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Viktor Kubal (*20.3.1923 - †24.4.1997) bol slovenský
výtvarník, karikaturista, scenárista a filmový režisér.
Stál pri zrode prvého slovenského animovaného filmu.
Pripomíname si 95 rokov od jeho narodenia.
Prokop Diviš (*26.3.1698 - †21.12.1765)
bol český rímskokatolícky kňaz, člen rádu premoštrátov,
prírodovedec a vynálezca. Zostrojil prvý bleskozvod
v Čechách a v roku 1754 ho umiestnil na strechu fary.
Prešlo 320 rokov od jeho narodenia.
Vincent van Gogh (*30.3.1853 - † 29.7.1890) bol
holandský maliar a jeden z najväčších osobností
svetového výtvarného umenia. Jeho obrazy patria
medzi najdrahšie. Narodil sa pred 165 rokmi.
Martin Luther King (*15.1.1929 –
†4.4.1968) bol americký baptistický
kazateľ, bojovník za občianske práva, nositeľ Nobelovej
ceny za mier. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších vodcov americkej histórie. Zomrel pred 50 rokmi.
Pablo Picasso
(*25.10.1881 – †8.4.1973)
bol španielsky maliar a sochár, významný
umelec 20.storočia. Niekoľko jeho obrazov sa
zaraďuje medzi najdrahšie maľby sveta. Maľba
Chlapec s fajkou sa vydražila za 104 miliónov
dolárov. Prešlo 45 rokov od jeho úmrtia.
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Prvé týždne nového polroku boli pre našu základnú školu v znamení
dvoch obvodových kôl v basketbale žiakov a žiačok ZŠ. Dievčatá si
6.2.2018 zmerali sily v basketbale so svojimi rovesníčkami zo ZŠ Čadca
Žarec a ZŠ Zborov práve na pôde čadčianskej školy. Prvý zápas bol
medzi Čadcou a Zborovom. Do druhého zápasu nastúpil Zborov proti
Turzovke. Aj tu to bolo veľmi vyrovnané a nakoniec sa po remíze 8:8
muselo predlžovať. Predĺženie zvládli lepšie naše žiačky a zdolali Zborov
17:10. Tento súboj ich však stál veľa síl, čo sa ukázalo v treťom dueli.
Oddýchnuté domáce dievčatá nám nedali takmer žiadnu šancu, navyše sa
našim nedarilo ani strelecky, a tak nakoniec domácim podľahli
jednoznačným výsledkom 21:2. To znamenalo pre Turzovku síce druhú,
no nepostupovú priečku.
O poznanie lepšie si viedli
o týždeň neskôr 13.2.2018
naši chlapci. Tí si merali sily
v telocvični na čadčianskej
Kýčerke
s rovesníkmi
z Makova,
Oščadnice
a domácej ZŠ Komenského.
Vstup do turnaja nám
nevyšiel podľa predstáv,
podľahli sme Makovu 6:1. Našich to našťastie neodradilo.
V nasledujúcich zápasoch sa výsledky trochu zamotali. Potom sme do
bojov zasiahli opäť my a v zápas s Oščadnicou sme si ustrážili víťazstvo
6:3. Následne Makov podľahol aj Oščadnici. Rozhodnutie padlo
v záverečnom dueli, do ktorého sme nastúpili proti domácej Čadci.
Víťazný kôš na 4:2 prišiel necelé 2 minúty pred koncom a tento výsledok
sme už ubránili, čo znamenalo celkové 1. miesto v turnaji a postup spolu
s domácou Čadcou do okresného kola.
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Dňa 6. 2. 2018 zaplnila priestory základnej
školy
krása
ľubozvučnej slovenčiny
v podaní žiakov II. stupňa. V školskom
recitačnom kole predviedlo kultivovaný
prejav nášho materinského jazyka
20
žiakov. Umelecký prednes poézie a prózy
bol rozdelený do dvoch kategórií. Na
najlepších recitátorov čakali diplomy a vecné ceny.
Poézia
II. kategória
1. Adrián Korček, 6.B
2. Valéria Vlčková, 5.A
3. Zuzana Kapusňáková, 5.C

III. kategória
1. Kamila Kobolková, 7.A
2. Kristína Šporíková, 8.B
3. Adela Horčičiaková, 8.C

Próza
II. kategória
1. Aneta Frollová, 6.A
2. Júlia Pavlišinová, 5.A
3. Juraj Korduliak, 5.A

III. kategória
1. Eva Sapietová, 8.C
2. Sabina Stuchlíková, 7.A
3. Simona Barčáková, 9.C
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15. 2. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo v umeleckom prednese poézie
a prózy pod názvom Krása slova v Kultúrnom dome v Turzovke, na
ktorom sa zúčastnili súťažiaci zo všetkých základných škôl horných
Kysúc. Vychutnali sme si neopakovateľnú atmosféru ľubozvučnosti
nášho materinského jazyka a tešili sa, že mladá generácia nachádza krásu
aj v nevyčerpateľnej studnici interpretácie textov.
Našu školu reprezentovalo 6 žiakov. Vo veľkej konkurencii sa
vynikajúco umiestnili takmer všetci naši žiaci:
Liliána Vaňková /1. miesto/ - poézia, I. kategória,
Adrián Korček /1. miesto/ - poézia, II. kategória,
Kamila Kobolková /3. miesto/ - poézia, III. kategória,
Aneta Frolová /1. miesto/ - próza, II. kategória,
Eva Sapietová /1. miesto/ - próza, III. kategória.
Dňa 8.3.2018 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo okresné kolo
v umeleckom prednese poézie a prózy Krása slova v rámci 64. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína. Našu školu reprezentovali 4 žiaci, umiestniť sa
však podarilo len Liliáne Vaňkovej. Získala krásne 3. miesto v I. kategórii
v prednese poézie. Žiaci si však odniesli prinajmenšom množstvo
skúseností a zážitkov.
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CVČ v Turzovke zorganizovalo v telocvični ZŠ 14.2.2018 turnaj vo
vybíjanej pre žiakov 4. ročníkov. Súťažili triedne kolektívy systémom
každý s každým. Bojovnosť žiakom nechýbala a ostrieľaní hráči využívali
každú príležitosť na vybitie súpera. Body družstvám rýchlo pribúdali a na
oboch stranách sa počet hráčov zmenšoval.
Po sčítaní bodov boli výsledky nasledovné:
1.miesto: 4.C
2.miesto: 4.A
3.miesto: 4.B
Každé družstvo bolo odmenené
diplomom a hráčom sa na krku zajagala
medaila.
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Dňa 9.2.2018, sa uskutočnil 54.ročník chemickej olympiády. Každoročne
sa jej na našej škole zúčastňujú žiaci 9. ročníka. V tomto školskom roku
sa do riešenia zapojilo 8 žiakov, no do školského kola postúpili iba štyria
a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.
1.miesto: Mekiňa Šimon, 9.C
2.miesto: Janetková Veronika, 9.C
3.miesto: Sivera Ladislav, 9.A
4.miesto: Baraníková Kristína, 9.C
Okresné kolo chemickej olympiády sa konalo 23.3.2018 v Čadci.
Zúčastnili sa ho žiaci 9.ročníka, úspešní riešitelia školského kola CHEO.
Okresné kolo sa nieslo v znamení vlastností kyslíka a jeho prípravy, žiaci
sa v praktickej časti popasovali s rôznymi typmi chemických reakcií
a tvorbou názvov a vzorcov chemických zlúčenín. A výsledky dosiahli
vynikajúce. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola a postup
do krajského kola si 1. miestom zabezpečil Šimon Mekiňa.
1.miesto: Šimon Mekiňa (IX. C)
5.miesto: Ladislav Sivera (IX.A)
6. miesto : Veronika Janetková (IX.C)
16. miesto: Kristína Baraníková (IX.C)
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Už tradične počas jarných prázdnin zorganizovala ZŠ Turzovka pod
záštitou koordinátora prevencie športovú akciu, turnaj vo vybíjanej pre
žiakov šiesteho a siedmeho ročníka.
Deti, ktoré sa športového dňa zúčastnili, ukázali, že majú športového
ducha a radi trávia voľný čas pohybovými aktivitami. Napriek tomu, že
boli k účasti pozvaní len žiaci šiesteho a siedmeho ročníka, neočakávane
prišli aj piataci, čo nás veľmi potešilo. A keďže ich bol dostatočný počet,
zahrali si aj oni.
V zápolení zmiešaných družstiev nešlo napokon ani tak o víťaza turnaja,
ako skôr o to, aby si deti zašportovali a spoločne strávili dopoludnie.
Celkovo sa turnaja zúčastnilo 42 žiakov. Povzbudiť prišli aj niekoľkí
mladší súrodenci zúčastnených žiakov. Fond Otváraj sa brána zabezpečil
žiakom malé občerstvenie.
Všetkým účastníkom akcie ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

Jarné prázdniny znamenajú pre žiakov predovšetkým oddych, aby
načerpali veľa síl do ďalšej práce. Relaxovať možno rôznym spôsobom,
pri počítači, pri čítaní kníh, aktívnym pohybom alebo len „leňošením“. Tí,
ktorí radi hrajú loptové hry, sa v stredu 21. 2. 2018 stretli v telocvični,
kde sa konal športový maratón. Žiaci 4. – 6. ročníka súťažili vo vybíjanej
a starší žiaci vo volejbale. I na našej škole sú zanietení športovci, ktorí
ukázali bojovnosť, húževnatosť a lásku k športu.
Do vybíjanej sa zapojilo 36 žiakov, ktorí utvorili 4 družstvá s názvami:
BORCI, KINGS, ŠKORPIÓNY, 6. B +. Poradie:

VYBÍJANÁ

BORCI

BORCI

KINGS

3:7

3:4

2:4

5:0

4:7

8
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4:2
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2:3
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0:5
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4:2
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1:5
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2:9

4:3
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6:4
3:2
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9:6

5:1
4:1
2b.

9:2

BODY POR.

3

2.

1

4.

2

3.

6

1.

7 :11 0b.

2:4

7:8
6. B +

1b.

2:4

6:6
ŠKORPIÓNY

6. B +

4:2
6:6
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ŠKORPIÓNY

0b.

0b.

2b.

Volejbal hralo 26 žiakov v 4 družstvách: GUCCI GANG, DREAM
TEAM, GUNÁRI, NEVIEME.
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GUCCI

DREAM

GANG

TEAM

VOLEJBAL

GUNÁRI

NEVIEME

GUCCI

20 : 15

15 : 20

20 : 8

GANG

20 : 9 3b.

17 : 20 0b.

20 : 11 3b.

16 : 20

20 : 5

11 : 20 0b.

20 : 10 3b.

DREAM
TEAM

GUNÁRI

NEVIEME

15 : 20
9 : 20 0b.
20 : 15

20 : 16

20 : 4

20 : 17 3b.

20 : 11 3b.

20 : 7 3b.

8 : 20

5 : 20

4 : 20

11: 20 0b.

10 : 20 0b.

7 : 20 0b.
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B

POR.

6

2.

3

3.

9

1.

0

4.

Centrum voľného času v Turzovke v spolupráci s mestom Turzovka
zorganizovali dňa 28.februára 2018 5.ročník Súťaže v streľbe zo VzPu
žiakov ZŠ O POHÁR MESTA TURZOVKA v telocvični ZŠ Turzovka.
Súťaže sa zúčastnilo 10 3-členných družstiev a jednotlivci zo ZŠ
Zákopčie, zo ZŠ a MŠ Likavka(okres Ružomberok), CVČ Čadca, CVČ
Raková a CVČ Turzovka.
Turzovku vzorne reprezentovali strelci: Peter Šamaj, Adam Hranec,
Martin Kubačka, Tomáš Slovaček, Tomáš Kubačka, Lea Střitecká,
Samuel Staník a Dávid Tkáčik.
Výsledky: súťaž družstiev – kategória chlapci
2.miesto: CVČ TURZOVKA 463 bodov
Výsledky jednotlivcov – chlapci
3.miesto PETER ŠAMAJ CVČ TURZOVKA 157 bodov
Výsledky jednotlivcov – dievčatá
2. Miesto LEA STŘITECKÁ CVČ TURZOVKA 140 bodov
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Leonardo da Vinci bol vegetarián a aktivista za práva
zvierat. Skupoval vtáky v klietkach a vypúšťal ich na
slobodu.
V päťdesiatych rokoch 20.storočia
sa v londýnskej ZOO nachádzal
šimpanz Congo, ktorý namaľoval
vyše 400 obrazov. Keď sa zoológovia pokúsili
zobrať obraz skôr, ktorý Congo považoval za nedokončený, začal sa
správať nahnevane. Ak ho však za dokončený pokladal, nič ho už
neprinútilo na ňom dokresliť ani čiarku.
V roku 1961 bola maľba Le Bateau,
ktorú namaľoval Henri Matisse,
v Múzeu moderného umenia v New
Yorku vystavená hore nohami 46 dní,
než si to niekto všimol.
Umelec Anish Kapoor dostal 350 000 libier
odškodného po tom, čo si skladovacia spoločnosť
poplietla jedno z jeho diel s odpadom a vyhodila ho.
Rímske sochy vyrábali s odnímateľnými hlavami, takže sa dala jednoducho jedna hlava
vymeniť za druhú.
Holandský maliar Rembrandt bol
známy svojim lakomstvom, a tak
si z neho jeho študenti uťahovali
- maľovali na dlážku mince, po ktoré sa zohol, aby ich
zdvihol.
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V tomto školskom roku píše dejepisná olympiáda v svojich letopisoch už
desiaty ročník. Žiaci z našej školy si tiež chcú toto malé jubileum uctiť
kvalitnými výsledkami, ktoré by ďalej zvyšovali kredit školy z Bukoviny.
Zároveň chcú potvrdiť svoje pravidelne dosahované medailové priečky
v okresnom i krajskom kole olympiády, ktorými sa zatiaľ môžu pýšiť zo
všetkých doterajších ročníkov.
Po školskom kole sa jeho víťazi a tí, ktorí sa umiestnili na druhom mieste,
zúčastnili okresného kola súťaže, usporiadanom CVČ Čadca 15. februára
2018. Už tradične sa súťažilo v 4 kategóriách C-F , od deviateho po šiesty
ročník. Test obsahoval otázky z učiva každého ročníka, monotematickej
témy a regionálnych dejín. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci
dosiahnuť bol 100, úspešný riešiteľ potreboval aspoň 60 bodov.
V kategórii F (šiestaci) sa dokázali naši reprezentanti umiestniť v 21
člennom štartovom poli v prvej desiatke. Marek GAJDIČIAR skončil
siedmy a Kristián DUNAJ desiaty. Obaja boli úspešní riešitelia. Keďže to
bola ich premiéra na podujatí veríme, že ich potenciál sa v budúcnosti
ešte rozvinie.
V E kategórii sme dosiahli najmenej uspokojivé výsledky. Medzi 18
účastníkmi sme brali 6. (Dianka HESKOVÁ) a 12. miesto (Michal
TOMALA). Dianka sa síce stala úspešnou riešiteľkou, ale u siedmakov
máme ešte veľké rezervy.

13

Podstatne lepšie pre nás dopadla kategória D. Tu Dominik ANDRAŠKO
získal tretie miesto a postup do krajského kola mu ušiel o jediný bod. Je
to veľká škoda, ale na druhej strane výzva do budúceho roka. Nesklamal
ani Peter ODROBIŃÁK, ktorý v konkurencii 14 ôsmakov obsadil šiestu
priečku a taktiež bol úspešným riešiteľom.
Ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. V tomto prípade to platí doslova.
Medzi deviatakmi už tradične exceloval Andrej ŠKUTA, ktorý ani tento
rok nedovolil nikomu siahnuť na svoj primát najlepšieho olympionika
okresu. Ziskom 99 bodov zo 100 možných však dosiahol celkom
ojedinelý výsledok, aký sme v doterajších okresných kolách doposiaľ
nezaznamenali. Naozaj klobúk dole. Šimon MEKIŇA sa spomedzi 19
súťažiacich v kategórii C umiestnil na veľmi peknom štvrtom mieste.
Spomedzi ôsmych olympionikov z Turzovky boli na okresnom kole až
siedmi úspešní riešitelia. Okrem dvoch medailových umiestnení je
výsledok Andreja Škutu naozaj unikátom. Môžeme smelo povedať, že na
všetkých našich reprezentantov sme hrdí, ďakujeme im a prajeme
množstvo ďalších úspechov, ktoré potešia ich i nás.

Gymnázium Viliama Paulinyho
Tótha
v Martine
hostilo
22.3.2018 víťazov okresných kôl
10.
ročníka
„Dejepisnej
olympiády“
za
Žilinský
samosprávny kraj. V kategóriách
A,B,C,D,E súťažilo spolu 70
mladých historikov. Našu školu
reprezentoval Andrej Škuta
z 9.A, víťaz okresného kola.
V kategórii C mal ďalších 21 konkurentov, no svojim bodovým ziskom
182 z možných 200 bodov nedal ostatným šancu a potvrdil svoje
vedomosti v danej oblasti. Získal 1.miesto a postup do celoštátneho kola.
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Dňa 14.3.2018 sa uskutočnil Deň vody, ktorý si pripravili pre mladších
spolužiakov naši ôsmaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky
Dočárovej. Žiakom 4.a 5.ročníka zábavnou formou predstavili dôležitosť
vody pre ľudský život. Poukázali na krajiny trpiace nedostatkom vody, na
znečistenie vodných zdrojov. V závere mali pripravený kvíz a pozorní
žiaci za správnu odpoveď boli odmenení sladkou odmenou.
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Vo štvrtok 22.marca 2018 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády
v Čadci. Zúčastnili sa na ňom trojčlenné družstvá ôsmych Základných
škôl okresu Čadca. Našu školu reprezentovali: Júlia Pavlišinová 5.A,
Ladislav Sivera 9.A a Dominik Andraško 8.B.
Súťaž začala svätou omšou v kaplnke SZŠ sv. Františka z Assisi
a pokračovala vedomostnou časťou, ktorá pozostávala zo šiestich
súťažných kôl. Naši žiaci si viedli veľmi dobre .
Umiestnili sa na peknom 2.mieste.
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V tomto týždni sme dva dni (14.3. a 15.3.2018) venovali spoločne
s deťmi 4. ročníka pokusom a spoločne s pani učiteľkou Mozolikovou,
Hnidkovou a za výraznej pomoci pána školníka Mozolika sme strávili
krásne, pútavé a nesmierne zaujímavé popoludnia. Hoci by bolo najlepšie
vidieť všetko to, čo si mali možnosť deti vyskúšať a urobiť, pochválime
sa, že deti dokázali „rozpustiť“ mincu, dokonca im vyletela i raketa
(skoro do vesmíru), dokázali spojiť knihy, vyrobili si umelé vlákna z PET
fliaš, vyrobili si magnetickú kvapalinu, farebné oko, dokázali vybrať
mincu z vody suchou rukou, vo vode im tancovali hrozienka, dokázali si
vyrobiť sopku, prekrásnu lávovú lampu, kolový gejzír, raketové auto
a naučili sa i čítať tajné písmo a mnohé iné zaujímavosti. Ak by niekoho
tieto tajné pokusy zaujali, žiaci 4. ročníka sú schopní na mnohé otázky
dať odborné odpovede.
Všetky náklady, ktoré boli spojené s bádateľskými popoludniami, hradili
z vlastných zdrojov samotné pani učiteľky.
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Prvý človek na mesiaci bol A ...
astronaut.

Nemám domácu úlohu,
lebo som nemohol nájsť
zošit v zošite.

Výťah pretekov bol veľmi
šťastný.

Najznámejší bájkar bol
Egoň.

Ako sa do hory volá, tak sa
z hory ohrýza.

- Pomenuj časti tela hmyzu.
- Tykadlá, ruky, bruško, nohy.

- Čo je typické pre bezstavovce?
- Nemajú kožu a srsť.
Nerád sa fotím, lebo by som
mohol na fotke zle vyzerať.

Pani učiteľka, chyťte mi ruku,
lebo ja sa bojím strihať. (5.roč.)

Dňa 28.2.2018 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudovej piesne
„Zlatý slávik“. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách a každý malý
spevák sa predstavil s dvoma piesňami. Porota mala ťažkú úlohu, preto sa
rozhodla oceniť na každom mieste dvoch spevákov. V každej kategórii
bola udelená aj cena poroty.
kategória 1. a 2. ročník:
1. miesto – slávik: Nela Šperková, 2.B
- Júlia Maďariová, 2.B
2. miesto – Ella Talová, 2.A
- Sofia Lukáčová, 1.B
3. miesto –Viktória Staníková, 1.A
- Magdaléna Frollová, 2.A
Cena poroty – Tamara Kubošníková, 1.A
kategória 3. a 4. ročník:
1. miesto – slávik: Radoslava Hrušková, 4.A
- Vanessa Pajerová, 4.B
2. miesto – Lukáš Krištof, 3.B
- Dávid Šutarík, 4.C
3. miesto –Erik Suran, 4.C
- Kristína Bebčáková, 3.C
Cena poroty – Ema Jančíková, 4.A

- Čo má krava na hlave?
- Vlasy.
18
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Okresné kolo v basketbale chlapcov sa konalo 7.3.2018 v ZŠ
Čadca – Žarec. Našim chlapcom žreb pridelil úvodný zápas
a zmerali si v ňom sily s „domácimi“ favoritmi, rovesníkmi
zo ZŠ M.R.Štefánika, ktorí zvíťazili pomerom 11:5.
Posledný zápas turnaja znamenal súboj o celkové druhé
miesto medzi ZŠ Čadca Komenského a ZŠ Turzovka. Obe
družstvá už viac taktizovali, nehrnuli sa bezhlavo do útokov.
Prvý polčas vyznel v prospech Čadce. V druhom polčase sme
zlepšili pohyb, viac sme strieľali na kôš a súper pod týmto
tlakom urobil niekoľko osobných chýb. V hektickom
závere sme svoju túžbu po víťazstve pretavili do
rozhodujúceho koša a po konečnom výsledku 4:6
žiaci ZŠ Turzovka obsadili v okresnom kole veľmi pekné
celkové 2. miesto.
ZŠ Turzovku reprezentovali žiaci: Janiš Dávid, Sivera
Ladislav, Paľuch Michal, Vlček Juraj, Polák Filip, Krišica
Tomáš, Ligač Jakub, Janetka Martin, Kopyčár Vladimír,
Čuboň Lukáš, Valchař Alex, Badžgoň Jakub, Gernát Miroslav
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Mesiac knihy privítal v školskej knižnici dňa 14.3.2018 žiakov
2. ročníkov. Každej triede bola venovaná jedna vyučovacia hodina.
Veselého škriatka Popletka poznali už z minulého roka a vedeli, že si
z nich opäť „vystrelí“. Tento krát im porozprával rozprávku o lenivej,
škaredej a zlej Popoluške, ktorá nechcela princa a musela si ho zobrať jej
nevlastná sestra Dora, hoci ju dobrá macocha dlho prehovárala. Aj tu
musela zakročiť víla Knihomila, ktorá spoločne so žiakmi opravila celú
rozprávku. Popletko si pre deti pripravil aj kúzlo s knihou, lenže
čarovanie mu tiež moc dobre nešlo. Víla porozprávala v prezentácii, kde
si môžu žiaci kúpiť, prípadne požičať knihy a ako sa majú o ne starať.

V ďalšej časti si v maskách zvieratiek deti zahrali rozprávku „Kde bývajú
zvieratká“. Ich úlohou bolo v rozložených obrázkoch nájsť zvieratko,
ktoré predstavujú, čím sa živia a kde bývajú. Niektorým bolo potrebné
trochu pomôcť, no všetci splnili úlohy výborne.
V závere si všetci vymaľovali záložku do knihy a z knižnice odchádzali
so sladkou odmenou.
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Prváci sa postupne v hodinových blokoch dňa 13.3.2018 vystriedali
v školskej knižnici na zábavnom i poučnom podujatí. Sprevádzal ich
škriatok Popletko, ktorý najskôr poplietol celú rozprávku o Snehulienke,
ktorá bola podľa neho zlá a otrávila jablkom dobrú ježibabu. Zakročiť
musela víla Knihomila a spolu s deťmi celú rozprávku opravili.
V prezentácii sa dozvedeli, čo musí urobiť spisovateľ, aby mohol vydať
vo vydavateľstve knihu a ako sa majú starať o knihy. Potom sa už stali
hercami v rozprávke „O repke“. V maskách slnka, repky, dedka, babky,
vnučky, psíka, mačky a myšky sa im repku podarilo vytiahnuť zo zeme.
Po divadielku nastal ten správny čas, aby si nakreslili svoje vlastné
leporelo na motívy práve predvedenej rozprávky „O repke“. Deti boli
usilovné a aktívne, preto pri odchode z knižnice boli všetky odmenené
sladkosťou.

Deň ľudovej rozprávky oslavujú knižnice na
celom Slovensku v marci, kedy sa narodil náš najväčší
zberateľ Pavol Dobšinský. V tomto roku sme si
pripomenuli 190. výročie od jeho narodenia. Pri tejto
príležitosti sa v školskej knižnici stretli aj žiaci 3. ročníkov
15.3.2018.
V pripravenej prezentácii si pozreli, ako žili, pracovali,
hrali sa a zabávali ľudia a deti v minulosti v mestách
a na dedinách. Tu vznikali aj príbehy, ktoré si ľudia
rozprávali pri práci na poli, páraní peria, tkaní a v knižnej podobe
ich dnes poznajú celé generácie. Za toto vďačíme práve
Dobšinskému. Žiaci sa dozvedeli, že príbehy neboli určené deťom
a prečítali si aj niektoré úryvky z jeho tvorby.
Pripravená bola aj súťaž, kde družstvá hľadali obrázky v knihách
Futbal s papučou a Danka a Janka. Zvíťazilo družstvo, ktoré našlo
najviac obrázkov podľa predlohy v prezentácii. Členovia víťazného
družstva dostali odmenu. Jednotlivci skladali rozstrihané obrázky.
Na záver si žiaci urobili záložky vyškrabávacou technikou
a kľúčenky.
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Žiaci 4. ročníkov sa stretli v školskej knižnici 12.3.2018. Vydanie vlastnej
knihy nie je jednoduché. O tom sa presvedčili aj naši žiaci, pretože pre
nich bolo pripravené vydavateľstvo Rozprávkovo, v ktorom si zahrali
všetky úlohy. Nádejný mladý spisovateľ Ján Dobrodruh a spisovateľka
Eliška Výmyselníková sa vybrali na Kanárske ostrovy, kde písali príbeh
o deťoch z ostrova. Po návrate navštívili ilustrátora akademického
maliara Michala Pastelku a umeleckého fotografa Antona Objektíva.
S kresbami a fotografiami už mierili do vydavateľstva a vydavateľ Jozef
Kniha prisľúbil vydanie knihy. Vo vydavateľstve na knihe pracoval
redaktor Peter Pravopis, vedúci výroby Rudolf Výroba a grafik Juraj
Monitor. Ďalej kniha putovala do tlačiarne, kde mal Milan Písmeno plné
ruky práce. Hotovú knihu si zobral do svojej predajne kníhkupec Ondrej
Stránka a všetkých čitateľov pozval na autogramiádu. Niektorí si novú
knihu aj kúpili a ostatní čitatelia navštívili mestskú knižnicu, kde im
knihy požičali.

Revízor sa pýta malého
chlapca:
- Koľko máš rokov?
- Päť.
- A kedy budeš mať šesť?
- Keď vystúpim z autobusu.

Príde znečistený chlapec
k mamičke a húka:
- Hu, hu, kto som?
-Mamička pristúpi na jeho
hru a hovorí:
- Neviem, povedz, kto si?
- Tak vidíš, pani učiteľka
mala pravdu, že som taký
špinavý, že by ma ani
vlastná mama nespoznala!

V závere si žiaci zasúťažili. Boli rozdelení do šiestich družstiev. Tri
družstvá skladali rozstrihané obrázky a tri hľadali obrázky podľa
prezentácie v knihách Osmijankove rozprávky a Futbal s papučou. Víťazi
boli odmenení.
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Syn sa pýta svojho otca:
- Oci, čo je to bizón?
- Vieš synček, to je taká
hlúpa ryba.
- Ale mne mamina
hovorila, že behá po lese.
- Veď hovorím že je hlúpa.
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Volejbal má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Svedčí o tom aj to, že
23.3.2018 sa konal už XIV. ročník „Veľkonočného volejbalového
turnaja“ o pohár riaditeľky ZŠ. V zápasoch sa stretli štyri družstvá: ZRŠ,
žiaci ZŠ, žiačky ZŠ a zamestnanci školy. Systémom každý s každým
odohrali šesť zápasov na dva vyhraté sety. Bojovnosť nechýbala
žiadnemu družstvu a nebola núdza o krásne akcie. Finálový zápas medzi
rodičmi a zamestnancami ZŠ bol krásnym športovým zážitkom, v ktorom
sa nerozhodlo ani po dvoch setoch. Bol to jediný zápas s troma setmi, kde
sa napokon darilo viac zamestnancom.

Možnosť zmerať si svoje sily so súpermi z iných tried dostali prváci našej
školy v utorok 20.4. 2018. V tento deň sa uskutočnila ročníková športová
súťaž s názvom Prvácka olympiáda. Prváci súťažili v štyroch disciplínach
– skok do diaľky z miesta, hod na cieľ, hod do diaľky a rýchly beh.
Každý chcel dokázať svoju rýchlosť, silu, vytrvalosť a odvahu.
„Naozajstné medaily“ boli veľkým lákadlom. Radosť z víťazstva, ale
i trošičku sklamania, keď to nevyjde, aj to k športu patrí. Dôležité je
súťažiť fair play. Sladká odmena vrátila úsmev na tváre všetkých.
Výsledky:
Skok z miesta dievčatá
1. Sofia Lukáčová, 1.B
2. Soňa Birková, 1.A
3. Valéria Holková, 1.A

Poradie:
1. Zamestnanci ZŠ
2. Združenie rodičov ZŠ
3. Žiaci ZŠ
4. Žiačky ZŠ

Hod na cieľ dievčatá
1. Vanesa Zajacová, 1.B
2. Tamara Kubošníková, 1.A
3. Laura Belková, 1.C
26

chlapci
1. Matej Horeličan, 1.C
2. Andrej Majerčík, 1.B
3. Róbert Horský, 1.A
chlapci
1. Dominik Michalisko, 1.C
2. Jozef Kubuš, 1.B
3. Dominik Korček, 1.A
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Beh – dievčatá
1. Magdaléna Tašárová 1.B
2. Valéria Holková 1.C
3. Tamara Kubošníková 1.A

Veľkonočnou tematikou sa zaoberali žiaci štvrtého ročníka na „Tvorivých
veľkonočných dielničkách“, ktoré sa konali 21.3. 2018. Žiaci počas
dielničiek vytvorili množstvo jarných a veľkonočných dekorácií, ktorými
vyzdobili a skrášlili priestory našej školy. Zo svojich výtvorov mali
obrovskú radosť a všetci dúfame, že svojimi prácami vyčarili úsmev i na
tvárach ostatných detí i dospelých.

Beh – chlapci
1. Richard Pápol 1.B
2. Róbert Horský 1.A
3. Matej Horeličan 1.C
Hod do diaľky – dievčatá
1. Laura Baryová 1.C
2. Magdaléna Tašárová 1.B
3. Vanesa Čupková 1.A

Po dlhých zimných večeroch vo vzduchu opäť cítiť silu hrejivých
slnečných lúčov. Dni sú čoraz dlhšie a po okolí sa šíri ušiam lahodiaci
spev vtáčikov, ktorý ohlasuje, že krajina sa prebúdza zo zimného spánku.
Tretiaci privítali 21.3.2018 príchod jari barančekmi, ktoré sú symbolom
blížiacej sa Veľkej noci. Na ich zhotovenie bola okrem vatových tyčiniek
potrebná i značná dávka zručnosti a trpezlivosti.

Hod do diaľky – chlapci
1. Patrik Chudej 1.C
2. Lukáš Kontrík 1.B
3. Dominik Korček 1.A
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1. Kto bude bojovať proti netvorovi? Proti ktorému?

2. Ktoré dve prilby sú rovnaké?

3. Nájdi 5 rozdielov.

Správne odpovede nájdeš na strane 54.
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Pre deti z MŠ nastal ten veľký
deň, keď prvýkrát museli
ukázať svoje vedomosti pri
„Zápise do 1. ročníka“.
Spolu s rodičmi prišli do
našej školy 4.4.2018, kde ich
už čakali pani učiteľky so
zábavnými úlohami. Všetci sa
veľmi
snažili.
Spolu
so Snehulienkou a trpaslíkmi
prešli rozprávkou, počítali,
rozoznávali
geometrické
tvary, opakovali slová a delili
ich na slabiky, strihali,
rozoznávali farby a plnili
i ďalšie úlohy. Niektorí pani
učiteľkám
zarecitovali
básničku
a zaspievali.
Spolu sa zúčastnilo zápisu 72
detí, z ktorých rozhodnutie
o prijatí dostalo 56 (42
chlapcov
a 30
dievčat).
Ostatných 16 detí si bude
musieť ešte chvíľu počkať, či
budú mať odklad, alebo sa
v septembri stanú žiakmi
našej školy.
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Pred veľkonočnými sviatkami sa v dňoch 26. – 28.3.2018 uskutočnila
v Dome kultúry v Turzovke veľkonočná výstava pod názvom „Čarovné
škrupinky“. Vystavovali na nej svoje práce aj deti zo školského klubu,
ktoré sa takto mohli pochváliť svojimi nápadmi a tvorivým duchom.
Výstavu si prišli pozrieť počas troch dní aj žiaci našej školy.

Boli trochu sklamaní tým, že sa v tomto roku zúčastnilo málo
vystavovateľov. Chýbali tu medovníčky a drobnosti, ktoré by si mohli
zakúpiť. Mohli však obdivovať krásu a zručnosť, s akou boli vyrobené
kraslice a veľkonočné vence. Pretože výstava nebola obsiahla, využili
tretiaci možnosť navštíviť mestskú knižnicu, ktorá sa nachádza v tej istej
budove v rámci Marca - mesiaca knihy.
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Už viac ako polstoročie si v marci pripomíname dôležitosť existencie
kníh. Knihy sú pre nás nenahraditeľné a po stáročia majú pevné miesto
v našom živote. Neustále však akosi zabúdame na krásu slova, vôňu
kníh...
Pri príležitosti Marca – mesiaca kníh sme pre žiakov pripravili množstvo
aktivít, ktorých cieľom bolo podnietiť ich vzťah ku knihe i k čítaniu.
Už tradične sme si pripomenuli, prečo sa práve marec pýši týmto
prívlastkom. Žiaci tvorivo pracovali so životnou cestou a posolstvom
Mateja Hrebendu. Hravo – formou súťaže - si precvičili vyhľadávanie
zaujímavých informácií v učebnici literatúry, v skupinách si osvojili
lexiku súvisiacu práve s knihami, kníhtlačou či knižnicami. Žiaci mali
tiež možnosť priniesť a predstaviť svoju obľúbenú knihu. Okrem toho
bolo ich úlohou napísať zaujímavú recenziu a prezentovať ju žiakom,
diskutovať o knihe i o vyznení recenzie z nej prameniacej.
Pod názvom Postava ožíva sa žiaci prostredníctvom projektu pokúsili
priblížiť svoju obľúbenú literárnu postavu. Zaoberali sa tiež pôvodom
a využitím papyrusu a napokon mali možnosť na replike papyrusového
zvitku zanechať odkaz pre budúce generácie. V ankete odpovedali na
viaceré otázky týkajúce sa čítania a vzťahu ku knihám. Mali možnosť stať
sa na chvíľu spisovateľmi, nechať sa unášať na krídlach fantázie
a dokončiť príbeh. Starší žiaci navštívili mladších žiakov a pripravili si
pre nich netradičné čítanie s množstvom zaujímavých otázok a malými
aktivitami.
Pretože marec je v tomto roku nielen mesiacom kníh, ale slávili sme aj
Veľkú noc, žiaci si pripravili konferenciu o tomto sviatku.
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Museli siahnuť po viacerých prameňoch, predovšetkým po internetových
encyklopédiách, aby si preštudovali zvyky a tradície rôznych krajín (napr.
Írska, Talianska či Grécka) a následne ich spracovali do pútavej podoby
vo forme malých prezentácií a inscenácií.
Niektorí žiaci mali za úlohu počas veľkonočných prázdnin vytvoriť
vlastnú knižku, ktorá by odrážala práve zážitky či tradície súvisiace
s Veľkou nocou, prípadne si zvoliť vlastnú tematiku a spracovať ju. Žiaci
zaujali rozmanitosťou príbehov i rozsahom.

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila XIX. ročník medzinárodnej slovensko
– česko - poľskej súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“ k mesiacu knihy.
Tento ročník bol na tému: „Ako princezná zachránila princa alebo
kozliatko chcelo zjesť vlka.“ Našim žiakom nechýbal tvorivý duch
a vlastné ilustrované knihy s pútavými príbehmi boli na svete. Cieľom
súťaže bolo prebudenie tvorivosti detí, zdokonaľovanie sa v písaní rôznych
literárnych foriem, podpora fantázie a jej vyjadrenie písaným a výtvarným
slovom. V neposlednom rade i spoznávanie sa medzi národmi
prostredníctvom súťaže a podpora súťažného ducha.

Priestory školskej budovy už tradične ozvláštnil aj literárny strom, na
ktorom rozkvitlo množstvo farebných kvetov. Každý kvietok mal v sebe
ukrytý názov knihy či kníh, ktoré žiaci naozaj prečítali i odporúčanie,
prečo si spomínanú knihu prečítať. Veríme, že všetky tieto počiny boli
pre našich žiakov inšpiráciou a literatúra sa časom stane neoddeliteľnou
súčasťou ich každodenného života...
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Súťaž bola vyhlásená v troch vekových kategóriách pre jednotlivcov
a súťažné dvojčlenné autorské kolektívy. Za našu školu sme odoslali 3
knihy: Vlk a kozľa – autor Laura Marcineková, 5.B (PaedDr.Adriána
Korčeková),
Popletená kniha – kolektív autorov 4.A (Mgr.Zuzana
Mozoliková) a Ako princ vyslobodil Bellu – autor Kristína Vircová, 8.C
(Mgr.Kristína Gulčíková).
Hodnotenie kníh sa uskutoční v dvoch etapách a ak nevyhráme, budeme to
považovať za dobrú skúsenosť.
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Slovenské banské múzeum - GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej
Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica a Mesto Banská Štiavnica vyhlásili XX. ročník
medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ
NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu
– téma ročníka: KAŽDÝ DEŇ je Deň Zeme. Téma veľkým aj malým
autorom otvorila priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom
vzťahu k nej. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na
každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame. Čo môžeme
urobiť každý deň? Triediť odpad, recyklovať, byť všímavý k zraniteľnosti
prírody. Alebo len tak žasnúť nad krásou, silou a energiou prírody!
KAŽDÝ DEŇ je Deň zeme. A tak sme premýšľali, maľovali, diskutovali
a výtvarne zodpovedali tento náš vzťah a zaslali sme práce žiakov 1. i 2.
stupňa a detí z ŠKD.
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Dňa 8.2.2018 sa v telocvični ZŠ uskutočnil fašiangový karneval detí
z ŠKD. Tohtoročný karneval sa niesol v duchu folklórnych zvykov
a tradícií. Aj hry a súťaže boli zamerané na tému ako sa hrali a zabávali
deti kedysi. Na dobrú náladu, do spevu i do tanca zahral na heligónke
Milan Laš, žiak 7.A triedy, za čo mu patrí poďakovanie. Na umocnenie
atmosféry mali pani vychovávateľky oblečené kroje, aby aj takto deťom
priblížili folklór. Karnevalové masky a kostýmy rôzneho žánru malo 90
detí ŠKD. Pretože boli všetky pekné, nápadité, boli aj všetky odmenené
vecnou cenou a sladkosťou. Karneval sa vydaril a už sa tešíme na ten
budúci.
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Je všeobecne známe, že deti čoraz menej čítajú
knihy a časopisy. V školskom klube detí v rámci
mesiaca knihy realizovali aktivity, ktoré môžu
zvýšiť záujem o prácu s knihou.
Deti navštívili mestskú knižnicu, kde sa
oboznámili s činnosťou knižnice a jej priestormi.
Najviac sa im páčil detský kútik, kde si pozreli
knižky pre najmenších. Zhotovili si pekné
rozprávkové obrázky a vedomosti si preverili aj
v literárnom kvíze, hľadali zaujímavosti v detských časopisoch. Veríme,
že čítanie sa stane ich záľubou.

S príchodom jari sa blížia aj veľkonočné sviatky. Deti v školskom klube
sa usilovne pripravujú na ich príchod.
Na veľkonočných tvorivých dielňach vytvárali dekorácie, kraslice,
pozdravy a ozdoby. Pozvanie prijali aj rodičia a starí rodičia. Pani Korená
deťom ukázala maľovanie kraslíc, vyskúšali si voskovú techniku a pani
Perďochová naučila deti techniku patcworku – olejovanie papierovými
obrúskami. Deťom sa techniky zdobenia páčili a boli veľmi pozorné
a usilovné pri práci. Svoje výtvory budú prezentovať na Veľkonočnej
výstave a priestoroch školského klubu.
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2.2.1653 Vznikla osada New Amsterdam (neskôr už ako mesto
premenovaná na New York) (365 r.)11.2.1858 Panna Mária sa v Lourdes
zjavila sv. Bernadette Soubirous (160 r.)
19.2.1878 Thomas Alva Edison si dal patentovať fonograf (140 r.)
2.3.1978 Prvý človek, ktorý nebol občanom ZSSR a USA, sa dostal do
vesmíru. Bol to občan Československa, Vladimír Remek, na lodi Sojuz
28. (40 r.)
7.3.1948 Ostrov Rhodos sa stal súčasťou Grécka. (70 r.)
12.3.1918 V Rusku bola za hlavné mesto prehlásená Moskva namiesto
predchádzajúceho Petrohradu.(100 r.)

21.3.1788 Oheň zničil 856 budov v New Orleans, väčšina mesta sa ocitla
v rozvalinách. (230 r.)
24.3.1948 V Prahe sa uskutočnilo prvé pokusné televízne vysielanie ČT
v Československu. (70 r.)
25.3.1988 V Bratislave sa uskutočnilo pokojné zhromaždenie veriacich za
náboženské a občianske slobody, tzv. sviečková manifestácia zakončená
tvrdým policajným zásahom. (30 r.)
7.4.1348 Založenie Karlovej univerzity v Prahe (670 r.)
24.4.1953 Winston Churchill bol kráľovnou Alžbetou II. pasovaný za
rytiera. (65 r.)
25.4.1983 Sonda Pioneer 10 prekročila obežnú dráhu Pluta. (35 r.)
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V piatok 13.4.2018 sa uskutočnil 22. ročník najväčšej verejnej finančnej
zbierky Ligy proti rakovine SR „Deň narcisov“ na celom území
Slovenska.
Zapojili sa do nej v rámci dobrovoľníckej činnosti aj turzovskí skauti
a žiaci základnej školy. Za dobrovoľný finančný dar dostal každý darca
kvietok narcisu, ako poďakovanie za pomoc onkologickým pacientom. Aj
napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo skautom a žiakom v uliciach
mesta a v základnej škole vyzbierať čiastku 1 502,37 €, čo je o 235,60 €
viac ako v minulom roku. Do zbierky sa zapojili aj študenti gymnázia,
a tak sme spoločne vyzbierali sumu 2 149,38 €, ktorá bola odoslaná na
účet LPR. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky na
boj proti zákernej chorobe – rakovine.

Marec je už od nepamäti známy ako mesiac knihy. Pri tejto príležitosti si
žiaci 2. ročníka zmerali sily v súťaži Čitateľský viacboj. Každý týždeň na
nich čakali rôzne úlohy zamerané na čítanie s porozumením. V každej
úlohe museli zvládnuť prečítať a porozumieť pripraveným textom bez
akejkoľvek pomoci učiteľa. Dokázali nám nielen to, že rozumejú tomu,
čo čítajú ale ukázali aj svoju šikovnosť i logické myslenie.
Vyhrať však mohli iba tí najlepší. Musíme však podotknúť, že rozdiely
v počte získaných bodov boli len minimálne, čo nás naozaj potešilo.

Umiestnenie:
1.miesto: Ella Talová,2.A, Mária Ďurechová,2.B,Rebeca Chnúriková, 2.C
2.miesto: Aneta Gejdošová, 2.A, Emma Romanová, 2.B, Kristína
Kapusňáková, 2.C
3.miesto: Ema Tomalová,2.A, Marek Smreček,2.B, Izabela Ciesaríková,
2.C
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Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti
školstva si 27.3.2018 z rúk ministerky školstva,
vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej
prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda
a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa
konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa
uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik
v Bratislave.
Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach
vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi
ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku
a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj
v súvislosti s významnými životnými jubileami.
Za našu školu bola ocenená Danica Janišová za celoživotnú pedagogickú
činnosť v oblasti mimoškolskej výchovy, vzornú reprezentáciu školy
v rôznych aktivitách a veľký prínos pri rozvoji školskej knižnice.
Ministerka Martina Lubyová vo svojom
príhovore vyzdvihla význam a poslanie
učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že
práve vzdelaní ľudia patria medzi
najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto
je práca pedagógov nezastupiteľná.
Pripomenula aj pripravované zmeny
v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť
učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.
„Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň
by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám
a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.
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V rámci Hviezdoslavovho Kubína sa v Dome kultúry v Čadci dňa
15.3.2018 uskutočnila súťažná regionálna prehliadka detských
recitačných kolektívov a divadiel poézie pod názvom Slová, hra a my.
Našu školu reprezentovali detský recitačný kolektív Potvorky a divadlo
poézie Priatelia. Dievčatá svojím vynikajúcim výkonom, scénografiou
a interpretáciou zaujali porotu i divákov a každé zoskupenie získalo
1. miesto a teda aj postup do krajského kola v Martine.
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Základná škola, Pribinova v Zlatých Moravciach vyhlásila 3. ročník
Literárno-výtvarnej súťaže „Kľúče od zlatého mesta“ pod záštitou Mesta
Zlaté Moravce a primátora mesta PaedDr. Dušana Husára.
Téma výtvarnej súťaže „4 ročné obdobia“ dala priestor deťom výtvarne
stvárniť svoje mesto ako rozprávkové miesto na život.

Jar ešte k nám nezavítala, no holubom
to nevadí. Pri škole sa vždy niečo nájde
pod zobák.

Vzdelanie doprajeme
každému.

„Lepší holub na streche, ako
vrabec v hrsti“, alebo je to
to naopak?

Tento si už rovno pred nástupom do školy išiel
kúpiť stravenky. Počul, že sa u nás dobre varí.

Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov základných škôl výtvarnú tvorivosť,
podnecovať fantáziu a estetické cítenie. Vytvoriť priestor na prezentáciu
vlastnej tvorby, rozvíjať talent a získavať nové poznatky vo výtvarnej
oblasti. Práce sa budú hodnotiť v troch vekových kategóriách. Našu školu
v súťaži reprezentujú autori – žiaci z 5.A: Sára Michalisková, Lucia
Korduliaková, Ema Kopásková, z 3.C: Samuel Polák, Kristína
Bebčáková, Viktória Kubačáková, Alena Hadrabová, Matej Kulla, zo
4.C: Júlia Hadrabová, zo 6.A: Ivana Jánošíková a zo 6.C: Tomáš
Kubačka.

Trochu oddychu nezaškodí.
Toto mám rád.

Čakám na jedlo.
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Kto nevarí, nie je „in“
Stalo sa už tradíciou, že si navzájom s našou českou partnerskou školou
v Starom Měste zasielame veľkonočné pozdravy. Každá trieda sa do
pozdravu podpíše a svojim českým kamarátom ich spoločne pred Veľkou
nocou odošleme za celú školu. Potom už len netrpezlivo čakáme, kým
nám príde odpoveď.

Čo potrebujeme: 1 bal. detské piškóty ☺ 5 ks banánov ☺ pol šálky
mlieka ☺ 250g mascarpone ☺ 1 konzerva kondenzovaného mlieka
(salko – neuvarené) ☺ 250ml šľahačka 33% ☺ 1 čaj.lyžička vanilková
esencia ☺1 bal. vanilkový puding Créme Olé bez varenia ☺
Na spodok tácky
na grilovanie
uložím piškóty.

Banány
nakrájam na
kolieska.

Tento rok si dali naši partneri záležať. Musíme ich pochváliť, pretože
pozdravy od nich boli naozaj pekné. Samozrejme, že sme zaslali aj malý
veľkonočný darček a samostatné pozdravy kolektívu učiteľov.

Mascarpone vyšľahám.
Pridáme salko
a vyšľaháme.

Do misky dám
mascarpone.
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Banány uložím na
piškóty.

Pridáme vanilkový puding, mlieko a vyšľaháme.

Vlejem vanilkovú
esenciu.

Žiaci 8. ročníka navštívili 4.4.2018 unikátny svet energie Energoland,
ktorý sa nachádza pred vstupom do atómovej elektrárne v Mochovciach
a je nabitý najnovšími interaktívnymi a zobrazovacími technológiami.

Všetko dám do misky.

Do nádoby dám
šľahačku.

Vyšľahám tuhú
šľahačku.

Šľahačku zmiešam
s krémom.

Krém rovnomerne
navrstvím na banány
a dám stuhnúť do
chladničky.
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Energoland nám atraktívnym spôsobom priblížil príbeh energie od vzniku
vesmíru až po blízku budúcnosť. Jeho tridsaťtri interaktívnych sekcií,
ktorými sprevádzala virtuálna sprievodkyňa, podporil náš rozhľad vo
svete energie. Hneď po vstupe sme videli svoju vlastnú energiu vo
veľkorozmernom zrkadle napojenom na termokameru. Expozícia
pokračovala energetickými pretekmi na interaktívnej LED podlahe. Aké
druhy energií ľudstvo využívalo v minulosti a ako jeho obavy o prežitie
prispeli k nárastu populácie na Zemi nám ukázala sekcia Stroj času.
V časti expozície Watty sme sa dozvedeli koľko energie je potrebnej na
poháňanie rôznych spotrebičov – od žiarovky až po raketoplán. Lákadlom
bola aj futuristická supermotorka a ďalšie zaujímavosti.
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Povery rovnako ako viera sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Často
sú opradené tajomstvom a ich vznik je nejasný. Povery možno nájsť
všade na svete. Niekedy si ich ľudia cenia ako súčasť kultúrneho
dedičstva.
Ako vznikol piatok 13-teho?
Filip IV. zvaný Pekný bol francúzsky kráľ z rodu
Kapetovcov, vládol v rokoch 1285 – 1314. Rád
templárov bol 200 rokov starý vojenský
rád, ktorý sa zodpovedal iba pápežovi.
Jeho ohromné bohatstvo lákalo Filipa,
ktorý mal večné finančné problémy. Obviňoval ich, že
namiesto Krista uctievajú pohanského boha Bafometa. V
noci z 12. októbra na 13. októbra 1307 boli vo Francúzsku
súčasne zatknuté agentmi Filipa Pekného stovky templárskych rytierov.
Povera v nešťastný piatok trinásteho vznikla vďaka tomuto dňu.
Ak vám prebehne čierna mačka cez cestu,
znamená to smolu.
Povera má pôvod ešte z čias stredoveku, kedy
vládlo presvedčenie, že bosorky sa vedia meniť
na čierne mačky. Takže čierna mačka, ktorá
vám prebehla cez cestu, by mohla byť bosorka. Pre Britov je stretnutie
s čiernou mačkou znamením šťastia
Rozbité zrkadlo znamená sedem rokov
nešťastia.
Povera vznikla zrejeme na základe
presvedčenia našich predkov, že odraz
v zrkadle je naša skutočná duša. Rozbité
zrkadlo znamenalo zblúdenie duša. Zlomiť
nešťastie bolo možné tak, že po siedmych hodinách od rozbitia (jedna
hodina za každý rok nešťastia) bolo treba pochovať (zakopať do zeme)
črepy z rozbitého zrkadla. 50

Žiaci 7. ročníka sa 11.4.2018 zúčastnili fyzikálnej exkurzie do priestorov
Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Naši žiaci mali
možnosť nahliadnuť do odborných priestorov, stať sa na chvíľu mladými
meteorológmi v teréne pri určovaní meteorologických prvkov, diskutovať
s odborníkmi, vidieť ukážku priameho merania prietokov vo vodomernej
stanici a hlavne aplikovať tak teoretické poznatky do praxe. Dozvedeli
sa, že počasie je veľmi dynamické a je veľmi náročné ho predpovedať.
Najviac ich však zaujala predpoveď a vydávanie výstrah pred búrkami,
vysokými či nízkymi teplotami, povodňami alebo aj silným vetrom.
Nahliadli do meteorologickej záhradky, v ktorej mali rôzne meracie
prístroje – napr. teplomery, vlhkomery, zrážkomery, anemometre,
barometer a tyč na meranie výšky snehovej pokrývky. Táto exkurzia im
priniesla cenné informácie, o ktorých doteraz nevedeli. Dozvedeli sa nové
informácie o počasí a jeho predpovedi. Ktovie, možno bol medzi nimi aj
budúci meteorológ.

Ďalšou zastávkou bola unikátna výstava lietadiel a letísk sveta
v Shopping Palase na Zlatých pieskoch. Veľké množstvo nádherných
plastových a papierových modelov a deväť diorám najnebezpečnejších
letísk sveta nás veľmi zaujali.
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SLÁVICI KYSÚC
Divadelná sála Domu kultúry v Čadci sa 22.3.2018 rozozvučala ľudovým
spevom a hudbou v podaní talentovaných detí z nášho regiónu. Mladí
nadšenci folklóru prišli na regionálnu postupovú súťaž a prehliadku
hudobného folklóru detí „Slávici Kysúc“, aby zabojovali o postup na
krajskú súťaž „Kubínske spievanky“. Niekoľko desiatok detí si zmeralo
svoje sily v troch súťažných kategóriách: detské spevácke skupiny, sólisti
speváci a sólisti inštrumentalisti.
Kategória skupiny: Mária a Radoslav Záhumenskí – Strieborné pásmo
Kategória sólisti: Radka Hrušková – Bronzové pásmo, Júlia Maďariová –
Strieborné pásmo
MASKY
Súčasťou vyučovania na našej základnej škole je
množstvo netradičných a pútavých aktivít, ktoré
spestrujú edukačný proces. Na hodinách výtvarnej
výchovy sa pracuje nielen s bežnými materiálmi
a štandardnými
technikami,
využívame
i netradičný materiál a jeho spracovanie. I žiaci 4.
A si skúsili prácu s materiálom, ktorý bežne zakúpite v lekárni – so
škrobovým obväzom. Veľmi lákavým a pútavým bol pre žiakov
predovšetkým samotný proces tvorby masky.
Ležať a nechať si na tvár pokladať škrobový
obväz si vyžadovalo i určitú dávku smelosti
a odvahy, naopak, prikladať obväz na
spolužiakovu tvár a formovať masku si
vyžadovalo dávku zodpovednosti. V oboch
prípadoch však žiaci zhodne tvrdili, že práca
bola zaujímavá. Nakoniec sa masky trošku prikrášlili maľovaním
a vznikli tak jedinečné kúsky.
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TESTOVANIE 9
Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa každoročne uskutočňuje za
účelom zisťovania individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov
z matematiky, vyučovacieho jazyka a zo štátneho jazyka. Na celom
Slovensku si 21.3.2018 deviataci zasadli do lavíc, aby sa popasovali
s úlohami a príkladmi oboch predmetov.
ĽUDOVÁ PIESEŇ ZÁŽITKOVO
Učiť sa prostredníctvom zažitého je
jednou z najschodnejších ciest absorbcie
vedomostí, ktorú si mali možnosť
vychutnať i žiaci 5. ročníka.
Ľudová slovesnosť, konkrétne ľudová
pieseň, bola témou veľmi netradičnej
a interaktívnej hodiny, ktorú si pre našich žiakov pripravili žiačky
Gymnázia v Turzovke (Valika, Beátka). Hodina literatúry sa niesla
v duchu spevu, ľudových tradícií, hier i nenápadného preverenia
vedomostí. Možno aj týmto naoko nepatrným pričinením si naša mladá
generácia uchová krásu ľudovej kultúry, jej morálne hodnoty i duchovné
posolstvo.
VOLEJBAL – REGIONÁLNE KOLO
CVČ v Kysuckom Novom Meste z poverenia OÚ Žilina organizovalo
v telocvični ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto kvalifikácie do
krajského kola súťaže 6.4.2018. Naši žiaci obsadili 1.miesto a čaká ich
účasť v krajskom kole.
VYBÍJANÁ ŽIAČOK
V ZŠ M.R.Štefánika v Čadci sa 13.4.2018 konalo kvalifikačné kolo vo
vybíjanej žiačok za účasti piatich družstiev. Naše dievčatá bojovali
s veľkým nasadením a napokon skončili na 2.mieste, čím si zabezpečili
postup do okresného kola.
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PYTAGORIÁDA

Dňa 13.3. 2018 zorganizovalo CVČ Čadca okresné kolo Pytagoriády.
Tejto matematickej súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy, zástupcovia
4. až 7. ročníka.
Úspešnými riešiteľmi sa stali:
4. ročník:
17. – 19. miesto: Ema Jančíková, s počtom bodov 15
5. ročník:
1. miesto: Júlia Pavlišinová , s počtom bodov 25
5.-8. miesto: Ján Kapusniak, s počtom bodov 22
9.-14. miesto: Laura Marcineková , s počtom bodov 21
OKRESNÉ KOLO VO VOLEJBALE ŽIAČOK
Dňa 23.3. sa v priestoroch telocvične ZŠ Čadca – Rázusova uskutočnilo
okresné kolo vo volejbale žiačok. V konkurencii šiestich základných škôl
sa naše žiačky umiestnili na 4. mieste.
OKRESNÉ KOLO VO VOLEJBALE ŽIAKOV
Družstvá, ktoré postúpili z obvodových kôl, sa stretli 27.3.2018 v ZŠ
M.R.Štefánika v Čadci, aby odohrali zápasy okresného kola. Naši borci
vyhrali všetky zápasy a umiestnili sa na 1.mieste.
Zdroje: www.google.sk www.pinterest.com www.beruska8.cz
www.gify.nou.cz
http://www.zasmejse.cz/ http://www.rehot.sk/
časopis Skaut https://www.minedu.sk/

1. bojovník B – príšera 3
2. prilby 1 a 7
3. 1-ucho, 2-chvost, 3-oko
4-zobák, 5-pazúr
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Mgr.Kamil Kobolka, Mgr.Zuzana Mozoliková,
Mgr.Rastislav Bakajsa, PaedDr.Adriána
Korčeková, Mgr.Zdena Vašulková, Mgr.Monika
Janíková, Mgr.Monika Sabelová, Mgr.Terézia
Šupolová, Mgr.Branislav Večerík, Mgr. Ján
Michalisko, Mgr.Jana Barancová, Mgr.Ladislav
Čellár
apríl 2018, štvrťročník
45 kusov
do každej triedy 1 kus

