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Žiacka školská 

rada 
 

 

Vedenie žiackej školskej rady 

Predseda Adela Horčičiaková IX.C 

Podpredseda Kristína Šporíková IX.B 

 

Zástupcovia jednotlivých tried na školský rok 2018/2019 

Trieda Meno a Priezvisko 

V.A Ema Jančíková 

V.B Tima Sadleková 

V.C Stella Dunajová 

VI.A Andrej Krišica 

VI.B Ján Kapusniak 

VI.C Zuzana Kapusniaková 

VII.A Petra Strýčková 

VII.B Sofia Ševcová 

VII.C Martin Koza 

VIII.A Beáta Matejíková 

VIII.B Denis Špiriak 

VIII.C Karolína Jarošová 

IX.A Martin Janetka 

IX.B Kristína Šporíková 

IX.C Adela Horčičiaková 

 

Zástupcovia pedagogického zboru 

Mgr. Alena Janišová 

Mgr. Monika Janíková 
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Uplynuli dva 

mesiace letných 

prázdnin. Veríme, 

že boli plné 

pekných zážitkov.  

Dňa 3. 9. 2018 

pani riaditeľka 

srdečne privítala 

žiakov a pedagógov, no najmä našich prváčikov na 

slávnostnom otvorení nového školského roka. 

Čaká nás svet objavovania prírody, pochopenia 

zázrakov techniky, ale aj 

miesta človeka v ľudskej 

spoločnosti cez krásu a 

poéziu materinského jazyka 

či zdokonaľovaní sa 

v cudzích jazykoch. 

V závere sme si popriali veľa úspechov, aby školský rok bol plný 

zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili 

sa zo spoločenských a športových podujatí a aby sme v našej škole vždy 

našli človeka, ktorý nás podporí, pomôže. 
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               Jesenné: 
                     →31. októbra - 2. novembra 2018, 
                         začiatok vyučovania po prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok)  

   Vianočné: 
                → 23. decembra 2018 - 7. januára 2019, 
                 začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok) 

      Polročné:  
               → 1. februára 2019, 
                začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára 2019 (pondelok) 

          Jarné:  

              →4 . marca 2019 - 8. marca 2019,  
                 začiatok vyučovania po prázdninách 11. marca 2019 (pondelok) 

         Veľkonočné: 
              → 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019,  
                 začiatok vyučovania po prázdninách 24. apríla 2019 (streda) 

                 Letné:  

              →1. júla 2019 - 31. augusta 2019,  

                 začiatok vyučovania po prázdninách 2. septembra 2019 (pondelok) 
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Významné osobnosti našej prvej republiky

Vzhľadom na to, že 22. októbra 2018, teda len šesť dní pred dátumom vzniku ČSR, sme 

si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, pokúsili sme sa spojiť dve 

podujatia do jedného. Podujatie, ktoré sme nazvali „Významné osobnosti našej prvej 

nezávislosti“, sme rozdelili do dvoch navzájom prepojených častí. Deviataci mali 

možnosť vyhľadávať v odporúčanej literatúre v školskej knižnici informácie 

o osobnostiach, s ktorými sa stretli počas vyučovacích hodín a ktoré zohrali dôležitú 

úlohu pri vzniku Česko-Slovenska. Vybrali sme Milana Hodžu, Vavra Šrobára, Andreja 

Hlinku a Matúša Dulu. 

Samotné podujatie sa uskutočnilo 22. októbra 2018. V školskej knižnici sa konal 

súťažný kvíz venovaný vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Kvízu sa 

zúčastnili štyri skupiny žiakov. Výsledkom spolupráce každej zo skupín bol poster, 

pomocou ktorého predstavili ďalším účastníkom akcie jedného zo známych Slovákov. 

V porote, ktorá hodnotila vedomosti  i prezenčné schopnosti súťažiacich, zasadli 

primátor Turzovky pán Ľubomír Golis, pani riaditeľka ZŠ Terézia Šupolová, 

pedagógovia Eva Dodeková a Branislav Večerík. Poslední dvaja sa zároveň najviac 

podieľali na príprave a realizácii celého podujatia. Žiaci najprv odpovedali na otázky 

z histórie ČSR a následne predstavili svoje výstupy, v ktorých porote a obecenstvu 

zloženému zo spolužiakov priblížili svoj pohľad na opisovanú osobnosť. Po skončení 

kvízu sa všetci prítomní stretli pri pamätníku k vzniku ČSR, ktorý sa nachádza 

v blízkosti školy priamo v Turzovke. Tu si pripomenuli v malom predstihu sté výročie 

našej prvej nezávislosti krátkym príhovorom pána primátora a  jednej zo žiačok ako aj 

položením venca a vzdaním holdu veľkému Slovákovi.  

O štyri dni neskôr sa iná časť našich deviatakov pustila do praktického využitia 

získaných vedomostí takpovediac priamo v teréne. Vedenie školy im umožnilo 

navštíviť významné miesta spojené so životom alebo smrťou slávnych spolutvorcov 

prvej republiky a pripomenúť si tu ich pamiatku. Takto mohli mladí Turzovčania 

zamieriť do Černovej a Ružomberka, na miesta neodmysliteľne späté s Andrejom 

Hlinkom. Zavítali i do Liskovej a Sučian, rodísk Vavra Šrobára a Milana Hodžu. Na 

záver si uctili výročie vzniku Česko-slovenskej republiky položením vencov na hroboch 

Matúša Dulu a spomínaného Milana Hodžu na Národnom cintoríne v Martine. Na 

každom z týchto miest si žiaci krátkym príspevkom opätovne pripomenuli význam 

danej osobnosti v súvislosti s 28. a 30. októbrom 1918. Pri pamätníkoch, sochách, 

náhrobných kameňoch alebo pamätných tabuliach na chvíľu tak povediac  zastal čas 

a napriek už storočnému nánosu dejín tieto osobnosti cez svoj odkaz, výroky a životné 

osudy akoby tu stále boli s nami. 

Udalosti, akými boli pre nás vznik Česko-slovenskej republiky a podpísanie Martinskej 

deklarácie, sú a vždy budú pre náš národ významnými historickými medzníkmi. Pod 

týmito dejinnými míľnikmi sú nezmazateľne podpísaní mnohí výnimoční Slováci, 

ktorých mená patria nielen do učebníc, ale mali by byť základnými kameňmi národného 

sebavedomia nás, ich potomkov. Na to, aby sme mohli byť na niečo hrdí, musíme 

v prvom rade o tom vedieť čo možno najviac. Myslíme, že aj takouto akciou sme 

prispeli na Základnej škole v Turzovke k tomu, aby si mladí Turzovčania uvedomili, že 

slávnych Slovákov nie je vôbec málo, len je potrebné chcieť ich spoznať.  
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Postery žiakov o osobnostiach 

 

  
         

Socha Andreja Hlinku                     Turzovčania pri hrobe Matúša           

              v Ružomberku                            Dulu na Národnom  cintoríne  

                                                                                  v Martine 
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                            Milan HODŽA 

Sučany (1878) – Clearwater (1944) 

 
 prvý slovenský predseda vlády 

Československej republiky 

v medzivojnovom období 

 „Vzájomné ekonomické prepojenie 

celého európskeho kontinentu by 

malo byť samozrejmosťou ...“ 

Andrej HLINKA 

Černová (1864) – Ružomberok (1938) 

 
 politik a katolícky kňaz 

 „Povedzme si otvorene, že sme za 

orientáciu československú. 

Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa 

nevydarilo, musíme sa rozísť.“ 

 

Vavro ŠROBÁR 

Lisková (1867) – Olomouc (1950) 

 
 ústredná postava slovenskej politiky 

počas prvej ČSR 

 prvý splnomocnený minister pre 

správu Slovenska 

 „…žiadame bezpodmienečné 

uznanie práva na sebaurčenie 

všetkých národov nielen za 

hranicami našej monarchie, ale aj 

národov Rakúsko-Uhorska, teda aj 

uhorskej vetvy československého 

kmeňa.“ 

 

Matúš DULA 

Blatnica (1846) – Ružomberok (1926) 

 
 ako predseda Slovenskej národnej 

rady hlavný signatár Martinskej 

deklarácie 

 „Slovenská národná strana stojí na 

stanovisku bezpodmienečného a 

bezvýhradného samourčovacieho 

práva slovenského národa a na tomto 

základe uplatňuje pre slovenský 

národ účasť na utvorení 

samostatného štátu, pozostávajúceho 

zo Slovenska, Čiech, Moravy a 

Sliezska. Matúš Dula. 
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50 rokov mesta 
 

 

V tomto roku si naše mesto 

pripomína 50 rokov od udelenia štatútu mesta.  

Pri tejto príležitosti bola vo výstavných priestoroch 

KaSS nainštalovaná výstava, ktorá na fotografiách 

zachytáva premeny mesta. Starší spomínali, mladší 

s údivom sledovali ako sa Turzovka za pomerne 

krátky čas zmenila na moderné mestečko. V rámci vyučovania si výstavu 

pozreli žiaci 4.- 9.ročníka. 
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26. september 
už niekoľko rokov patrí  

Európskemu dňu 

jazykov. Vyhlásený bol  

Radou Európy v roku 

2001. Cieľom je 

upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj 

viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho 

porozumenia i celoživotného vzdelávania.  

Naša škola sa zapojila do tohto projektu po prvýkrát. 

Na hodinách angličtiny a nemčiny 

žiaci prezentovali jednotlivé európske 

krajiny. Túto úlohu žiaci poňali veľmi 

netradične a interaktívne. 

Žiaci prostredníctvom nahrávok 

odhaľovali európske 

jazyky, čo bolo 

mnohokrát veľmi 

náročné. Nechýbali  ani kvízy odhaľujúce vedomostné 

znalosti žiakov.  

Ďalší žiaci 

vyrobili európske 

vlajky a papierové 

tričká s lexikou 

príslušnej krajiny. 

V skupinách 

uvažovali, prečo je 

dôležité učiť sa 

cudzí jazyk a aké výhody im táto znalosť 

prinesie.Výsledky svojej práce prezentovali na 

chodbe školy prostredníctvom Stromu Európskeho dňa jazykov.   
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Žiaci 1. stupňa si pripomenuli Európsky týždeň športu zapojením sa do 

rôznych športovo-pohybových aktivít. Po rytmickom aeróbnom cvičení v 

podobe zumby si triedne kolektívy 3. a 4. ročníka zasúťažili v 

ľahkoatletickej športovej disciplíne.  

Štafetový beh odbehla v 3. ročníku najrýchlejšie trieda 3.C, vo 4. ročníku 

trieda 4.A. Dostatok pohybu na čerstvom vzduchu je nevyhnutný pre 

zachovanie zdravia, preto by mal byť  súčasťou nášho každodenného 

života. 
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Naša Základná škola neostala bokom od uvedenej výzvy a zorganizovala 

pre deti, žiakov školy niekoľko zaujímavých podujatí. Boli to turnaje vo 

vybíjanej, prehadzovanej a vo volejbale a Atletická liga školy. Všetkých 

športových aktivít sa zúčastnilo spolu 134 žiakov 5. - 9. roč., ktorí podali 

pekné výkony. Išlo o to, aby si žiaci pestovali k športu vzťah aj mimo 

vyučovania, čo ich účasť a radosť z dosiahnutých výkonov aj potvrdila. 

Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev žiakov 8. a 9. ročníka – 17. 9. 

CELKOVÉ PORADIE: 1. miesto 9. C 

                                       2. miesto 8. A 

                                       3. miesto 9. A 

 

Atletická liga školy 2018 – atletický štvorboj – 18. – 19. 9. 2018 

ROČNÍKOVÍ ŠAMPIÓNI 

 

                                        Beh           Hod               Skok       Cezpoľný beh 

                                       60 m      kriketkou        do diaľky         500 m 

7. ročník 

Gabriela Kubačáková  9,84 s       16,5 m           332 cm           1min 20s 

Samuel Steiniger          8,75 s        35 m              414 cm           1min 12s 

8. ročník 

Michaela Kubačková   9,09 s         35 m            368 cm           1min 17 s 

Miroslav Gernát           8,50 s         47 m            415 cm           1min 11 s 

9. ročník 

Petra Kaduchová         9,25 s          20 m            329 cm          1min 23 s 

Matej Smažák              9,07 s          50 m            405 cm          1min 09 s 

 

ROČNÍKOVÍ VÍŤAZI ostatných turnajov 

Prehadzovaná zmiešaných družstiev žiakov 7. ročníka  – 1. miesto 7. A 

Vybíjaná zmiešaných družstiev žiakov 6. ročníka         –  1. miesto 6. A 

Vybíjaná zmiešaných družstiev žiakov 5. ročníka         – 1. miesto 5. B 

 

Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom blahoželáme. 
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Mosty tvorivosti  
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo v rámci 

projektu   Mosty tvorivosti - tvorivé  dielne pre režisérov a umeleckých 

vedúcich detských divadelných súborov a divadelných krúžkov  pod 

názvom Zahrajte sa s nami v divadelnej sále Domu kultúry v Čadci. 

Tvorivé dielne lektorovali režisérka Eva Matysová a jej hostia. 

 Na tomto výnimočnom podujatí 

sa zúčastnil aj detský recitačný 

kolektív Potvorky z našej 

základnej školy. Dievčatá z 

nášho súboru, rovnako ako aj 

ostatní žiaci, boli aktívnou 

súčasťou programu. Učili sa 

základy divadelnej reči a 

dýchania, vyskúšali si javiskový pohyb i pantomímu či vnímanie hudby 

telom, tvorili krátke texty, ktoré museli v krátkom časovom intervale 

zdramatizovať a predviesť ostatným. Celé stretnutie sa nieslo v duchu 

dobrej nálady, smiechu, improvizácie,  ale aj poctivej práce 

a sústredenia. 
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Bábkové divadlo v Žiline otvorilo svoje brány našim ôsmakom, aby 

poodhalili fantazijný  svet divadla a pozreli si skvelú inscenáciu Tracyho 

tiger. Nadchla nás skvelá réžia, originálna scénografia, minimalistická 

hudba a presvedčivé herecké výkony. Odchádzali sme očarení 

divadelnou mágiou, ktorá nás nútila ešte ďalej uvažovať o otázkach 

bytia. Tešíme sa na ďalšiu návštevu! 
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So Základnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí  

spolupracujeme už 11 rokov. Je to o vzájomnej výmene 

skúseností, spoznávaní kolektívov žiakov i učiteľov, ale 

hlavne o spoznávaní kultúry oboch národov, ktoré si 

boli, sú i budú 

veľmi blízke.  

V piatok 5.10.2018 sa takmer celý 

pedagogický zbor vybral na výlet 

na druhú stranu Beskýd. Na 

novovybudovanom nádvorí so 

sochou T. G. Masaryka nás už 

tradične vítali členovia Chasičky s 

ľudovým spevom. Je symbolické, že dušou tohto súboru je dlhoročná 

vedúca a učiteľka v jednej osobe pani Vierka Šimonková – Slovenka, 

rodáčka  zo Spiša. Po privítaní p. riaditeľkou Lenkou Matuškovou, 

odovzdaní malých darčekov a občerstvení smerovali naše kroky do 

mestečka Štramberk.  
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Spoločne sme navštívili Cukrárnu u Hezounů, kde sme videli výrobu 

tradičných štramberských uší. Odmenou nám boli ešte teplé štramberské 

uši, ktoré pred našimi očami upiekli. Odtiaľ už naše kroky smerovali do 

uličiek tohto malebného moravského mestečka, nad ktorým sa vypína 

Štramberská trúba. Výhľad do širokého okolia z tejto 35 m vysokej veže 

stál za výstup po niekoľkých desiatkach schodov. 

Po návrate do školy nás 

privítala cimbalová muzika 

Portáši, ktorá navodila 

uvoľnenú, príjemnú 

atmosféru, v ktorej sa potom 

niesol celý večer. V 

neformálnych rozhovoroch 

sme si vymieňali skúsenosti, 

zážitky, plánovali ďalšie 

stretnutia.  

Bodkou za príjemným večerom 

bol priateľský volejbalový zápas 

a už  teraz sa tešíme na ďalšie 

stretnutie u nás na Slovensku. Aj 

takéto neformálne stretnutia sú 

dôkazom, že Česi a Slováci majú 

k sebe stále blízko, rozumejú si 

kultúrne i jazykovo. 
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„The more you ask,  the more you learn“  

alebo „Čím viac sa budeš pýtať, tým viac sa dozvieš...“. Toto pravidlo 

sa nám potvrdilo aj dnes 20. 11. 2018, kedy si žiaci ôsmych a deviatych 

ročníkov  zmerali svoje sily v školskom kole Olympiády v anglickom 

jazyku. A o tom, že sa naši žiaci vo svete raz nestratia, sme sa presvedčili 

aj my. 

Okrem zručností z gramatiky, slovnej zásoby alebo 

čítania a počúvania s porozumením museli  v krátkom 

časovom intervale vymyslieť príbeh, ktorým porotu 

zaujali a aj pobavili a zároveň museli argumentovať  a 

presviedčať ju o svojej pravde. 

A ako to celé dopadlo? 

 

1. miesto          Martin Bórik, 9. B 

2. miesto          Andrej Sučík, 9. A 

3. miesto          Gabriela Lhoťanová, 9. C 

 

Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia. Tým, 

ktorí nás budú reprezentovať  v obvodnom kole: Good luck! 
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        Olympiáda so slovenského jazyka 

Dňa 5. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo 11. 

ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili,  

museli zvládnuť vedomostný  test,                                          

transformáciu slohového útvaru a nakoniec aj náročné 

umenie rečníctva. 

Cieľom Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov 

základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o 

sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. 

          Výsledné poradie:                                                                

1. miesto: Eva Sapietová (9.C)                                       

2. miesto: Barbora Puškárová (9.A) 

3. miesto: Vladimír Kopyčár (9.B) 

Žiačka, ktorá sa umiestnila na prvom mieste, nás 

bude 28. novembra 2018 reprezentovať v 

okresnom kole v Čadci. 

Srdečne blahoželáme! 
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Dňa 9.11.sa uskutočnilo školské kolo 9. ročníka 

Technickej olympiády. ktorá svojím obsahom 

motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  

TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. 

ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A 

pre 8.- 9.ročníky ako súťaž dvojíc).  

V kategórii B súťažilo 6 žiakov a v kategórii A 8 žiakov. 

Všetci súťažiaci zvládli teoretickú aj praktickú časť.  

Do okresného kola postupujú víťazi jednotlivých 

kategórii. 

Kategória A : Ingrid Matejíková 8. A 

Beáta Matejíková 8. A 

Kategória B : Simona Tkadlecová 7. A 
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Projekt SMART LEGO - Nadácia KIA MOTORS 

SLOVAKIA 

 

V mesiaci september naša škola 

podala žiadosť o poskytnutie 

grantu od Nadácie KIA MOTORS 

SLOVAKIA na uskutočnenie 

projektu SMART LEGO. 

V októbri našu žiadosť Nadácia 

schválila a poskytla našej škole 

grant vo výške 14 243 Eur, za 

ktoré škola nakúpila stavebnice: Lego Mindstorms, Lego 

WeDo, Lego jednoduché a hnacie stroje a tablety. 

V rámci projektu začal pracovať  na škole krúžok 

programovania a robotiky pod vedením pána učiteľa Mgr. 

Branislava Večeríka, ktorý žiadosť o grant vypracoval. Krúžok 

navštevujú žiaci, ktorí sa vopred prihlásili - chlapci a dievčatá  

zo 6. a 7. ročníka.  Aktivity krúžku budú pokračovať aj 

nasledujúci školský rok. Už teraz sa tešíme. 
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Žiačky 6. ročníka Valéria     Staníková 

a Sára Michalisková sa v  rámci 

vyhlásených projektov na hodinách biológie  

zapojili do projektu „Boj proti  obezite“. Pripravili si zaujímavú 

prezentáciu, ktorej obsahom bolo oboznámiť žiakov s termínom obezita, 

čo je jej príčinou, čo spôsobuje, ako jej  

predchádzať a zelenina ako základ 

zdravia.  

Dievčatá nezabudli prezentovať zdravé 

jedlá

, pre 

žiak

ov boli pripravené aj úlohy - výpočet 

BMI, koľko kociek cukru obsahujú 

obľúbené sladkosti, ktorý nápoj je 

najsladší a 

záverečný test.  

Pre 

najaktívnejších žiakov bola pripravená sladká 

odmena v podobe chutného ovocia. A keďže sa 

celá beseda  niesla v duchu hesla „SOM FIT!“ 

spoločne si všetci zacvičili. 

 

Tak nezabúdaj na svoje zdravie, 

zdravo sa stravuj, pravidelne sa hýb a buď fit! 
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Ekovýchovný program Strom voľby žiakom 

priblížil nevyhnutnosť separovania odpadu, 

ktorý denne produkujeme. Pokiaľ budeme 

všetci správne separovať, v komunálnom 

odpade skončí minimum odpadu. Tak 

pomôžeme nielen prírode, ale aj vlastnej 

peňaženke znížením poplatkov za 

uskladnenie odpadu na skládkach. 
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Pamätný list sv. Gorazda 
 

7. novembra 2018 bola pre našu základnú školu, ale najmä pre Kamilu 

Kobolkovú,  žiačku 8. ročníka  opäť jedným z výnimočných dní.  

V Dolnom Kubíne sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo 

slávnostné oceňovanie žiakov 

Žilinského kraja a udeľovanie 

Pamätných listov sv. Gorazda. 

Naša žiačka uspela vo výbere 

spomedzi 200 návrhov študentov a 

bola zaradená medzi 20 

najúspešnejších.  

V rámci divadelného súboru Potvorky sa prezentovala i na regionálnej 

prehliadke „Naše talenty 2018“ v Žiline s inscenáciou M. R. Štefánik – 

životná cesta. 

Za svoje študijné a umelecké výsledky a športové majstrovstvo najmä v 

mažoretkovom športe, ktorému sa 

venuje od 6 rokov 

(niekoľkonásobná majsterka 

Slovenska, druhá vicemajsterka 

Európy a majsterka sveta) a 

medzinárodnú reprezentáciu školy, 

mesta a kraja si 

prevzala 

ocenenie. 

Kamila Kobolková je príkladom pre všetky deti, že 

svojou húževnatosťou, drinou, ale predovšetkým 

vášňou k spomínaným činnostiam a tiež veľkou  

pokorou, dokáže rozvíjať svoj talent,   prepracovať sa 

k takýmto veľkým úspechom a zároveň byť 

vynikajúcou žiačkou s veľkým srdcom otvoreným pre 

každého.                                          22 

PRO SLAVIS 2018 

V piatok 16.11. bola naša škola opäť medzi vzdelávacími ustanovizňami, 

ktoré boli ocenené za svoju kvalitnú prácu na poli výchovy a 

vzdelávania. Tentoraz sme si prevzali na pôde Starej radnice v Žiline 

ocenenie za školský časopis „Čítanie pod lavicou“.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Dom Matice slovenskej 

v Žiline zorganizovali už 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a 

školských časopisov, 

slovenských i zahraničných, 

bežných i špeciálnych škôl 

„PRO SLAVIS 2018“. 

Cieľom súťaže je 

podporovať a rozvíjať 

tvorivé aktivity detí a 

mládeže v oblasti literárnej 

tvorby. Podľa slov 

predsedníčky poroty 

dokumentujú život  

škôl a školských zariadení. Školský časopis „Čítanie po lavicou“ 

vychádza už 12 rokov ako štvrťročník. Za jeho vysokou profesionalitou 

stojí nezištná práca Danice Janišovej, ktorá 

odborne vedie žiakov pri jeho tvorbe. Žiaci 

pod jej vedením systematicky zbierajú 

informácie o dianí v škole, vyhľadávajú údaje 

o významných osobnostiach či udalostiach. 

Nachádzajú sa tu aj vtipné momenty spred 

tabule. Diplom za 2. miesto získané v tomto 

roku prevzala žiačka Petra Stríčková. 

Všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe 

časopisu, ďakujeme za skvelú prácu a želáme 

veľa tvorivých nápadov pri ďalšej činnosti. 
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Aby boli cudzie jazyky ešte atraktívnejšie a žiaci prekonali jazykovú 

bariéru komunikovať v cudzom jazyku, naša škola opäť začala 

spolupracovať s dobrovoľníkmi, ktorí k nám prichádzajú z rôznych 

európskych krajín, ale aj z krajín mimo nášho kontinentu. V tomto 

školskom roku spestrí hodiny anglického a nemeckého jazyka „tiroláčka“ 

Kathi Keinprecht. Kathi je mladá dobrovoľníčka zapojená do projektu 

spolupráce školy s organizáciou 

KERIC. 

Podobne ako v predchádzajúcich 

rokoch  iní dobrovoľníci z 

rôznych krajín bude teraz Kathi 

pravidelnou súčasťou našich 

hodín. Svojou prítomnosťou 

určite spríjemní a zatraktívni 

vyučovanie cudzieho jazyka. 

Zároveň vedomosti žiakov obohatí o kultúru, zvyky, históriu i súčasnosť 

svojej rodnej krajiny. Je to mladá, sympatická študentka,  ktorá 

bezprostrednou komunikáciou dokáže žiakom, že jazyk sa dá naučiť 

hlavne vtedy, ak sa ním aj KOMUNIKUJE! 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

  24 

Deviataci v KERICU 

Aj tento rok pokračuje naša spolupráca s Kericom v Čadci. Dôkazom je 

účasť našich žiakov z 9.A na 

workshope „Štruktúrovaný dialóg.  

Primárnym cieľom je aktivizácia 

mladých ľudí a ich postupné zapojenie 

sa do lokálnej komunity formou 

miniprojektov, ako aj dosiahnuť u nich 

prirodzenú potrebu a nebojácnosť 

komunikovať v cudzom jazyku 

a prestať sa zamýšľať nad rozdielmi 

medzi ľuďmi. 

Deviataci, veľa úspechov! 
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       Linka detskej dôvery: 055/234 72 72 

       Linka detskej istoty:   116 111 

 

Schránka dôvery  

-  tu môžeš vložiť svoj postreh, nápad    

   na zlepšenie 

- môžeš informovať o probléme,   

  ktorý ťa trápi 

- nemusíš sa podpísať 

 

nájdeš ju na prízemí pavilónu A   
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So známym spevákom Robom Pappom, ktorý zažil šikanu na vlastnej 

koži, sme hovorili vážne aj s vtipom na rôzne témy týkajúce sa šikany. 

Napríklad aj o tom, ako ho počas veľkej prestávky zatvárali spolužiaci do 

skrinky na chodbe a on nikdy nestihol prísť na hodinu včas. Zaspievali 

sme si aj známe piesne nielen z jeho repertoáru. Koncert trval 60 minút 

a je zmesou hovoreného slova a piesní.  
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Bude zo mňa športovec? 

 

V mesiaci október v našej škole prebiehalo 

celoslovenské testovanie pohybových 

predpokladov žiakov 1. ročníka. Toto 

testovanie bolo realizované na základe 

Zákona o športe č.440/2015, ktorý 

schválilo Ministerstvo školstva.  

Prváci boli testovaní v deviatich 

disciplínach a na základe váhy a výšky im 

bude vydané osvedčenie, ktoré im na 

základe fyzických predpokladov pomôže 

pri výbere športu z pohľadu ich charakteru.  

Ich výsledky budú zaznamenané do 

informačného systému Národného 

športového centra. V prípade záujmu 

rodičov poslúžia pri výbere športu, pre 

ktorý má žiak najväčšie predpoklady. 
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Prváčikovia sa museli popasovať s takýmito disciplínami:  

                          

- telesná výška a telesná hmotnosť, 

- hĺbka predklonu, 

- sed-ľah, 

- opakovaná zostava s tyčou, 

- výdrž v zhybe nadhmatom, 

- skok do diaľky z miesta, 

- kotúľanie 3 lôpt, 

- člnkový beh 4x10 m, 

- vlajková naháňačka, 

- viacstupňový vytrvalostný 

člnkový beh na 20 metrov. 
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Smelo do vody 

Základný plavecký výcvik 

22.-26.10.2018 v týchto dňoch sa uskutočnil základný plavecký výcvik 

žiakov 4. ročníka. Žiaci sa zoznamovali s vodným prostredím, 

prekonávali svoj strach z vody, postupne si osvojovali splývavú polohu a 

dýchanie do 

vody.V 

posledný deň 

všetky deti 

predviedli svoje 

výkony, na 

ktoré boli 

patrične hrdé 

nielen ony, ale 

aj ich 

inštruktori z Plaveckej školy z Čadce. Záver plaveckého výcviku patril 

hrám, skákaniu, ponáraniu a šanteniu vo vode. 

 

Zdokonaľovací plavecký výcvik  

15.-19.10.2018 sa uskutočnil zdokonaľovací  plavecký výcvik pre žiakov 

6. ročníka. Počas kurzu si žiaci vyskúšali všetky plavecké spôsoby, 

potápanie a rôzne obrátky pri plávaní. Na začiatku boli aj žiaci, ktorí boli  

neplavci. Výcvik končil ukážkou plaveckých zručností. Všetci žiaci sa 

zlepšili a to svedčí o veľkom úsilí žiakov zdokonaľovať sa. Veľká vďaka 

patrí vedeniu školy za uskutočnenie plaveckého výcviku, lebo  bez ich 

podpory by sa plavecký výcvik nemohol uskutočniť.  
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Dňa 24. októbra 2018 sa 10 žiakov našej školy zúčastnilo školských 

majstrovstiev okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto základných škôl v 

zrýchlenom šachu na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci. 

Na turnaj prišlo celkovo 48 žiakov a žiačok. Systém turnaja: 7 kôl, 10 

minút na partiu pre každého hráča. 

Naši žiaci podali výkony, ktoré jasne ukazujú nehasnúci záujem a zápal o 

túto hru. Najhorúcejším želiezkom v 

ohni bola naša dlhoročná reprezentantka 

Eliška Machovčáková, ktorá sa 

umiestnila v okrese Čadca na krásnom 

druhom mieste s rovnakým počtom 

bodov (5.5) ako víťazka týchto 

školských majstrovstiev v šachu.  

O víťazstve pri rovnakom počte bodov rozhoduje buchholz - súčet 

výsledných bodov hráčov, proti ktorým hráč hral. Aj napriek tomu je 

Eliška medzi tromi postupujúcimi žiakmi na Školské majstrovstvá kraja 

Žilina žiakov a žiačok ZŠ,OGY, študentov a študentiek stredných škôl v 

zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2018 v DK v 

Čadci.  
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Darčeky pre starých rodičov 

 

 

 

 

Natrhám si kvety 

pod lesom na stráni, 

vám, starí rodičia, 

kytičku dám do dlaní. 

Hoc vlas vám šedivie 

a zrak sa zakalí, 

prijmite od detí 

 najkrajšie pozdravy. 

 Nech sa vám predĺži 

životná vaša púť, 

          želáme zo srdca, 

  vaša  vnučka i vnuk. 
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Jablko – symbol zdravia 

Tak ako každý rok aj tento oslávili žiaci prvého ročníka 

 oslávili  Deň jablka. Na začiatku vyučovania si  

 každý žiak vyrobil 

čelenku s jabĺčkom.  

Žiaci diskutovali 

o ovocí ako o zdroji 

zdravia a sily.  

Naučili sa nové 

pesničky, ktoré si 

preniesla aj na  

ďalšie predmety.  

Na matematike počítali úlohy s ovocím, na slovenskom  

jazyku písali o ovocí. Na záver pekného dňa nesmela  

chýbať ani ochutnávka jabĺčok. 

 Deti si pomaškrtili na voňavých jablkách rôznych odrôd,  

veľkostí a farieb.  
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Jeseň, pani bohatá... 

Jeseň je obľúbené obdobie maliarov a básnikov možno 

preto, lebo hýri farbami a zo dňa na deň mení svoju tvár… 

Aj my „druháci“ sme podľahli jej čaru… 

V piatok 12. októbra 

sa  žiaci 2. ročníkov 

zúčastnili jesenných 

tvorivých dielní. 

Spoločne strávili 

príjemné popoludnie 

pri zhotovovaní 

dekorácií z  

 

prírodného materiálu. 

Pri výrobe ozdôb sa 

naplno prejavila ich 

fantázia, kreativita, 

zručnosť a nápady.  

Výtvory detí skrášľujú 

priestory našej školy. 
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  Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich 

plodov, ale aj zmien počasia, je aj predzvesťou zimy. 

Dni sú čoraz kratšie, slnka menej a studený vietor fúka do 

tváre. 

Ale treba sa pozrieť aj na iné stránky jesene. Je to obdobie 

tvorivosti a toto obdobie využili aj deti zo školského klubu detí, ktoré 

spracovali rozličný materiál, ktorý im poskytla príroda. 

 

       Od severu vietor veje, 

z oblohy sa voda leje, 

prišla jeseň, predzvesť zimy, 

sedím v teple, hľadám rýmy. 
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Keď prichádza jeseň... 
        ... je názov výstavy pani Heleny Heděncovej, ktorú si mohli žiaci 

pozrieť v dňoch 7. - 23. 11. 2018. Žiaci obdivovali talent, šikovnosť 

a krásu v obrazoch. Po prehliadke nádherných obrazov si prezreli 

výstavu „Na ceste dejín a umenia“, ktorá je nainštalovaná na námestí J. 

Turza. Slovom i obrazom sa dozvedeli zaujímavosti z histórie nášho 

mesta.  
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V týždni od 12. do 16. novembra 

sa uskutočnil dvanásty ročník 

súťaže iBobor, ktorej hlavným 

cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u 

žiakov. V tomto  roku sa zaregistrovalo až 180 žiakov.  

V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, 

v stredu kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci  

a v piatok kategória „bobríkov“- piataci. 

Piataci riešili 12 úloh v čase 30 minút a mohli získať až 96 bodov. 

Šiestaci – deviataci mali 15 úloh počas 40 minút, získať mohli max. 80b.       

Poradie Meno Trieda Kategória Body % 

1. Jančíková Ema  5. A Bobrík 96 100,00 

1. Pavlišinová Júlia  6. A Benjamín 80 100,00 

3. Sapietová Eva 9. C Kadet 76 95,00 

4. Krišica Andrej  6. A Benjamín 74,67 93,34 

5. Strýčková Petra 7. A Benjamín 74,67 93,34 

6. Ševcova Sofia  7. B Benjamín 74,67 93,34 

7. Puškár Marián  7. C Benjamín 73,34 91,68 

8. Jozek Šimon  7. A Benjamín 72 90,00 

9. Stuchlíková Alexandra  7. B Benjamín 70,67 88,34 

10. Tkadlecová Simona  7. A Benjamín 69,68 86,68 
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Záložky 
 

Ani tento rok nechýbala spolupráca 

s partnerskou školou ZŠ Komenského zo 

Starého Města. Naši žiaci opäť vytvárali 

svoje malé umelecké diela v rámci projektu ,,Záložka do knihy spája 

školy“. Žiaci sa veľmi snažili, aby ich záložky boli čo najkrajšie. 

Vytvorené záložky sme 

pobalili a odoslali 

kamarátom do Čiech. 

Netrvalo dlho a dočkali 

sme sa podobného 

balíčka. Záložky našich 

kamarátov sme vystavili 

v  školskej knižnici. 

Žiaci sa potešili a  mohli 

sa inšpirovať námetmi 

od kamarátov do ďalších 

ročníkov projektov.  

 

Cieľom projektu je podpora čítania 

u žiakov prostredníctvom záložiek 

a nadviazanie kontaktu s českými 

školami 
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Manínska tiesňava 
Táto exkurzia  bola zameraná na geologické osobitosti Slovenska. 

V tesnej blízkosti mesta Považská Bystrica, v miestnej časti Považská 

Teplá, sa nachádza najužší kaňon na Slovensku – Manínska tiesňava 

charakteristická divokými skalnými útvarmi, strmými svahmi, vzácnou 

flórou a rozmanitou faunou. Vápencová oblasť je od roku 1967 chránená 

ako národná prírodná rezervácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci si  odniesli nové poznatky z geológie a širší prehľad o výskyte 

vzácnych druhov rastlín a živočíchov v tejto lokalite. Na mieste bola 

vyhlásená súťaž o najkrajšiu fotografiu. Výherca sa môže tešiť na krásnu 

knižnú odmenu. 
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Dňa 16.10. 2018 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili vlastivedno-

prírodovednej exkurzie do hvezdárne v Kysuckom Novom Meste a 

kaštieľa v Radoli.  

Pútavou formou im bolo prezentované učivo o planétach Slnečnej  

sústavy. Na vlastné oči videli, akou rýchlosťou sa otáča naša Zem a 

hľadali slnečné škvrny na Slnku. 

Kaštieľ v Radoli patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach. 

Expozície sú venované rôznym témam. V najstaršej časti nás očarili 

exponáty od najstaršieho  obdobia paleolitu až po stredovek. Na poschodí 

kaštieľa si prezreli expozície: Meštianske bývanie na Kysuciach, Odkaz 

Cyrilo-metodskej tradície a Svet alchymistu. Žiaci si odniesli nové 

vedomosti, ktoré aj neskôr využijú v edukačnom procese. 
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Na začiatku cesty históriou 
Spoznávanie histórie v našej škole je každoročne obohacované o 

exkurzie a vychádzky, ktoré ju žiakom nielen viac približujú, ale 

umožňujú im opustiť školské lavice a vyraziť do rôznych kútov 

Slovenska.  

Tu odhaľujú zákutia dejín i spoznávajú krajinu, v ktorej žijú.  

V priebehu piatich rokov absolvujú cyklus exkurzií, ktoré úzko súvisia s 

tým, čo preberajú na hodinách dejepisu. 

 Piataci začínajú svoju cestu históriou v Bytči. V archíve 

spoznávajú staré listiny a dokumenty. Pre nás Turzovčanov je toto miesto 

viac než symbolické. Tu dal postaviť hlavné rodové sídlo svojho rodu 

František Turzo, otec zakladateľa Turzovky, palatína Juraja Turza. 

Ďalším miestnym skvostom je renesančný sobášny palác.  

Je dôkazom otcovskej lásky Juraja k svojim siedmim dcéram, ktorým 

vystrojil v jeho priestoroch okázalé svadby.  

Okrem Bytčianskeho kaštieľa navštívilo tento rok 9. novembra 50 žiakov 

školy  i sídlo „pána Váhu a Tatier“, Matúša Čáka, Trenčiansky hrad. Tu 

sa oboznámili s jeho históriou, zaujímavosťami a mohli a pokochať 

nádherným výhľadom z Matúšovej veže do širokého okolia. Prechádzali 

sa komnatami, okolo múrov, v ktorých sú vpísané osudy našich predkov 

a históriu „dýchali“ 

na každom kroku. 

Zážitky z týchto 

miest v nich 

doznievali celou 

cestou domov a 

budú živé ešte 

veľmi dlhý čas. 
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Odhaľovanie tajomstiev Veľkej Moravy
  

V októbri začali siedmaci spoznávať spôsob života našich slovanských 

predkov. Po prvýkrát sa vybrali na celkom nové miesta, kde sme 

doposiaľ exkurzie z dejepisu nerealizovali. Prvým z týchto miest bola 

obec Bojná  neďaleko Piešťan. Tu už niekoľko rokov prebieha 

intenzívny archeologický výskum na niekdajšom veľkomoravskom 

hradisku Valy. 

Jeho existencia 

sa datuje do 9. 

storočia a patrilo 

medzi 5 

najrozsiahlejších 

hradísk celého 

ranofeudálneho 

štátu. Nález 

vzácnych 

pozlátených 

plakiet dokazuje 

existenciu 

kresťanstva na našom území ešte pred príchodom Konštantína a Metoda. 

Žiaci sa mohli prejsť hradiskom, vidieť domy starých Slovanov, stopy 

opevnenia, slovanskú pec, ale predovšetkým novozrekonštruovanú 

impozantnú východnú bránu. Neďaleko Bojnej sa nachádza obec 

Nitrianska Blatnica. V jej katastri sa v lese skrýva rotunda svätého Juraja, 

národná kultúrna pamiatka. Pochádza z prvej tretiny 9. storočia, teda 

z predveľkomoravského obdobia a patrí k najstarším stavbám na 

Slovensku. Neďaleko nej existoval veľkomoravský dvorec. V 17. storočí 

k nej pristavali vežu, a tak dostala dnešnú podobu. Duch tohto miesta 

dodnes dýcha nielen históriou, nostalgiou, ale i neuveriteľným pokojom 

znásobeným nádhernými výhľadmi do okolia. Na tejto exkurzii naši žiaci 

opäť raz zistili, že naše malé Slovensko je plné nielen historicky 

významných miest, ale aj mieste krásnych i jedinečných. 
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Z našIch 

školských 

lavíc 
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 Ako sa volal Pribinov syn? 

 - pýta sa pani učiteľka. 

Pribináčik, - odpovie žiak.                

 

 

 Učiteľ dáva žiakom 

slovnú úlohu: 

Z mesta A vyrazí auto rýchlosťou 150 km za hodinu, z mesta B vyrazí 

auto rýchlosťou 180 km za hodinu. Kde sa stretnú?  

Jeden zo žiakov pohotovo zareaguje: Na polícii, pán učiteľ. 

 

 

 Učiteľka hudobnej výchovy sa  pýta: 

Janko, aké poznáš bicie nástroje? 

Remeň môjho otca. 

 

 

 

 

 Učiteľka v škole hovorí žiakom: Utvorte vetu so slovom Yeti. 

Marienka:- Yeti je veľký snežný muž. 

Janko: - Yeti žije v horách. 

Móric: - Yeti zima?    
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Aké sú základné životné prejavy ? 
-  - Žmurkanie. 

 

 

Kde bola nájdená soška Venuše? 
- V zemi. 

Vymenuj hlasové prejavy zvierat? 

- Mňau, čičí, bŕŕ – bŕŕ... 

Ako zastavíme krvácanie? 

- Zaškrtením. 

Ako podľa vás vyzerá vesmír?  

- Neptún sa kotúľa okolo Slnka. 

Utvor sloveso na písmeno 

„ť“? 

- Ťava. 

Aké poznáme vzory pre stredný rod?  

- Meno, mesto, zviera, vec. 
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Hmm ..., 

keď nie na lavičku, tak na kôš! 

Toto 

oblečenie 

asi nikomu 

nechýba. 
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