vody sme sa napili i my
a mnohí si vodu doniesli i domov.
O 13.hod.sme sa zúčastnili na sv. omši,
ktorá sa slúžila v spomínanej kaplnke.
Stihli sme si pozrieť i výstavbu nového
kostola, ktorého hrubá stavba je už
dokončená. Na Živčáku sme neboli
sami, boli tu desiatky dospelých i detí,
ktorí prišli na toto miesto pokoja
a milostí načerpať sily. Tento kút
Slovenska navštívili i mnohé známe osobnosti cirkvi, politiky i kultúry. / biskup Pavol
Hnilica, katolícky kazateľ z Indie James Mariakumar, operný spevák Peter Dvorský.../
Ak sa budete niekedy nudiť a nebudete vedieť, čo s voľným časom, máte typ na krásny výlet
i so svojimi rodičmi. Viac sa o tomto mieste dozviete v knihe od Martina Vacháleka
Turzovka-Živčáková, miesto milostí a pokoja, z ktorej som čerpala i ja.
PaedDr. J. Michelová, vedúca turistického krúžku

Posledný septembrový týždeň sa stal pre
žiakov 6.A a 6.B triedy veľmi
zaujímavým. Na hodinách dejepisu sme
vyrábali rôzne praveké nástroje, napr.
nože, sekery, luky, metly. Na výrobu
sme používali len prírodný materiál.
Ďalší sa zase tvárili ako pravekí umelci
a kreslili rôzne zvieracie i ľudské
motívy na kameň. Simonka Buttová,
Grétka Koptáková, 6.B
Na hodine dejepisu sme sa preniesli do
doby
kamennej
a vytvárali
sme
jednoduché nástroje z obdobia praveku.
Vyrábali sme sekery, luky, praky, oštepy,
pascu na hlodavce, plietli sme košík,
metlu a maľovali sme na kamene. Počas
hodiny sme sa dosť zapotili, veď aj
pravekým ľuďom to trvalo určite dlhšie
než hodinu. Naša dejepisárka, pani
učiteľka Zita Ševčíková, navrhla, že naše
pekné výtvory by mali vidieť aj ostatní
vyučujúci i žiaci. A tak si všetci mohli pozrieť malú výstavku vo vestibule školy v stredu
10.októbra 2012. Táto hodina sa nám všetkým veľmi páčila a radi by sme si takéto tvorivé
dielne ešte zopakovali. Ďakujeme pani učiteľke, že nám umožnila vyskúšať si (aspoň
čiastočne), ako žili ľudia v praveku.
Andrejka Javoríková, Martinka Kyklošová,6.A

Veľmi sme sa potešili, keď nám naša triedna pani učiteľka oznámila, že v utorok 9. októbra
2012 po 4. vyučovacej hodine ideme na Deň otvorených dverí na SOU na Športovej ulici v
KNM. „Uliali“ sme sa z vyučovania a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Vo výučbových
dielňach sme mohli hrať šach a pracovať na počítači. Obrovským zážitkom pre nášho
spolužiaka Tomáša Paršu bolo, keď si vlastnoručne vyskúšal, ako sa kuje podkova. My sme
s úžasom pozerali na hotový výrobok. Kováčska práca je naozaj veľmi náročná! Maturanti
nás pohostili tradičnými kysuckými jedlami. Halušky, podlesníky a syr vyrobili na farme
v Ochodnici. Obsluhovali nás
v typickom kysuckom kroji. Učni sa s nami rozlúčili
výstrelom z dela, ktoré vlastnoručne vyrobili. Monika Kopyčiarová a Nikola Vašková, 9.D

6.10. Svetový deň jabĺk

Sladké, voňavé, šťavnaté ... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek
tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie.
Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka
obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke,
preto by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať.
Jablko obsahuje:
1. vodu (až 84%)
2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus
3. veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela a odvádza ich von
4. nenasýtené tuky
5. vitamín C
6. minerálne látky: draslík, vápnik, horčík
7. antioxidanty, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu
8. fruktózu
Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí
ako „domáci lekár“. Skúsme ho teda zaradiť do nášho jedálnička každý deň a pozitívne
účinky sa určite čoskoro dostavia.

16.10. Svetový deň zdravej výživy

Zdravá výživa detí školského veku by mala v správnom pomere obsahovať:
Bielkoviny a minerálne látky - vďaka nim telo rastie a obnovuje sa.
Tuky a cukry - sú zdrojom energie.
Vitamíny - telo ich potrebuje na odolávanie voči chorobám, podporujú imunitu.
Príklad zdravej výživy:
•
•
•

•
•
•
•
•

Raňajky- cereálie, mlieko, džús, mliečne výrobky.
Desiata- celozrnné pečivo so zeleninou.
Obed- polievka, mäso a ryby pripravované na prírodno alebo na pare, príloha.
Olovrant- ovocie a zelenina.
Večera- ľahko stráviteľná, najneskôr 2 hodiny pred spánkom.

Zásady zdravej výživy
1. Zdravá strava = pestrá strava
2. Stravujte sa pravidelne, častejšie a v menších množstvách.
3. Vypite denne aspoň jeden pohár mlieka.
4. Vypite denne aspoň 8 pohárov tekutín.
5. Ruky si umývajte mydlom pravidelne po použití WC,
po príchode domov /zo školy, ihriska a pod./
6. Zuby si čistite po každom jedle /aspoň 2x denne/.
7. Udržujte si primeranú hmotnosť.
8. Pravidelný pohyb je dôležitý pre zdravie človeka.
9. Jedzte veľa ovocia a zeleniny.
10.Vyberajte si celozrnné výrobky.
Spracovala Mgr. Ľubomíra Hrušková

Chrup spĺňa funkciu estetickú (výzor), žuvaciu, fonetickú (správna výslovnosť)
a zároveň funguje ako prirodzený medzník udržiavajúci miesto na prerezanie
trvalých zubov. Preto je veľmi dôležité klásť dôraz na dentálne zdravie už
v ranom detstve. Máloktorý rodič si uvedomuje, že o zuby detí sa treba starať
už od ich prerezania. Rodičia detí sú zodpovední za dentálne zdravie svojich
detí. Výchovou v rodine prenášajú rodičia dobré, ale i zlé návyky na svoje deti.
Platí pravidlo, že dieťa napodobňuje svoje okolie, preto je veľmi dôležité, aby
si deti vybudovali správne stravovacie a hygienické návyky už v ranom
detstve, ktoré si neskôr prenesú do dospelosti. Nosným pilierom v starostlivosti o naše zuby
je hygiena dutiny ústnej, používanie správnej techniky čistenia zubov, stomatologická
prehliadka a výživa. Pre zdravý vývoj zubov je potrebné, aby človek konzumoval dostatok
racionálnej stravy, ktorá bude vyvážená, obsahujúca všetky potrebné látky na ich rast
a udržanie. Ak chceme mať zdravé zuby, mali by sme piť mlieko, jesť tvaroh, syry, chudšie
mäsá, veľa ovocia a zeleniny. Pritom treba dbať na to, aby v strave bol aj dostatok tvrdších
potravín. Tie odstraňujú zo zubov zvyšky potravín, ktoré by sa mohli rozložiť a podporiť tak
vznik zubných kazov.

Čo je zubná sklovina?
Zubná sklovina je takmer čistá minerálna vonkajšia vrstva a pokrýva zubnú korunku. Je veľmi
tvrdá a slúži ako ochrana zuba proti škodlivým vplyvom jedla a proti odieraniu. Sklovina
pozostáva z 95 % z minerálov, z 1 % organických zložiek (proteínov) a zo 4 % vody.
Minerálna časť je predovšetkým fosfát draselný ako hydroxylapatit, okrem toho ako
fluorapatit a cerboxylapatit. Na zubnú sklovinu je zameraný aj účinok fluóru pri prevencii
proti zubnému kazu. Fluór tvorí veľké kryštály, zlepšuje remineralizáciu (pravidelnú
opätovnú tvorbu minerálnej vrstvy) a pozitívne ovplyvňuje aj látkovú výmenu pri plakoch.
ANKETOVÁ OTÁZKA:
Koľko zubov má trvalý chrup? (Správne odpovede vhoďte do 15.novembra do
hlasovacej urny, ktorá bude umiestnená vo vestibule školy. Výhercov odmeníme
a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.)
Spracovala: Mgr. Ľubomíra Hrušková

Školský klub detí pri ZŠ Nábrežná
v školskom roku 2012/2013 zapísal
150 detí z ročníkov 1 – 4.
Tešíme sa na 60 nových malých
prváčikov, ktorým chceme vytvoriť
príjemné prostredie, pracovať spolu
s nimi tak, aby sa cítili dobre,
relaxovali po práci v škole a domov
si odnášali pekné zážitky, nové
skúsenosti a návyky.
Starí harcovníci už vedia čo ich
čaká a čo ich neminie, pretože
v minulom školskom roku sa práve oni podieľali na tom všetkom peknom, čo sa v ŠKD
udialo.
V rámci oddychu maximálne využívame
školský dvor. Na dvore sa uskutočňujú
veľké súboje medzi oddeleniami vo
futbale, v piesku deti stavajú mestá, hrady,
prekopávajú tunely. Pohybové, súťaživé
hry, hry so spevom, loptové hry,
naháňačky, skrývačky sú každodennou
súčasťou pobytu detí na dvore.
S deťmi realizujeme vychádzky do
blízkeho okolia ŠKD, po nábreží brehu
rieky Kysuca, do parku, zbierame
prírodniny, pozorujeme prírodu a zmeny
v nej. Na Šarkaniádu si deti vyrobili
vlastné šarkany.

Na Vianoce sa tešíme asi všetci, malí i veľkí. V predvianočnom období vyrábame adventné
vence, vianočné pozdravy, ozdoby na stromček. Najväčším zážitkom pre deti je pečenie
a zdobenie vianočných perníkov. Pýšime sa krásnym vianočným stromčekom, ktorý je
vyzdobený ozdobami vlastnoručnej výroby.
Po
vianočných
prázdninách
s deťmi
pripravujeme darčeky pre budúcich prváčikov.

Zimný čas je pre nás najveselší. Pri dostatočnej snehovej nádielke deti šantia na
snehu, stavajú snehuliakov, snehové bunkre, guľujú sa.
Fašiangy pravidelne zakončujeme veľkolepým karnevalom. O dobrú náladu sa starajú deti
v krásnych maskách. O občerstvenie sa im starajú pani vychovávateľky a rodičia detí.

V marci sa deti 3. a 4. ročníka zapájajú do celoslovenského čitateľského maratónu
poriadaného Mestskou knižnicou v KNM.
Prvého júna na MDD prebieha na našom školskom dvore popoludnie súťaživých a zábavných
hier. Nechýbajú sladké odmeny pre všetkých súťažiacich.
S deťmi počas celého školského roka pracuje, detské starosti a problémy zdieľa 6
vychovávateliek. Nesmieme zabudnúť ani na našu tetu upratovačku Drahušku, ktorá sa
vzorne stará o čistotu prostredia nielen v triedach, na chodbách, ale aj na školskom dvore.
Všetky naše aktivity sa dajú uskutočniť iba vtedy, ak sú deti snaživé, aktívne a zapálené pre
danú vec.
Spracovala: Anna Zajacová, Agnesa Novotná, Dominika Zajacová

Koncom septembra 2012 sme sa v Krajskej knižnici v Žiline zúčastnili pútavého literárno–
historického pásma o hradoch. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií a zaujímavostí. Sme
veľmi radi, že sme si mohli pozrieť aj priestory žilinskej krajskej knižnice, a veľmi sa nám
páčila aj prehliadka mesta. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné podujatie.
Štvrtáci, foto: Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca dejepisu a slovenského jazyka

žiaci 4.C, 5.C, pani učiteľka Ondrejášová a Mojtová

štvrtáci a piataci v knižnici

Spoj body a vymaľuj.

1.
2.

4.

3.

1. Vtáky sa sťahujú do teplých........................
2. Prvý mesiac jesene je...................................
3. Čo padá zo stromov?
5.
4. Posledný mesiac jesene je.............................
5. Ľudia začínajú vyťahovať teplejšie oblečenie zo svojich..............
Tajničku vhoďte do 15.novembra do hlasovacej schránky, ktorá bude umiestnená vo
vestibule školy. Výhercov odmeníme a uverejníme v nasledujúcom čísle Záškoláka.
Tajničku pre vás pripravila Bianka Šoporová 7.A
Tajnička:________________________________________

750g

očistených

a olúpaných

jabĺk

a pridajte cukor. Potom priveďte k varu a asi 10 minút
varte. Prilejte druhý hrnček vody, v ktorom ste rozmiešali

140g cukru krupice

pudingový prášok. Opäť varte, ale iba do doby, kým sa

2 balíčky pudingového prášku
s vanilkovou príchuťou

sušených

prevarí škrob, teda asi 3 minúty. Pridajte kúsky hrozienok
či

brusníc.

Ešte

a prekladajte

120 – 150g guľatých piškót
hŕstku

Jablká nahrubo nastrúhajte, prilejte k nim hrnček vody

hrozienok

alebo brusníc

teplú

hmotu

piškótami.

Do

nanášajte

stredu

do

vložte

formy

posekané

hrozienka alebo brusnice. Celú tortu uhlaďte a stlačte
namočenou

stierkou

a dajte

chladničky.

Jednotlivé

poriadne

rezy

torty

vychladiť

podávajte

do

s kyslou

smotanou alebo šľahačkou.

Cesto :

Zmäknutú

450g polohrubej múky

s kypriacim práškom, práškový cukor, 4 žĺtky a vypracujeme

150g práškového cukru

cesto.

4 žĺtky

na 30 minút do chladničky. Zvyšok cesta uložíme na plech

pol balíčka kypriaceho prášku

vyložený

1 Hera

Jablká umyjeme, ošúpeme, nahrubo postrúhame a navrstvíme

Plnka:
1 kg jabĺk
4 bielky
150g práškového cukru
škorica

Heru

pokrájame,

pridáme

preosiatu

múku

Približne tretinu cesta odoberieme a odložíme asi
papierom

na

cesto.

na
Posypeme

pečenie.
škoricou.

Zo 4 bielkov a práškového cukru vyšľaháme tuhý sneh, ktorý
navrstvíme

na

jablká.

Na sneh z bielkov nastrúhame vychladnutý zvyšok cesta.
Koláč

vložíme

do

vyhriatej

rúry

a upečieme.

Čas pečenia 20 – 25 minút.

Dodá vám vitamíny
TEKVICA: Dodá vám vitamíny skupiny B, karotény aj vitamín C. Z minerálnych látok sú dôležité
vápnik, železo, draslík, horčík, fosfor a zinok. Pomôže aj pri redukčnej diéte.
HRUŠKA: Vďaka vitamínu C podporuje našu imunitu a vďaka kyseline listovej pomáha krvotvorbe.
V kombinácii s vitamínom B vytvára hormón šťastia.
HROZNO: Sú v ňom takmer všetky vitamíny, ktoré potrebujeme! Posilňujú nervový systém,
aktivujú mozog.

Začal sa nový školský rok a s ním prichádzajú aj staro-nové športové súťaže.
Ako prvý v poradí nastúpil cezpoľný beh. Tu je vyhodnotenie:
1.m Michal KUČERA
2.m Dušan JAKUBÍK
3.m Tomáš PARŠO
U dievčat sa zbierali medaily nasledovne:
2.m Adriana HRUBÁ
3.m Alica ČAVAJDOVÁ
Celkovo naši žiaci v súťaži družstiev v okrese
obsadili 1.miesto.
Prvé cenné body pre našu školu!
9.10. sa začala púť našich futbalistov za métou dosiahnuť čo najlepšie
umiestnenie v Coca-Cola školskom pohári. V ústrety nám vyšiel FK
MŠK Kys.N.Mesto, lebo sme mohli hrať na trávnatej ploche futbalového
ihriska. Chlapci vyhrali nad ZŠ Clementisova aj ZŠ Radoľa, čím si
zabezpečili v pavúku postup do druhého kola.
Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke: http://www.skolskypohar.sk/
( I.J. ☺)

Coca-Cola vyhlasuje druhý ročník kreatívnej súťaže
tentokrát pod názvom Recyklátor: LUXUS NIE –
DIZAJN ÁNO.
Vytvorte recyklátora z PET fliaš a prihláste sa do
súťaže o zaujímavé ceny od spoločnosti Coca-Cola. Uzávierka súťaže je
28.2.2013, tak neváhajte a prihláste 5-členný tím z vašej školy! Recyklátor
môžete vytvoriť len za pár hodín a zažijete pri tom plno zábavy. Vaše diela
posúdi naozaj zaujímavá odborná porota a keď vyhráte, môžete ich aj osobne
stretnúť pri vyhlasovaní výsledkov: Adriena Pekárová - odborníčka na re-use
umenie, Ivica Sláviková – modelka a herečka, ktorá má záľubu v umení a dizajne a známy
slovenský recyklo-umelec Juraj Výboh. Využite túto šancu a prezentujte sa! Pre viac
informácií klikajte na www.urobsirecyklatora.sk, kde nájdete aj online prihlášku.
Pre nás platí : KATEGÓRIA A - ZÁKLADNÉ ŠKOLY.
To sú žiaci druhého stupňa základných škôl starší ako 12 rokov (ročník narodenia 2000 a
starší).
Minulý ročník súťaže víťazi všetkých troch kategórií sa zúčastnili výletu do Rakúska.
(I.J. ®)
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla. Prajeme Vám šťastný krok do nového
školského roka 2012/2013. Ponúkame vám priestor pre vašu vlastnú literárnu tvorbu,
pre vaše nápady a návrhy. Veríme, že aj vy sa stanete spolutvorcami nášho školského
časopisu. Svoje námety, články a fotky posielajte na : zaskolak.nabrezna@gmail.com
Mgr. Viera Ševecová, Mgr. Ivan Jurkovič, Mgr. Jarmila Bandurová
Vyzbierajte 2 kupóny uverejnené v školskom časopise
Záškolák v číslach 1/2012 a 2/2012 . Vhoďte ich nalepené
a označené svojím menom do hlasovacej urny umiestnenej
vo vestibule školy. Výhercov odmeníme a uverejníme
v nasledujúcom čísle Záškoláka.

KUPÓN
ZÁŠKOLÁK
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