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     Miroslav Válek (*17.7.1927 - †27.1.1991), básnik,  

     autor literatúry pre deti a mládež, publicista, prekladateľ,

     politik (minister kultúry). Vyberáme z diela: Dotyky, 

   Kde žijú vtáčiky, Kúzla pod stolom.  Pripomíname si 90  

   rokov od jeho narodenia. 

     Ľudo Zúbek (*12.7.1907 - †23.6.1969), 

                           publicista, prekladateľ, spisovateľ 

(historické romány, prednášky, fejtóny, reportáže, 

poviedky, rozhlasové hry). Známe sú jeho diela Rytieri 

bez meča, Jar Adely Ostrolúckej, Skrytý prameň. 

Prešlo 110 rokov od jeho narodenia. 

              Ľudmila Podjavorinská (*26.4.1872 - †2.3.1951), 

          spisovateľka, prozaička a poetka. Čitatelia ju  

          poznajú z kníh: Zajko Bojko, Čin-čin, Veršíky pre 

          maličkých, Zvončeky, Sadaj, slnko, sadaj. Narodila 

          sa pred 145 rokmi. 

          Pavel Dvořák (*13.5.1937), historik,  

spisovateľ, scenárista. Napísal viacero kníh a článkov,  

v ktorých sa venuje slovenskej histórii: Odkryté dejiny, 

Krvavá grófka, Stopy dávnej minulosti. Dostal cenu  

UNESCO za najkrajšiu knihu sveta za rok 2001. (80 r.)   

      Leonardo da Vinci (*15.4.1452 –  

    †2.5.1519), bol opísaný ako univerzálny génius. Tvorca 

    mnohých vynálezov, pomohol rozvinúť astronómiu, 

    anatómiu a stavebníctvo. Preslávili ho diela 

 

 

Mona Líza a Posledná 

večera. Oslavujeme 

565 výročie narodenia.   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rozum do hrsti a pero“, tieto slová si s úsmevom opakovali druháci, 

keď 20.4.2017 netrpezlivo očakávali začiatok ročníkovej súťaže 

Druhácky Vševedko. A veru, mozgové závity si poriadne prevetrali 

všetci súťažiaci. Tak ako po iné roky, aj tento raz správne zodpovedať 

otázky z rôznych oblastí poznania, čo vyžadovalo nielen um, ale aj 

dôvtip. Koľko nôh majú spolu tri sliepky, dve mačky a slimák? Koľko 

slabík má slovo najneuveriteľnejší? Čím sa líši včelia kráľovná od 

mravčej? Neviete? Spýtajte sa druháckeho Vševedka. Stal sa ním Matej 

Kulla z 2.C triedy.  

Výsledky: 

1. miesto:  Matej Kulla 2.C 

2. miesto:  Lukáš Krištof 2.B 

3. miesto:  Jakub Krištof 2.A 
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Kysuce nesporne disponujú mnohými umeleckými talentami a k tým 

literárnym jednoznačne patrí pani Marta Harajdová. Môže sa pochváliť 

viacerými literárnymi úspechmi. K tým najčerstvejším patrí 2. miesto 

v čitateľskej anketovej súťaži Kniha Kysúc 2016, ktoré získala za svoju 

pôsobivú básnickú zbierku TAKto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola mala možnosť pani spisovateľku privítať 26.4.2017. 

Stretnutie malo podobu netradičnej besedy. Pani spisovateľka veľmi 

úprimne prezentovala svoje názory a odpovedala na zvedavé otázky. Je 

pre nás všetkých inšpiráciou nielen vnímaním života, ale aj  veľkou 

pokorou k nemu. Besedu spestril prednes autorkiných básní, hudobné 

osvieženie v podaní našej bývalej žiačky Kristíny Trebulovej i aktivity 

pre žiakov zamerané na interpretáciu básní pani spisovateľky. 
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         Dňa  27.4.2017 žiaci 4. ročníka  navštívili Kysuckú hvezdáreň  

         v Kysuckom  Novom Meste  a kaštieľ v Radoli. Vo hvezdárni  

         si  vypočuli  výklad spojený s prezentáciou o Slnečnej sústave,  

         o  Slnku, rôznych  vesmírnych  telesách, o  planétach, o živote  

         na  Zemi i o  predpokladom  zániku našej najbližšej hviezdy –  

         Slnka.  Po zaujímavých  informáciách  nasledovalo  putovanie  

         do  kopuly  hvezdárne,  kde  videli  rôzne  ďalekohľady  a keď   

         vykuklo  na  chvíľu  slniečko  spoza mrakov, mohli pozorovať  

         Slnko i  jeho škvrny  na  povrchu. I návšteva kaštieľa v Radoli  

         bola zaujímavou súčasťou exkurzie. Vystavené exponáty spolu 

         s výkladom obohatili štvrtákov o nové vedomosti z čias Veľkej 

         Moravy  a príchodu  Cyrila a Metoda na jej územie. Pozreli si 

         zbierku archeologických nálezov z počiatkov osídlenia Kysúc  

         ako  i   stálu  expozíciu  „Mešťanské  bývanie  na  Kysuciach“  

       i expozíciu „Svet alchymistu“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 



 

 

 

 

Do najväčšej matematickej súťaže na svete sa zapojili 20.3.2017 aj žiaci 

našej školy v štyroch vekových kategóriách. 

Tu sú uvedení najlepší riešitelia: 

Meno žiaka                           trieda       body       úspešnosť %   poradie 

Klokanko: 

Rebeka Chnúriková                  1.C           54                 90             604. 

Marek Blaskovics                     2.A           69                76,7           524. 

Klaudia Michalicová                2.B            69                76,7           524. 

Kristína Belková               3.B            59                 65,6         2392. 

Stella Dunajová                        3.C            63                 70            1881. 

Júlia Pavlišinová                      4.A            90               100                  1. 

Laura Marcineková               4.B            84                 93,3             98. 

Školák: 

Ján Hovorka                             5.B            82                 68,3         1650. 

Radoslava Andrašková             6.C          103                85,8           462. 

Ján Kováčik                               6.C         102                85              552. 

Benjamín: 

Adela Horčičiaková                  7.C            98                 81,7           383 

Adela Grečmalová                    8.B           110                91,7           183 

Kadet: 

Adam Tomala                           9.B             73                60,8           735 
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               V telocvični našej školy sa 28.4.2017 konal už XIII. ročník 

               tohto volejbalového turnaja o „Pohár riaditeľky školy“. 

 

 

 

 

 

 

 

              Veľkonočný   turnaj    slávnostne   otvorila   riaditeľka   školy 

               Mgr. Terézia Šupolová.  Päť   družstiev si  zmeralo svoje sily 

               v  priateľských  súbojoch. Od   začiatku turnaja nebola núdza 

               o krásne volejbalové momenty. Cenné trofeje si vo večerných 

               hodinách z rúk riaditeľky odniesli jednotlivé družstvá: 

               1. Predmier    4.  Žiaci 

               2. Zamestnanci CVČ a ZŠ  5.  Žiačky 

               3. Rodičia žiakov školy 
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- Povedz, aká je zvieracia rodinka husi ?    - Aký je tento strom? 

- Hus, húsatko, cap.          Ihličnatý alebo listnatý? 

- Hus, húsatko, káčer.       - Ihličnatý. 

         - Ako sa volá? 

   - Gaštan. 

         - Nie, smrek. A ako sa 

- Vymenuj niektoré cicavce žijúce u nás!          volá tento strom s bielou 

- Komár, ovad, pijavica.         kôrou?  

         - Gaštan. 

 

 

      - Koľko okresov je na Kysuciach? 

      - Tri. 

      - Vymenuj ich! 

      - Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto nad Váhom. 

 

 

- Žatva je, keď sa berú mladuch       - Čo sa vyrába zo slnečnice? 

  a mladuchyna.          - Kukurica.    

 

 

- Huby sú neznelé organizmy.                – Do Váhu sa pri Žiline vlieva 

     8      Nitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V stredu 26.4.2017 si žiaci prvého ročníka   zmerali sily v štyroch 

športových disciplínach –  v behu, v skoku do diaľky, v hode do diaľky  

a v hode na  cieľ. Súťažili v telocvični ZŠ pod vedením triednych 

učiteliek. Telocvičňa sa zmenila na športovisko, kde sa ozývalo fandenie 

spolužiakov. Bojovnosť malým športovcom nechýbala a všetci sa snažili 

podať čo najlepší športový výkon. Na niektorých bolo vidieť aj 

sklamanie, keď nepostúpili do finále, no aj takéto chvíle prináša šport.  

Všetky disciplíny boli vyhodnotené a súťažiaci boli odmenení na stupni 

víťazov medailou. 
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http://www.google.sk/url?url=http://chillin.sk/2014/06/zvladnes-matematicku-ulohu-z-prveho-rocnika-z-ciny/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiMvKK6nL7KAhUEuBQKHZ2nDoM4FBDBbggjMAc&usg=AFQjCNFGfK_YpIi3i-KHD9R18HFhwltrNQ


Výsledky: 

CHLAPCI 

 1. 2. 3. 

BEH Aďko Kontrík Romanko Hesko Jakubko 

Korduliak 

SKOK DO 

DIAĽKY 

Marek Smreček Filipko Čanecký Adamko Husár 

HOD Jojo Trlík Paľko 

Odrobiňák 

Martinko 

Stoliga 

HOD NA CIEĽ Paľko 

Odrobiňák 

Tomáško 

Ďurkáč 

Romanko 

Hesko 

 

 

 

 

 

 

 

DIEVČATÁ 

 1. 2. 3. 

BEH Julka 

Maďariová 

Valentínka 

Piatková 

Terezka 

Mohelníková 

SKOK DO 

DIAĽKY 

Julka 

Maďariová 

Emka Tomalová Terezka 

Mohelníková 

HOD Tamarka 

Fojtíková 

Anetka 

Gejdošová 

Kristínka 

Michalisková 

HOD NA 

CIEĽ 

Veronika 

Bohdaňová 

Terezka 

Mohelníková 

Barborka 

Oravcová 
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Dňa 5.mája 2017 navštívil našu školu včelár Mgr. Martin Slovák, 

ktorému včely učarovali už v detstve. Počas besedy so žiakmi 6. 

a 9.ročníka svojimi  poznatkami a zaujímavosťami z oblasti včelárstva 

obohatil vyučovanie. Žiaci si zopakovali svoje vedomosti o včele, ktoré 

už podľa reakcií dávno zabudli, že včela má 5 očí a 4 krídla. Ďalšími 

zaujímavosťami zo života včely boli napríklad: ako a kde sa vo včele 

tvorí med, rýchlosť letu včely je až 65 km za hodinu, kmit krídel je 190 

za sekundu aj to, že včelia matka kladie až 2000 vajíčok za deň. Žiaci 

mohli vidieť pomôcky, ktoré včelár potrebuje k svojej činnosti a zároveň 

si mohli vyskúšať včelársku kuklu a ochutnať peľové zrnká. Beseda bola 

veľmi zaujímavá.  
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Žiaci tretích ročníkov sa 5.5.2017 v rámci Lesníckej výstavy pod názvom 

„Cesta lesným chodníčkom“ (18.4-19.5.2017), vystriedali v hodinových 

blokoch na besede s lesníkmi Ing. Jozefom Vajsom a Ing. Jánom 

Vojtekom vo výstavnej sále DK v Turzovke. V úvode trochu žiakov 

preskúšali zo znalostí o lese – načo nám slúži les, čo nám dáva a aké 

v ňom žijú zvieratá. O les je potrebné sa starať. Deti sa naučili hrou, čo je 

potrebné pre jeho zdravý rast. Najskôr sa stali semienkami, ktoré vyrástli 

do malých semenáčikov. Tie bolo pre lepší rast potrebné pretrhať. Potom 

sa už stali z nich stromčeky. Prišiel lesník a prerezal tie slabšie, aby les 

vyrástol. V poslednej fáze drevorubači označené stromy lesníkmi 

vyrezali pre priemyselné využitie a kolobeh lesa začal od začiatku - zo 

semien. Žiaci hádali zvuky zvierat, pozreli si parožie a zahrali sa na 

zvieratá. 

Beseda bola podnetná a poučná, kde hravou formou tretiaci prijímali 

informácie a získali nové vedomosti o lese a jeho obyvateľoch. 

Výstavu spojenú s besedou si pozreli i ďalší žiaci školy a 15.5.2017 aj 

deti zo ŠKD. 
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Jarný zber papiera sa uskutočnil v týždni 24.-28.4.2016. Okrem žiakov 

9.C sa do zberu zapojili všetky triedy. Aktívnejší boli žiaci v 1.-4. 

ročníku, ktorí spolu nazbierali 4276 kg a v 5.-9. ročníku 2568 kg. Spolu 

v tomto zbere sa nazbieralo 6844 kg. Ak ku tomu prirátame aj papier 

z jesenného zberu, tak  za školský rok  2016-2017 sme nazbierali  

13893 kg. 

 

Najlepší jednotlivci v  jarnom zbere: 

1.-4. ročník     5.-9. ročník 

1.Mária Janišová,2.A         605 kg 1.Veronika Szotkovska,9.A  180 kg 

  Yasmína Stráňavová,2.B 605 kg 2.Adriána Vavricová6.A       170 kg 

2.Matej Kulla,2.C         400 kg    Zuzana Vavricová,9.B        170 kg 

3.Tadeáš Kulla,4.C         200 kg 3.Kristán Dunaj,5.C               138 kg 

4.Ella Tallová,1.A         164 kg 4.Gabriela Kubačáková,5.C   115 kg 

5.Kristína Belková,3.B      150 kg 5.Nina Barčáková,5.C            110 kg 

6.Lenka Tichá,2.B         115 kg 6.Šimon Jozek,5.A                 105 kg 

7.Patrik Chudej,2.B         113 kg 7.Alica Kotková,8.C                95 kg 

8.Lukáš Krištof,2.B              96 kg     8.Dorota Hrtusová,6.A            90 kg 
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Poradie tried v jarnom zbere: 

1.-4.ročník  5.-9. ročník 

1. 2.A 1053 kg 1. 5.C 565 kg 

2. 2.B 1020 kg 2. 6.A 484 kg 

3. 2.C   490 kg 3. 9.B 346 kg 

4. 4.C   357 kg 4. 5.A 226 kg 

5. 1.A   355 kg 5. 9.A 220 kg 

 

Top 10 jednotlivcov za školský rok 2016-2017: 

1. Yasmína Stráňavová,2.B 1554 kg 

2. Mária Janišová,2.A  1033 kg 

3. Matej Kulla,2.C    770 kg 

4. Tadeáš Kulla,4.C    570 kg 

5. Kristína Belková,3.B   371 kg 

6. Alexandra Michalisková,9.B 359 kg 

7. Sára Michalisková,4.A   350 kg 

8. Ella Tallová,1.A    291 kg 

9. Patrik Chudej,2.B    273 kg 

10.Šimon Jozek,5.A    205 kg 

     Poradie tried za školský rok 2016 – 2017  

 1.-4. ročník  5. – 9. ročník 

    1. 2.B 2314 kg 1. 9.B 894 kg 

    2. 2.A 1755 kg 2. 6.A 881 kg 

    3. 2.C 1024 kg 3. 5.C 781 kg 

    4. 4.C   884 kg 4. 5.A 378 kg 

    5. 1.A   842 kg 5. 9.A 298 kg 

    6. 4.A   766 kg 6. 7.C 265 kg 

    7. 3.B   562 kg 7. 7.A 248 kg 

    8. 4.B   493 kg 8. 8.C 142 kg 

    9. 1.C   272 kg 9. 6.B 139 kg 

              10. 3.B   249 kg         10. 7.B   96 kg 

              11. 3.A   219 kg         11. 6.C   90 kg 

14              12. 1.B     94 kg         12. 5.B   88 kg 

 

 

 

 

 

 

COOP Jednota Čadca vyhlásila 

súťaž pre školy, v rámci ktorej je 

možné vyhrať ako prvú cenu 

koncert Martina Haricha vo 

svojej škole. I naše deti sa opäť 

zapojili do ďalšieho projektu 

a žiaci 5. A vytvorili za pomoci 

vyučujúcich a žiakov 1. stupňa 

krásny Totemový COOP 

Jednota kôl. Úlohou totiž bolo 

vytvoriť 3D model z obalov 

značky COOP Jednota. Práve 

vďaka aktivite učiteliek a žiakov 

1. stupňa žiaci 5. A tento totem 

vyzdobili rôznorodými obalmi viacerých materiálov z mliek, jogurtov, 

keksíkov a podobne. I keď sa nám nepodarí získať prvú cenu, nesmierne 

pozitívne treba vyhodnotiť aktivitu kolektívu učiteliek a žiakov našej 

základnej školy, ktorú je na našom toteme nielen vidieť, ale i cítiť.        
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V dňoch 2.5. – 4.5. 2017 sa uskutočnilo 

krajské kolo  63. ročníka celoslovenskej 

súťaže Hviezdoslavov Kubín pod názvom 

Vajanského Martin.   

Našej ZŠ  sa  podarilo získať postupové 

miesta v okresnej súťaži v poézii (Kamila 

Kobolková, Veronika Szotkovska)  a tiež 

v prehliadke detských recitačných kolektívov a divadiel poézie (divadlo 

poézie  Priatelia múz), čo žiakom zabezpečilo účasť na krajskom kole 

v Martine.  

Žiaci mali jedinečný zážitok, pretože 

samotná súťaž prebehla v umením  

a kultúrou dýchajúcich  priestoroch 

Turčianskej galérie a tiež  v štúdiu 

Slovenského komorného divadla.  

Tento rok sme si okrem množstva 

nezabudnuteľných zážitkov 

a nezaplatiteľných skúseností odniesli 

aj ocenenie. Divadlo poézie Priatelia  múz  so svojou inscenáciou Bola 

raz jedna láska obstálo v konkurencii umeleckých škôl a získalo  1. 

miesto a odporúčanie na postup do celoslovenského kola 

Hviezdoslavovho Kubína.  
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Deti na tábore:  

„Nemáme nič proti cestám 

odvahy, ale ísť mimo dosahu 

wi-fi, je už trochu moc.“ 

Pán prosí chlapca, ktorý stojí 

pri  paneláku: „Prosím ťa, 

chlapče, ukážeš mi, kde býva 

pán Novák?“ 

Chlapec ho vyvedie  peši na 

desiate poschodie a ukáže na 

jedny dvere:  „Tu býva, ale ak  

s ním chcete hovoriť, tak sedí 

pred domom na lavičke.“ 

 

Malý Janko píše rodičom z letného 

tábora list:  

„Je tu veľmi pekne, máme pekné 

počasie, strava mi chutí. Nemusíte 

sa o mňa obávať.  

PS: Čo je to epidémia?“ 



 

 

 

 

      Pre mamičku moju milú, 

           ktorú rada mám, 

       veľké srdce namaľujem, 

         k sviatku jej ho dám. 

    Na Deň matiek darujem jej 

         jednu malú básničku, 

      mamička hneď bude mať 

           úsmev na líčku. 

 

 

 

 

 

 

 

   Druhú májovú nedeľu oslavujeme už aj na Slovensku sviatok určený 

   mamám - Deň  matiek. U  nás má tento sviatok krátku tradíciu. Začal  

   sa  oslavovať až   po  roku 1989 a pomaly sa  dostáva  do  povedomia  

   Slovákov.    Je    príležitosťou   poďakovať   mamám   za   ich   lásku  

   a   starostlivosť,   ktorou    nás   celé  roky  zahŕňajú.  Nie  vždy  si  to 

   uvedomujeme. Každá  mama  miluje  svoje  deti  a  praje si, aby  boli 

   šťastné. Snaží sa im pomáhať a podporovať ich. 

   Žiaci 4. ročníkov  pre svoje mamy 11.5.17 

   pripravili krásny  program. Básne a piesne 

   sa  striedali s  hrou  na klávesy, harmonike 

   a  gitare. Nechýbali  ani tanečné  čísla. Na 

   záver každý žiak obdaroval mamu  malým 

   darčekom a v nejednom oku zažiarila slza 

   šťastia.                                      18 

 

 

 

 

Žiaci a pedagógovia našej školy navštívili 12.5.2017 partnerskú školu vo 

Frýdlante nad Ostravicí. Po príchode nás pred školou privítala ľudová 

hudba zo súboru  Chasička, krojované dievčatá slovanským zvykom – 

chlebom a soľou, žiaci, vedenie školy a učitelia. Žiaci si vzájomne 

vymenili darčeky, nasledovala prehliadka školy a nechýbalo ani 

občerstvenie. Potom sme už spoločne nastúpili do autobusov, ktoré 

smerovali do Ostravy. Tu na nás čakal veľký Svet techniky. 

V jednotlivých expozíciách sme si pozreli a zároveň aj vyskúšali ako náš 

život ovplyvňujú naše vynálezy a ako môžeme my sami aktívne 

prispievať k pozitívnemu i negatívnemu smerovaniu civilizácie. Svet 

vedy a objavov nám ukázal technológie, s ktorými sa stretávame 

v oblasti matematiky, fyziky, chémie, nano a mikro, medicíne a v oblasti 

nových materiálov. Vo svete  prírody  sme prešli cez faunu, strom, 

človeka, vesmír, svetlo až po elektrickú energiu. Pedagógovia 

absolvovali náročný výstup na vyhliadkovú vežu, no vynaložená námaha 

bola odmenená nádherným výhľadom na Ostravu.  
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V názve spoločného stretnutia so žiakmi sme sa inšpirovali Česko – 

slovenským slovníkom pre deti „Jak velbloud potkal ťavu“. Čeština 

i slovenčina skrývajú množstvo zákerných slov, na ktoré môžu deti 

v rozhovore naraziť. Bola by veľká škoda, keby si prestali medzi sebou 

rozumieť. Naši žiaci si pripravili pre českých priateľov jazykový kvíz, 

kde v dvoch učebniach súťažili po tri družstvá. Okrem toho si vyskúšali 

aj slovenské jazykolamy. Nástrahy slovenského jazyka zvládli na 

jednotku a víťazmi kvízu boli všetci. Za svoje vedomosti dostali odmenu 

vo forme sladkostí, víťaz syrovú tortu a každý aj pexeso, ktoré vytvorili 

naši učitelia za podpory neinvestičného fondu „Otváraj sa brána“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodkou za stretnutím bola prehliadka mesta so sprievodcom, kde sa žiaci 

dozvedeli mnoho zaujímavostí z histórie i súčasnosti Frýdlantu nad 

Ostravicí. 

 

Jazykové okienko: 

kolo = bicykel 

bonbon = cukrík 

brambor = zemiak 

houska = žemľa 

květák = karfiol  

snídaně = raňajky 

zelí = kapusta 

kapusta = kel 

míč = lopta                   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V stredu, 17. mája, sa  z tretiakov na chvíľu stali malí olympionici. Na 

tento deň sa všetci veľmi tešili, ale i svedomito pripravovali. Nielen na 

hodinách telesnej výchovy, ale aj doma, či v prírode.  S napätím 

očakávali, kedy budú súťažiť a zmerajú si sily s ostatnými súťažiacimi. 

Získať víťazstvo nebolo však jednoduché a vytúženú medailu získali len 

tí najlepší. Tu ich máme: 

Rýchly beh 

Chlapci                                                                   Dievčatá 

1. Paťko  Kupšo  3.A                                 1. Ninka Zahatlanová 3.B 

2. Jojko  Nekoranec  3.C                           2. Julka Hadrabová  3.C 

3. Miško  Baranec  3.B                              3. diskvalifikácia 
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Skok do diaľky z miesta 

Chlapci                                                                Dievčatá 

1. Timko Staník 3.A                                1. Alicka Husárová 3.A 

2. Paťko Kupšo   3.A                               2. Saška Bugalová 3.A 

3. Dominik Michálek  3.B                       3. Vanesska Pajerová  3.B 

Hod na kôš 

Chlapci                                                                 Dievčatá 

1. Tomáško  Michalisko  3.C                  1. Dominika Oravcová  3.A 

2. Samko Machovčák  3.A                      2. Lenka Hrtúsová  3.C 

3. Samko Demjanovič  3.B                     3. Paulínka Mročková  3.B 

Skákanie na švihadle 

Chlapci                                                                  Dievčatá 

1. Adamko Polka  3.A                              1. Saška Bugalová  3.A 

2. Janko Šporík  3.B                                 2. Nikolka Sapietová  3.B 

3. Vilko Dorociak  3.C                             3. Deniska Brezinová  3.C 

Štafeta družstiev 

1. 3.B 

2. 3.C 

3. 3.A 

Naučiť sa prijať prehru,  dopriať víťazstvo druhému a oceniť jeho 

kvality, na to je potrebný tiež pozoruhodný výkon. To je disciplína,  

v ktorej sa musíme ešte dlho trénovať. 

Olympiáda sa skončila, medaily boli rozdané a v našich srdciach ostal 

príjemný pocit, že máme šikovných a talentovaných žiakov, ktorí sa 

možno zúčastnia ozajstnej olympiády.       

22 

  1. Jednoduchá detská hádanka, s ktorou majú prácu aj 

      dospelí. Dokážete ju vyriešiť? Namiesto otáznika  

      dajte správne číslo. Napovieme, že 16 nie je správna 

      odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Päť kúskov uhlia, jedna mrkva a šál ležia na zemi, 

      ale nikto ich tam nepoložil. Prečo sú tam? 

 

  3.  Viete ako bude pokračovať táto rada symbolov? 

 

 

 

  4. Doplň chýbajúce písmeno – hľadaj meno hrdinu 

      z dobrodružného filmu o ostrove.     

 

 

 

 

 

 

                     Správne odpovede nájdeš na strane 54. 
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V našej škole sa tak ako každoročne, uskutočnila séria besied z programu 

- Čas premien a dospievania pre žiakov 7.-9. ročníka 18.-19.5.2017. 

Besedy viedla Mgr. Holecová, ktorá veľmi zaujímavo a aktívne 

prezentovala jednotlivé témy. Besedy prebehli v siedmom ročníku na 

tému – Si online. Boli o vplyve nových informačných technológií na 

sociálne vzťahy. Ich plusy a mínusy, konfrontácia minulosti a súčasnosti, 

riziká sociálnych sietí – kyberšikana, kyberstalking... 

V ôsmom ročníku bola téma – Pohľad do zrkadla alebo ako sa vidím ja.  

Obsahom boli témy týkajúce sa porúch príjmu potravy, mentálna 

anorexia, bulímia. Témy sa venovali aj zdravej životospráve. 

V deviatom ročníku bola beseda venovaná dievčatám a téma bola – Žena 

ako symbol života. Venovali sa reprodukčnému zdraviu, gynekologickej 

prevencii, intímnej hygiene, hygienickým prostriedkom, prevencii 

vyšetrenia prsníkov, zdravému životnému štýlu.  
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Žiaci ôsmeho ročníka sa v školskom roku 2016/2017 vybrali v rámci 

svojej exkurzie na miesta, ktoré sú späté so životom slávnych Slovákov. 

Poznávanie osobností je totiž neodmysliteľnou súčasťou štúdia dejín 

každého národa a zároveň zdrojom národnej hrdosti a sebavedomia. 

Prvou zastávkou našich ôsmakov bola dedinka Dobrá Voda. Tu strávil 

posledné roky svojho života Ján Hollý, prvý veľký slovenský básnik, 

ktorý tvoril v bernolákovskej slovenčine. Navštívili sme pamätnú izbu 

tohto slovenského „barda“ na bývalej Dobrovodskej fare, kde žil 

u svojho priateľa po tom, čo prišiel o všetko po požiari jeho fary 

v Maduniciach. Žiaci sa zastavili na miestnom cintoríne, kde sa nachádza 

pomník slávneho bernolákovca. Od miesta posledného odpočinku Jána 

Hollého sa lesným chodníkom dostali za necelú polhodinku k zrúcanine 

stredovekého hradu Dobrá Voda. Tu básnik rád trávil svoje voľné chvíle 

a oddychoval v tieni pradávnych hradieb. Ich impozantnosť sme mohli 

obdivovať i my. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Dobrej Vody sme zamierili na Bradlo, kde v mohyle spí svoj večný 

spánok velikán našich moderných dejín a jeden z tvorcov 

Československej republiky Milan Rastislav Štefánik. Z tohto miesta, 

ktoré je zasadené do nádhernej prírody, putovali plní zážitkov žiaci do 

neďalekých Košarísk. Tu sa v bývalej evanjelickej fare, rodnom dome 

Štefánika, nachádza múzeum venované jeho životným osudom. Sledovali 

tu niť života nášho slávneho krajana od prvých rokov, cez štúdium, roky 

strávené vo Francúzsku, obdobie prvej svetovej vojny až po jeho tragickú 

smrť v roku 1919. 

Byť priamo na miestach kde žili, pracovali, po ktorých chodili a kde sú 

i pochovaní veľkí Slováci je rozmer poznávania histórie, ktorý sa nedá 

ničím iným nahradiť.                           25 



 

 

 

 

Šiestaci sa v tomto školskom roku vybrali spoznávať históriu, ktorá sa 

prelína hodinami dejepisu v šiestom ročníku a zároveň naznačuje, o čom 

sa budú učiť v ďalšom školskom roku.  

So starovekom na území dnešného Slovenska sa mohli 50 žiaci 

z Turzovky stretnúť koncom mája v ďalekých Rusovciach pri Bratislave. 

Začiatkom nášho letopočtu tu vyrástol predsunutý rímsky tábor Gerulata, 

ktorý strážila 500 členná jazdecká jednotka. Spoznali tu život legionárov 

v čase mieru i vojny a základy časti tábora mohli vidieť na vlastné oči. 

Po prehliadke Gerulaty sme navštívili jedno z najznámejších miest 

slovenskej histórie, hrad Devín. Toto miesto na sútoku Dunaja a Moravy 

bolo obývané od nepamäti a vždy malo významné strategické postavenie. 

S touto lokalitou sa stretávame v našich dejinách od praveku až po 

slávnu vychádzku Štúrovcov v roku 1836, kedy na tomto mieste, 

nasiaknutom krvou našich predkov, symbolicky prijali slovanské mená. 

Nádherné výhľady, ktoré sa mladým návštevníkom ponúkali z každej 

svetovej strany sú jasným dôkazom toho, že naša krajina je nielen bohatá 

na históriu, ale aj na neopakovateľné prírodné scenérie. 
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Pod týmto názvom na našej škole už piaty rok prebieha zbierka 

použitých známok pre misie. Napriek modernej dobe emailov a SMS 

správ sa žiakom podarilo nazbierať 1152 známok, ktoré boli odoslané pre 

potrebu misií vo svete  misionárom pallotínom , ktorí majú svoje 

pôsobisko v Bratislave. Všetkým, ktorí prispeli do zbierky patrí veľké 

poďakovanie za  prejav empatie a ochoty pomôcť. 

Ako pomáhajú použité známky? 

Podstatou známkového apoštolátu je zapájanie ľudí do podpory 

chudobných a hladujúcich ľudí v misijných krajinách. Použité poštové 

známky sa predávajú filatelistom, pričom za takto získané financie sa 

vykonáva pomoc núdznym. Financie  sú posielané do misií, kde sa z nich 

pomáha financovať výstavba škôl a nemocníc, nákup a vydávanie 

potravín hladujúcim, nákup a podávanie liekov chorým a chudobným 

ľuďom. 

 

 

 

 

 

Slovenské známky získali v minulých rokoch veľmi vysoké svetové 

ocenenia. Dve prvé a dve tretia miesta v súťaži o najkrajšie svetové 

známky daných rokov. Preto sú slovenské známky cenené vo svete.  27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holuby prišli o vellness. Kaluž vyschla 

a ostala iba škaredá diera v chodníku.     

                  Aj takto je možné vyzdobiť si 

             dvere v triede pre príjemné 

             prostredie – 1.C. 

 

 

 

 

 

 

Kocúr školský – nikto nevie, kde sa 

tu vzal, ale jesť mu chutí. Ešte keby 

sa tak naučil chytať myši. 

 

           Vandali opäť „úradovali“. Za 

                      obeť im padli 4 dvere na WC

                      chlapcov v B pavilóne.      28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14. mája. Byť 

mamou je v živote ženy najkrajším povolaním. Toto poslanie je krásne 

a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám 

ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za 

všetko, čo pre nás urobili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti v ŠKD na tvorivých dielňach 9.-12.5.2017 pre mamy tvorili 

pozdravy, kvety a maľovali Diplom pre svoju najlepšiu mamu na svete. 

Nechýbali hlavne srdiečka a krátke veršíky. 

Deň matiek je pre nás príležitosťou prejaviť lásku a úctu svojim mamám. 

Každú mamu poteší malý darček a kytička kvetov k tomu. Mama je len 

jedna a určite si to zaslúži.                    29 
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                          Dopravná  výchova býva najlepšie deťom priblížená 

     formou hier,  zábavných činností a aktivít, riekaniek, 

     básničiek, pesničiek. Deti  sa oboznamujú so základ- 

     nými pravidlami  cestnej premávky, ktoré  potrebujú 

     vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári, cyklisti, 

     korčuliari,  cestujúci v  hromadnej  doprave.  Získajú  

     prehľad o  tom,  aké  možné  nebezpečenstvo na nich 

     číha v cestnej  doprave,  ako  sa  mu vyvarovať a tak 

     zabezpečiť svoju bezpečnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

     V ŠKD sme pre deti pripravili dopravnú výchovu pod 

     názvom „Pozorko“, ktorá prebiehala v dvoch častiach. 

     Teória z dopravných značiek, bezpečnostných prvkov 

     a správania  na ceste  si  deti  zopakovali v  zábavnom 

     dopravnom kvíze 25.4.2017. Obohatili si svoje  vedo- 

     mosti, aby mohli bezpečne športovať a  pohybovať sa 

     v  cestnej premávke. Na  praktickú  časť si  museli pre 

     nepriaznivé  počasie počkať až  do 11.5.2017, kedy sa 

     na  školskom  dvore  zahrali  na  autoškolu  v jazde na 

     autíčkach  a   bezpečne   prešli  prekážkovú  dráhu  na  

   kolobežkách. 
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Deti sa veľmi tešili, že pôjdu do športového areálu v Závodí. Konečne 

prestalo pršať a naplánovaný „Športový deň“ sa mohol 26.5.2017 

uskutočniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapci sa hneď rozdelili do družstiev a zahrali si futbal. Veľký záujem 

bol aj o autíčka, kde sa deti na dopravnom ihrisku striedali, aby sa mohli 

povoziť všetci. Deti sa vyšportovali aj na ďalších zariadeniach. Svoju 

šikovnosť vyskúšali na preliezačkách, nevynechali ani kolotoč, hojdačky, 

šmýkačku a stepper. Niektorí si zahrali aj bedminton, no košík napokon 

skončil na streche. 

Dve hodiny pohybu deti dosť unavili, no ich reakcie svedčili o tom, že sa 

im tu veľmi páčilo. 
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Pomaly končí školský rok a deti sa rozbehnú na prázdniny, preto sme pre 

nich v ŠKD počas júna pripravili niekoľko akcií, aby mali aj zo školy 

nezabudnuteľné zážitky. 

OPEKAČKA 

Moderná doba priniesla nielen nové 

technológie, ale odbúrala deťom aj trávenie 

času v prírode. Taká „grilovačka„ s rodičmi 

na terase či v záhrade je atraktívna, no 

pravé opekanie niektoré deti ešte nezažili. 

V ŠKD  pre deti pripravili 13.6.2017 

„opekačku“ na lúke za telocvičňou. Nie je potrebné ísť ďaleko, dôležité 

je to dobrodružstvo s kamarátmi. Niektorí prvýkrát videli ako sa zakladá 

oheň a mohli si dokonca sami opiecť špekáčik. Hoci boli po obede, 

všetkým veľmi chutilo.    

PRÍRODA VOLÁ 

Deti majú problém s orientáciou a lúčne 

kvety poznajú často iba z obrázkov. Je čas to 

napraviť. 14.6.2017 sme sa vybrali na 

neďalekú lúku, kde sa učili deti narábať 

s mapou, poznávať svetové strany podľa 

prírodných úkazov a s knihou v ruke určovať naše známe rastliny. 

ZABÁVAME SA 

V telocvični ZŠ sa 22.6.2017 stretli všetci 

„školklubáci“ na našej poslednej 

rozlúčkovej akcii v ŠKD. Deti mali 

množstvo zábavných súťaží: skákanie 

s balónom, šľahačkový tanier, hádzanie do 

šaša, tunel, lovenie lentiliek a ďalšie. Na 

záver ich čakala hostina, diskotéka a malý 

darček.     32 

 

 

 

 

 

 

Na konci hodnotiaceho obdobia je 

priestor na odmenu pre tých 

najlepších. Nie je tomu inak ani na 

našej škole. Už siedmy rok 

organizujeme vďaka podpore 

rodičovského združenia pobyt 

v Aquaparku. Tento rok sa 14.6.2017  

v Oraviciach za odmenu  zúčastnilo 40 

žiakov 2.-9. ročníka, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach, 

olympiádach a zberoch. Pobyt vo vodnom svete si užívali a domov sa 

vrátili spokojní.  

 

 

 

 

Žiaci 8.A zrealizovali 13.6. 2017 netradičnú 

hodinu nemeckého jazyka. Zinscenovali 

televíznu reláciu, v interview predstavili 

zahraničné (i nemecké) celebrity a  natočili 

krátky film. Prostredníctvom týchto foriem 

prezentovali svoje vedomosti z nemeckého 

jazyka, pretože 

komunikačným 

jazykom bola práve nemčina. Scénky i film 

pôsobili  veľmi  realisticky aj  vďaka  využitiu 

 rôznych   kostýmov  a  drobných kulís.  
Teší nás nadšenie a chuť žiakov pracovať 

a zdokonaľovať sa v cudzom jazyku!       33 



 

   Túto skratku pozná každé dieťa,  

   pretože 1. júna majú sviatok všetky  

   deti. Už vopred vedia, že to bude deň 

   plný zábavy a hlavne to, že sa nebudú  

   učiť. Škola pre nich pripravila na celé  

   dopoludnie program. Striedali sa po  

   ročníkoch v kine, kde si pozreli film  

   „Řachanda“. A ako to vyzeralo  

   v triedach? Namiesto učebníc žiaci  

   vytiahli z tašiek hračky. Mohli sa  

    

 

 

 

 

 

 

 

  v triedach spoločne zahrať a stráviť  

  tak pekný deň v škole.  

  Odpoludnia sa deti zo ŠKD, no i žiaci  

  školy „po vyučovaní“ zúčastnili  

  zábavných pohybových súťaží, ktoré 

  zorganizovalo CVČ pred kultúrnym  

  domom. Za splnenie všetkých disciplín  

  dostali lístok na zmrzlinu v cukrárni. 
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Žiaci 5. B strávili v stredu  24. 5. 2017  

netradičnú hodinu literatúry, počas 

ktorej prezentovali vlastnú 

dramatizáciu známych rozprávok, resp. 

vlastnú rozprávkovú tvorbu. Deti  

prekvapili nielen interpretáciou, ale aj 

tvorbou kulís, reklamných plagátov, 

pozvánok i vizitiek. Tak si v praxi 

vyskúšali prácu režiséra, scenáristu, 

kulisára, herca či  bábkoherca 

(zážitkové učenie). Rozprávkovú 

hodinu spestrila žiacka  porota,  ktorá 

sa svojej roly zhostila veľmi 

zodpovedne.  

Umiestnenie (boli udelené dve 2. a 3. 

miesta): 

1. A. Stuchlíková, D. Mlkvíková 

2.S.Pitlová,V.Stopková,D. Mlkvíková  

J. Hovorka, F. Skorčík, M. Bielčik, L. 

Roman, S. Steiniger 

3.I.Janešíková,S.Ševcova,V.Ďurníková, 

V. Kadurová, L. Jendrisková 

R. Záhumenský, A. Korček, P. Ježík, 

M. Martyčák, M. Kultán 
 



 

 

 

    Šúľok kukurice má v každom riadku vždy 

    párny počet zrniek, priemerne 16. 

 

    Abibliofóbia je 

    strach, že nebudete 

    mať čo čítať. 

 

    Prvou knihou, ktorá bola napísaná na 

    písacom stroji, boli Dobrodružstvá Toma 

    Sawyera od Marka Twaina.  

 

    Geomelophagiou trpí človek, 

    ktorý má nutkanie jesť surové 

    zemiaky. 

 

  Konzumácia banánov pomáha v boji proti depresii.  

  Ovocie obsahuje vysokú hladinu tryptofánov, ktoré sa 

         menia na serotonín – typ chemikálie, ktorý 

         v našom mozgu ovplyvňuje náladu. 

 

Anime televízny seriál Pokémon sa začal 

vysielať 1.4.1997 v Japonsku. Na Slovensku  

sa odvysielali najprv prvé 3 série až v roku 

2001 na STV. Dohromady existuje viac 

ako 650 dielov animovaného seriálu. 

 

   Čajové vrecúška sa začali používať od roku 1908. 

   Vynašiel ich Thomas Sullivan z New Yorku, keď 

začal zasielať zákazníkom vzorky čaju vo vreckách 

z hodvábu.                   36 

 

 

 

 

 

V sobotu 3.6.2017 zorganizovali Základná škola v Turzovke 

a neinvestičný fond pre deti „Otváraj sa brána“ pre všetkých priaznivcov 

pohybu 7. ročník športového podujatia na bicykloch „Turzovka na 

kolesách“ v areáli športu v Závodí. Popri troch nesúťažných okruhoch 

okolo Turzovky, čakali cyklistov aj dve súťažné disciplíny: jazda 

zručnosti a jazda zotrvačnosti.. Víťazi súťažných disciplín dostali 

diplomy, medaile a vecné ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podujatie otvorila a k prítomných sa prihovorila pani riaditeľka školy 

Terézia Šupolová a primátor mesta Ľubomír Golis, ktorý spolu 

s organizátorom, pánom učiteľom Branislavom Večeríkom, odštartoval 

aj okruhy na bicykloch, kde sa zúčastnila skoro stovka športovcov. 
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Jazda zotrvačnosti   

1.-4.ročník: 

1. Dominik Michálek, 3.B 

2. Aneta Stoláriková, 4.C 

3. Jakub Bohdáň, 4.A 

 

5.-9. ročník: 

1. Peter Cigáň, 9.C 

2. Michal Tomala, 6.A  

3. Stanislav Michalik, 9.B 

 

Jazda zručnosti 

1.-4.ročník:   

1. Adam Korista, 4.C 

2. Tobias Steiniger, 3.B 

3. Tadeáš Kulla, 4.C 

 

5.-9. ročník: 

1. René Stolárik, 7.A 

2. Jaroslav Kuchár, 9.B 

3. Milan Lašo, 6.A 

Odmenení boli aj štyria pretekári z MŠ medailami a vecnými cenami. 

Súťažných disciplín v oboch kategóriách sa zúčastnilo 62 cyklistov.   
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Dňa 23.5.2017 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na kvíze o ľudských 

právach a právach dieťaťa, ktorý pozostával z dvoch častí. Zúčastnilo sa 

17 žiakov. 

V prvej časti si žiaci vo dvojiciach pripravili prezentácie o porušovaní 

ľudských práv. Poukázali na porušovanie ľudských práv počas II.sv. 

vojny (holokaust), rozprávali o rasizme, diskriminácii, o pracujúcich 

deťoch. O deťoch bojujúcich vo vojnách a zároveň pripomenuli, na aké 

práva majú deti nárok. 

Druhá časť bola písomná - test, ktorý obsahoval 60 otázok. Všetci žiaci 

boli úspešní. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie:   

Prezentácie: 

1. Mravcová L. – Smažák M. /7.C/ 

2. Šporíková K. – Kaduchová P. / 7.B. / 

3. Andráško D. /7.B/ 

 

Test: 

1. Mekiňa Š. / 8.C / 

2. Šporíková K. / 7.B / 

Kaduchová P.   / 7.B / 

Škuta A.    / 8.A / 

3. Kobolková L. 7.A /       39 



 

 

 

1. júna 1952 sa na Slovensku začal oslavovať Medzinárodný deň detí – 

MDD. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej 

konferencii pre blaho detí v Ženeve  v roku 1925. (65 rokov) 

6. júna 1912 erupcia sopky Novarupta v USA – Aljaška: najväčšia 

erupcia v 20. storočí.  (105 rokov) 

20. júna 1837 na britský trón nastúpila kráľovná Viktória (130 rokov) 

25. júna 1997 nákladná loď Progress narazila do vesmírnej stanice Mir. 

(20 rokov) 

26. júna 1997 – vyšla kniha Harry Potter a Kameň mudrcov, prvá  

z populárnej série spisovateľky J. K. Rowlingovej. (20 rokov) 

27. júna 1967 – v Londýne bol nainštalovaný prvý bankomat. (50 rokov) 

2. júla  2002 – Steve Fossett sa stal prvým človekom, ktorý bez 

medzipristátia obletel Zem v balóne. (15 rokov) 

 

 

 

 

 

7. júla 2007 bol vyhlásený zoznam Nových sedem divov sveta:  

1. Chichen Itza  sídlo mayskej civilizácie v Mexiku, 2. Kristus Spasiteľ je 

socha  v Rio de Janeiro -Brazília, 3. Veľký čínsky múr, 4. Machu Picchu 

mesto Inkov  v Peru, 5. Petra - skalné mesto v Jordánsku, 6. Koloseum 

v Ríme, 7.  Tádžmahal  mauzóleum pri Agre v Indii. (10 rokov)   

 

 

 

 

 

        30. júla 1857 zaznela 

              v Paríži prvý raz pieseň 

              La  Marseillaise – franc. 

              hymna. (160 rokov) 40 

 

 

 

Keric je už takmer neodmysliteľne spojený s našou základnou školou, 

Euroweek sa však u nás uskutočnil po prvýkrát, a to v dňoch 1. a 2. 6. 

2017. Jeho podstatou je prítomnosť zahraničných dobrovoľníkov na 

vyučovaní, oboznámenie sa so životom školy, ale predovšetkým 

komunikácia so žiakmi. V súčasnosti je nevyhnutnosťou ovládanie 

cudzích jazykov, tým „euroweekovým“ bola angličtina. Angličtina 

spojila 3 kontinenty – Európu, Áziu i Južnú Ameriku, pretože 

dobrovoľníci pochádzali práve z týchto končín sveta: Oscar Madrid - 

Honduras, Thanaphong Wattanaphong a Pisha Sainthongdechakorn - 

Thajsko, Maria-Elena Rizzato - Taliansko, Hugo Kerbrat - Francúzsko, 

Liam Twigg - Veľká Británia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomnosť zahraničných  hostí v našej škole  mala  viacero 

významových rovín. V prvom rade je to  prekonanie jazykovej bariéry  

a komunikácia, ale aj oboznámenie sa s kultúrami a životným 

štýlom  mladých  ľudí z celého sveta.  

Ďakujeme Kericu za dva príjemné a inšpiratívne dni! 
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Mýty sú neoddeliteľnou súčasťou asi každej kultúry. Patria k obľúbeným 

a často stvárňovaným literárnym žánrom. O vlastnú interpretáciu 

a dramatizáciu už existujúcich bájí, ale aj o tvorbu  vlastných bájí  sa 

veľmi úspešne pokúsili šiestaci (31.5., 1.6., 2.6.). Pracovali s veľkou 

chuťou na scenároch, tvorbe kostýmov i nácvikoch, a to všetko v rámci 

svojho voľného času, ktorý však dobrovoľne a radi strávili v priestoroch 

školy.  

Veľmi často sa v bájach objavili atraktívne moderné prvky,  podstata bájí 

však ostala zachovaná. Žiaci nás veľmi milo prekvapili rôznymi 

ponímaniami už existujúcich mýtických postáv, inšpirovali nás uhlom 

pohľadu, vlastným názorom... 

Výkony žiakov, kulisy, kostýmy, plagáty, originalitu a ďalšie faktory 

veľmi fundovane hodnotili žiaci 8. ročníka. Ich rozhodovanie však 

nebolo ľahké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové umiestnenie v rámci 6. ročníka: 

1. miesto: 6.A - B. a I. Matejíkové, K. Kubošníková, A. Plešivčáková, D. 

Hrtúsová, S. Stuchlíková, V. Olšárová 

2. miesto: 6.C - Z. Hlavačáková, J. Kováčik, A. Míková, R. Andrašková, 

A. Hrancová, V. Kramorisová, V. Bogdan, S. Rybárik 

3. miesto: 6.A - J. Dybalová, K. Kobolková, N. Novotná, S. Kubačáková, 

A. Suranová, J. Kubačák, J. Badžgoň     42 

 

 

    Čo potrebujeme: žemličky ☺ mrkvu ☺ 

    ½ nátierkového masla ☺1 strúčik cesnaku 

    ☺ plátkový syr ☺ cherry paradajky ☺ 

    nakladané uhorky ☺ špajle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očistenú mrkvu nastrúhame  Zmiešame mrkvu, nátierkové maslo 

na jemnom strúhadle.          a prelisovaný cesnak. 

 

 

 

 

 

 

Nátierkou natrieme polovice  Plátok syra prepolíme a napichneme 

žemličiek.    na špajľu (môžeme dať aj šunku). 

 

 

 

 

 

 

Z paradajky urobíme kabínu          Nakoniec napichneme vlajku 

a plachtu zapichneme do žemle. 43     z kúska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dňa 29.5.2017 sa na školskom dvore 

       objavilo množstvo obrázkov, ktoré 

       vytvorili druháci. Všetci sa veľmi sna- 

       žili, aby práve ich obrázok bol ten naj- 

       krajší. Porota zložená zo žiakov a pani 

       učiteliek určila víťazov: 

       1.Yasmína Stráňavová, Laura Kováčiková 

       2.Vladimír Rovňaník, Samuel Koňár 

        3.Kristína Bebčáková, Klaudia 

           Michalicová 
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Mierový beh je štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesie cez viac 

ako 140 krajín sveta státisíce dobrovoľných bežcov. Pochodeň 

symbolizuje všetko, čo nás spája – mier, priateľstvo, porozumenie 

a harmóniu – napriek našim rozdielnym národnostiam, kultúram či 

vieram. Každý sa môže k štafete pripojiť, vložiť do pochodne svoju 

dobrú vôľu a poslať ju ďalej do celého sveta. Mierový beh cez 

Slovensko začal 21.6.2017 práve v našom  meste. Zúčastnili sa ho ako 

diváci aj žiaci našej školy a deti z MŠ. Aktívne sa zapojili do hádania 

národností bežcov a každý si podržal pochodeň s ohňom so svojim 

tajným prianím a rukou na srdci „Mier začína u mňa“. Beh pokračuje 

štafetovo cez Zázrivú, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Plaveč   

a Svidník , kde štafetu odovzdajú 28. júna poľským bežcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Čadca a Hasičský 

záchranný zbor v Čadci udelil diplom dvom našim žiačkam: 

Nikole Malíkovej (6.C) a Jane Barancovej (8.A). 

Práce osobitne ocenené komisiou vo výtvarnej súťaži „Záchrana osôb 

z výšok“. 
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Žiaci 7. – 9. ročníka sa zúčastnili dňa 

7.6.2017 súťaže v skoku do výšky pod 

názvom Bukovinská latka. Začalo sa 

skákať na výške 110 cm a najlepší 

skokani zvládli 133 cm. Výsledky: 

Dievčatá: 

1. Simona Šeligová, 8.B (115 cm) 

 Chlapci                    1.          2.         3. 

skok do 

výšky 

Filip Šamaj, 7.A 

(133 cm) 

Adrián Čanecký, 

7.A (133 cm) 

Matej Buchtík, 

8.B (130 cm) 

 

 

Mladí športovci zo 6.-9. ročníka sa 

odpoludnia 15.6.2017 stretli pri 

telocvični na doskočisku, aby si 

zmerali svoje sily v skoku do diaľky. 

Po vyskúšaní si skoku už začala 

súťaž s meraním výkonu každého 

jednotlivca. Niektorým sa nedarilo 

nájsť ten správny odrazový bod 

a bolo i mnoho prešľapov. Dievčatá súťažili v jednej a chlapci v troch 

vekových kategóriách. Výsledky: 

             1.           2.            3. 

Dievčatá 

6.-7.roč. 

Beáta Matejíková, 

6.A (374 cm) 

Michaela 

Kubačková, 6.B 

(361 cm) 

Lucia 

Janešíková, 7.B 

(351 cm) 

Chlapci 

6.roč. 

Martin Ligač, 6.B 

(396 cm) 

Miroslav Gernát, 

6.A (379 cm) 

Samuel Chudej, 

6.B (340 cm) 

Chlapci  

7.-8.roč. 

Jakub Ligač, 8.B 

(492 cm) 

Adrián Čanecký, 

7.A (451 cm) 

Filip Šamaj, 7.A 

(437 cm) 

Chlapci 

9. roč. 

Milan Šmahajčík, 

9.C (446 cm) 
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21.9.2017 pri príležitosti 30. výročia 

založenia Mierového behu a súčasne  

Medzinárodného dňa mieru  

usporadúva Medzinárodný  

organizačný  výbor  výstavu kresieb 

žiakov základných škôl rôznych krajín 

sveta.  Detské kresby budú zdobiť 

Koloseum v Ríme v dňoch od 21. – 

25. septembra a šíriť posolstvo mieru 

a jednoty detí z rôznych kútov sveta. Výstava bude mať názov „Colors 

of Peace“.  Nadviaže  na minuloročnú, kedy okolo Kolosea bolo 

rozmiestnených  viac než 4000 prác talianskych detí.  

Do projektu sa zapojilo i 373 žiakov našej školy a na hodinách  pod 

vedením pedagógov vytvorili  pekné obrázky na tému: „Mier začína 

u mňa“. Do užšieho výberu postúpilo 142 prác, ktoré  boli odovzdané 

na MsÚ v Turzovke.  Vybrané  práce si budete môcť pozrieť vo vestibule 

KD Rudolfa Jašíka. Možno medzi nimi nájdete i tú svoju kresbičku.  
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Čítanie kníh podľa niektorých už vyšlo z módy. Nahradili ho filmy. Iste, 

aj filmy majú svoje čaro príťažlivosti. Čítanie kníh pomáha rozširovať si 

slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti človeka. Druháci 

ukázali, že čítanie kníh je pre nich zábava. Požičiavali si knihy zo 

školskej knižnice a čítali i svoje knihy doma, s ktorých písali krátky 

obsah do súťaže. Dňa 19.6.2017 bolo vyhodnotenie spojené s burzou 

kníh. Žiaci priniesli do školy knihy na výmenu, aby sa z nich mohli tešiť 

aj ostatní. 

 

 

 

2.A Žiaci spolu prečítali 246 kníh 

Najlepší čitatelia:  

Jakub Krištof – 39 kníh 

Laura Kováčiková – 22 kníh 

Jakub Fujak – 19 kníh 

 

2.B - Žiaci spolu prečítali 195  kníh 

Najlepší čitatelia:  

Lukáš Krištof – 44 kníh 

Sofia Muchová – 16 kníh 

Adam Pápol – 16 kníh 

 

2.C - Žiaci spolu prečítali 231 kníh 

Najlepší čitatelia: 

Samko Polák – 37 kníh 

Jakub Horeličan – 20 kníh 

Tánička Šuriková – 13 kníh 

 

Spolu žiaci prečítali 672 kníh.            48 
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Blíži sa leto a prázdniny. Svoj 

voľný čas budete tráviť vonku 

rôznymi aktivitami, pri ktorých 

môže dôjsť aj k drobným úrazom 

a škrabancom. Nebojte sa ošetriť 

seba, no i svojich kamarátov. 

Stačí k tomu iba čistá voda na 

očistenie rany a obväz. 

Samozrejme, že pri väčších 

poškodeniach je potrebné 

navštíviť lekára. Časté sú úrazy 

kolien, lakťov a hlavy, na ktorej 

aj malá ranka veľmi krváca. 

Nebudete viazať celú hlavu a na 

vlasoch leukoplast nedrží. 

Naučíme vás praktický prakový 

obväz, ktorý má mnohostranné 

využitie. 

Nameriam si správnu  
dĺžku a na oboch 
stranách smerom do 
stredu obväz natrhnem. 
Uviažem na každej strane 
uzol. 

Naskladám 

obväz... ...a vložím ho do 
stredu „praku“. 

Ošetrím poranenú bradu. 
Viažem pod a nad ušami. 

Nos – viažem 
pod a nad 
ušami. 

Rana na hlave. Viažem 
pod bradou a vzadu. Ja dokážem obviazať 

lakeť aj koleno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skĺbiť zábavu, učenie a pohyb zároveň sa nám dňa 22.6.2017 podarilo 

v priestoroch základnej školy vďaka ochote pani Silvie Gajdičiarovej, 

čím sa ďalší vyučovací deň stal pre deti plný zážitkov. Neodmysliteľnou 

súčasťou zumby, tancov i strečingu bola v tento krásny deň i hudba, 

ktorá deti zvábila a v jej rytme sa vykrúcali a tancovali celé dve 

vyučovacie hodiny. Do tanca sa zapojilo množstvo žiakov 1., ale i 2. 

stupňa. Okrem nich sa aktívne zapojili i samotní vyučujúci, ale i 

vychovávateľky školského klubu. Malí, ale i veľkí „zumbisti“ odchádzali 

plní dojmov, boli nadšení rovnako tak, ako i samotní vyučujúci. Bolo 

úžasné sledovať aktívne zapojenie detí do cvičenia, ich vytrvalosť 

a chuť.   

Neskonalá vďaka patrí samotnej pani Gajdičiarovej, ktorá sa venovala 

deťom bez prestávky vo veľmi teplom počasí a mala starostlivo vybraté 

chytľavé, rytmické pesničky. Už teraz je zrejmé, že takúto aktivitu 

s určitosťou zopakujeme.    
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O tom, že naša ZŠ disponuje množstvom rôznych talentov, bolo možné 

presvedčiť sa aj počas stretnutia mladých talentovaných ľudí a ich 

obdivovateľov dňa 26.6.2017. 
Literárne popoludnie bolo koncipované ako pestrá paleta rôznych aktivít 

súvisiacich s literatúrou a umením. Ozvláštnením a osviežením 

hovoreného slova boli: interpretácia pôvodnej žiackej tvorby, hudobný 

hosť (naša bývalá žiačka Kristínka Trebulová) a moderná dramatizácia 

báje v podaní žiakov 6.A a 6.C . Žiaci mali možnosť vyjadriť  sa k svojej 

tvorbe i k tvorbe ostatných.  Prostredníctvom svojich básnických 

výpovedí pomohli nazrieť nezainteresovaným  do sveta literatúry 

a osobnosti autora a  pomôcť  im pochopiť, že predovšetkým poézia je 

metaforická a implicitne podáva aj  informáciu o autorovi, zatiaľ 

čo čitateľovi  necháva dvere fantázie pootvorené. Išlo o hodnotné texty 

vyjadrujúce  prežívanie malých radostí  i bolestí. 

Bolesť, smútok, únik pred realitou, dezilúzia a z nich prameniaca 

beznádej sú častou témou mladých básnikov napriek ich veku.  Táto 

skutočnosť svedčí o tom, že mladí ľudia nepozerajú na svet cez ružové 

okuliare, ale naopak veľmi kriticky a reálne. Často sa cítia nepochopení 

a nedocenení práve nami dospelými. 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom nášho neformálneho stretnutia bolo poukázať na to, že napriek 

pretechnizovanej dobe sa dokážu mladí ľudia pozastaviť, zamyslieť sa 

a  zhmotniť svoje pocity  a zážitky do  podoby literárnej, hudobnej či 

akejkoľvek inej.Veríme, že mnohé talenty nájdu svoje uplatnenie a j 

v budúcnosti a ich úsilie a otvorené vyjadrenie emócií bude odmenené 

vydaním zbierky či zhudobnením. 

Spätná väzba od zúčastnených svedčila o tom, že toto podujatie splnilo 

svoj účel. Spoločne sme sa tešili z príjemne prežitého popoludnia, 

v ktorom nechýbali ani zábava a humor.         51 



 

 

ATLETIKA 

Okresné kolo družstiev žiakov a žiačok ZŠ v atletike sa konalo v Čadci 

dňa  24.5.2017. Ako sme obstáli? 

Družstvo žiakov: 

Por.     Disciplína - body  Spolu                        

 60m   300m  1000m  diaľka  guľa    kriket    

  6.    24 37 56 34 33 24   

 20 27 42 40 38 27  402 

Družstvo žiačok: 

Por.    Disciplína - body  Spolu                        

 60m   300m  1000m  diaľka  guľa    kriket    

 4. 13 27 26 30 32 48 

 22 34 40 42 33 51  398 

POĎAKOVANIE 

Pax Christi! 

Ďakujeme za spoluprácu a za známky, ktoré 

ste  nám  zaslali na  podporu  misijných diel. 

Zároveň  Vám  ako  poďakovanie  zasielame 

darček. Vás  a Vašich   blízkych zahrňujeme 

do našich modlitieb. 

S kresťanským pozdravom Misijný sekretariát 

ŠACH GPX 

Semifinále (krajské kolo) GPX mládeže v šachu 

– skupina STRED – sa uskutočnilo v Čadci 

3.6.2017. Eliška Machovčáková v kategórii 

dievčat do 14 rokov obsadila 2. miesto, čo jej 

zabezpečilo postup do finále (majstrovstvá Slovenska) ako 2. nasadenej 

hráčke 18.6.2017 v Topoľčanoch, kde obsadila 4.miesto. 

ŠKOLA V PRÍRODE 

Naši štvrtáci sa od 19. do 23.6.2017 učili netradične „V škole v prírode  

v Čičmanoch“. Okrem učenia mali veľa iných zážitkov z pobytu 

v prírode a jedinečnom mieste s bohatým kultúrnym dedičstvom.     52 

VYBÍJANÁ 

Naše žiačky sa 16.5.2017 zúčastnili okresného 

kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo v ZŠ M.R. 

Štefánika v Čadci. Zúčastnili sa ho 4 družstvá. 

Hralo sa systémom každý s každým a naše 

dievčatá si vybojovali 2.miesto. 

ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 

Mladší žiaci v Makove 15.5.2017 odohrali zápasy v okresnom kole 

v malom futbale. Za účasti piatich družstiev obsadili 2.miesto. 

COCA-COLA CUP 

Žiaci ZŠ sa zapojili do postupovej súťaže, kde absolvovali 3 kolá: I.kolo 

- 1.miesto, II. kolo  – 1.miesto a v poslednom III.kole (krajské) už toľko 

šťastia nemali a umiestnili sa na 3.mieste. 

DEŇ ŠPORTU S MLÁDEŽOU 

CVČ v Turzovke organizovalo 20.5.2017 

v športovom areáli športové súťaže pre mládež vo 

veku 14 – 18 rokov. Naši ôsmaci sa zapojili do 

turnaja v malom futbale. Skončili síce na 4.mieste, 

ale za najlepšieho hráča celého turnaja bol vyhlásený 

Dávid Janiš z 8.A, ktorý si prebral pohár. 

LESY DEŤOM 

Dňa 19.mája sa naše šiestačky 

Ivana Pavlišinová, Petra 

Mikolášiková, Alžbeta Kupšová, 

Lucia Zbojková, Sabína  

Stuchlíková a Diana Hesková 

zúčastnili biologickej súťaže „ Lesy 

deťom“, ktorá sa konala v krásnom 

areáli kaštieľa v Oščadnici. Naše 

žiačky súťažili s ostatnými deťmi z okolitých škôl v disciplínach, ako 

chôdza na chodúľoch , streľba zo vzduchovky. Absolvovali  vedomostný 

test, poznávali  rastliny a živočíchy, ktoré žijú na území Kysúc. Cieľom 

tejto vydarenej akcie bolo hlavne upevniť vzťah detí k prírode a umožniť 

im prežiť krásny deň plný zábavy a hier.                53 



VEĽKÝ TÝŽDEŇ OČAMI DETÍ 

V dňoch od 10.-25. apríla 2017 sa na prízemí 

pavilónu B konala výstava výtvarných prác 

žiakov 4.-7.ročníka “Veľký týždeň očami detí.“ 

Svoje predstavy o predveľkonočných udalostiach 

výtvarne zobrazilo viac ako šesťdesiat  detí. 

Z týchto bolo vybratých osemnásť  prác, ktoré  

najvýstižnejšie zobrazovali udalosti od Zeleného 

štvrtka  po Veľkonočnú nedeľu. 

POZNÁŠ KYSUCE? 

Dňa 25.4 2017 sa naši žiaci zúčastnili 

na prírodovednej súťaži ,,Poznáš 

Kysuce“. Súťažilo 9 družstiev  žiakov 

z hornej časti Kysúc. Našu školu 

reprezentovali piati žiaci z 5. ročníka.      

Tomaš Kubačka, Aneta Rovňaniková 

sa umiestnili na 5.mieste. Petra Strýčková, Nikola Novotná a Michal 

Hranec sa umiestnili na 7.mieste.Súťaž sa uskutočnila v rámci výstavy 

organizovanej KaSS Turzovka- Cesta lesným chodníčkom,  ktorá svojim 

motívom prispela k zaujímavosti celej akcie. Predsedníčkou  poroty bola 

p. Ing. Margita Matejová, bývala pracovníčka CHKO Kysuce, ktorá 

doplnila súťaž rozprávaním a zážitkami priamo z činnosti CHKO. 

  

Zdroje: www.google.sk     www.pinterest.com  www.beruska8.cz  

www.gify.nou.cz         Receptíky pre malých kuchárov 

 

 

 

1. 14 – v poslednom riadku sú iba 3 banány a polovica kokosu 

2. Bol tam snehuliak, ktorý sa roztopil. 

3.  

 

4.  ROBINSON – písmeno N                54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jednotlivé druhy výtvarného umenia je možné žiakom sprostredkovať 

zábavnou formou. Žiaci 3. a 5. ročníka sa tak mohli oboznámiť 

v poslednom školskom mesiaci s výtvarným umením STREET ART, a to 

tou najideálnejšou formou – vlastnou tvorbou a prežitím Mnohí si 

zamieňajú tento druh umenia s graffiti. Takto sa nám spoločnými silami 

podarilo premeniť nudné schody v areáli školy na klavír a trávnatým 

plochám školy sme vdýchli iný rozmer a dotvorili sme na nich pavučiny. 

Ostáva len dúfať, že sme okoloidúcich upútali a primäli aspoň k malému 

zamysleniu sa nad našimi výtvormi.    
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V dňoch 19. – 23. 6. 2017 sa žiaci 4. ročníka naozaj nenudili. V škole 

v prírode v Čičmanoch prežili s Wachumbou neopakovateľné chvíle 

naplnené slnečnými lúčmi, hrami, smiechom, radosťou, priateľstvom 

a rešpektom.  

Wachumba je myšlienka, že k životu treba pristupovať s láskou, 

hravosťou a odhodlanosťou, že treba neustále spoznávať nové veci, 

prijímať nové výzvy a rozširovať svoje horizonty. A toto všetko 

nechýbalo pri činnostiach s deťmi v areáli penzióna Bystrík. 

Po raňajšej rozcvičke pri hudbe s animátormi a dopoludňajšom 

vzdelávacom programe s p. učiteľkami, nasledovalo popoludnie 

a večerný program s animátormi Wachumby, na ktoré sa deti každý deň 

veľmi tešili a s nedočkavosťou očakávali ďalšie nové hry a zážitky. 

Veľká vďaka patrí animátorom Wachumby - Dodovi, Emke, Miške 

a Ale, ktorí sa s láskou venovali deťom a pripravili pre nich skvelý 

program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na záver niekoľko detských vyjadrení a veršov: 

- Bolo to tu super, len škoda, že už ideme preč. 

- Animátori sú skvelí a budú nám chýbať. 

- Je nám tu dobre a cítime sa tu ako doma. 

- Páčilo sa nám všetko, najviac program s animátormi, aj s pani 

učiteľkami a diskotéka. 

- Tento týždeň je celkovo úžasný!!!    B 

- Zažili sme tu mnoho zábavy, nechápeme ako už môže byť piatok. 

Tak rýchlo to ubehlo, nechce sa nám ísť domov.               

- Páčili sa mi domčeky s čičmanskými vzormi, aj ako boli 

zariadené. 

- Škola v prírode je proste najlepšia. 

- Páčilo sa mi stretnutie s animátormi, pretože rada spoznávam 

nových ľudí. 

- V škole v prírode sme prežili úžasných päť dní. Škoda, že tu 

nezostaneme dlhšie... 

- Páčilo sa mi ako sme sa naučili spolupracovať v tímoch. 

- Ďakujeme animátorom aj pani učiteľkám za skvelý týždeň. 

- Páčilo sa nám tu a dúfame, že tu ešte prídeme. 

- Ďakujeme za všetko, aspoň sme sa naučili žiť bez wifiny. 

- Animátori sú ľudia, ktorí nikdy nezablúdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala nosí mikinu, v ktorej skrýva zmrzlinu.  

Emka, tá je zlaté kučeravé dievčatko, neopustí nás ani nakrátko. 

Dodo sa rád schováva, to je teda paráda! 

Mišku máme všetci radi, sme predsa jej kamaráti. 

A tá pani zdravotníčka, každú chvíľu lieči líčka. 

 

Animátori sú ľudia, čo zabávajú nás, 

hrajú s nami aj ten nudný  šach. 

Kontrolujú izby naše, vyhodíme staré fľaše. 

Zdravotníčka milá je, občas nás ošetruje. 

Možno to všetko nie je pravda, ale bola to proste sranda. 

Najlepší animátori na svete, určite na nich nezabudnete.       C 



 

 

HK je celoštátnou postupovou 

súťažou a prehliadkou v umeleckom 

prednese poézie a prózy i v tvorbe 

recitačných kolektívov a divadiel 

poézie detí, mládeže a dospelých. 
Nášmu divadlu poézie Priatelia múz 

pri ZŠ Turzovka sa podarilo 

v konkurencii literárno-dramatických 

odborov a škôl umenia prepracovať sa 

až na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v rozmedzí niekoľkých 

dní v Dolnom Kubíne. 
21.6.2017 sme si vychutnali úžasný pocit stáť na pódiu a zažiť 

nezameniteľnú hviezdoslavovskú atmosféru. Boli fascinovaní 

vystúpeniami ďalších recitačných kolektívov a divadiel poézie. Aj keď 

sme si neodniesli žiadne ocenenie, vracali sme sa s množstvom  zážitkov, 

skúseností a odborných rád, za čo sme úprimne vďační. Porota ocenila 

nadšenie i talent dievčat a vyjadrila presvedčenie, že o rok sa stretneme 

opäť.  

 
 

 

 

 

Dňa 23.6.2017 žiaci 3, ročníka navštívili 

zvieraciu farmu v Turzovke Predmieri. 

Majitelia farmy žiakom ukázali domáce zvieratká a vysvetlili, čo chov 

a starostlivosť o ne „obnáša“. Veľkým zážitkom pre deti bolo kŕmenie   

a jazda na koníkoch. Deti kŕmili koníky 

mrkvičkou, jabĺčkami, či zeleným 

šalátom. Rovnako zaujímavá bola 

prehliadka stáda ovečiek  

s jahniatkami, či prehliadka domácej 

hydiny. Návšteva farmy zanechala u detí 

príjemný zážitok  a spríjemnila im pekné dopoludnie v prírode.    D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal: Základná  škola, Bukovina 305, Turzovka 

Kontakt: zsturzovka@gmail.com  

 skola@zsturzovka.edu.sk 

 www.zsturzovka.edupage.org 

Obálka:    Vajanského Martin - Priatelia múz 

Šéfredaktor: Dávid Janiš  

Predseda RR: Kristián Vráblik 

Pedagog.dohľad: PhDr.Eva Dodeková 

Grafická úprava: Danica Janišová 

Príspevky MR:  Kristián Vráblik, Dávid Janiš,  Emma Čuboňová, 

Juraj Gajdičiar, Michal Tomala, Elisabeth 

Materanková, Karolína Jarošová, Miroslav 

Kubačka,  Filip Polák, Júlia Jarošová, Vivien 

Šamajová, Mária Janišová   

 Fotografie:  Danica Janišová, Mgr.Monika Schűtzová,   

             Mgr.Ľubica Bajáková, Mgr.Monika Janíková, 

             Mgr.Katarína Bobovčáková, PhDr.Eva 

             Dodeková, Mgr.Zdena Vašulková, Ladislav 

 Sivera, Mgr.Rastislav  Bakajsa, Mgr.Branislav  

Večerík, Simona Balážová, Mgr.Gabriela             

Hnidková, Mgr.Zuzana Mozoliková                         

Vyšlo:                          jún  2017, štvrťročník 

Počet výtlačkov:        45 kusov 

Distribúcia:               do každej triedy 1 kus bezplatne 

mailto:zsturzovka@gmail.com
mailto:skola@zsturzovka.edu.sk
http://www.zsturzovka.edupage.org/

