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Jozef Miloslav Hurban *19.3.1817 - †21.2.1888,
bol prvý predseda Slovenskej národnej rady,
slovenský spisovateľ, novinár, politik, evanjelický
kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania
1848-1849. Bol stúpencom Ľudovíta Štúra. Je po
ňom pomenovaná planétka 3730 Hurban. Z jeho
diela vyberáme prózy: Olejkár, Gottšalk. Prešlo
130 rokov od jeho úmrtia.
Anton Bernolák *3.10.1762 - †15.1.1813, bol slovenský
rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý
kodifikoval spisovnú slovenčinu – bernolákovčinu. Je po
ňom pomenovaná planétka 13916 Bernolák. Z jeho tvorby
vyberáme: Slovenská gramatika, Ňečo o epigramatéch.
Narodil sa pred 100 rokmi.
Juraj Jánošík *23.1.1688 - †18.3.1713, bol slovenský
zbojník, legendárny národný hrdina. Vo svojej zbojníckej
družine mal veľa Kysučanov a známeho Tomáša
Uhorčíka. Jeho podobu nepoznáme, vo filme z roku 1963
ho stvárnil herec Paľo Bielik. Pripomíname si 330.
výročie od jeho narodenia a 305 rokov od úmrtia.
Móhandás Karamchand Gándhí *2.10.1869 - †30.1.1948,
bol jeden z najväčších politických a duchovných vodcov
Indie a hnutia za nezávislosť. Organizácia spojených národov
prehlásila 2.10. za „Svetový deň nenásilia“. 70.výr. úmrtia.
Krista Bendová *27.1.1923 - †27.1.1948, bola slovenská
poetka, prozaička a dramatička, autorka kníh pre deti
a mládež. Známe sú jej diela: Opice z našej police, Bola
raz jedna trieda, Osmijankove rozprávky a ďalšie. Prešlo
95 rokov od jej narodenia a 30 rokov od úmrtia.
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Prváci na Základnej škole v Turzovke zažili vo štvrtok, 23. novembra,
svoj veľký deň. Ich starší spolužiaci spolu s triednymi učiteľkami pre
nich zorganizovali slávnosť, pri ktorej boli prijatí do veľkej žiackej
rodiny. Povýšenie na žiaka základnej školy si však všetci museli zaslúžiť.
Prváci plnili zaujímavé úlohy a ukázali svojim rodičom či starým
rodičom, čo sa už v škole za krátke obdobie naučili. Čítali, počítali,
recitovali, spievali, cvičili, ale aj viazali ukážkové mašličky. Žiaci piateho
ročníka oblečení za rozprávkové bytosti ich sprevádzali celým
programom.
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Po splnení všetkých úloh a zložení sľubu, boli čarovnou
ceruzkou pasovaní za prvákov a odmenení malým darčekom
od ZRŠ.
Riaditeľka školy všetkým deťom zaželala veľa úspechov
pri získavaní nových vedomostí a poďakovala triednym
učiteľkám za zorganizovanie vydarenej akcie. Prváci
odchádzali domov plní zážitkov, s preukazom potvrdzujúcim,
že sú už skutočnými školákmi.

Ja prvák a prváčka, sľubujem vám, že na vyučovacích hodinách
na všetko pozor dám. Do školy pripravím sa riadne, desiatu zjem
každopádne, písmená napíšem perom, nakloním ich správnym
smerom. Pravidlá slušného správania dodržím rád a chcem byť
s tebou kamarát. To všetko zvládnuť chcem sám, tak na svoju
prvácku česť prisahám.
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V piatok 24.11.2017 sa na Radnici mesta Žilina
zišli žiaci, študenti a pedagógovia zo všetkých
kútov Slovenska. Už po 19. krát sa konalo
slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Pro
Slavis. Je to súťaž triednych a školských časopisov
pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR a Domu Matice slovenskej v Žiline.
V úvode sme si vychutnali umelecký prednes
recitátorky Anny Dubovcovej a hru na harmonike
so spevom v podaní žiaka ZUŠ v Žiline.
Moderátorka Lucia Langová privítala hostí, zástupcov samosprávy,
Matice slovenskej a štátnej správy. Slávnostného príhovoru sa ujala
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline Ing. Katarína Kalanková. Po
príhovoroch nás predsedníčka hodnotiacej komisie Mgr. Mária Striššová
vniesla do jednotlivých časopisov. Vyzdvihla to, čo sa členom komisie
najviac páčilo, no spomenula i nedostatky. Jej slová, v ktorých nezabudla
povzbudiť mladých redaktorov a poďakovať za vysokú úroveň písaného
slova, sme si zobrali k srdcu. Pani Striššová je dlhoročnou členkou
komisie súťaže. V krátkom čase s ďalšími členmi musí prečítať množstvo
časopisov, za čo má náš obdiv.
Nastal okamih, na ktorý sme čakali – samotné
vyhodnotenie súťaže. Spomedzi 160 triednych
a školských
časopisov
v niekoľkých
kategóriách sa náš školský časopis Čítanie
pod lavicou umiestnil na 2. mieste. Diplom
a cenu prevzal šéfredaktor Dávid Janiš.
Ďakujeme za krásne podujatie a tešíme sa na
jubilejný 20. ročník súťaže.
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Druhý diel prechádzok miestami spojenými s históriou, napísali v tomto
školskom roku piataci. Keďže na hodinách dejepisu sa spoznávajú
s prácou historikov a archeológov i s miestami, kde pracujú, rozhodli sme
sa navštíviť takéto miesta v okolí Turzovky.
Prvou zastávkou na našej exkurzii bolo múzeum drotárstva v neďalekom
Veľkom Rovnom, niekdajšom centre drotárskeho kraja. Na dvoch
poschodiach historickej budovy si tu žiaci prezreli diela miestnych
drotárov a zoznámili sa i so životom obyvateľov obce v minulosti.
Čítanie knihy je prirovnateľné k počúvaniu piesne či sledovaniu filmu umožňuje prežívať predošlé zážitky s novou perspektívou. Čítanie kníh so
sebou prináša veľké množstvo benefitov, o ktorých mnohí ani netušia.
Niekomu sa zdá táto činnosť nudná, iní zase vedia oceniť dobrú knihu
a na čítanie nedajú dopustiť.
V mestskej knižnici v Turzovke sa už po tretí krát konala korunovácia
„Kráľ čítaného slova“ 23.11.2017 v dvoch vekových kategóriách: 7 – 10
rokov, 11 – 15 rokov. V kategórii mladších žiakov zvíťazila Júlia
Pavlišinová (5.A), ktorá za určenú dobu prečítala 55 kníh. V druhej
kategórii obhájil titul Ladislav Sivera (9.A), ktorý má na svojom konte
prečítaných 86 kníh. Slávnostnú korunováciu a kráľovský sprievod, ktorý
sa niesol v rozprávkovej atmosfére, zabezpečili členky dramatického
krúžku ZŠ Turzovka. Kráľ a kráľovná budú vládnuť v knižnom
kráľovstve do septembra 2018.
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Archív v Bytči, umiestnený v sídle zakladateľa Turzovky Juraja Turzu, sa
stal naším druhým cieľom. Tu sa piataci dozvedeli množstvo
zaujímavosti z dejín kaštieľa, života uhorského palatína a jednej
z najvýznamnejších osobností uhorských dejín, ale i z práce historika
a význame miesta, akým je archív. Zaujímavý výklad odborníčky bol
obohatený ukážkami vzácnych listín a dokumentov, ako i prehliadkou
niektorých miestností, po ktorých sa prechádzal i slávny palatín. 7

Posledným navštíveným miestom bol niekdajší vodný hrad na sútoku
Váhu a Kysuce, Budatín. Toto honosné sídlo na okraji dnešnej Žiliny
bolo nedávno rekonštruované a tak ho naši žiaci mohli obdivovať v plnej
kráse. Spoznali fakty z histórie hradu, zo života jeho majiteľov
i zaujímavosti a „pikošky“, ktoré sú s ním spojené. Mali možnosť vidieť
i výstavu drotárskych výrobkov a poprechádzať sa v nádhernom
rozsiahlom parku okolo tejto dominanty krajského mesta.

O množstve dojmov z navštívených miest, ale i cestovania v autobuse
svedčí nespočetne veľa fotiek a „selfies“, ktoré obohatili galérie väčšiny
účastníkov exkurzie. Už teraz sa tešia na to, čo ich pri objavovaní
tajomstiev našej minulosti čaká v šiestom ročníku.

Jesenný zber papiera sa uskutočnil na našej škole 6.-10.11.2017. Hoci je
žiakov v 1.-4. ročníku menej ako na druhom stupni, vždy nazbierajú viac.
V zbere odovzdali 3760,5 kg papiera. Žiaci 5.-9. ročníka priniesli 2297 kg
a za celú školu žiaci nazbierali spolu 6057 kg papiera.
1. – 4. ročník
Najlepší jednotlivci:
Najlepšie triedy:
1. Matej Kulla, 3.C
500 kg
1. 3.C
782 kg
2. Mária Janišová, 3.A
243 kg
2. 3.A
680 kg
3. Jakub Krištof, 3.A
135 kg
3. 3.B
501,5 kg
4. Dominik Korček, 1.A
115 kg
4. 1.A
306 kg
5. Júlia Maďariová, 2.B
112 kg
5. 2.C
305 kg
6. Lukáš Krištof, 3.B
106,5 kg
6. 2.B
265 kg
7. Diana Duchoňová, 2.C
100 kg
7. 4.B
243 kg
8. Natália Ninisová, 3.B
96 kg
8. 2.A
220 kg
9. Vanessa Koniarová, 2.C
95 kg
9. 1.C
165 kg
10.Vladimír Rovňaník, 3.A 90 kg
10. 4.A
145 kg
Samuel Polák, 3.C
90 kg
5. – 9. ročník
Najlepší jednotlivci:
1. Tadeáš Kulla, 5.C
2. Eliška Bytčánková, 6.C
3. Adam Stolárik, 5.B
4. Adrián Korček, 6.B
5. Michal Machovčák, 6.C
6. Laura Jendrisková, 6.B
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Najlepšie triedy:
1. 5.C
544 kg
2. 6.C
426 kg
3. 6.B
323 kg
4. 5.B
181 kg
5. 5.A
168 kg
6. 7.A
155 kg

500 kg
140 kg
125 kg
120 kg
107 kg
90 kg
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„Du ju spik ingliš?“
-Vy ste zachránili môjho
syna pred utopením?
-Áno.
-A kde má čiapku?

Ocino, chcel by som
pomôcť jednému ujovi.
Dáš mi na to euro?
-Pravdaže to je od teba
šľachetné. Tu máš 2 eurá.
A kde je ten úbohý ujo?
-Tamto na rohu. Predáva
zmrzlinu.
Pani učiteľka ukáže na
obrázku zebru. Pýta sa detí,
aké je to zvieratko. Nikto
nevie a preto napovedá:
- Z...
Nikto nevie.
- Ze...
Stále sa nikto nehlási.
- Zeb...
Prihlási sa žiačik a hovorí:
- Zeby to bol tiger?
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Dňa 24.11.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo
Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci 8.-9.
ročníka. Svoje vedomosti a zručnosti preverovali v písomnom
a ústnom prejave. V písomnej časti súťažiaci preverovali jazykovú
kompetenciu na príslušnej jazykovej úrovni (počúvanie
s porozumením, čítanie s porozumením, používanie gramatiky
a slovnej zásoby).
Ústna časť bola rozdelená na dve časti – dialóg (role-play)
a opis obrázka. Hodnotilo sa splnenie úlohy na základe
zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania,
jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah a využitie
slovnej zásoby.
Kategória 8.-9. ročníkov:
1.Viktor Nistler, 9.A
2. Filip Polák, 9.A
3. Andrej Sučík, 8.A
Okresné kolo 28. ročníka
olympiády v anglickom
jazyku sa dňa 18.1.2018 uskutočnilo v CVČ v Čadci. Do
okresného kola z našej školy postúpil víťaz školskej súťaže
Viktor Nistler. Vo svojej kategórii 1B získal 50 bodov a ako
úspešný riešiteľ obsadil 9. miesto.
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Rudolf Jašík bol slovenský prozaik, básnik
a publicista. Vo svojich dielach opisoval krásu
kysuckej prírody, no i sociálne pomery,
chudobu a biedu kysuckých dedín. Do svojej
tvorby zahrnul i vojnové obdobie. Poznáme ho z diel Na brehu
priezračnej rieky, Námestie svätej Alžbety, či Mŕtvi nespievajú.

V rámci Jašíkových dní sa v Turzovke konal 1.12.2017 pred kultúrnym
domom, kde je umiestnená pamätná tabuľa tohto turzovského rodáka,
pietny akt. Predstavitelia mesta, hostia, pedagógovia a žiaci našej školy sa
poklonili jeho pamiatke a položili veniec. 12

Posledný novembrový deň (30.11.2017) sa niesol v duchu literatúry.
V tento deň bola totiž vyhodnotená regionálna literárna súťaž O cenu
Rudolfa Jašíka, ktorá je určená žiakom základných škôl z blízkeho okolia.
Tento rok sa do nej zapojili len štyri základné školy s viac ako 50
súťažnými prácami. Naša škola prispela siedmimi súťažnými prácami od
šiestich autorov. Potešilo nás, že sme získali najviac ocenení. Ocenení
boli piati žiaci:
poézia: Dávid Janiš /Jeseň na Kysuciach/, Sabína Stuchlíková /Ako sa
príroda menila/, Ladislav Sivera /Kysucká príroda/,
próza: Simona Barčáková /Krása – (ne)krása kysuckej prírody/,
Dominik Andraško /Okno do prírody/.

Veríme, že tento úspech inšpiruje a podporí nielen ocenených, ale aj
ďalších mladých autorov, ktorí ešte nenašli odvahu podeliť sa o svoje
literárne počiny.
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Ocenená práca: poézia
Ocenená práca: poézia
Dávid Janiš, 9.A
Sabína Stuchlíková, 7.A
Jeseň na Kysuciach
Ako sa príroda menila
Hmla pomaly na zem sadá,
vlak húka do diaľky.
Slnka lúč sa do nej nesmelo vkráda,
obúva žiarivé topánky.
Sedím na lúke, pozriem na nebo,
baránky letia oblohou.
Obilie na poli bude raz chlebom,
tieň brezy nechávam za sebou.
Jeseň už klope na dvere lesa,
vo vánku lístie ševelí.
Farebná krása až srdce jasá,
krákanie vrán znie v každom chotári.
Nádherná príroda a babie leto,
len vlákna pavučín lietajú svetom.
Vietor sa preháňa po poli,
píska si pesničku vo vysokom topoli.
Vtáčí spev znie len potichu,
na nebi zažiari tisíc hviezd.
Nikto tu necíti samotu,
ten obraz si budem v mysli niesť.
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Bola raz jedna príroda...
A tá sa na Kysuciach zrodila.
Bola čistá a jasná,
ale hlavne nevýslovne krásna.
Márne by ste do nej chodili,
odpadky nadarmo hľadali.
To boli krásne časy...
No život sa mení
a s ním aj jeho prívlastky.
Pradávno bola príroda krásna a čistá.
Dnes nie je lákavá, je špinavá,
vo všetkých kútoch taká istá.
Odpadkov je viac než ľudí,
môžu sa našim novým pánom stať.
Kde-tu sa chladnička plaví,
kde-tu sa plast páli,
kde-tu sa skládka nová chváli.
Odpadkov je už celé more,
nemôžeme povedať, že nie.
Musíme umlčať toto trápenie.
Tak prestaňme vyhadzovať odpadky
a zničme všetky skládky!
Ak chceme mať prírodu krásnu a čistú,
urobme jej dokonalú očistu!
15

Ocenená práca: poézia

Ocenená práca: próza

Ladislav Sivera, 9.A

Dominik Andraško, 8.B

Kysucké príroda

Okno do prírody

Kysuce sú krásny región,
domovina moja rodná v ňom.
Tu som sa narodil, tu chcem žiť.
Boha za tento región velebiť.
Krásna je tá naša kysucká príroda,
lesy, lúky a nádherná obloha.
Každý, kto Kysucami prechádza,
všade samé krásy nachádza.
Kysucké Beskydy i Javorníky
ponúkajú turistom nádherné chodníky.
Čarovných zákutí a oblých kopcov ne tu mnoho,
každý si má vybrať z čoho.
Priezračná rieka Kysuca šumí nám,
pri pohľade na ňu radosť mám.
Sú tu tiež krásne kvetiny a stromy,
ktoré obklopujú naše domy.
Krásnu prírodu nám Boh daroval,
dajme pozor, aby ju človek nezdevastoval.
Vždy mi veľmi srdce trhá,
keď odpadu tieň sa na prírodu vrhá.
Snažme sa odpad zbierať, triediť, recyklovať,
a pre našu prírodu trošku času obetovať.
Prírodu si musíme chrániť a vážiť,
aby sme krásne chvíle v nej mohli zažiť.
Za Kysuce dnes Bohu ďakovať chcem,
že som sa tu narodil, že žiť tu smiem.
Na Kysuce vždy hrdý budem,
a nikdy na naše Kysuce nezabudnem.
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Keď ráno vstanem, mám vo zvyku pozrieť sa von
z okna. Ako prvé uvidím oranžové slnko vychádzajúce
spoza vŕška na východe. Obloha je krásne červená
a ranné mraky ako krv sa pomaly strácajú, rozplývajú
sa ako dym. Sem – tam síce zabliká večernica, no stáva
sa to naozaj iba občas.
Z blízkeho lesa sa ozýva vtáčí orchester. Vtáky,
sýkorky, vrabce aj pinky, ktoré Boh stvoril, spievajú
a vítajú rozospaté slnko. Slnko sa začína kotúľať po
oblohe, no ja musím ísť do školy a výjav si užívať
nemôžem.
K autobusovej zastávke musím prejsť cez most nad riekou Dlhovankou. Potôčik
príjemne zurčí a studená voda poskakuje z kameňa na kamienok ako žabky po lekne.
Potočné jazierko slúži na šantenie káčatám, húsatkám a kuriatkam a zároveň ako ranná
sprcha pre holuby a lesné vtáky. Počas leta sa na kameni vyhrieva užovka.
V škole sa cez prestávky pozerám von z okna pri katedre. Vždy vidím zelené lúky
a husté lesy plné jeleňov, medveďov, ďatľov, vlkov a inej zveri. Nádhera! Akoby ich
vrcholky pretínali nebo a zem. Slnko sa pomaly gúľa po modrom obale zeme a svojím
úsmevom kúpe svet a všetky tvory. Na lúkach sa pasú kravy a býky, ovce a barany, kozy
a capy. Ich mláďatá skáču a šantia, aby večer zaľahli. A je čas ísť domov.
Keď sa vrátim domov, pristúpim k oknu a otvorím ho, aby som vyvetral. Keď otvorím,
studený vetrík mi trochu vlasy nadvihne. Vonku je krásne. Zelené stromy teraz žiaria
a slnko sa smeje ešte viac. Oblaky na nebi sa pomaly posúvajú a občas pohrozia
dažďom. Vonku je ľudoprázdno. Iba mačky sa potulujú po ceste a snažia sa uloviť
nejaké vtáčiky. Vrabce sú však dosť múdre, stačí im, aby zatrepotali krídlami a zmizli.
Potom sa usadia na konáre a štebotom sa šelmám smejú. Sem-tam sa na oblohe objaví
kŕdeľ holubov. Mačky a kocúry ich sledujú, ale aby ich ulovili, museli by sa naučiť
lietať.
Pomaly prichádza večer a slnko sa ukladá na spánok. Všade je ticho, no niekedy sa
susedove husi ozvú. Zvyčajne gágajú vtedy, keď sa príde popásť do ich krmiva mladý
jeleň. Husi ho nemajú rady a gagocú na obranu. Jeleň ich neberie vážne a napcháva si
svoje bruško. Odoženie ho až štekot psa. Nenásytné husi sa vrátia ku krmivu a kačky
a sliepky čakajú obďaleč, aby si neskôr dali aj ony.
Nakoniec nastane tma. Slnko prenechá nebo mesiacu a ladná Phoébe sa vydá na nočnú
cestu. Vonku všetko stmavne a každý už spí. Len sova vylieta, aby čosi ulovila
a nakŕmila svoje mláďatká. Vždy zaspávam otočený k oknu, aby som sa ráno zobudil
smerujúc pohľadom na krásy Kysúc.
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Ocenená práca: próza
Simona Barčáková, 9.C
Krása – (ne)krása kysuckej prírody
Negatíva... Pozerám sa vždy len na ne.
Zväčša ľudia prestávajú vnímať to
pozitívne. Najprv danú vec skritizujú, až
potom ju ocenia. Takisto je to aj
s prírodou. Ľudia často vnímajú prírodu
ako samozrejmosť. Nepozerajú na jej
skutočnú krásu. Nedokážu oceniť, čo všetko nám dáva. Už len ten
životodarný kyslík si sami ničíme. Vo svete aj na Kysuciach.
Kysuce sú nádherný región. Máme bohatú kultúru a jedinečné miesta na
objavovanie a spoznávanie prírodných krás. Nie sme regiónom, ktorý má
veľa rudného bohatstva, termálnych prameňov, ani hradov, či dokonca
cenných historických pamiatok, no napriek tomu vieme zaujať aj
náročného turistu. Kysuca je riekou, ktorá by sa dala nazvať aj
priezračnou, lenže nikto si nevie vážiť jej krásu a jedinečnosť. Odhodené
smeti, plastové fľaše, staré pneumatiky, no hotové smetisko! A takto je to
s viacerými našimi prírodnými krásami či pamiatkami. Napríklad naše
lesy. Sú vyrúbané kvôli obchodu s drevom. Vďaka týmto veľkým
výrubom nastávajú menšie prírodné katastrofy, ako vyliate rieky z korýt,
záplavy v dolinách či zosuvy pôdy. Ľudia sú nešťastní, keď im voda
zaplaví pivnice, ale neuvedomujú si, že v konečnom dôsledku si za to
môžu sami. A takto je to so všetkým v každom smere.
Kysuce sú krásnym regiónom. Nájdeme tu krásne zákutia, kde sa dá
zrelaxovať a načerpať nových síl do ďalších dní. Ja osobne mám Kysuce
veľmi rada a taktiež rada spoznávam ich kúty, ktoré som doteraz
neobjavila a viem, že sa do nich budem často vracať, pretože spomienky
na ne mi nikdy nezmiznú. Ich krásy mi ostanú hlboko vryté v pamäti.
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Ani sneh nie je všemocný, aby zakryl všetky odpadky.

Čo robí školský kocúr v zime, keď práve neje?
Samozrejme, že urobí aj menšiu prechádzku,
nechá sa pohladkať od okoloidúcich, no jeho
najväčším koníčkom je oddychovanie. Dokonca
aj na zohriatej kapote auta.
Už sa v tom počasí vôbec nevyznáme. Prišla zima a či jar?
november
december
január
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Ako sa skoro
nekonal Mikuláš
Dňa 1.12.2017 mali možnosť dve
triedy žiakov 4. ročníka zoznámiť sa so
spisovateľkou Katarínou Mikolášovou,
ktorá je rodáčkou zo Žiliny. A hoci sa
pani spisovateľka živí účtovníctvom,
jej veľkou vášňou je písanie. Deti
zistili, že pani Mikolášová je autorkou
kníh nielen pre deti, ale i pre dospelých
a píše poéziu i prózu. Zaujímavé bolo
i zistenie, že jej knižné prvotiny vydala
až po dovŕšení štyridsiatky. Pomerne
dlho v sebe teda ukrývala svoj talent
a dar. Ako sama prezradila, rada píše
básne pre deti a pri písaní rozprávok
spoznáva krásy našej vlasti a životy ľudí. Tí sú i súčasťou jej diel, jej
príbehov. Deťom pani spisovateľka veľmi pútavo čítala svoje čarovné
rozprávky. Ostáva len dúfať, že žiaci po jej knihách i siahnu a prečítajú si
ich. Naši štvrtáci už majú aj sami skúsenosti s vlastnou tvorbou poézie
a vlastné básne pani spisovateľke aj predniesli.
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Na chodbe školy to rozvoniavalo sladkým korením. V predstihu sa
v novembri piekli medovníky, aby boli pripravené na rozdávanie žiakom
od Mikuláša. V tom čase sa nacvičoval aj program a „vychytávali sa
posledné muchy“. Potom však bolo 22.11. Testovanie 5.ročníkov
a ôsmaci s deviatakmi sa museli presunúť do pavilónu B. Učili sa aj
v školskej kuchynke. Perníky tu boli pripravené a lákali všetkých. To sa
už nedozvieme, či aj volali „zjedzte nás“, ale žiakov nebolo treba ani
ponúkať. Nájazdy z iných tried boli veľké. Nestačilo ponúknuť sa jedným
kusom. Pchalo sa do vreciek a brali sa aj plné hrste. Však načo chodiť
viackrát. Samozrejme, že si to najviac „odniesli“ žiaci 9.A, pretože sa
v kuchynke učili. Určite neboli bez viny, ale najväčší podiel mali
„nájazdníci“. Pani riaditeľka pohrozila zrušením Mikuláša. Až teraz si
všetci uvedomili, čo sa vlastne stalo. V snahe zachrániť, čo sa dá, sa
v mnohých rodinách začali piecť medovníky, aby nahradili tie, ktorým
v škole neodolali. Hurá! Mikuláš bol zachránený. Obrovská radosť žiakov
nacvičujúcich program sa nedá ani opísať. Pustili sa ešte s väčšou vervou
do jeho docvičenia. Dali si naozaj záležať.
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V utorok 5.12.2017 nastal ten dlho očakávaný deň, na ktorý sa žiaci
veľmi tešili. Program začal v pavilóne B. V hodinových blokoch (pre 1.2.roč., 3.-4. roč., 5.roč.) žiacka školská rada a žiaci 8. – 9. ročníkov
pripravili mikulášske pásmo. Najskôr prišli anjeli, ktorí s doprovodom
gitary zaspievali v úvode vianočnú pieseň. Mikuláša museli detí vyvolať
veľkým potleskom. Ten prišiel s ďalším sprievodom anjelov a tešil sa
hlavne z dobrých detí, ktoré mu zaspievali a zarecitovali. Žiaci 3.B a 4.A
si pre Mikuláša pripravili prekvapenie vo forme pesničky a scénického
tanca, čo bolo určite spestrením celého programu. To už však prichádzajú
traja čerti. Majú zoznam zlých detí od samotného Lucifera. Postupne si
volajú deti zo zoznamu, ktoré musia zaspievať, zarecitovať, alebo
zacvičiť a samozrejme, že každý musí sľúbiť Mikulášovi, že sa polepší.
Niektorých nespratníkov museli čerti vo vreci odniesť. Vrátili ich až
vtedy, keď sa ich spolužiaci zastali.

1. Vypočítaj výšku stromu (m),
na ktorom žijú škriatkovia.

2. Spoj každý príklad
so správnym výsledkom.

3. Pomôž Barnabášovi
preškrtnúť všetky
násobky 6.

4. Len 2 príšerky sa môžu
stretnúť v bludisku. Ktoré?
5. Zrátaj 2 z čísel, aby si
dostal násobok piatich.

Potom sa už Mikuláš s celou družinou presunuli do pavilónu A, kde na
nich čakali starší žiaci (6.-7.roč., 8.-9.roč.). Program bol obdobný ako pri
mladších žiakoch, no pribudli betlehemci s piesňami a vinšmi, ktorých
sprevádzali
hluční „hricovia“. V závere anjeli všetkým rozdali
medovníky a rozlúčili sa piesňou. Bol to jeden z najlepších mikulášskych
programov za posledné roky.
22
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Správne odpovede sú na
strane 54.

Po Európskom týždni športu v októbri, v ktorom sa aj v našej škole konali
rôzne športové aktivity a súťaže, si žiaci školy mohli opäť zmerať sily
v Mikulášskom basketbalovom turnaji. Uskutočnil sa v utorok 5.12.2017
a stretli sa v ňom žiaci 8. a 9. ročníka.

Všetky zápasy mali veľmi dobrú úroveň a nebola v nich núdza o pekné
akcie i množstvo premenených košov. Postup do finále si vybojovali žiaci
9.A a 8.B a celkovým víťazom sa napokon stali predsa len o niečo
skúsenejší deviataci. Na treťom mieste skončili žiaci 9.C a štvrtá priečka
patrí žiakom 8.A.

Nakoniec nik neprišiel „skrátka“, veď bolo Mikuláša, a ten športujúcim
žiakom priniesol balíčky plné všakovakých dobrôt. Poďakovanie patrí aj
fondu Otváraj sa brána, ktorý podporil športovanie našich detí trofejami
pre víťazov turnaja.
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Vianočné volejbalové turnaje sa na našej škole konajú už viac ako
desiatku rokov. V tejto tradícii sme pokračovali aj v aktuálnom
predvianočnom čase, keď sa 12. decembra stretli zmiešané tímy žiakov
8. a 9. ročníka na vianočnom volejbalovom turnaji.
Odohralo sa celkovo 8 zápasov a z nich medzi ôsmakmi víťazne vyšli
žiaci 8.C a medzi deviatakmi to bola 9.C. Obe triedy sa napokon stretli vo
finále, v ktorom až po tajbrejku zvíťazili deviataci a získali tak celkové 1.
miesto. Druhá skončila 8.C, tretia priečka patrí žiakom 9.B a štvrté
miesto ostalo pre 8.B.
Poďakovanie za organizáciu oboch turnajov patrí učiteľom telocviku
Mgr. K. Kobolkovi a Mgr. Š. Malíkovi ako aj fondu Otváraj sa brána za
ceny, Mikulášske balíčky a občerstvenie.
Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie meranie síl v oboch športových hrách
a na podobne príjemne strávené športové chvíle na našej škole.
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Dňa 7.12. 2017 sa v priestoroch telocvične uskutočnil Mikulášsky turnaj
vo vybíjanej. Turnaj bol určený pre zmiešané družstvá žiakov a žiačok 5.
ročníka a hral sa systémom každý s každým. Všetci účastníci vynaložili
všetky svoje sily a um , s cieľom zvíťaziť. Do poslednej minúty nebolo
jasné, kto zvíťazí. Zápas 5.A a 5.B skončil remízou, a tak o víťazovi
rozhodli až body získané za počty vybitých žiakov vo všetkých hraných
zápasoch.
Výsledky turnaja:
1. miesto
5.A
2. miesto
5.B
3. miesto
5.C
Výsledky jednotlivých zápasov:
5.B : 5.C
9:8
5.A : 5.C
10:2
5.B : 5.A
8:8
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Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 12.12.2017 pre žiakov
6. – 9. ročníka. Svoje vedomosti museli preukázať v testoch, v ktorých
mohli získať maximálne 100 bodov v časovom limite 90 minút.
Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali minimálne 60 bodov.
Školského kola sa zúčastnilo 73 účastníkov. Úspešní riešitelia:
Kategória F:
Kategória E:
1. Kristián Dunaj, 6.C
82 b. 1. Diana Hesková, 7.A
76 b.
2. Marek Gajdičiar, 6.C
80 b. 2. Michal Tomala, 7.A
72 b.
3. Patrik Ježík, 6.B
80 b. 3. Ján Kováčik, 7.B
70 b.
4. Ján Hovorka, 6.B
78 b. 4. Alica Hrancová, 7.C
69 b.
5. Lenka Matejíková, 6.A
76 b. 5. Ivana Pavlišinová, 7.B
68 b.
6. Aneta Frollová, 6.A
76 b. 6. Beáta Matejíková, 7.A
67 b.
7. Michal Hranec, 6.A
75 b. 7. Ingrid Matejíková, 7.A
63 b.
8. Sofia Ševcová, 6.B
68 b. 8. Sabina Stuchlíková, 7.A 61 b.
9. Radoslav Záhumenský,6.B 62 b.
10. Alexandra Kubišová, 6.C 62 b. Kategória C:
11. Tomáš Kubačka, 6.C
61 b. 1. Andrej Škuta, 9.A
93 b.
12. Timea Faturová, 6.A
60 b. 2. Šimon Mekiňa, 9.C
79,5 b.
3. Dávid Janiš, 9.A
68,5 b.
Kategória D:
4. Ladislav Sivera, 9.A
65 b.
1. Dominik Andraško,8.B 68 b. 5. Juraj Vlček, 9.A
62 b.
2. Peter Odrobiňák, 8.B
57,5 b. 6. Alexander Dorociak,9.C 60,5 b.
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V školskom kole geografickej olympiády dňa 15.12.2017 súťažilo 34
žiakov 5. – 9. ročníka. Test sa skladal z dvoch častí: teoretickej (časový
limit 45 min.) a praktickej (časový limit 60 min). Spolu mohol každý žiak
získať maximálne 100 bodov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí
získali minimálne 55 bodov. Úspešní riešitelia:
Kategória 5. ročník:
Kategória 6. – 7. ročník:
1. Júlia Pavlišinová, 5.A
89 b. 1. Beáta Matejíková, 7.A
86 b.
2. Laura Marcineková, 5.B 84 b. 2. Petra Strýčková, 6.A
84 b.
3. Juraj Korduliak, 5.A
81 b. 3. Ingrid Matejíková, 7.A
84 b.
4. Ema Kopásková, 5.A
80 b. 4. Diana Hesková, 7.A
84 b.
5. Viliam Barčák, 5.B
79 b. 5. Ján Kováčik, 7.C
76 b.
6. Dávid Tkáčik, 5.C
73 b. 6. Michal Hranec, 6.A
72 b.
7. Šimon Hranec, 5.C
72 b. 7. Alica Hrancová, 7.C
72 b.
8. Barbora Barčáková, 5.C 71 b. 8. Kamila Kobolková, 7.A 72 b.
9. Klára Čvapková, 5.B
68 b. 9. Sofia Ševcová, 6.B
71 b.
10. Lucia Korduliaková,5.A 62 b. 10.Janka Dybalová, 7.A
65 b.

Kategória 8. – 9. ročník:
1. Veronika Janetková, 9.C
2. Juraj Vlček, 9.A
3. Lenka Mravcová, 8.C
4. Andrej Škuta, 9.A
5. Simona Hrancová, 8.A
6. Peter Odrobiňák, 8.B

78 b. 7. Milan Marcinek, 8.A
76 b. 8. Ladislav Sivera, 9.A
68 b.
65 b.
65 b.
64 b.
28

62 b.
59 b.

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.
Symbol adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec
so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch
adventných nedieľ. Sviečky pôvodne bývali tmavomodré alebo fialové,
symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

V našej škole je už tradíciou, že sa žiaci pred prvou adventnou nedeľou
stretnú a vyrobia si svoj adventný veniec. Nebolo tomu inak ani
1.decembra 2017. Žiaci 5.-8.ročníkov si vyrobili krásne adventné
vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky ale sú aj výsledkom kreativity
a šikovnosti našich žiakov.
Dnešné vence sú modernejšie, kreatívnejšie, stali sa dôležitou výzdobou
našich domácností. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva, radosti,
úcty a kráľovskej dôstojnosti.
Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť
Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi.
Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom života
a vzkriesenia.
Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená
Kristus, svetlo sveta.
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Nanuk bol objavený náhodou v roku 1905
jedenásťročným Frankom Eppersonom.
Počas chladnej noci nechal vonku pohár so
sódou a paličkou. Ráno ju z pohára vytiahol,
a tak ochutnal prvý nanuk. Neskôr ich začal
predávať a v roku 1924 dal patentovať.
Prvé slnečné okuliare sa datujú
v praveku, kedy Inuiti nosili „okuliare“
z mrožích klov (alebo aj kúsok kože
s otvormi), aby im slnko veľmi
nesvietilo do očí.

Stáva sa akýmsi pekným zvykom, že naše deti
pravidelne navštevujú Bábkové divadlo v Žiline. I na
Mikuláša dňa 6.12.2017, deti 3. a 4. ročníka mali
možnosť zhliadnuť nielen krásne, ale i poučné divadlo
s názvom Škaredé káčatko od svetoznámeho dánskeho
rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Hoci je táto
rozprávka známa i najmenším deťom, opäť sa naskytol
priestor popremýšľať nad mnohými úskaliami i v dnešnom
živote a zodpovedať si tak na mnohé otázky. Aké je to
byť „iný“? Akú majú vlastne váhu slová? Je možné
ovplyvniť svojím konaním životy ľudí okolo seba?
A ako? Divadelné predstavenie bolo pre deti pútavé,
pretože bolo plné humoru a hravosti.

Volejbal bol pôvodne len halový šport.
V roku
1920, 25 rokov po jeho
vymyslení, vznikol aj plážový volejbal.
Samotná kocka lega
unesie 432 kg tlaku,
kým pukne.
Svetový rekord v najvzdialenejšom lete
papierového lietadla je 69,1 metra.

Najdlhší bicykel na svete
meria 35,7886 metra. Bicykel
je dvojmiestny. Zložili ho
v Holandsku.
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Pán drotár Juraj Šerík, majster ľudovej
umeleckej výroby, spestril deň všetkým
žiakom 4. ročníka na Základnej škole
v Turzovke pred vianočnými sviatkami dňa
19.12.2017. Nielenže obohatil deti mnohými
zaujímavosťami o ťažkom živote drotárov
v minulosti, zároveň im ukázal svoje vlastné
drotárske pomôcky a výrobky. Žiaci si mali
možnosť vyskúšať prácu s drôtom a v tomto
predvianočnom čase si
vytvorili
krásne
hviezdičky na stromček, ale aj prstienky. Snáď im
utkvie v pamäti tento deň a budú mať taktiež na
pamäti a hlavne v srdci, že je dôležité ctiť si prácu
našich predkov a zachovávať takéto remeslá
i ďalším generáciám. Bez nezištnej pomoci pána
Vladimíra Gajdičiara (Občianske združenie
Rozviažme im krídla), by sme však pána drotára
ani nemali možnosť spoznať. Nielenže žiakom pána drotára, ktorý takmer
nevidí, doviezol, ale žiakom i pomáhal pri práci s drôtom.

Piatok 24.11.2017 bol v školskom klube slávnostný. Deti spievali rôzne
piesne a súťažili o titul Slávik ŠKD.
Spievalo 35 detí, za výkon a odvahu všetci dostali malú odmenu.
Titul Slávik ŠKD si vyspievali:
Ella Talová, Miška Lašová, Tamara Kubošníková, Julka Maďariová,
Terezka Mohelníková, Tomáš Ďurkáč, Soňa Kaduchová, Martinka
Marcová, Kristína Bebčáková.
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Vianoce sa blížia a prípravy na ne sú v plnom prúde. Nezaháľajú ani deti
v školskom klube. Vo štvrtok 7. decembra 2017 piekli a zdobili v školskej
kuchynke medovníky.
Chodby a triedy krásne vyzdobili vianočnými a zimnými motívmi
s pomocou pani vychovávateliek.

Vianočné trhy a Turzovský kermaš sa v našom meste konal 15.16.12.2017 na pešej zóne. Na pódiu vystúpilo množstvo ľudových
súborov, v stánkoch to voňalo dobrotami a predávali sa rôzne vianočné
dekorácie a darčeky. Deti zo školského klubu si to nemohli nechať ujsť.
Veď je to iba raz v roku a vianočná atmosféra je neopakovateľná.
Zastavovali sa hlavne pri hračkách, no najviac času strávili pri betleheme
a živých ovečkách.
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Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Sú najzaujímavejšie,
najbohatšie, plné lásky a porozumenia. Samotné prípravy na Vianoce
majú svoje čaro. Rôzne výzdoby, dekorácie, svetielka, vôňa medovníkov
a koláčov, vôňa vanilky a škorice, ozdoby na stromček, to všetko sú
Vianoce. Každý sa na ne dlho pripravuje, aby na štedrovečernom stole nič
nechýbalo. V predvianočnom čase aj deti v ŠKD začínajú tvoriť malé
umelecké diela, aby nimi urobili radosť svojim blízkym a tiež prispeli
svojou zručnosťou a tvorivým duchom k výzdobe domova.

Každoročne sa deti zo školského klubu stretávajú pri stromčeku.
Jednotlivé oddelenia si pripravujú vianočný program zostavený z básní,
piesní a hudobného doprovodu. Tak tomu bolo aj 21.12.2017, kedy sa
deti stretli v školskej jedálni a prežili pekné popoludnie s krásnym
programom. Mali pozvaného aj hosťa – žiaka našej školy Milana Laša,
ktorý program doplnil hrou na heligónke. Pre deti pripravili pani
vychovávateľky sladké pohostenie a všetky deti mali pod stromčekom
malý darček.
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Keď niečo po chodbe rozvoniava, nemusia to byť
iba koláčiky. V školskom klube si deti vyrábali
24.1.2018 malé mydielka v tvare morských
živočíchov. Vybrali si farbu a pridali aj vôňu.
Potom už stačilo len mydlovú hmotu roztopiť
v „mikrovlnke“ a naliať do foriem. Malé
mydielka rýchlo stuhli a deti mali zo svojej práce
veľkú radosť.

Pani Zima je na sneh trochu skúpa. Keď napadol, najväčšiu radosť mali
deti. V školskom klube šantili v januári na snehu každý deň a využili
čerstvú nádielku snehu.
Najskôr si užili bobovanie, šmýkanie, guľovanie, váľanie v snehu.
Pokúšali sa zo snehu aj niečo postaviť, ale no sa im moc nedarili. Ich
snahu zachránil iba malý snehuliačik.

V dňoch 13.-14.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo
matematickej pytagoriády 3.-8. ročníka. Úlohy riešilo 76 žiakov,
z nich bolo 11 úspešných.
V 3. ročníku úspešní riešitelia neboli.
Vo 4. ročníku boli 4 úspešní riešitelia:
1. Ema Jančíková 4.A
2. Kristína Belková 4.B
3. Adam Polka 4.A
4. Michal Baranec 4.B
V 5. ročníku bolo 5 úspešných riešiteľov:
1. Laura Marcineková 5.B
2. Ján Kapusniak 5.B
3. Júlia Pavlišinová 5.A
4. Šimon Hranec 5.C
5. Valéria Staníková 5.A
V 6. ročníku bola 1 úspešná riešiteľka:
1. Sofia Ševcová 6.B
V 7. ročníku bola 1 úspešná riešiteľka:
1. Radoslava Andrášková 7.C
V 8. ročníku úspešní riešitelia neboli.
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Hojnosti, prajnosti, úrodajnosti, v komorách, stodolách všetkého
dosti.....takto si vinšovali mladí Kysučania na Štedrý deň.
Aj v našej škole sme si 5.12.2017 pripomenuli zvyky štedrého dňa
v minulosti. Zaspomínali sme si na výzdobu vianočného stromčeka
kedysi. Chvíle spomienok nám spríjemnili betlehemci s vianočnými
vinšami a koledami. Nechýbali ani hricovia oblečení v kožušinových
vestách, ktoré zdobili krepové stuhy. Na hlavách mali masky a na
opaskoch zvonce /chraptoky/. Triasli nimi a vytvárali nezabudnuteľnú
atmosféru Vianoc. Deti spoznali jednu z tradícií, ktorá sa u nás zachovala
dodnes. V rámci spolupráce s čadčianskym Kericom a podpory
interkultúrnych vzťahov našu školu navštívili dobrovoľníčky z Rakúska
a Francúzska (Laëtitia Lecomte a Theresa Telser) počas prezentácie
vianočných zvykov. Prezradili nám, že naše tradície sú pre ne veľmi
zaujímavé s nádychom exotiky.

V závere si žiaci mohli vyskúšať výrobu vlastnej domácej kolekcie, ktorá
im nielenže chutila ale sa im aj vydarila.
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Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy sa
každoročne
zúčastňujú
na
podujatí
organizovanom združením KERIC v Čadci
pod názvom Medzinárodné Vianoce.
Rovnako to bolo aj 20. 12. 2017, keď sa
žiaci zo šiesteho až ôsmeho ročníka v čase krátko pred Vianocami mohli
stretnúť s dobrovoľníkmi z Talianska,
Rakúska,
Mexika,
Francúzska
a Argentíny, ktorí im priblížili najkrajšie
sviatky v roku v ich rodnej krajine.
Formou
komunikačných
aktivít
v angličtine spoznávali, aké rôznorodé
jedlá a zvyky praktizujú ľudia v iných krajinách, zatancovali si typický
tanec temperamentných Argentínčanov, zistili, že Vianoce môžu byť aj
v lete a zacítili vôňu „maté“, ktoré ich dobíja energiou. V krajine, ktorá sa
môže pýšiť Eiffelovou vežou sa naučili spievať typickú vianočnú koledu
vo francúzštine a prebrúsiť svoje jazyky na typickom „rrrr“ Francúzov
a zároveň spoznali, že ľudia sa bežne zdravia letmým bozkom.
V Taliansku sa dozvedeli , že ich vianočné menu sa líši od nášho
prinajmenšom v múčnikoch ako aj v čase rozdávania darčekov svojim
blízkym. Deti si zahrali tzv. Memory Game alebo „pexeso,“ či
zatancovali „metlový tanec.“ Svojim krátkym, náučným kvízom
priblížila typické zvyky počas Vianoc v Rakúsku aj dobrovoľníčka
Theressa, ktorá im ukázala pôvodnú podobu adventného venca, ktorý mal
kedysi dvadsaťštyri sviečok a mnoho iných zaujímavostí. Poslednou
zastávkou bolo slnečné Mexiko, kde si žiaci zahrali hru BINGO, v ktorej
sa naučili zopár slov v španielčine, a ktorú v Mexiku bežne v rodinách
hrajú počas Vianoc. Naši žiaci zistili, že jazyk nie je nevyhnutné učiť len
v škole, ale je nevyhnutné ho používať a komunikovať pri každej
príležitosti. Veríme, že nadobudli nové poznatky a budú sa tešiť na ďalšie
Vianoce v Kericu. Želáme požehnané Vianoce.
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Dňa 11.12.2017 sa naši prváci pripravovali na Vianoce výrobou
dekoračných vianočných svietnikov. I oni tak chceli prispieť k vianočnej
atmosfére. Vznikli tak krásne svietniky, z ktorých mali všetci veľkú
radosť. Výstavkou výrobkov sme vyzdobili priestory našej chodby, aby
sme potešili i ostatných spolužiakov. Posledný vianočný týždeň obdarujú
deti svietnikom svojich rodičov.

Vo štvrtok 30.11.2017 sa žiaci 2. ročníkov zúčastnili Vianočných
tvorivých dielní. V predvianočnom čase spolu strávili príjemné
popoludnie pri zhotovovaní dekorácie snehuliačika. Všetko začalo
premenou triedy na malú dielnu. Už v tom okamihu sa radostná nálada
dala cítiť vo vzduchu. Výroba ozdôb bola pestrá a zaujímavá. Výtvory
detí skrášľujú priestory našej školy.
Do činnosti sa zapojilo 18 detí. Za krásne dielka a usilovnosť dostali deti
malú sladkú odmenu. Na Vianočných tvorivých dielňach tak deti 2.
ročníkov otvorili už adventný čas príprav na Vianoce.
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Vianoce sa jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania svetla
z Betlehema. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby
sa pokoj, mier a porozumenie šíri v našom vnútri, v našich životoch
i v našom okolí.
V tomto predvianočnom období sa žiaci 3. ročníkov stretli na tvorivých
dielňach práve na Mikuláša 6.12.2017. Každý si vyrobil krásny svietnik,
ktorým si bude aj doma dotvárať vianočnú atmosféru. Pri tvorbe im
s láskou pomáhali pani učiteľky Bajáková , Korčeková a Sobčáková.

Mesiac december sa u mnohých detí a pedagógov našej školy nesie
v duchu tvorivých dielní a výroby krásnych predmetov, pozdravov, prác.
V našom prípade vznikli prekrásne banky i vďaka pani Zuzanke
Oravcovej, ktorá nám zohnala čisté sklenené banky. Tie deti
4.A v mesiaci december postupne dotvárali pomocou vitrážových farieb
a vznikli očarujúce dielka. Vitrážové farby využili zároveň i v rámci
vyučovania výtvarnej výchovy žiaci 6.A a dotvorili sklíčka. Všetky práce
sú úžasné a ozdobia tak nejeden vianočný stromček v domácnostiach
našich detí, ale taktiež priestory školy. Opäť nejeden z dôkazov, že deti
našej školy sú čarovné a tvorivé bytosti.
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1.1.153 pred Kristom: v rímskom konzulátnom kalendári sa 1.január
zadefinoval ako začiatok roka. Dovtedy rok začínal 1.marca. (2170 r.)
1.1.1788: začali vychádzať noviny The Times v Spojenom kráľovstve
(230 r.)
1.1.1993: rozdelenie Česko – Slovenska. Vznik dvoch samostatných
štátov – Slovenska a Česka. (25 r.)
1.1.1863: narodil sa Pierre de Coubertin, francúzsky pedagóg a historik,
zakladateľ moderných Olympijských hier. Jeho heslo znelo: „Nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. (155 r.)

4.1.1643: narodil sa Isaac Newton, anglický fyzik a filozof. (375 r.)
6.1.1838: Samuel Morse uskutočnil prvé úspešné pokusy s elektrickým
telegrafom. (180 r.)
10.1.1863: v Londýne bol sprevádzkovaný prvý úsek metra. (155 r.)
19.1.1983: na trh bol uvedený revolučný osobný počítač Apple Lisa. (35)
19.1.1993: Slovenskú republiku prijali do OSN a pred budovou v New
Yorku vztýčili slovenskú vlajku. (25 r.)
23.1.1843: Jacob Christoph Rad získal patent na kockový cukor. (175 r.)
28.1.1958: spoločnosť LEGO si patentovala dizajn svojich kociek. (60 r.)

Kto je najmúdrejší na svete? Predsa Všetkovedko. Veľký súboj
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími druhákmi, tretiakmi, štvrtákmi
a piatakmi sa na našej škole uskutočnil 30.11.2017. Spolu sa ho
zúčastnilo 38 žiakov.

Súťažný test pre druhákov mal 24 otázok, súťažný test pre tretiakov,
štvrtákov a piatakov 30 otázok. Na jeho vyriešenie mali všetci 40 minút.
Pri každej otázke boli štyri možnosti, iba jedna z nich však správna.
Vyhodnotenie a ceny nám boli zaslané koncom januára 2018 a žiaci ich
dostali spolu s polročným vysvedčením.
Titul Všetkovedko získali:
11.miesto: Rebeca Chnúriková, 2.C
17.miesto: Ella Talová, 2.A
24.miesto: Zuzana Cvinčeková, 2.A
31.miesto: Jakub Krištof, 3.A
38.miesto: Jozef Kubroš, 3.A
38.miesto: Miriam Mravcová, 3.C
Všetkovedko školy
6.miesto: Laura Marcineková, 5.B
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Ostatní žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, získali titul Všetkovedkov učeň.
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Kto nevarí, nie je „in“
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka
ZŠ (T5-2017). Testy písalo spolu 45 080 žiakov 5. ročníka ZŠ.
Testovanie bolo na našej škole z matematiky a slovenského jazyka. Ako
obstáli naši piataci?
Najlepší z 5.A
MAT SLJ Najlepší z 5.C
MAT SJL
Pavlišinová Júlia
90
96,7 Kulla Tadeáš
93,3 93,3
Krišica Andrej
90
86,7 Kapusňáková Zuzana 93,3 86,7
Vlčková Valéria
83,3 86,7 Hranec Šimon
80
90
Korduliak Juraj
86,7 80
Bobovčáková Katka 76,7 93,3
Kopásková Ema
80
86,7 Barčáková Barbora 86,7 86,7
Korduliaková Lucia 80
83,3 Tkáčik Dávid
80
80
Staník Samuel
73,3 83,3 Janec Marek
86,7 66,7
Bohdaň Jakub
83,3 70
Najlepší z 5.B
Marcineková laura 100
100
Barčák Viliam
90
93,3
Stolárik Adam
80
96,7
Kapusniak Ján
93,3 80
Hrivíková Mária
63,3 90

Pomaly sa blíži deň, kedy sa budú musieť deviataci
rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké
rozhodnutie a závisí od neho časť ich budúcnosti.
Budú sa stretávať s novými ľuďmi, ale zmení sa aj ich
životný štýl, ktorým budú žiť.
Dom kultúry v Čadci sa stal výstaviskom Dní voľby
povolania pod názvom EXPO KARIÉRA, ktoré
organizovalo CPPaP v Čadci. Striedali sa tu deviataci
z celého okresu. Tí naši si prišli pozrieť možnosti štúdia na SŠ 30.1.2018.
Dni voľby povolania boli zamerané na prezentáciu SŠ so sprievodným
programom ukážok manuálnej zručnosti žiakov.
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Čo potrebujeme: 2 toastový chlieb ☺1 nátierkové maslo ☺ 5 dg šunky
(plátky) ☺3 mladá cibuľka ☺ 3 ks syrokrém ☺ 2 uvarené vajcia ☺
horčica ☺ krátke špajdle ☺
Do šunkovej
nátierky nakrájam
nadrobno šunku.

Do misky dám polovicu
nátierkového masla
a jeden syrokrém.

Pridám šunku
a všetko zamiešam.
Nátierka je hotová.

Pridám dve malé
lyžičky plnotučnej
horčice.

Do druhej misky dám druhú polovicu
nátierkového masla a 2 syrokrémy. Je to
základ na vajíčkovú nátierku.
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Cez tlačítko nakrájam 2 vajcia, pridám nadrobno nakrájanú
cibuľku a všetko zamiešam. Obe nátierky sú hotové.

Hotové toasty priečne
rozrežem tak, aby som mal
4 trojuholníky. Do každého
zapichnem špajdľu.

Na toasty natieram
vajíčkovú nátierku.

Ja natieram šunkovú
nátierku. 3 toasty
natrieme, dávame ich
na seba a štvrtým –
nenatretým
prikryjeme.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch organizovala naša škola aj
v tomto roku základný lyžiarsky kurz pre žiakov siedmeho ročníka. Konal
sa v dňoch 25. - 31. januára 2018 v lyžiarskom stredisku SKI Makov
a dá sa povedať, že podmienky aj napriek výkyvom počasia boli
optimálne. Lyžiarsky kurz je pre žiakov povinný a aj v tomto roku boli
jeho náklady hradené z príspevku Ministerstva školstva, t.j. žiaci
neuhrádzali žiaden poplatok. O kurz bol zo strany žiakov veľký záujem –
zúčastnilo sa ho 66 z celkového počtu 78 siedmakov. Venovali sa im
inštruktori lyžovania z lyžiarskej školy SKI Bernardín, ktorí žiakov
najprv rozdelili na 6 družstiev podľa aktuálnych lyžiarskych zručností.
Tých spočiatku bolo vskutku málo, veď 45 detí nemalo s lyžovaním
žiadnu skúsenosť, no o to mali väčšiu túžbu naučiť sa základnú techniku
zjazdového lyžovania a zdolať na prvý pohľad pre nich „neskutočný
kopec“ lemovaný kilometrovým vlekom. Výcvikový kurz splnil svoj cieľ
do bodky. Na konci kurzu medzi nimi už neboli žiaci, ktorí boli na
začiatku kurzu nelyžiarmi, čo značí o veľkom úsilí žiakov zdokonaľovať
sa. Všetci žiaci na záver kurzu zdolali jednoduchú slalomovú
trať, bezpečne došli „do cieľa“ za čo boli odmenení nielen pamätnými
listami ale aj sladkou odmenou. Veľká vďaka za organizáciu tohto
náročného podujatia patrí vedeniu školy ale aj pedagógom - telocvikárom
Mgr. P. Škorníkovi, Mgr. K.Kobolkovi a Mgr. Š. Malíkovi, za ich
trpezlivosť, no najmä za ich organizačný servis na svahu aj mimo neho.

47
46

Je bezpochyby správne, že i v dnešnej
konzumnej
dobe
rodičia
i učitelia
nezabúdajú na tradície a zvyky našich
predkov, ktoré sa viažu i s tými najkrajšími
sviatkami roka – s Vianocami. A tak deti 4.
ročníka dňa 7.12.2017 skĺbili tému
stravovania a prípravy jedál na hodinách
pracovného vyučovania s prípravou tradičných vianočných dobrôt, akými
sú predovšetkým voňavé medovníčky. My sme si skúsili i lepené linecké
pečivo. Drobné pečivo nielen dobre vyzeralo, ale i vynikajúco chutnalo.

Tento slogan si žiaci 4.B požičali z televíznej reklamy. Na pracovnom
vyučovaní 1.12.2017 sa stretli v školskej kuchynke. Všetci sa dali hneď
do práce, miešali , dochucovali a natierali na chlieb pomazánky. Potom už
začala veľká ochutnávka kulinárskeho umenia štvrtákov. Pochvaľovali si
vajíčkovú, lososovú i syrovú pomazánku. K dobrej hostine samozrejme
patrí i teplý bylinkový čaj. Nakoniec bol dezert. Žiaci si pripravili banány
a pomaranče v čokoláde. Najedli sa dosýta a dobrá nálada ich sprevádzala
počas celého vyučovania.
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V krytej plavárni v Čadci sa 13.12.2017 konal už VII.
ročník vianočného plávania žiakov ZŠ v piatich
kategóriách a v šiestich disciplínach. Naša škola s 12
plavcami mala zastúpenie vo všetkých disciplínach.
Zaznamenali sme aj niekoľko úspechov na medailových
miestach. Niektorým našim plavcom ušla medaila len
v sekundových rozdieloch a skončili na 4., či 5. mieste.
Žiačky 4.-5. ročníka
Žiačky 6.-7. ročníka
25m voľný spôsob
50m prsia
1. miesto: Denisa Iványiová
2. miesto: Alexandra Stuchlíková
Štafeta žiaci 4x50 m
3. miesto ZŠ Turzovka
V celkovom poradí sa naša škola umiestnila na 5. mieste.

Osemnásty január sa v našej škole niesol
v duchu Božieho slova, posolstva, ktoré nám
ponúka Biblia. V tomto školskom roku si
žiaci 5.-8.ročníka preverili svoje vedomosti
a presvedčili sa o tom, že prečítať Bibliu
a porozumieť jej odkazu
nie je vôbec
jednoduché . Tentoraz spoznali viac knihu
Genezis a evanjelium podľa Marka.
1.miesto: Dominik Andraško /8.B/
2.miesto: Ivana Pavlišinová /5.A/
3.miesto: Ladislav Sivera /9.A/ 49

Už niekoľko rokov spolupracujeme so ZŠ v Starom Měste v ČR.
Pravidelne si vymieňame záložky a samozrejme, že si prajeme aj veselé
Vianoce formou vianočných pozdravov trieda – triede. Musíme myslieť
na to s dosť veľkým predstihom, pretože určitý čas trvá aj doručenie
zásielky a chceme, aby naše priania dorazili ešte pred prázdninami.
Tešíme sa vždy aj z pozdravov žiakov partnerskej školy. V tomto
predvianočnom zhone poteší aj pozdrav a prianie krásnych Vianoc.

Každoročne od začiatku decembra zdobí chodby v pavilóne
A a B vianočný stromček, pri ktorom sa koná Mikuláš
a navodzuje tú správnu predvianočnú atmosféru, či už pri
tvorivých dielňach, pečení medovníkov a vianočných
besiedkach. Tento rok máme stromčeky požičané. O takých ste ešte
nepočuli? Sú živé a v črepníkoch. Zapožičali nám ich zo záhradníctva
v Turzovke majitelia Peter a Silvia Stuchlíkovci. Po ich odzdobení po
vianočných prázdninách nebudú zdobiť kontajner, ale budú
vrátené do záhradníctva, aby urobili radosť zákazníkom, ktorí
si ich vysadia do záhrady. Aj takýmto spôsobom učíme
žiakov myslieť ekologicky a neničiť prírodu.
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Naučiť sa dlhý text v poézii a próze a vedieť ho aj krásne predniesť, to je
umenie, ktoré si zaslúži pochvalu zvlášť vtedy, keď ide o žiakov 2.-4.
ročníka. Školské kolo sa uskutočnilo 31.1.2018. Mladí recitátori – víťazi
triednych kôl – sa veľmi snažili. Porota v oboch kategóriách mala veru
veľmi ťažkú prácu. Vybrať tých najlepších z najlepších bolo náročné. Pre
víťazov boli pripravené diplomy a krásne knihy za odmenu. Ako porota
rozhodla?
Poézia
1.miesto: Liliána Vaňková, 4.A
2.miesto: Júlia Maďariová, 2.B
3.miesto: Kristína Kapusňáková, 2.C
Próza
1.miesto: Magdaléna Frollová, 2.A
2.miesto: Zuzana Šamajová, 4.A
3.miesto: Tamara Horská, 4.B

Je tu polrok a s ním aj výsledky žiakov vo forme vysvedčenia. Je to aj
čas, aby sme sa zamysleli nad tým, kde musíme
pridať, aby to bolo na konci lepšie. Naše vedomosti
a svedomitosť sú zrkadlom známok. Jednotkári, tí
sa majú, nemusia si opravovať známky, stačí sa im
držať v nastolenom tempe. Horšie je to s nami
ostatnými. Buď pridáme a budú lepšie známky,
alebo niektorí sa stanú ešte väčšími lajdákmi.
Každý má na výber, ktorým smerom sa bude
uberať a uvedomiť si, že to nie je tipovacia súťaž,
ale náročná práca.
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OCHRANÁRIK
Výtvarná súťaž „Ochranárik tiesňové volanie 112“ sa
každoročne koná pod záštitou MV SR. Okresné kolo
súťaže zorganizoval Okresný úrad Čadca. Pre rok 2017
boli vyhlásené 4 kategórie, do ktorých sa zapojilo 36
škôl s 265 prácami. Náš žiak Samuel Polák z 3.C sa
v kategórii ZŠ I. stupeň umiestnil so svojou prácou na
3.mieste. Cenu mu prišli odovzdať z odboru krízového
riadenia 4.12.2017.
STROM ŽELANÍ
Už
niekoľko
rokov
v našej
škole
máme
v predvianočnom období na chodbe pavilónu A Strom
želaní. Žiaci píšu svoje priania a vešajú ich na tento
zázračný strom. Zároveň tak vytvárajú aj jeho
výzdobu. Sú to želania, kde nemyslia na seba, ale na
svojich rodičov, súrodencov a spolužiakov. Stojí za to
pozastaviť sa pri strome, prečítať si jednotlivé odkazy,
na chvíľu sa zamyslieť a pridať to svoje želanie pre ostatných.
MIKULÁŠ V MESTE
Deti z Turzovky privítali 5.12.2017 večer pred
kultúrnym domom Mikuláša, ktorý rozsvietil
veľký vianočný stromček a rozdával darčeky
v podobe sladkých balíčkov. Toto si nemohli
nechať ujsť malí ani veľkí žiaci.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Okresné kolo matematickej olympiády 5. ročníka sa
konalo 24. januára 2018 v Čadci. Celkovo úlohy riešilo
29 žiakov, z nich bolo 13 úspešných riešiteľov. Našu
školu reprezentovali dve žiačky
5.A triedy Júlia Pavlišinová a Ema
Kopásková. Dievčatám sa darilo, zaradili sa medzi
úspešné riešiteľky. Júlia Pavlišinová sa umiestnila na
3. mieste a Ema Kopásková na 8. mieste.
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OLYMPIÁDA ZO SJL
V CVČ v Čadci sa konalo okresné kolo 29.11.2017, na ktorom sa
zúčastnil aj náš žiak Andrej Škuta z 9.A. Získané body mu však nestačili
na úspešného riešiteľa.
VYBÍJANÁ – NAJMLADŠÍ ŽIACI
Vo štvrtok, 16.11. 2017, sa turzovskí štvrtáci zúčastnili Okresného kola
vo vybíjanej mladších žiačok a žiakov v Čadci. Bolo to ich prvé športové
vystúpenie mimo školy. Všetci boli plní očakávania. Na ihrisku odovzdali
všetky svoje sily a získané skúsenosti. Napriek tomu sa im nepodarilo
vystúpiť na stupne víťazov. Zostali tesne pred bránou víťazov a umiestnili
sa na 4. mieste. Už teraz sa tešia na podobné športové podujatie.
Našu školu reprezentovali:Timko Staník, Adamko Polka, Peťko Zbojek,
Dávidko Šuterík, Alex Kadlubec, Saška Bugalová, Ivanka Gajdičiarová,
Emka Jančíková,Pavlínka Mročková, Timka Sadleková, Julka Hadrabová
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 30.11.2017 sa na Strednej odbornej
škole technickej v Čadci konalo okresné
kolo technickej olympiády. Súťaž
pozostávala z dvoch častí - teoretickej
a praktickej. Žiaci z našej školy sa v silnej
konkurencii nestratili. Dvojica súťažiacich
Viktor Nistler a Šimon Mekiňa sa
umiestnili na 8. mieste a žiačka 7.A triedy Ingrid Matejíková obsadila 3.
miesto. K úspechu gratulujeme.
STOLNÝ TENIS
Dňa 29. 11. 2017 sa v Čadčianskej športovej
hale konalo okresné kolo 4-členných družstiev
v stolnom tenise. Organizátorom podujatia bolo
CVČ Čadca. Školu reprezentovali:
Michal Miženko, Šimon Mekiňa, Adam
Stolárik, Filip Čuboň a Martin Janetka.
V silnej konkurencii sa našim žiakom síce
nepodarilo postúpiť, ale zmerali si sily aj
s mnohými hráčmi, ktorí reprezentujú družstvá Čadce v piatej až deviatej
lige. Celkový dojem, z tohto športového zápolenia, bol pozitívny a určite
nabudil našich reprezentantov k častejšiemu a usilovnejšiemu trénovaniu.
Družstvo našej školy sa umiestnilo na 5. mieste.
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VIANOČNÝ STROMČEK KEDYSI...
Na hodinách sveta práce si žiaci ôsmeho a piateho
ročníka vyskúšali prípravu medovníkov a výrobu
domácej kolekcie na vianočný stromček. Spoznali spôsob
ako si kedysi ľudia vyrábali kolekciu, keď nemali toľko
možností výberu ako dnes. Kolekcia im nielenže chutila
ale niektorí si ju vyskúšali vyrobiť aj doma. Výrobky
žiakov ozdobili stromčeky na chodbách. Okrem
medovníkov na stromček povesili aj orechy, sušené jabĺčka, či pomaranč.
VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKÉHO PROJEKTU
Do Súťaže o „Najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice“ sa prihlásilo 243 školských knižníc v ZŠ
a SŠ s celkovým počtom 46 582 účastníkov podujatí.
Súťaž sa uskutočnila 23.10.2017. Naša školská
knižnica obsadila 8.miesto a ocenená bola zvláštnou
cenou Klubu mladých čitateľov Albatros, ktorý nám venoval ako prvej
základnej škole mimo poradia víťazov knihy v sume 150 € do školskej
knižnice.
Zdroje: www.google.sk www.pinterest.com www.beruska8.cz
www.gify.nou.cz
http://www.zasmejse.cz/ http://www.rehot.sk/
časopis Skaut, Receptíky pre malých kuchárov (Pavol Drobný)

1. 12 metrov
2. 1.príklad = 24, 2.príklad = 36, 3.príklad = 12
3. 36, 42, 12, 24
4. zelená a červená príšerka sa stretne v bludisku
5. 9 + 6 = 15 (5 . 3 = 15)
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