
 

 

 

 

 

 

 

 

   Základná škola Turzovka - Bukovina   
                                 Školský rok 2017 – 2018 

 

      ROČNÍK:                            ČÍSLO:  
              Školský časopis – štvrťročník 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah 1        Matematický Klokan 33  

Výročia slávnych 2        Výroba syra  33                      

Športové hry 3-4    Známky   34  

Prvácky Všetkovedko 5        Klbko   34  

Hvezdáreň 6        Osobnosti našej minulosti 35 

Vajanského Martin 7        Rimania na Slovensku 36 

Humor 8        Všadebol   37    

Palárikova Raková 9        MDD   38  

Deň Zame 10      Oświęcim   39 

Druhácka olympiáda 11      Adela a Viktor  40  

Šikovníček 12    Beseda s paralympioničkou 41 

Sen sa stal skutočnosťou 13      Euroweek   42 

Knižná búdka 14      Pikošky 2018   43 

Z našich školských lavíc 15      Olympiáda ľudských práv 44 

Vedecká hračka 16      Budúce povolanie  44 

Lesy deťom 17      Staré Město  45  

Lamohlavy 18      Bukovinská latka  46 

Zber papiera 19-20 Atletika   46 

Štvrtácka olympiáda 21      Požiarnik   47 

Volkswagen Bratislava 22      Burza kníh   48 

Včelár 23      Čitateľská gramotnosť 48  

Si online? 23      Škola v prírode  49 

Veci, ktoré nepotrebujete vedieť 24      Beseda s kriminalistom 50 

Školské knižnice ako informačné... 25      Kto nevarí, nie je „in“ 51-52 

Talenty 2018 26      Turzovka na kolesách 53 

Čo je nové v ŠKD?            Na farme   54 

- Nakuknime do lesa 27      Koniec dobrý, všetko dob. 55 

- Darčeky pre mamičku 27      Bleskovky   56 

- Tvoríme z odpadu 28      - Matematická olympiáda  56 

- Na ceste nie si sám 28      - Chemická olympiáda 56 

- Návšteva u hasičov 29      - Volejbal   56 

- Čítajme si 30      - Vybíjaná   56 

- Čo robili naši predkovia 30      - Malý futbal  57 

- Deň detí 31      - Beseda s primátorom 58 

- Maľovaný chodník 31      - Aquapark   58 

- Klauniáda 32 

    1 



 

 

 

  Zdeněk Troška (* 18.5. 1953) je český režisér. Pochádza  

  z juhočeských Hoštíc pri Volyni, ktoré preslávil vo svojich  

  filmoch. Absolvoval stredoškolské štúdium na Lycée  

  Camot vo francúzskom Dijone, filmovú a televíznu réžiu  

  na pražskej FAMU. Poznáme jeho filmy: Slnko, seno,  

  jahody (erotika, pár faciek), Princezná z mlyna, Z pekla  

  šťastie, Kameňák a mnohé ďalšie. Oslávil 65 narodeniny. 

 

Samo Chalupka (* 27.2. 1812 – † 19.5. 1883) bol  

slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz, mladší  

brat Jána Chalupku. Z jeho tvorby sú známe básne:  

Likavský väzeň, Branko, Turčín Poničan, Mor ho! 

Prešlo 135 rokov od jeho úmrtia. 

 

       Vladimír Menšík (* 9.10. 1929– † 29.5.1988) bol český 

       herec a zabávač, držiteľ ocenenia „národný umelec“.  

       Hral vo viac ako 120 filmoch a je mnohými   

       považovaný za jedného z najlepších českých hercov  

       v histórii. Zomrel pred 30 rokmi. 

 

Roald Engelbregt Gravning Amundsen (* 16. júl 1872 –  

†  18.6.1928) bol nórsky polárny bádateľ. V rokoch 1910 –  

1912 viedol antarktickú výpravu, ktorá ako prvá dosiahla  

južný pól. Zahynul pred 90 rokmi. 

 

      Erich Maria Remarque, vlastným menom Erich Paul  

      Remark (* 22.6. 1898 – † 25.9. 1970) bol nemecko- 

      švajčiarsky prozaik a  dramatik. Úspech E. M.Remarqua 

      je založený na tvorbe napínavého deja, na účinnej  

      charakterizácii osôb a  antifašistickom, humanistickom  

      a antimilitaristickom   postoji. Napísal: Na západe nič  

      nové, Traja kamaráti, Víťazný oblúk, Čas žitia a čas  

      umierania a iné. Narodil sa pred 120 rokmi. 
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Dňa 25. apríla 2018 si tretiaci zmerali svoje sily v športových hrách, ktoré 

prebehli v telocvični ZŠ a zapojili sa do nich všetci žiaci 3.ročníka. Vo 

výbornej športovej atmosfére a za podpory svojich spolužiakov sa súťažilo 

v 4 športových disciplínach, v ktorých  chlapci a dievčatá podali skvelé 

výkony. Víťazi boli odmenení medailami. 

Beh okolo méty 

   chlapci    dievčatá 

1. Vladimír Rovňaník – 3. A 1.   Mária Janišová – 3. A    

2. Matej Kulla – 3. C  2.   Júlia Jarošová – 3. A 

3. Samuel Polák – 3. C  3.   Yasmina Stráňavová – 3. B 

 

Hod na cieľ  

   chlapci    dievčatá 

1. Patrik Chudej – 3. B  1.   Miriam Michalisková – 3. A 

2. Jozef Kubroš – 3. A  2.   Sofia Buchcárová – 3. B 

3. Jakub Fujak – 3. A  3.   Miriam Mravcová – 3. C 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Zden%C4%9Bk_Tro%C5%A1ka_Czech_director.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Samo_chalupka.png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Erich_Maria_Remarque1.jpg


Skok do diaľky z miesta 

   chlapci    dievčatá 

1. Vladimír Rovňaník – 3. A 1.   Mária Janišová – 3. A 

2. Samuel Polák – 3. C  2.   Júlia Jarošová – 3. A 

3. Jakub Horeličan – 3. C 3.   Yasmina Stráňavová – 3. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hod do koša 

   chlapci    dievčatá 

1. Jakub Fujak – 3. A  1.   Lenka Zulbeharovičová – 3. A 

2. Marek Blaskovics – 3. A 2.   Ivana Malicherová – 3. C 

3. Samuel Koňár – 3. B  3.   Lucia Holenová – 3. A 
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       Prišiel ku nám 23.4.2018 Všetkovedko,  

       spýtal sa nás na všetko.  

      Otázok mal sedemnásť,  

      každý sa v nich mohol nájsť. 

      Prváci, malí, smelí, 

      veľmi sa mu potešili. 

      Z prvouky otázky mal,  

      slovenčinu a matematiku vyskúšal. 

      Ocenenie získali  

      a o chvíľu už ceny v rukách stískali: 

      Dominik Korček, Mária Odrobiňáková a Alžbeta Vyšinská. 

     Tešíme sa opäť na vás o rok, 

     s učením v škole držte krok. 
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Tak ako i po minulé roky i tento rok, žiaci štvrtých ročníkov navštívili 

Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a kaštieľ v Radoli, dňa 24.4 2018. 

V úvode exkurzie vo hvezdárni si žiaci  pozreli prezentáciu o slnečnej 

sústave, dozvedeli  sa  viac o planétach, hviezdach,  či kométach .  Keďže  

slniečko krásne žiarilo a na oblohe nebolo mráčika, mohli  deti pozorovať 

slniečko cez špeciálne sklíčka. Obdivovali sme aj obrovský ďalekohľad, 

ktorým  pravidelne sledujú vo hvezdárni nočnú oblohu. Našu exkurziu sme 

zakončili v kaštieli v Radoli, ktorý má okolo 450 rokov a obohatil  našu 

exkurziu  o poznatky z minulosti.  
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Vajanského Martin je názov krajského kola celoštátnej postupovej súťaže 

a prehliadky Hviezdoslavov Kubín, v ktorom sa prezentujú aj detské 

recitačné kolektívy a divadlá poézie. Tohtoročné kolo sa konalo 4. mája  

v štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine. Našu školu po 

prvýkrát reprezentoval detský recitačný kolektív Potvorky (B. a I. 

Matejíkové, A. Plešivčáková, A. Suranová, S. Stuchlíková, K. 

Kubošníková, D. Hrtusová) s vlastnou invenčnou inscenáciou Iba sen, 

ktorý mal zároveň aj svoju prvú veľkú premiéru na „doskách, ktoré 

znamenajú svet“. Vo výraznej konkurencii umeleckých škôl a literárno-

dramatických odborov sa dievčatá umiestili vo fantastickom  striebornom 

pásme. Gratulujeme! 
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Divadelný festival Palárikova Raková otvoril svoje brány po päťdesiaty 

prvý raz. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť 

predstavuje nezabudnuteľný umelecký zážitok. Tento festival pokračuje v 

duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho 

divadelníctva založil významný slovenský dejateľ, dramatik, katolícky 

kňaz, novinár a politik - Ján Palárik, rodák z Kysúc.  

Naši deviataci zavítali na Palárikovu Rakovú vo štvrtok 26. 4. 2018 

a pozreli si predstavenie Zámka škripí v podaní ochotníckeho divadla zo 

Srbska. Príbeh, atmosféra, skvelá scénická hudba, vynikajúce, 

predovšetkým, mužské herecké výkony, nádych srbského temperamentu 

i mýtického tajomna nechával divákov v napätí do poslednej sekundy.  

A mrazivý záver nás nútil rozmýšľať o otázkach bytia i nebytia aj na 

spiatočnej ceste. 

Veríme, že si naši žiaci rozšírili svoj kultúrny obzor a predstavenie v nich 

zanechalo neopakovateľný umelecký  zážitok. 
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Pani učiteľka sa na matematike 

pýta žiaka: 

- Keď ti dá mama jednu žuvačku 

a ocko dve, čo budeš mať? 

- Svieži dych. 

Príde zebra s tučniakom 

k fotografovi. Ten sa na nich 

pozrie a spýta sa: 

- Akú chcete fotku? Farebnú 

alebo čiernobielu? 

- Prečo lastovičky lietajú na 

juh? 

- Pretože pešo je do ďaleko! 

Otec sa pýta syna: 

- Kedy si opravíš tú známku z matiky? 

- Neviem, pani učiteľka nedá notes 

z ruky. 

Z kina odchádzajú dve blchy. 

- Pôjdeme pešo alebo počkáme na psa? 



 

 

 

 

Cieľom tohto významného dňa je pripomenúť si závislosť života od 

cenných darov Zeme, ktoré je potrebné chrániť. 

22. apríla oslavuje „meniny“ naša planéta Zem. Pôvodne tento sviatok 

symbolizoval príchod jari a oslavy sa konali pri príležitosti jarnej 

rovnodennosti 21. marca. V súčasnosti chcú ľudia z celého sveta upozorniť 

na zhoršujúci sa stav prírodného prostredia na našej planéte a spoločným 

úsilím dosiahnuť jeho zlepšenie. Cieľom tohto významného dňa je 

pripomenúť si závislosť života od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné 

chrániť. V tomto roku sa Deň Zeme vo svete zameral na boj s plastmi. 

Plastové znečistenie je jedom pre oceány aj zemský povrch, poškodzuje 

život v moriach a ovplyvňuje zdravie ľudí. 

V našej škole si žiaci a učitelia vyhrnuli rukávy 20.4.2018, aby svojou 

prácou v čistení areálu školy, prístupovej cesty, schodov, amfiteátra a cesty 

na Bukovinu odbremenili Zem od odpadkov a pomohli prírode. Starší žiaci 

sadili stromčeky a starali sa o bylinkovú záhradku. 

Kto tie odpadky odhadzuje? Keď na to pôjdeme vylučovacou metódou, tak 

stromy, kvety a zvieratá to neboli. Ostáva nám už iba človek a jeho 

činnosť. 
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K deťom patrí pohyb, je to prirodzené a prirodzené je aj to, že deti rady 

súťažia. Z tohto dôvodu  sa dňa 24.4.2018 v telocvični ZŠ konala druhácka 

športová olympiáda. Po spoločnej krátkej rozcvičke sme pristúpili 

k samotnej súťaži. Každý žiak súťažil v štyroch disciplínach a výkony 

najlepších  boli ocenené medailou a diplomom. Aj keď všetci nemohli stáť 

na stupni víťazov, zvíťazili všetci – svojou spontánnosťou  

a chuťou súťažiť. Sladká odmena pre všetkých určite potešila  

a povzbudila. 

Rýchly beh 

chlapci     dievčatá 

1. Jakub Hrubý, 2.C    1. Rebeca Chnúriková, 2.C 

2. Adrián Mudrík, 2.B   2. Júlia Maďariová, 2.B 

3. Roman Hesko, 2.A    3. Valentína Piatková, 2.A 

Skok z miesta 

1. Jakub Hrubý, 2.C    1. Ďurechová Mária, 2.B 

2. Roman Hesko, 2.A    2. Rebeca Chnúriková, 2,C 

3. Adrián Kontrík, 2.B   3. Veronika Bohdaňová, 2.A 

Hod do diaľky 

1. Adrián Kontrík, 2.B   1. Valéria Čečotková, 2.C 

2. Pavol Odrobiňák, 2.C   2. Tamara Fojtíková, 2.B 

3. Roman Hesko, 2.A    3. Zuzana Cvinčeková, 2.A 

Hod na cieľ 

1. Pavol Odrobiňák, 2.C   1. Ema Baraníková, 2.B 

2. Thomas O. Michalisko B., 2.A  2. Ema Tomalová, 2.A 

3. Samuel Opial, 2.B    3. Barbora Jendrisková, 2.C 
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Vedeli ste, že máme šikovných štvrtákov, ktorí vydávajú svoj vlastný 

triedny časopis? Pani učiteľka Mozoliková so svojimi žiakmi už niekoľko 

rokov dáva dianie v triede na papier. V časopise Šikovníček sa môžete 

dočítať o úspechoch žiakov v súťažiach, poďakovanie rodičom žiakov za 

materiálnu i organizačnú pomoc pri rôznych aktivitách v triede, nájdete tu 

množstvo básní a poviedok žiakov s tvorivým duchom i výtvarné práce na 

oživenie celého časopisu. 

 

Vyberáme z tvorby: 

 

Ako princezná zachránila princa 

Bol raz jeden princ, ktorý sa bál 

a statočná princezná, ktorá mala mobil. 

Raz uväznil princa vo veži drak. Asi 

o tri roky neskôr sa to princezná 

dozvedela a vybrala sa princa zachrániť. Jasné, že si so sebou nezabudla 

vziať svoj mobil. Čelila veľkým prekážkam, ale zdolala ich. Keď tam bola, 

zatmelo sa jej pred očami. Drak bol svalnatý, veľký a mohutný. No 

princezná sa nevzdala. Vzala mobil a napísala mu takúto SMS: „SI 

ŠKAREDÝ A SLABÝ!“ Drak sa rozplakal a zdrhol.  

Nikto už o ňom viac nepočul. No a princeznin mobil nájdete teraz v múzeu. 

A zazvonil zvonec a SMS je koniec!     

Paťko  
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Celoslovenské kolo dejepisnej 

olympiády sa uskutočnilo v dňoch 

2. – 4. mája v Smoleniciach. Miesto 

je ako stvorené pre takéto podujatie. 

Rodisko Štefana Baniča, nádherný 

historizujúci Smolenický zámok, 

praveké hradisko Molpír 

z halštatskej doby (približne spred 

2600 rokov) vytvárajú scenériu, ktorá je pre milovníkov histórie rajom. 

V kategórii C (deviataci) sa stretli ôsmi najlepší z celého Slovenska. 

Z každého kraja len jeden. Medzi nimi Andrej Škuta za Turzovku, okres 

Čadca i celý Žilinský kraj. Tento svoj naozaj výnimočný počin dokázal 

však ešte „vyšperkovať“. Po polročnej práci, množstve konzultácii, 

doslova „naháňaní“ literatúry sa dostavil výsledok,  

ktorý sa vpíše zlatými písmenami do histórie  

úspechov Základnej školy v Turzovke. Andrej  

sa stal víťazom svojej kategórie. Dokázal získať  

91 bodov zo 100 a porazil i medailistov z minulých  

ročníkov. Prvým gratulantom priamo na mieste  

bol jeho učiteľ dejepisu a vlastne aj konzultant  

v jednej osobe, Mgr. Rastislav Bakajsa. Gratulácie  

pre oboch pokračovali po celej ceste domov i po  

návrate. Andrej ukázal, že i v malom mestečku  

môže vyrásť konkurencia pre najväčšie mestá na  

Slovensku a nič nie je nemožné, ak tomu naozaj  

veríme a urobíme pre to všetko, čo je v našich  

silách. Prekonal sám seba a to je obdivuhodné  

i inšpirujúce zároveň. Ďakujeme! 
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Máte doma knihy, na ktoré sadá prach? Neviete, kam s nimi? Darujte ich 

susedom prostredníctvom knižnej búdky. Ďakujem, sused je iniciatíva, 

ktorá sa snaží nahliadnuť za susedské dvere. Poslaním tejto aktivity je 

symbolicky tieto dvere pootvoriť a prostredníctvom knižných búdok 

zistiť, kto sú ľudia žijúci v našom bezprostrednom okolí, čo radi robia, aké 

knihy čítajú a o čom diskutujú. 

Pri takej knižnej búdke môžete stretnúť človeka, ktorý s vami žije na 

jednom sídlisku, chodí na tú istú školu a pritom ste sa nikdy nestretli.  

A práve pri dobrej knihe sa dá aj dobre porozprávať.  

V knihách si môžete nechávať aj odkazy či krátke recenzie. Ak vám 

napadne zaniesť do búdky drobnú sladkosť či iné prekvapenie, neváhajte, 

knihy sa rady potisnú. 
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Najväčší festival sa koná .......?  

Na konci školského roka! (vo 

Východnej) 

 

Na zimu sa ukryje užovka do 

diery, kompótu (kompostu), 

raždia. 

 

Rodný dom M.Ďuríčkovej je 

vo Zvolenskej Slanine. 

(Slatine) 

Krvácanie zastavíme zaškrtením. 

 - Utvor sloveso na „ť“. 

-  Ťava. 

Cap je koza mužského rodu. 

Ročné obdobie poznáme podľa kalendára. 

Prví ľudia získavali oheň, keď udrel blesk, no aj vtedy, keď chytilo od 

vlaku. 

Severný pól je studený a južný 

horúci. 

Jednotka dutej miery je hrniec. 

                  Pri vode žijú komáre, muchy a iné vtáctvo. 

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


 

 

 

 

Vedecká hračka demonštruje alebo využíva konkrétnu prírodnú zákonitosť 

či jav alebo technický fenomén. Interaktívna výstava ŠKOLA – 

VEDECKÁ HRAČKA je komplet 

takýchto bezpečných a zaujímavých 

hračiek na hru, tvorivé pozorovanie  

a poznávanie. Na výstave, ktorá sa na 

našej škole uskutočnila 14.-18.5.2018 

sa mohol každý žiak s každým 

exponátom ľubovoľne dlho hrať a hru 

pozorovať, posudzovať a hodnotiť. 

Výstava tiež pripomenula dôležitosť 

hry pre každodenný život detí  

i dospelých. Hra je totiž jedinečný 

spôsob vzájomného spoznávania, 

zbližovania, utužovania kontaktov, 

vzdelávania, s možnosťou učiť sa 

tolerancii, zodpovednosti, trpezlivosti, vytrvalosti, solidarite, slušnosti, 

čestnosti, skromnosti, taktu, umeniu vedieť uniesť víťazstvo i prehru, 

vnímať lásku, spolupatričnosť, pokoj a rozdávať radosť  

a optimizmus. Interaktívnu výstavu „Škola – vedecká hračka“ tvorí min. 

66 hračiek z 18 štátov (napr. pochodujúci nosáči, UFO-disk odrazov, 

oktoskop, pískajúca hadica, guľatá kocka, motýľ lietajúci vo fľaši, veterná 

elektráreň), 22 hlavolamov (drevené, kovové, papierové) a 11 

jednoduchých fyzikálnych experimentov (napr. Karteziánsky potápač, 

Dávid a Goliáš, nitkový telefón). K hravej atmosfére prispel aj pohľad cez 

rôzne okuliare a súbor optických klamov. Ku každému exponátu je 

informácia s provokačnou otázkou a obrázkom, z ktorého je jasný spôsob 

hrania. Výstavu pripravilo občianske združenie Vedecká hračka z Banskej 

Bystrice.                         16                

 

 

 

 

Dňa 18.5.2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili 15. ročníka zábavno- 

poznávacej súťaže LESY DEŤOM, ktorá sa konala v Kysuckej galérii 

v Oščadnici. 

V kategórii mladší žiaci  súťažili: Juraj Korduliak, Jakub Bohdaň, Samuel 

Staník, Ema Kopasková, Valéria Vlčková a Júlia Pavlišinová.  

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: 

I. Vedomostná časť 

- Teoretický test 

- Poznávanie lesných cicavcov 

- Lesné vtáky 

- Stopy zveri 

- Stromy a kry v lese 

- Byliny lesov a lúk 

II. Branno- športová 

- Streľba  zo vzduchovky 

- Chôdza na chodúľoch 

- Orientácia v teréne 

Napriek tomu, že sa naši žiaci neumiestnili, odniesli si pekný zážitok, deň 

plný zábavy, poznávania a motivácie.  
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                        1. Aký je tento škriatok bohatý? Zrátaj párne čísla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Ktoré dve fľašky sú rovnaké? 

             3. Koľko je tu oblakov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4. Ktorý z čarodejníkov má väčšiu moc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Správne odpovede nájdeš na strane 58. 
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1.-4. ročník 

Poradie jednotlivcov   

Kulla Matej  300 

Janišová Mária 293 

Chnúriková Rebeca 178 

Belková Kristína 150 

Krištof Lukáš 138 

Stráňavová Yasmína 123 

Chudej Patrik 110 

Krištof Jakub 110 

Horeličan Jakub 100 

Horeličan Matej 100 

 

5.-9. ročník 

Poradie jednotivcov   

KullaTadeáš 218 

Machovčák Michal 206 

Bytčánková Eliška 200 

Smažák Matej 180 

Vavricová Adriána 110 

Dybalová Janka 97 

Budoš Šimon 96 

Kobolková Lucia 89 

Kubačák Jakub 73 

Kobolková Kamila 69 

19 

Poradie tried  1.-4. 

3.A 744 

3.B 636 

3.C 567 

4.B 277 

2.C 248 

2.A 218 

1.C 212 

2.B 192 

4.A 145 

4.C 135 

1.A 104 

1.B 43 

Spolu 3521 kg 

   

    

 

 

 



Poradie tried  5.-9. 

6.C 568 

8.C 468 

5.C 361 

7.A 349 

5.B 251 

6.B 202 

8.A 122 

7.B 106 

5.A 92 

9.A 50 

9.C 44 

7.C 35 

6.A 20 

8.B 5 

9.B 0 

Spolu   2679 kg 

 

Zber papiera za školský rok 2017-2018 

1.-4. ročník:       5.-9. ročník: 

1. Matej Kulla 500+300= 800 kg 1. Tadeáš Kulla 500+218=718 kg 

2. Mária Janišová 243+293=536 kg 2. Eliška Bytčánková 200+140=340  

3. Jakub Krištof 110+135=245 kg 3. Michal Machovčák 206+107=213  

4. Lukáš Krištof 106,5+138=244,5 kg 

Celkové poradie 1.- 9. ročník: 

1. Matej Kulla 800 kg 

2. Tadeáš Kulla 718 kg  5.-9. ročník: 

3. Mária Janišová 536 kg  1. 6.C   568+426=994 kg 

Poradie tried: 1.-4. ročník:   2. 5.C   544+361=905 kg 

1. 3.A   680+744=1424 kg  3. 8.C   468+66=534 kg 

2. 3.C   782+567=1349 kg   Celkový víťaz za školský rok: 

3. 3.B   501,5+636=1137,5 kg 1. 3.A 1424 kg 
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16. máj bol deň, kedy si všetci súťaže chtiví štvrtáci prišli na svoje. Sily si 

zmerali v jednej kolektívnej a v štyroch individuálnych disciplínach. 

Súťaženie zobrali veľmi vážne a v jednotlivých športových disciplínach 

odovzdali všetky svoje sily a schopnosti. Radosť z medailí a možnosť stáť 

na stupňoch víťazov však mali len tí najlepší.  

Výsledky jednotlivých disciplín: 

Skok do diaľky  

Dievčatá                                                                     Chlapci 

1.Sára Kozová                                                              1. Jozef Kováč 

2.Alica Husárová                2.  Patrik Kupšo 

3.Valika Kaháková       3. Tobiáš Steiniger 

Skákanie na švihadle      

1.Júlia Hadrabová     1. Adam Polka 

2.Saša Bugalová     2. Viliam Dorociak 

3.Vanessa Pajerová     3. Ján Šporík 

Hod na kôš 

1.Valika Kaháková     1. Michal Baranec 

2.Sára Kozová      2. Martin Michalisko 

3.Zuzana Šamajová     3. Lukáš Pastorek 

Rýchly beh 

1.Saša Bugalová     1. Patrik Kupšo 

2.Júlia Hadrabová     2. Jozef  Nekoranec 

3.Nikola Sapietová     3. Tobiáš Steiniger 

Štafetový beh  

družstiev: 

1. 4.B 

2. 4.A 

3. 4.C 
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Exkurzia z fyziky do najväčšej automobilovej spoločnosti na Slovensku sa 

uskutočnila dňa 23.5.2018, na ktorej sa zúčastnili žiaci 9. ročníkov. 

Volkswagen v Bratislave je tretím najväčším výrobcom automobilov na 

svete a najväčším výrobcom v Európe. 

Sprievodcovia nás previedli obrovskými výrobnými halami a tú 

najmodernejšiu techniku automobilového priemyslu sme mali doslova na 

dosah ruky. Pozreli sme sa, ako z výrobnej linky schádzajú najnovšie 

vozidlá Volkswagen Touareg, Audi Q7, karosérie Porsche Cayenne, či 

malé mestské autá Volkswagen up!, ŠKODA Citigo alebo SEAT Mii.  

Okrem technických detailov nás  zaujala dokonalá organizácia práce 

premyslená do najmenšieho detailu, neuveriteľný poriadok a čistota na 

každom pracovisku, vysoká produktivita práce, ktorá je priebežne 

sledovaná a zobrazovaná na monitoroch. 

Hala karosárne má vysokú mieru automatizácie a bolo pôsobivé vidieť, ako 

veľké roboty ľahko a rýchlo manipulovali s dielmi karosérie.  Mohli  sme 

si obzrieť, ako v praxi vyzerá sériová výroba, ako sa pri výrobe uplatňujú 

zákonitosti výrobného procesu, ako sa prakticky vykonáva  zásobovanie. 
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Včielky a ich život je vždy zaujímavá téma pre 

nás všetkých. O ich živote nevieme všetko. Aj 

ony majú svoje tajomstvá.   

O zaujímavostiach zo včelieho života, o ich 

neúnavnej práci a o ich prínose pre nás ľudí 

prišiel porozprávať našim štvrtákom dňa 

25.5.2018 včelár pán L. Zajac. Počas besedy sa 

štvrtáci dozvedeli o hierarchii včiel v úli, ich 

produktoch, ale i o  nepriateľoch, ktorých včely 

majú. Pozreli a vyskúšali si náradie včelára, ochutnali sladký medík, ktorý 

pán včelár štvrtákom doniesol. Na záver kládli deti otázky, ktoré ich 

zaujímali. Besedu štvrtáci ukončili poďakovaním a potleskom p. včelárovi, 

ktorý k nám zavítal. 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorka Mgr.Viera Holecová 22.5.2018 besedovala v hodinových 

blokoch s našimi žiakmi 4.-7. ročníka na tému: „Si online?“. V úvodnej 

prezentácii im vysvetlila výhody a nevýhody nových technológií 

vzhľadom na vývoj dieťaťa a jeho skúseností. Sociálne siete predstavujú 

nebezpečenstvo virtuálneho sveta a „marketingových lákadiel“. 

Rozprávala o získavaní informácií v online prostredí, v online hrách 

a zdravotných rizikách v súvislosti s nadmerným používaním informačnej 

techniky. Na niekoľkých príkladoch ukázala žiakom zneužívanie 

informácií so slovami: „Neverte všetkému, čo vidíte a čítate na internete“. 
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        Najobľúbenejšia príchuť zmrzliny je vanilková -  

        väčšina množstva vanilky použitej na výrovu zmrzliny 

        pochádza z Madagaskaru a Indonézie. 

 

   Poštová známka s obrázkom Sochy 

   slobody nevyobrazuje pravú sochu 

   v New Yorku, ale repliku v Las 

   Vegas. 

 

   Mnoho sanatórií v Nemecku má falošné autobusové 

   zastávky, aby rýchlo našli pacientov s demenciou,  

   ktorí sa pokúsili odísť. 

 

   Na Islande je vydaných 

   a prečítaných na osobu 

                 viac kníh, ako kdekoľvek na svete. 

 

   Víťaz Svetových  

   majstrovstiev v Scrabble vo francúzštine Nigel  

   Richards, nehovorí po francúzsky. 

 

   V Brazílii stavbári 

   zabetónovali auto ako 

   súčasť chodníka, lebo 

       si ho jeho majiteľ odmietol preparkovať. 

 

        Ak thajský policajt 

        poruší zákon, musí nosiť na ruke pásku s Hello 

        Kitty. 

          1% svetových zásob dreva 

          využíva IKEA. 
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V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa 3.5.2018 konala 12. medzinárodná 

konferencia „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“. Za 

našu školu sa konferencie zúčastnila Mrg.Alena Malíková (zást.riad.ZŠ) 

a Danica Janišová (školská knihovníčka). Ústredná metodička Slovenskej 

pedagogickej knižnice v Bratislave Mgr.Rozália Cenigová analyzovala 

stav školských knižníc a projektov na podporu čítania. So svojou prácou 

v oblasti knižníc vystúpili i hostia z Českej republiky, aby sa s nami 

podelili o svoje skúsenosti. 

V druhej časti sa uskutočnilo  slávnostné ocenenie víťazov 

celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc“, 

v ktorom sme vo veľkej konkurencii 243 základných a stredným škôl 

obsadili 8.miesto a získali knihy v hodnote 150 € od vydavateľstva 

Albatros. 
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Naše talenty 2018 je názov prehliadky školskej a mimoškolskej umeleckej 

činnosti žiakov 

v Žilinskom kraji, ktorá 

svoje brány otvorila 

v piatok 18. 5. 2018. 

Organizátorom tejto 

ojedinelej akcie je Dom 

Matice slovenskej v Žiline 

s cieľom podporiť mladé 

umelecké talenty. 

Dôstojnosť celej akcie 

umocnili priestory 

Bábkového divadla v Žiline, kde sa  prehliadka konala. So svojím 

programom sa prezentovalo 8 základných a umeleckých škôl, medzi 

ktorými nechýbala ani tá naša. Dievčatá z detského recitačného kolektívu 

Potvorky si pripravili 

predstavenie zobrazujúce 

životnú cestu významnej 

slovenskej osobnosti M. R. 

Štefánika. Zaujali 

netradičným spracovaním, 

invenciou, vtipom a tiež sa 

im podarilo vyčarovať 

divákom úsmevy na 

tvárach. 

Tešíme sa, že aj naša 

základná škola disponuje mnohými mladými a nádejnými talentami! 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti zo školského klubu sa 13.4.2018 

zúčastnili zaujímavej besedy, ktorú 

organizovali Lesy SR. Lesný pedagóg 

im vysvetlil ako rastie les, vypočuli si 

a spoznávali hlasy lesnej zveri a hádali 

prírodovedné hádanky. 

Na záver sa zahrali hru „Les a zvieratká“, ktorá sa im veľmi páčila. Pútavou 

a hravou formou sa deti naučili veľa o lese a lesných obyvateľoch. 

Ďakujeme ujovi Jožkovi za pútavý výklad. 

 

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí 

všetkým mamám. Byť mamou je najkrajšie 

povolanie v živote ženy. Toto poslanie je 

krásne a náročné zároveň. Deň matiek je čas 

povedať naším mamám ako ich máme radi, 

čo pre nás znamenajú a vyjadriť im lásku 

a vďačnosť. Deti v školskom klube si 9.-

11.5.2018 pripravovali pre mamičky 

darčeky a pozdravy. Darček vyrobený s láskou a darovaný od srdca má 

veľkú hodnotu. 
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Odpad? NIE - tvorivý materiál. Odpad, ktorý 

často končí v koši sa dá použiť na vytvorenie 

zaujímavých vecí, ktoré môžu poslúžiť na 

výzdobu, hranie, alebo ako originálny darček. 

Pod vedením vychovávateliek sa o tom 

presvedčili aj deti v školskom klube. 

Z plastov, kartónu, vlny a iných materiálov 

vytvorili množstvo výrobkov a vyzdobili si priestory školského klubu. Na 

tvorbu je potrebný nápad, chuť a pracovité ruky. Výsledok bude 

prekvapivý 

 

 

 

 

Je veľmi dôležité, aby už malé deti poznali 

dopravné pravidlá, značky a vedeli sa 

správne pohybovať po ceste ako chodci, či 

cyklisti. 

V dňoch 16. – 18.4.2018 si deti v ŠKD 

najskôr preopakovali dopravné predpisy, 

spoznali 

dopravné značky a vedomosti si overili 

v dopravnom kvíze. 

V praktickej časti dopravnej výchovy svoju 

zručnosť predviedli v jazde na 

kolobežkách, a tak prežili pekný a poučný 

deň. 
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Byť požiarnikom je azda sen každého malého chlapca. O tom, že 

 práca hasičov je náročná, nebezpečná a zodpovedná sa presvedčili 

 deti zo školského klubu, keď 18.5.2018 navštívili hasičskú 

 zbrojnicu v meste. Veliteľ T.Gajdičiar im ukázal vynovené 

 priestory, prezreli si množstvo pohárov a odmien z hasičských 

 súťaží a vyskúšali si oblečenie a dýchací prístroj, ktorý používajú 

 pri zásahoch. Pán veliteľ odpovedal na otázky, ktoré deti 

 zaujímali. Hasiči deťom ukázali vozidlá, techniku a náradie.  

 Deti boli z návštevy nadšené, dozvedeli sa veľa zaujímavostí 

 o práci hasičov. Želáme všetkým ujom hasičom, aby sa im v práci 

 darilo, mali čo najmenej zásahov a tie, ktoré absolvujú boli 

 úspešné a skončili šťastne. 
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     Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu 

    viac  detí a  zároveň  poukázať  na  význam  

    literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 

    6-hodinovým čitateľským maratónom, do 

 ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. V stredu 

 dňa  30. mája 2018 sa  konal už 11. ročník najpočetnejšieho 

 detského  čitateľského maratónu na  Slovensku s  názvom 

 „ČÍTAJME  SI“. Organizátorom  akcie je Linka detskej istoty, 

 n. o.,  ktorá aj týmto  spôsobom  reaguje na  podnety detí  

 z poradenskej  Linky  pre deti a mládež 116111. Do 

 Mestskej  knižnice v Turzovke  zavítali aj deti zo ŠKD, ktoré 

 sa svojim čítaním zapojili do maratónu. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Dňa 20.6.2018 sa deti zo ŠKD zúčastnili exkurzie do múzea 

 K.Točíka v Turzovke. Pozreli si rôzne predmety kultúrnej 

 a historickej hodnoty, ktoré používali naši predkovia v minulosti. 

 Napríklad zvon, ktorý je najstarším 

 a najcennejším exponátom,  hasičskú 

 striekačku, oblečenie, náradie, 

 fotografie, písomnosti, sochu Floriána - 

 patróna hasičov a iné zaujímavosti. 

 Veľa  vecí venovali občania Turzovky 

 a blízkeho okolia. Deti návšteva múzea 

 veľmi zaujala.                           30 

 

 

 

 

 

 

Po cirkusovom a hudobnom predstavení mali  

  1.6.2018 deti v školskom klube pripravené  

  športové súťaže, do ktorých sa zapojili všetky  

  oddelenia. V telocvični absolvovali niekoľko  

  zaujímavých disciplín: prechádzanie tunelom,  

  prekážková dráha s loptičkou na lyžici, zábavné  

  jedenie piškót so šľahačkou, triafanie do šaša,  

  zhadzovanie kuželiek a skákanie na fit lopte. Za  

  splnenie disciplíny dostal každý do svojho  

  preukazu pečiatku. Po absolvovaní súťaže čakala  

  deti sladká odmena. Bodkou za súťažami boli  

  preteky na autíčkach na školskom dvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantázii a kreativite sa v ŠKD medze 

nekladú. Deti prejavili svoje umenie 

maľbou na asfalt 14.6.2018. Výsledkom 

ich snaženia boli farebné obrázky 

zvieratiek, kvetov, rozprávkových 

bytostí. Obrázky budú krášliť školský 

dvor pokiaľ ich dažďová víla nezmyje. 

Za svoje výtvory dostali deti sladkú 

odmenu.                                          31 



     

 

         Už ste niekedy otvorili zázračný šuflík?  

         Urobili tak deti zo školského klubu 7.6.2018,  

         kedy medzi nich zavítalo divadlo „Zo šuflíku“.  

         Preniesli sa do rozprávkového sveta plného  

         zábavy, kúziel, pesničiek a fantázie. Dve  

         veselé, kreatívne a komunikatívne „šuflikantky“  

         Aďka a Domka, interaktívnym spôsobom  

          priniesli deťom poučenie, radosť, smiech  

          a zábavu v klauniáde Valentínka a Vendelínka.  

          Do deja zapojili aj deti, čo sa im veľmi 

          páčilo. 
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Najväčšia matematická súťaž  na  svete  

Klokan vznikla vo Francúzsku v roku 

1991. Tvorcovia jej dali názov po 

austrálskom národnom zvieratku. 

Inšpirovali sa  podobnou súťažou, ktorá 

vznikla v Austrálii. Súťaž sa organizuje 

v 13 samostatných kategóriách 

rozdelených do jednotlivých ročníkov od 

1. v ZŠ až po 4. na gymnáziách (Klokanko, Školák, Benjamín, Kadet 

a Junior). 

Súťaž sa konala 19.3.2018, no výsledky boli známe až v máji. V kategórii 

Klokanko (1.-4.roč.) súťažilo 48 žiakov, Školák (5,-6.roč.) 11 žiakov 

a Benjamín (7.-8.roč.) 5 žiakov. 

Školským šampiónom sa stal tretiak Marek Blaskovics. 

Úspešní riešitelia: Rebeca Chnúriková 2.roč., Lukáš Krištof 3.roč., Jozef 

Kubroš 3.roč., Lenka Tichá 3.roč., Laura Marcineková 5.roč 

 

 

 

Taký malý zázrak sa podaril ujovi školníkovi 

spoločne s deťmi 4. A dňa 26.4.2018. Na 

počiatku bolo obyčajné mlieko. Teda, nie 

celkom obyčajné, ale od pani Hadrabovej. 

Poctivé, domáce. Potom stačilo malé kúzlo, 

šikovné ruky uja školníka, nadšené deti, trošku 

syridla a stalo sa. Bolo to na svete! Malá hrudka 

syra, ale zato vynikajúca. Svedčí o tom i skutočnosť,  že zmizla rýchlejšie, 

ako bola stvorená. Vrúcne ďakujeme za pomoc ujovi školníkovi, tete 

Alenke Hadrabovej a pani učiteľke za kúpu mliečka. Nabudúce sa 

pochválime i výrobou tvarohu.      33 



 

 

 

Aj v tomto školskom roku  sa niektoré 

deti s usilovnosťou pustili do zbierania 

známok. Týmto spôsobom urobili 

užitočný skutok pre niektorých v núdzi. 

Známky  sme poslali misionárom 

pallotínom , ktorí zariadia ich čistenie, 

triedenie, ukladanie podľa značky  

i podľa veľkosti. Takto pripravené sa 

posielajú do filatelistických centier, napr. do Nemecka, kde sa známky 

predávajú. Peniaze slúžia misiám pre ich potreby. Tento rok sa nazbieralo 

vyše 820 známok. Za najväčší počet nazbieraných známok patrí vďaka  

dievčatám z 9.C , a to Veronike Janetkovej a Lucke Machovej. 

 Známok nikdy nie je dosť, preto  vystrihujme aj naďalej!!! 

 

 

 

 

Pozdrav Klbku a Katke od prvákov. 

Detská relácia  Klbko  je známa  

z vysielania TV LUX. Je  určená 

predovšetkým pre malých školákov. Deti spoločne s Klbkom a Katkou 

hľadajú odpovede na  otázku „Prečo?“, ktoré objavujú  prostredníctvom 

biblických príbehov, ale aj veselých  

a poučných piesní. Na hodinách náboženstva sa prváci v jednom 

tematickom celku zoznámili s kostolom. Pozreli si časti relácie s názvom  

Načo máme kostol, Kto v kostole spieva, dvakrát sa  modlí. Žiaci z 1.A 

spoločne vytvorili leporelo kostola v Turzovke a napísali krátky pozdrav 

Klbku do televízie.  

Klbku sa práca našich prvákov páčila, a tak dostali  odmenu v podobe 

nálepiek , balónikov a CD s piesňami pre deti.        34 

 

 

 

Je niekoľko miest na Slovensku, ktoré sú 

neodmysliteľne späté s velikánmi našich dejín. 

Historických osobností, ktoré sa stali známymi nielen 

na našom území, ale i v širšom európskom kontexte, 

nie je až tak veľa. Preto je potrebné pripomínať si ich 

osudy i všetko to, čo urobili pre náš národ. V Základnej 

škole v Turzovke sa tak snažíme robiť priamo na 

miestach, ktoré sú osudmi slávnych Slovákov dodnes 

priam nasiaknuté.  

Dňa 18.mája 40 ôsmakov našej školy zamierilo pri 

spoznávaní našej minulosti do malebného 

kopaničiarskeho mestečka Brezová. Nad mestom sa 

vypína vrch Bradlo, z ktorého akoby strážila celé široké 

okolie majestátna mohyla, miesto posledného odpočinku Milana Rastislava 

Štefánika. Každý národ má niekoľko miest, kde by sa počas svojho života mala 

zastaviť noha každého jeho príslušníka. Pre Slovákov je jedným z nich práve 

Bradlo. Odpočíva tu človek, ktorý sa neodmysliteľne zaslúžil o vznik štátu, kde 

Slováci prvýkrát okúsili chuť slobody a demokracie. Okrem toho svojím 

celoživotným snažením zviditeľnil našu malú krajinu ďaleko za jej hranicami. 

Z mohyly zamierali naše kroky do neďalekých Košarísk. Tu, v rodnom dome 

Štefánika, sme si mohli pozrieť množstvo originálnych exponátov z jeho 

pozostalosti, ktoré autenticky dotvárajú obraz o tejto osobnosti.  

V prechádzke po miestach, ktoré sú spojené 

so životnými osudmi našich slávnych 

rodákov, sme pokračovali v Uhrovci. 

V malej dedinke neďaleko Bánoviec nad 

Bebravou sa narodili dokonca dvaja z nich. 

Zhodou okolnosti v tom istom dome, ktorý je 

dnes múzeom, pripomínajúcim ich úspechy, 

ale ako to často u slávnych býva, i pády 

a sklamania. Ľudovít Štúr i Alexander 

Dubček, o ktorých hovoríme, sú však jasným príkladom toho, ako práca pre 

druhých, pre národ, môže byť pozdvihnutá nad osobné šťastie, pohodlie, pokoj 

a podriadenie sa okolnostiam. 

Osobnosti sú pre pochopenie dejín nevyhnutné. Napriek všetkému, čo urobili 

a prežili, sú to ľudia ako my. Preto sú nám blízki, hlavne ak svojím životom 

dokázali, že nikdy neprestali obyčajnými ľuďmi byť.     35 



 

 

 

 

Učivo šiesteho ročníka v predmete dejepis 

ponúka dostatok príkladov, že aj územie 

dnešného Slovenska zažívalo slávne časy 

ešte pred príchodom našich slovanských 

predkov a že na prelome letopočtov sa stalo 

dejiskom udalostí, ktoré ovplyvňovali 

i vtedy najmocnejšiu politickú silu Európy- 

Rímsku ríšu. 

Dunaj sa totiž stal prirodzenou hranicou 

medzi rímskym svetom a takzvaným barbarikom, kde nežili obyvatelia ríše, podľa 

Rimanov barbari. Tu si Rimania budovali svoju opevnenú hranicu, Limes 

Romanus. Jeho pozostatky môžeme i dnes obdivovať i našom území. 

Šiestaci si preto za cieľ svojej exkurzie 22.5.2018 zvolili práve miesta, spojené 

s obranou Rímskeho impéria proti Germánom. Jedným z nich je i hrad Devín. Na 

mieste stredovekého hradu sa dávno pred jeho vybudovaním vystriedalo niekoľko 

opevnení rôznych kmeňov, či národov. Strategická poloha tohto miesta na sútoku 

Dunaja a Moravy je i po stáročiach celkom zjavná. Preto i Rimania obsadili 

vyvýšeninu na druhej strane Dunaja, ako svoje predmostie. Zanechali tu po sebe 

niekoľko stavieb, ktoré sú samozrejme v súčasnosti prekryté mladšími stavbami. 

Výhľad z horného hradu nám i dnes dáva jasnú odpoveď na to, prečo si oni, 

podobne ako mnohí pred i po nich, vybrali na opevnenie práve skalu, ktorá dodnes 

dýcha históriou. 

Neďaleko Devína, v miestnej časti 

Bratislavy, v Rusovciach, si žiaci šiesteho 

ročníka mohli prezrieť pozostatky rímskeho 

opevneného tábora Gerulata. Zachovala sa 

z neho len menšia časť, zvyšok tábora je 

prekrytý modernou zástavbou. V múzeu, 

ktoré tu bolo zriadené, však mohlo 46 

šiestakov obdivovať i veľmi hodnotné 

nálezy (farebný náhrobný kameň, prilbu rímskeho dôstojníka a ďalšie). Podrobný 

výklad o dejinách tábora a spôsobe života Rimanov v ňom, bol doplnený krátkym 

filmom o rímskej hranici na Dunaji. 

Zážitky a poznatky, ktoré získali naši žiaci na tejto exkurzie im odhalili skryté 

zákutia staroveku na území našej vlasti a navnadili na získavanie nových 

poznatkov z dejín Slovenska v ďalších ročníkoch.      36 

 

 

 

 

 

 

Najskôr pospím. 

 

 

 

            Po jedle si    Znova si 

   Najem sa.              oddýchnem.  oddýchnem. 

 

V tieni je super.  

 

 

                         Dohliadnem                 Teraz sa umyjem 

                             na prácu školníkov.             a idem spať. 

 

                    Nový piesok dostalo aj 

         doskočisko. 

 

Deti v ŠKD sa dočkali pieskoviska, ktoré 

bolo  odložené od roku 2016. 

 

Po takýchto schodoch chodilo        

niekoľko generácií žiakov do školy.       

 

 

 

 

           

                                                 37         Začala rekonštrukcia schodov 
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MDD  je sviatok detí, ktorý sa 

oslavuje v mnohých krajinách sveta 

každoročne 1. júna. Pre žiakov našej 

školy sme pripravili bohatý program 

športový i kultúrny. Turzovskí hasiči 

ukázali svoju techniku, vybavenie s odborným výkladom a žiaci si mohli 

vyskúšať niektoré časti oblečenia, ktoré sú potrebné pri zásahu. V hasičskej 

zbrojnici sa striedali jednotlivé ročníky a so siedmakmi tu zavítali aj 

zahraniční dobrovoľníci z Kericu. 

V dvoch hodinových programoch sa naši žiaci stretli pod šapitom cirkusu 

Šimek. Pre menších žiakov to bol obrovský zážitok. Všetci chceli 

vystupovať v aréne so šašom, no ten si pre svoje smiešne kúsky vybral len 

niektorých. Veľmi dobre sa na ňom deti 

zabávali. Drezúra zvierat a ich vystúpenie 

malo veľký ohlas. Deti mohli vidieť 

cvičené ťavy, kone, poníky, opice a psíkov. 

Obdivovali aj akrobatku s kruhmi. 

Potom sa už všetci presunuli na pešiu zónu, 

kde si pozreli divadlo z podmorského 

prostredia a na záver im hasiči urobili 

obrovskú penu, v ktorej sa mohli vyšantiť. 

V mene všetkých žiakov ďakujeme Združeniu rodičov a NF Otváraj sa 

brána, ktorí  prispeli sumou 1 070.- € na vstupenky do cirkusu.     
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      Oświęcim 

 

 

Cieľom 41 deviatakov bolo miesto, pripomínajúce jednu z najväčších 

tragédií v ľudských dejinách. Múzeum holokaustu v Osvienčime je dodnes 

svedectvom toho, k čomu môže ľudí priviesť nezmyselná nenávisť a akých 

ukrutností sú ľudia schopní. 

Do poľského Osvienčimu sa žiaci pozreli 12.6.2018. Veľmi zaujímavý 

výklad im umožnil urobiť si aspoň základnú predstavu o tom, čo museli na 

tomto mieste prežívať väzni pred vyše sedemdesiatimi rokmi. Pri 

pomyslení na to, že každý 

centimeter zeme, po 

ktorej sa teraz 

prechádzali ukrýval 

ľudskú tragédiu, bolo 

vidieť pohnutie na 

všetkých tvárach. 

Po prehliadke bývalého 

koncentračného tábora 

v Osvienčime sme 

zamierili do neďalekej Brezinky. Tu vybudovali fašisti ešte väčší 

vyhladzovací tábor. Obrovský priestor posiaty drevenými barakmi alebo 

komínmi, ktoré po nich zostali, pôsobí aj po desaťročiach hrôzostrašne. Tu 

sa žiaci tiež dozvedeli o každodennom živote väzňov, videli železničné 

koľaje a vozeň, ktorými ich privážali na miesto, kde takmer všetci našli 

svoju smrť. Pri pamätníku obetiam holokaustu na konci tábora určite každý 

z nich venoval myšlienku tým, ktorí tu tak nezmyselne zahynuli.  
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Nezištnosť, otvorenosť, priamosť, pokora a skutočný záujem o čokoľvek... 

- aj toto sú atribúty vzácnych ľudí.  

Takýmito vzácnymi a nezabudnuteľnými osobnosťami sú aj Adela 

a Viktor Vinczeovci, ktorí k nám zavítali 12. júna. Počiatočnú nervozitu 

z príchodu známych osobností vystriedali eufória a príjemná atmosféra. 

Získali si nás svojou prirodzenosťou, úprimným záujmom o všetko dianie 

okolo a v neposlednom rade vtipom a nadhľadom. Vyžarovala z nich 

upokojujúca harmónia. Jednoducho, prekonali všetky naše očakávania. 

Žiaci mali možnosť prostredníctvom besedy pýtať sa na čokoľvek a 

vyskúšali si tak, ako vyzerá skutočné interview v praxi.  Dozvedeli sme sa 

veľa z Adelinho i Viktorovho  osobného i pracovného života. Obaja 

ochotne, ale predovšetkým duchaplne a humorne odpovedali na akékoľvek 

otázky, rozdávali autogramy a fotografovali sa s našimi žiakmi. So 

záujmom si pozreli exteriér i interiér školy a rovnako sa zaujímali o život 

v škole, úspechy žiakov i každodenné školské problémy.   

Veľmi si vážime, že si Adela a Viktor  pri svojej veľkej pracovnej 

zaneprázdnenosti  našli čas na návštevu Základnej školy v Turzovke. 

Ďakujeme!  
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V tomto roku sa v mesiaci marec 

uskutočnili XII. zimné 

paralympijské hry PyeongChang 

2018. Najúspešnejšou 

športovkyňou a reprezentantkou 

Slovenska sa stala Henrieta 

Farkašová, ktorá spoločne 

s navádzačkou Natáliou Šubrtovou 

získala štyri zlaté a jednu striebornú 

medailu v alpskom lyžovaní 

v súťaži zrakovo znevýhodnených. 

Zlatá bola v zjazde, super-G, 

superkombinácii, obrovskom 

slalome a ešte strieborná v slalome. 

Takáto stále skromná „hviezda“ 

zavítala dňa 8.6.2018 i do nášho 

mesta a k našim deťom základnej 

školy, a to vďaka pretrvávajúcemu 

priateľstvu s bývalým 

paralympionikom Vladimírom 

Gajdičiarom a s pani učiteľkou 

Mozolikovou. Venovala svoj čas 

žiakom 7. a 4. ročníka, ktorým 

nielen sprostredkovala množstvo 

zaujímavých informácií zo svojho 

športového života, ale tiež 

zodpovedala na mnohé otázky 

samotných žiakov. Zaujímavá bola 

i možnosť držať samotné medaile, 

mnohých prekvapila ich veľká 

váha. Snáď zostane v nás odkaz jej 

sily, trpezlivosti a pevnej vôle, 

ktorú vynakladá, aby dosiahla 

skvelé výsledky, ktorými 

reprezentuje našu krajinu.   



 

 

 

 

Počas posledných dní strávených v školských laviciach sa naši žiaci stretávajú 

možno posledný krát so svojimi spolužiakmi pred nastávajúcimi prázdninami, 

zároveň však môžu spoznať nových ľudí, ktorí prichádzajú na rôzne stretnutia 

a besedy na našu školu . Rovnako tomu 

bolo i 21. 6. 2018, kedy učebňou základnej 

školy zneli hlasy anglicky rozprávajúcich 

dobrovoľníkov, ktorí k nám prišli z ďalekej 

Afriky, či menej vzdialeného Rakúska 

v rámci programu Euroweek, ktoré poriada 

KERIC v Čadci. Žiaci sa zoznámili 

s učiteľom Johnom, pôvodom z Nigérie 

z mesta Lagos a niektorí  

i s  mladou dobrovoľníčkou Theressou 

z neďalekého rakúskeho mestečka Gratz, ktorá našu školu navštevuje počas 

školského roka pravidelne.  Zvedavé oči žiakov uprene pozerali na zaujímavé 

fakty a uši pozorne načúvali, ktoré im títo dobrovoľníci predstavili v anglickom 

jazyku.  

Dozvedeli sa tak o geografickom rozdelení Nigérie, náboženských skupinách, 

typických jedlách, kmeňoch žijúcich 

v danej časti Afriky ako aj o zachovávaní 

tradície pozdravov rôznym postojom tela. 

Nemalou zaujímavosťou bola ukážka 

týchto pozdravov, zjednávanie nižších 

cien na miestnych trhoch, či poznanie, že 

hyena slúži Afričanom ako strážny pes. 

Z horúcej Afriky sa žiaci schladili 

príjemným pohľadom na zasnežené Alpy, 

priezračné jazera, lákavé jedlá, či hodiny 

s čudne uloženými ručičkami na jednej veži v dôsledku chyby robotníka. 

Theressa upresnila žiakom fakt, že mašľa na krojoch Rakúšaniek má svoj 

spoločenský význam,  obzvlášť jej umiestnenie, teda nie je to len „imidžovka.“  

V závere svojej prezentácie sa žiaci mohli opýtať na ďalšie zaujímavostí 

a špecifiká typické pre konkrétnu krajinu. Dobrovoľníci si naopak overili ich 

pozornosť kvízovými otázkami.  

Tešíme sa i z takýchto návštev a dúfame, že opäť budeme môcť privítať na našej 

škole ďalších!                                     42 

 

 

 

1.5.1953 – spustenie vysielania Česko-slovenskej televízie. 65 r. 

3.5.1978 – spoločnosťou Digital Equipment Corporation bol poslaný prvý 

nevyžiadaný hromadný reklamný e-mail, neskôr známy ako spam, do všetkých e-

mailových schránok ARPANETu (predchodcu  Internetu) na západnom pobreží 

Spojených štátov. 40 r. 

4.5.1953 – Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu. 

65 r. 

12.5.1743 – Mária Terézia bola v Prahe korunovaná za českú kráľovnú. 275 r. 

14.5.1928  – vznik animovanej postavy Mickey Mouse. 90 r. 

20.5. 1883 – ničivá erupcia sopky Krakatoa. 135 r. 

 

 

 

 

31.5. 1918 – bola podpísaná Pittsburská dohoda na základe ktorej vznikla prvá 

Česko-slovenská republika. 100 r. 

31.5. 2003 – posledný let lietadla Concorde.  15 r. 

3.6. 1998 – nehoda rýchlovlaku ICE v Nemecku pri ktorej zahynulo 101 ľudí.  

4.6. 1783 – bratia Montgolfiérovci predviedli verejnosti teplovzdušný balón. 

 

 

 

10.6. 1348 – bol položený základný kameň hradu Karlštejn. 670 r. 

16.6.1903 – bola založená automobilka Ford. 115 r. 

19.6.1978 – vyšiel prvý komiks o kocúrovi Garfieldovi.  40 r. 

21.6. 1948 – v newyorskom hoteli Waldorf-Astoria predstavili prvú dlhohrajúcu 

platňu (LP). 70 r. 

25.6. 1998 – Microsoft vydal operačný systém Windows 98. 20 r. 

30.6. 1908 – odohrala sa Tunguská udalosť na Sibíri. 110 r. 

30.6. 1908 – začal sa používať tiesňový signál SOS. 110 r. 
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Dňa 28.5.2018 sa na našej škole konal už 4.ročník školského kola 

„Olympiády ľudských práv a  práv dieťaťa“. Súťaže o najlepšiu 

prezentáciu sa zúčastnili žiaci 8.ročníka , ktorí úspešne prezentovali svoje 

práce o právach dieťaťa, poukazovali na 

porušovanie práv nielen u nás ale i vo 

svete. 

Umiestnenie: 

1. Milan Marcinek  

2. Dominik Andráško  

3. Barbora Puškárová,  

    Alžbeta Čuboňová 

 

 

 

 

 

Dňa 8.6.2018 sa uskutočnila beseda 

o budúcom povolaní pre žiakov  8. 

ročníka s pracovníčkami Úradu 

práce, sociálnych vecí  

a rodiny z Čadce s Mgr. Jarmilou 

Ligačovou a Mgr. Máriou 

Veselkovou. Žiaci boli informovaní 

o školách v našom okrese. Pomocou 

dotazníka žiaci dostali informácie z 

oblasti zamestnania a pracovných možností, aké vzdelanie musia 

dosiahnuť na dané zamestnanie. Poradili žiakom ôsmych ročníkov, aké 

kritériá sú vhodné pri výbere budúceho povolania. Aj takouto formou sa 

darí nasmerovať žiakov ZŠ na študijné odbory žiadané trhom práce. 
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Po roku sme sa opäť osobne stretli so 

žiakmi a pedagógmi partnerskej školy 

v Českej republike. Dňa 19.6.2018 

vycestovalo dvadsať žiakov a jedenásť 

učiteľov do Starého Města. Najskôr sme sa 

však zastavili v SKC, kde bol pripravený 

kultúrny program v podobe hudby 

a scénického tanca v podaní talentovaných 

žiakov zo Starého Města, ktorý konferoval Jiří Pavlica. V závere sme 

pridali aj my vystúpenie  mažoretiek, hru na heligónke a na husle.  

Potom  sa už  všetci presunuli do telocvične školy, kde žiaci odohrali 

priateľský zápas vo volejbale. Boli sme svedkami krásnych akcií, no na 

naše víťazstvo to nestačilo. Žiaci si v ďalšej časti premiešali družstvá 

a o zábavu bolo postarané. Program bol bohatý, preto sme sa ponáhľali 

s obedom i prehliadkou školy. Bludiská chodieb boli pre niektorých  našich 

žiakov orieškom. Program pokračoval prehliadkou známeho pútnického 

miesta vo Velehrade. Sprievodkyňa nás previedla celou bazilikou, 

dozvedeli sme sa mnoho z jej histórie a mohli sme obdivovať krásne 

fresky, sochy a oltáre.  

O kúsok ďalej nás už čakal Archeoskanzen Modrá. Bol tu pripravený 

program súvisiaci s Veľkou Moravou. Animátori na jednotlivých 

stanovištiach nám ukázali dobové odevy, pekáreň aj s ochutnávkou 

placiek, videli sme zbrane a spôsoby boja. Najväčší zážitok mali však 

všetci zo školy. Prísny učiteľ si hneď na začiatku 

hodiny urobil poriadok s prípadnými nespratníkmi, 

aby ich nemusel napomínať počas vyučovania. 

Žiaci odpovedali správne na mnohé otázky 

z histórie Veľkej Moravy. Boli veľmi 

disciplinovaní a vydýchli si, že nemusia chodiť do 

takejto školy. V závere sa zišli na strelnici, kde si 

vyskúšali streľbu z luku do terča.  

Bol čas sa rozlúčiť a vrátiť sa ku každodenným 

povinnostiam. Ďakujeme za krásne strávený deň, 

na ktorý budeme dlho spomínať. Už teraz sa tešíme 

na ďalšiu spoluprácu a stretnutia.    45 



 

 

V utorok 5. júna 2018 popoludní sa v telocvični ZŠ Turzovka uskutočnil 2. 

ročník atletickej súťaže v skoku do výšky - Bukovinská latka. Zúčastnilo 

sa ho  10 žiakov v kategóriách dievčatá a chlapci. Napriek tomu, že sa tejto 

atletickej disciplíne venuje vo vyučovaní telesnej výchovy menej priestoru, 

všetci predviedli skvelé výkony a vlaňajšie výsledky svojich spolužiakov 

nielen pokorili, ale pridali ešte zopár centimetrov navyše. Medzi 

dievčatami zvíťazila Kamila Kobolková zo  

7. A s výkonom 128 cm a medzi chlapcami bol jednoznačným víťazom 

Jakub Badžgoň rovnako zo 7. A  s výkonom 148 cm. Víťazom i všetkým 

zúčastneným srdečne gratulujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo v atletike družstiev žiakov a žiačok sa konalo na štadióne 

v Čadci 24.5.2018. Naše dve 10-členné družstvá súťažili v disciplínach: 

beh na 60m, 600m a 1000m, skok do diaľky, vrh guľou, hod kriketovou 

loptičkou a štafeta 4x60m.  

V konečnom poradí sa družstvo žiakov umiestnilo na 7. mieste a žiačky 

skončili na 4. mieste.                       46 

      

 

 

 

 

      Aj v tomto roku sme zaslali práce žiakov už do 15. ročníka  

      Celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Dobrovoľná 

      požiarna ochrana Slovenskej republiky a prezident Hasičského 

      a záchranného zboru. Súťaž bola vyhlásená v troch vekových 

      kategóriách prostredníctvom časopisu Požiarnik. Poslaním súťaže  

      je vykonávať osvetu vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom     

      zapojenia detí zo škôl. 

      Dňa 8.6.2018 Požiarny a hasičský zbor Čadca prišiel do 4.C triedy 

      odovzdať cenu Jozefovi Nekorancovi  za výtvarnú súťaž v okresnom 

      kole, kde Jožko obsadil krásne tretie miesto a jeho výkres poputuje  

      do Bratislavy, kde sa zúčastní celoslovenského kola. 
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Aj tento školský rok sa v našej škole uskutočnila 

výmenná burza kníh. Zorganizovali  ju triedne 

učiteľky prvých ročníkov dňa 11.6. 2018. 

Výstavka prinesených, už nepotrebných 

knižočiek, ktoré tak dostali svoju druhú šancu, 

trvala celé predpoludnie. Hodiny čítania v tento 

deň mali  prváci netradične – na školskej chodbe. 

Čítali a prezerali, z množstva kníh hľadali tie najzaujímavejšie. Takmer 

všetky prinesené knižky určené na výmenu si čoskoro našli svojich nových 

majiteľov. Naše poďakovanie patrí i rodičom prvákov, osobitne rodičom 

Elišky z 1.A, ktorí do burzy kníh darovali vyše 20 pekných a zachovalých 

knižočiek a prispeli tak k zorganizovaniu milej akcie. 

 

 

Ani sme sa nenazdali a koniec školského roka je za dverami. Po 10 

mesiacoch snaživej práce si 62 tretiakov opäť preverilo svoju čitateľskú 

úroveň. Pri práci s neznámym textom  dosiahlo plný počet bodov 15 

žiakov, čo predstavuje 24% z celkového počtu diagnostikovaných žiakov. 

Hoci došlo v porovnaní s meraním na začiatku školského roka  k miernemu 

zlepšeniu čitateľskej gramotnosti u viacerých žiakov, naďalej   

   dosahuje veľa detí 

   slabšie výsledky 

   v tejto oblasti. U 7% 

   tretiakov pretrváva 

   úplná neschopnosť 

   porozumieť    

                                   čítanému textu.   
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Krahule sú malebná obec na Slovensku 

v okrese Žiar nad Hronom  

v blízkosti Kremnice. Táto čarovná 

obec sa stala domovom pre našich 

žiakov na 5 dní, pretože od 11.06.2018 

do 15.06.2018 sa práve tu 51 štvrtákov 

v sprievode štyroch učiteliek 

zúčastnilo školy v prírode. V podstate 

sme však navštívili obec „Tramptáriu“, pretože počas školy v prírode sú 

Krahule pre deti jediným rozprávkovým kráľovstvom. Plnením úloh, 

zúčastňovaním sa na remeslách, hraním divadla, tancom a mnohými inými 

aktivitami mohli deti získavať body, teda „tramptáre“. Keďže naše skvelé 

deti boli úžasné a držali spolu ako jeden tím, zlatý poklad  

z „Tramptárie“ sa podarilo 

získať práve našim deťom 

z Turzovky. A nielenže sa 

nám podarilo preukázať 

našu súdržnosť, ale pekne 

zodpovedne sme si plnili 

i naše hladné brušká, ktoré 

veľmi úspešne napĺňali 

geniálne tety kuchárky. Tie 

si chceli naše deti vziať 

i k nám do Turzovky. 

Súčasťou programu bola i turistika k vyhliadkovej veži na Krahulskom 

vrchu, prechádzka rozprávkovým lesom, ale i návšteva starobylého 

Kostola sv. Jána Krstiteľa spoločne so vztýčeným kameňom, ktorý 

oznamuje, že toto miesto je geografickým stredom Európy. Deti odchádzali 

plné skvelých dojmov i úžasných a nezabudnuteľných zážitkov.                  
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Predposledný pondelok šk. 

roka 2017/2018 patril  besede 

deviatakov s kpt. Vladimírom 

Svobodom z Ostravy. Pán 

Svoboda pôsobil takmer 30 

rokov v službách polície 

v Hradci Králové či Prahe, 

naposledy však v Ostrave 

v odbore kriminálnej polície 

na oddelení kriminálnej 

techniky. Neskôr svoje praktické skúsenosti 10 rokov odovzdával 

študentom ako pedagóg. Momentálne je na zaslúženom dôchodku.  

Beseda sa skladala z dvoch častí. V prvej polovici sa žiaci dozvedeli 

množstvo informácií o teórii kriminalistiky a jej rôznych odvetviach, ako 

sú daktyloskopia, mechanoskopia, 

trasológia, pachové stopy a 

biológia DNA. Teoretickú stránku 

tejto vedy  okorenil pán Svoboda  

konkrétnymi prípadmi z praxe, 

ktoré boli naozaj mrazivé. 

Upozornil na závažnosť 

a stúpajúcu tendenciu kriminality 

mládeže. Druhá časť besedy  sa 

niesla v duchu otázok a odpovedí. 

Našich žiakov zaujímali najťažšie prípady, na ktorých pracoval, tiež 

psychická stránka kriminalistu či  nevyriešené prípady a mnohé ďalšie.  

Zo stretnutia si odnášame množstvo odborných informácií  z pohľadu 

profesionála, no zároveň sme sa dozvedeli o vplyve tohto náročného 

povolania na psychiku človeka.           50 

         Kto nevarí, nie je „in“ 

 

 

Čo potrebujeme: 30 dg šalátovej salámy ☺ 20 dg tvrdého syra (Eidam) ☺ 

1 polievkovú lyžicu tatárskej omáčky ☺ 1 čajovú lyžičku vegety ☺  kečup 

jemný ☺ maslo ☺ 1 väčšiu cibuľu ☺ olej ☺ sendvič ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             51 

Sendviče natriem 

maslom. 

Na hrubom strúhadle 

nastrúham syr. 

Cibuľu nakrájam 

na kolieska. 

Cibuľu namočím 

do misky 

s olejom. 

Do syra 

nastrúham 

salámu. 

Pridám vegetu, tatársku 

omáčku a všetko dobre 

premiešame. 
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Dňa 22.6.2018 sa v športovom areáli v Závodí konal už 8. ročník 

športového podujatia Turzovka na kolesách. Oproti minulým rokom sa 

konalo netradične v piatok a z dôvodov rekonštrukcie chodníkov v Závodí 

a zrušeného cyklochodníka sa tiež nekonali tradičné okruhy „okolo“ mesta. 

K zaužívaným súťažným disciplínam pre cyklistov, k jazde zručnosti 

a jazde zotrvačnosti, však pribudla nová disciplína -  jazda rýchlosti pre 

korčuliarov a kolobežkárov. Podujatie sa napriek týmto zmenám vydarilo, 

prišla viac ako stovka účastníkov, vrátane tých najmladších, škôlkárov. 

Každý z mladých účastníkov sa mohol zapojiť do všetkých troch disciplín, 

v každej mohol vo svojej kategórii za umiestnenie do tretieho miesta získať 

hodnotné ceny, medaile a diplomy. Každú účastník po prezentácii dostal aj 

malé občerstvenie.  

Budúci rok by mal v našom meste vyrásť nový cyklochodník, ktorý bude 

kopírovať ten starý, avšak v oveľa lepšej podobe a kvalite, bude oddelený 

od vozovky a po celej dĺžke bude osvetlený, takže dúfame, že ďalší ročník 

obnovíme tradíciu okruhov „okolo“ mesta už po novom cyklochodníku. 

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom z radov pedagógov ZŠ 

Turzovka, mestu za poskytnutie priestorov športového areálu a rovnako 

neinvestičnému fondu Otváraj sa brána, ktorý zabezpečil ceny pre víťazov 

a občerstvenie. 

Víťazi súťažných disciplín: 

I. Stupeň ZŠ 

Jazda zručnosti: Tobias Steiniger 4.B 

Jazda zotrvačnosti: Dominik Michálek 4.B 

Jazda rýchlosti: Júlia Jarošová 3.B 

Stupeň ZŠ 

Jazda zručnosti: Miroslav Gernát 7.A 

Jazda zotrvačnosti: Miroslav Gernát 7.A 

Jazda rýchlosti: Michaela Kubačková 7.B     53 

Pomazánku rovnomerne natriem na 

pripravené sendviče, ktoré sú uložené na 

plechu s papierom na pečenie. 

Na každý sendvič 

dám dve kolieska 

cibule. 

Plech vložím do 

predhriatej rúry na 

200 oC a zapekám 

asi 7 - 10 minút. 

Po vytiahnutí 

z rúry nastriekam 

na každý sendvič 

kečup. 



 

 

 

 

 

Záver školského roka (25.6.2018) si tretiaci 

spestrili vychádzkou na farmu v Predmieri. 

Po príchode  sa dozvedeli, ktoré druhy 

zvierat sa na farme nachádzajú a ako sa 

treba o ne starať. Potom sa presunuli do 

ovčína, kde mali možnosť vidieť dojenie 

oviec a dostať sa do tesnej blízkosti malých jahniatok. Nakoniec nastal 

zlatý klinec programu – jazda na valachovi. Každý si mohol vyskúšať, aké 

to je niesť sa na chrbte koňa. Mnohí mali spočiatku pred koňom veľký 

rešpekt,  no len čo vyskočili do sedla, na tvárach sa zjavil úsmev. Podaktorí 

žiaci nezabudli na zvieracích kamarátov a pohostili ich chutnou mrkvou, 

senom či kalerábom. Pre deti  bol kontakt so zvieratkami veľkým 

dobrodružstvom, keďže mnohí dosiaľ nemali možnosť pohladkať si 

ovečku či rozhliadnuť sa po okolí z konského sedla. Chceme sa preto veľmi 

pekne poďakovať rodine Hadrabovej za ústretovosť a ochotu  umožniť 

deťom toto príjemné stretnutie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

Slávnostné ukončenie školského roka sa konalo 29.6.2018 v amfiteátri. 

Čierne mraky hrozili dažďom, preto sme mali pripravený aj plán „B“ – 

telocvičňu. Počasie však vydržalo, čo všetkých potešilo. 

Ku žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril primátor mesta, pán 

kaplán a pani riaditeľka vyhodnotila výchovno-vzdelávaciu činnosť za celý 

školský rok. Vyzdvihla testovanie, počet vyznamenaných žiakov a úspechy 

našich žiakov vo vyšších kolách súťaží. V celoročnej súťaži 

o najúspešnejšieho žiaka boli odmenení tí najlepší vecnými cenami za 

podpory neinvestičného fondu „Otváraj sa brána“. Sladkú odmenu vo 

forme torty získali aj tretiaci za zber papiera. 

V kultúrnom programe sa tancom predstavili mažoretky a potom už 

pódium patrilo našim deviatakom. Rozlúčili sa prierezom celej školskej 

dochádzky, poďakovali vedeniu školy i všetkým učiteľom, ktorí ich učili. 

V závere si kľúč od deviateho ročníka prevzali ôsmaci.  

Po skončení programu sa všetci žiaci odobrali do tried, kde ich čakalo to 

najdôležitejšie – vysvedčenie. 
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

V ZŠ J.A.Komenského v Čadci sa 17.4.2018 uskutočnilo okresné kolo 

Matematickej olympiády - 6., 7., 8. ročníkov. Úspešnými riešiteľmi sa stali 

žiaci, ktorí dosiahli najmenej 9 bodov. Našu školu reprezentovali štyria 

žiaci, no úspešnou riešiteľkou sa stala len Simona Tkadlecová v kategórii 

Z6 a umiestnila sa na 13.-15. mieste. 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - KK 

Dňa 26.4.2018 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo krajské kolo 

Chemickej olympiády. Zúčastnil sa ho aj náš žiak IX.C triedy - Šimon 

Mekiňa, ktorý teoretické a praktické úlohy vyriešil na  90 % a obsadil 

nádherné 9.miesto. Srdečne gratulujeme a prajeme mu veľa krásnych 

umiestnení aj počas štúdia na strednej škole. 

 

VOLEJBAL 

Po víťazstve v okresnom kole 

Našich mladých volejbalistov 

čakali náročné zápasy krajského 

kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 

18.4.2018 v ZŠ na na Martinskej  

ulici v Žiline. Naši borci dali do 

jednotlivých zápasov mnoho bojovnosti a skončili na 3.mieste. 

 

VYBÍJANÁ  

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok sa konalo  17.4. 2018 v ZŠ J.A. 

Komenského  v Čadci. Svoje sily si zmerali štyri postupujúce družstvá. 

Postupové miesto nám uniklo len o dva body, ktoré sme stratili v prvom 

zápase s celkovým víťazom, no aj tak žiačky našej školy skončili na 

peknom 2.mieste.                     56 

 

MALÝ FUTBAL MC´ DONALD CUP 

Kvalifikácia do okresného kola v malom 

futbale koedukovaných družstiev ZŠ mladších 

žiakov  MC´ Donald Cup sa na našej škole 

konala 18.4.2018. Podmienkou súťaže bola 

účasť jedného dievčaťa na hracej ploche počas 

zápasu družstva. Naši žiaci sa stretli so súpermi 

zo ZŠ: Korňa, Klokočov, Čadca M.R.Štefánika a Raková. Mladí futbalisti 

zo ZŠ Turzovka sa umiestnili na  3.mieste. 

ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 

Kvalifikácie do okresného kola v malom 

futbale žiakov ZŠ  „Školský pohár SFZ“ boli 

rozdelené do štyroch skupín. Naši žiaci 

odohrali zápasy na domácej pôde a využili 

multifunkčné ihrisko. ich súpermi boli 

25.4.2018 futbalisti zo ZŠ Makov a Klokočov. 

Naši mladší žiaci si vybojovali 1.miesto 

a postup do okresného kola súťaže. 

MALÝ FUTBAL SFZ 

Regionálne kolo v malom futbale žiakov a žiačok 

ZŠ „Školský pohár SFZ“ na uskutočnilo na našej 

škole 7.5.2018. Stretli sa tu vo vzájomných 

zápasoch dve družstvá dievčat a dve družstvá 

chlapcov, ktorí boli víťazmi obvodových kôl. Naši 

žiaci obsadili druhú priečku a do krajského kola 

postúpil ich súper. 

Zápasy: ZŠ Clementisova KNM -  ZŠ Turzovka 3:2 ( 1:1)   

MALÝ FUTBAL CUP 

Obvodové kolo v malom futbale starších 

žiakov sa na našej domácej pôde 

uskutočnilo 15.5.2018. Zúčastnili sa ho 4 

družstvá: Turzovka, Korňa, Raková 

a Čierne. Naši žiaci bojovali o postup do 

okresného kola, no v zápasoch sa im 

nedarilo skórovať, hoci nájazdy na 

súperovu bránku boli časté. Napokon po 

jednotlivých zápasoch obsadili 3.miesto.         57 



BESEDA S PRIMÁTOROM 

V pondelok 14.5.2018 sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili besedy s primátorom 

mesta Turzovka, pánom JUDr.Ľubomírom Golisom. Beseda sa konala na 

pôde Mestského úradu v Turzovke. Táto akcia bola zamerané na posilnenie 

povedomia žiakov o miestnej demokracii a účasti občanov na 

spoločenskom živote v meste. V úvode pán primátor žiakov privítal, 

rozprával o svojej práci, ukázal žiakom insígnie primátora mesta a pečate. 

Žiaci sa z úst pána primátora dozvedeli veľa o veciach verejných, o histórii 

mesta a súčasnom smerovaní, plánoch i aktivitách do budúcnosti, ktoré 

naše mesto ešte čakajú. Nasledovala beseda, kde pán primátor odpovedal 

na zvedavé otázky šiestakov. Na záver poďakoval za návštevu, pozornosť 

a besedu ukončil. 

AQUAPARK 

Na konci hodnotiaceho obdobia je 

priestor na odmenu pre tých 

najlepších. Nie je tomu inak ani na 

našej škole. Už ôsmy rok 

organizujeme vďaka podpore 

rodičovského združenia pobyt 

v Aquaparku. Tento rok sa 25.6.2018 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.  

 

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/   

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/smolenicky-zamok-

otvoril-svoje-brany-dejepisnej-olympiade-.alej?ind= 

 

 

 

 

1. Bohatý škriatok (párne čísla: 16+20+4+8=48)           3. Oblakov je 27 

2. Rovnaké fľašky: 4 a 6                   4. Škriatok A = 29, škriatok B = 19 
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