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PREDSAVZATIA NA ROK 2019
Zlepším si vysvedčenie na konci školského roka.
Nebudem sa hrať na počítači viac ako hodinu denne.
Každý deň sa budem pripravovať do školy.
Nebudem odpisovať domáce úlohy v škole.
Každý deň vynesiem kôš.
Budem chodiť načas spať.
Nebudem používať škaredé slová.

Vianočné plávanie
Našu školu reprezentovalo na 8. ročníku tejto súťaže
14 chlapcov a dievčat 5. až 9. ročníka. V celkovom
poradí škôl obsadili krásne 4. miesto zo 14
zúčastnených škôl.
Jednotlivci:
2. miesto prsia Kamila Kobolková (8.A) 7. miesto prsia Nicolas Pištek (9.A)
3. miesto prsia Sofia Ševcova (6.A)
7. miesto kraul Valéria Kupšová (9.C)
6. miesto prsia Vanessa Kadlubcová
7. miesto kraul Michal Tomala (8.A)

Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice
V pondelok 22. októbra sa uskutočnil už 14. ročník
tohto celoslovenského podujatia pod názvom
„Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100
rokov od vzniku Česko-Slovenska“.
Naša škola sa tejto súťaže pravidelne zúčastňuje a umiestňujeme sa na
popredných priečkach. Vďaka tomu získavame nemalé finančné
prostriedky na nákup kníh do školskej knižnice. Tento rok sa do súťaže
zapojilo 213 škôl. V tejto početnej konkurencii sme obsadili krásne
11. miesto a získali sme zvláštne ceny od spoločnosti Stiefel Eurocart a
knižnej edície pre malých čitateľov Stonožka v hodnote 180.-€
Riešenia hlavolamov:
1. 401
3. C
2. 3
4. srna, kvet, vták, vták na strome, muchotrávka,
bobule na kríku
Zdroje: https://www.google.sk/search?q=obrázky
http://www.gify.nou.cz/ABC1.htm
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Na svätého Valentína
Valentín je tu zas a zas
v ten najlepší čas.
Valentín jeden deň príde,
však na druhý zas odíde.
Na svätého Valentína
všetci lístočky rozdávame,
na zlo, hádky a stres
radi zabúdame.
Na svätého Valentína
každému dobrú radu dám,
nech nikto nie je sám.
Krásneho Valentína
všetkým vám.
Šimon Budoš, 6.B

Valentín
Valentín je tu späť,
vonia ako krásny kvet.
Užívajme si ho všetci
v láske a pokoji.
Valentín je pekný deň,
lásku každému doprajem.
Ja len jedno srdce mám
a mojim rodičom ho dám.
Vy ste chceli so mnou byť,
ja bez vašej lásky neviem žiť.
Prajem vám ho krásny
s úsmevom na tvári.
Ján Kapusniak, 6.B
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Vybíjaná
Žiaci 4. ročníka sa 15.11.2018 zúčastnili
okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov
a žiačok v Čadci. Organizátorom turnaja bolo
CVČ Čadca. Naše 12 -členné zmiešané družstvo
skončilo na nepopulárnom štvrtom mieste.
K získaniu 3. miesta mu chýbalo vybiť ešte
jedného súperovho hráča. I napriek tomu deti do
hry vložili svoje srdiečko a bojovnosť im zostala
až do posledných minút turnaja.

Martin Benka
*21.9.1888 - †28.6.1971
Slovenský maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg
a esperantista. Zakladateľ
moderného
slovenského
prejavu v maľbe a v kresbe. Svojím rozsiahlym
a mimoriadne významným dielom úprimne vyznal lásku,
úctu a obdiv k Slovensku, jeho prírode a ľudu. Vo svojej
tvorbe kládol dôraz na vzťah k tradíciám a ľudovej
kultúre. Výtvarnou formou hovoril o ľude, o jeho biede
a námahe, vzbudzoval úctu k nemu i k jeho práci. Jeho
pozostatky sú uložené v hrobke na Národnom cintoríne v Martine.
Martin Rázus
* 18.10.1888 - † 8.8.1937
Slovenský básnik, prozaik, publicista, autor literatúry
pre deti a mládež, dramatik, buržoázny politik
a evanjelický kňaz. Bieda a chudoba, ktoré ho
obklopovali, v ňom prebudili silné národné cítenie. Jeho
poézia je obrátená k svetu a človeku, jeho túžbam,
bolestiam a trápeniam. Vyjadroval v nej aj vlastné
pocity. Odhaľoval karierizmus, bezcharakternosť,
sociálnu a národnú nespravodlivosť a zároveň sa bál
o osud nového štátu a demokracie.
Ján Smrek
* 16.12.1898 - † 8.12.1982
Slovenský básnik, autor literatúry pre deti a mládež,
redaktor, prekladateľ, organizátor literárneho života,
vydavateľ časopisu slovenských spisovateľov Elán.
Literárne začal pracovať v rokoch prvej svetovej vojny.
Vo viacerých básňach reagoval na svoje zážitky
frontového vojaka na Blízkom východe. Nastoľoval
potrebu kultivácie slovenčiny, venoval pozornosť
vzťahom medzi umením a obecenstvom. Poslaním
poézie je podľa neho vyvolávať najmä pocity krásna
a harmónie. Báseň má byť citová a muzikálna.
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Rozsvietený vianočný stromček na námestí, vôňa medovníkov v našich
príbytkoch, žiara horiacich sviec na adventnom venci či úsmevy na
tvárach ľudí sú neklamným znakom blížiaceho sa príchodu najkrajších
sviatkov v roku. Dňa 10. 12. 2018 sme si predvianočnú náladu preniesli
so žiakmi 4. ročníka aj do našej triedy, kde si deti vyrábali rozprávkové
stromčeky a vianočné dekorácie na sviatočný stôl. Spokojnosť,
priateľstvo a tvorivú atmosféru dopĺňala melódia a spev vianočných
piesní.

Na poludnie smeruje tieň vždy na pravú stranu.

Na poludnie smeruje tieň vždy na výchozápad.
Jednotka dutej miery je hrniec.

Zo stôp som zistili, že pri studni
bolo nejaké neobuté zvieratko.

Učiteľka: ,, Kúpil si 4 jablká a 12 hrušiek, čo teda máš?´´
Žiak: ,,Ovocie.´´

Učiteľ: ,,Uveď príklad na ľúbostnú pieseň. ´´
Žiak: ,,Pec nám spadla. ´´
Učiteľ sa pýta: ,,Kde leží Afrika?´´
Žiak: ,, Na mape.´´
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Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry
* 29.6.1900 - † 31.7.1944
Bol francúzsky spisovateľ, letec, filozof,
medzi najznámejšie diela patria Zem ľudí a Malý princ.

Johann Wolfgang Goethe
* 28.8.1749 - † 22.3.1832
Bol nemecký básnik, dramatik, humanista, vedec,
politik, mysliteľ, medzi najznámejšie
diela patria Faust,
Utrpenie mladého Werthera.

François de La Rochefoucauld
* 15.9.1613 - † 17.3.1680
Bol francúzsky prozaik a moralista.
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V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prváčikov je
to určite prvý deň v škole a u nás už tradičné slávnostné Pasovanie
prvákov.
Tento slávnostný deň nastal 23.11, keď za
prítomnosti rodičov, starých rodičov,
triednych učiteliek, pani riaditeľky i hostí
boli žiaci prvého ročníka slávnostne
pasovaní za prvákov. Svedomite sa všetci
pripravovali, od septembra sa mnohému
naučili. Za sprievodu piesne Zlatá brána
vošli do krajiny včielok zo 4.B triedy pod vedením pani učiteľky
Korčekovej.
Prvákov, hostí i rodičov privítal Lukáš Krištof a potom už prváci
predviedli, čo sa v škole naučili. Pripravili si množstvo básničiek a piesní
spojených s tancom.
Potom museli zvládnuť rôzne úlohy z čítania, matematiky, prvouky
i telesnej výchovy, ktorých vyriešením pomohli včielkam oslobodiť ich
krajinu, ktorú začaroval zlý Polepetko.
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Keďže prváci naozaj potvrdili, že sú šikovní a veľa toho už vedia, pani
riaditeľka potvrdila, že môžu byť pasovaní za prvákov
našej školy. Pred samotným ceremoniálom zložili sľub,
v ktorom sľubovali, že budú s radosťou do školy chodiť,
úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, pravidlá
správania dodržia radi a budú s každým kamaráti.
Maxiceruzkou
položenou
na
ramene prváčikov ich pasovali
včielky formulkou: „pasujem ťa za
prváka“.
Pre každého žiaka bola pripravená
prvácka medaila, pamätný list a
darček od ZRŠ a fondu Otváraj sa
brána. Na záver si spoločne
zaspievali
prvácku
hymnu.
Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a
trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby
chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov.
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry okresné kolo
Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo
11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a
literatúry v priestoroch CVČ Čadca.
Žiaci, ktorí postúpili zo školských kôl, museli
zvládnuť vedomostný test, ktorý pozostával z 20 úloh.
Náročnosť vedomostného testu oproti školskému kolu bola aj v tom, že
obsahoval otvorené otázky. V ďalšej časti, pri transformácii slohového
útvaru, bolo úlohou žiakov pretransformovať umelecký text na krátku
novinovú správu.
Úlohou všetkých zúčastnených bolo v poslednej časti vytvoriť príhovor
pri príležitosti otvorenia školskej výstavy na tému: „Október – mesiac
úcty k starším.“
Našu školu reprezentovala Eva Sapietová z 9.C, ktorá sa svojím
výkonom zaradila medzi úspešných riešiteľov.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Školský rok po Vianociach pokračuje, žiaci finišujú
na polročnom hodnotení, no popritom si niektorí
nájdu čas aj na reprezentáciu školy a účasť na
vedomostných či športových súťažiach. V stredu 16.
januára 2019 sa v Čadci v priestoroch CVČ konalo
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kde našu školu
reprezentoval Martin Bórik, žiak 9.B.
Žiaci najprv absolvovali písomný gramatický test a po ňom mali ešte dve
ústne úlohy – príbeh v obrázkoch a dialóg rolí, kde mali pred odbornými
komisiami preukázať svoje komunikačné zručnosti, slovnú zásobu,
kreativitu a vynachádzavosť v konkrétnej situácii. Martinovi sa podarilo
zvládnuť všetky časti olympiády úspešne a dokonca siahal aj na
najvyššie stupne, veď napokon účastníci od 2. po 5. miesto mali rovnaký
počet 54,5 bodu a víťaz iba o 0,5 bodu viac. Nakoniec bolo z toho
nepopulárne 4. miesto.
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O cenu Rudolfa Jašíka

Desiaty január sa v našej škole niesol v duchu Božieho slova, posolstva,
ktoré nám ponúka Biblia. V tomto školskom roku si žiaci 5. - 9. ročníka
preverili svoje vedomosti a presvedčili sa o tom, že prečítať Bibliu
a porozumieť jej odkazu nie je vôbec jednoduché. Tentoraz spoznali viac
Prvú knihu Kráľov, knihu Rút a evanjelium podľa Matúša.
A tu je výsledok: 1. miesto: Ivana Pavlišinová, 8.B.
2. miesto: Júlia Pavlišinová, 6.A.
3. miesto: Stella Dunajová, 5.C.
Víťazom blahoželáme a želáme
veľa úspechov na dekanátnom
kole, ktoré sa uskutoční v marci
2019.

29. novembra si niekoľko žiakov našej školy
spríjemnilo vyučovanie návštevou Kultúrneho
a spoločenského strediska v Turzovke, v ktorom
sa uskutočnilo vyhodnotenie 13. ročníka
literárnej súťaže. Popasovať sa
s témou 50 rokov mesta
Turzovka sa pokúsili i žiaci
zo Základnej
školy
v Podvysokej a z Cirkevnej
základnej školy v Rakovej.
Z našej školy využilo túto
príležitosť 9 žiakov. Podľa
slov porotcov súťažiaci poňali
Turzovku skutočne umelecky a vo svojich dielach vyjadrili nielen
radosť, obdiv a spokojnosť so životom v našom meste, ale načreli aj do
histórie, čím vyjadrili úprimný záujem a hrdosť byť Turzovčanmi.
Vyhodnotenie súťaže bolo spestrené umeleckým prednesom víťazných
básní, diskusiou s víťazmi ako i klavírnymi skladbami v podaní
riaditeľky ZUŠ Dagmar Labákovej. Poetický zážitok umocnila pani
Rozália Janešíková úryvkom Sládkovičovej lyricko-epickej básne
Detvan. Z celkového počtu súťažiacich získalo ocenenie 5 žiakov,
pričom z našej základnej školy boli ocenení 2 žiaci - Karin Mitašová zo
6. B a Adrián Korček zo 7. B.
Víťazom srdečne blahoželáme!
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Posledný decembrový týždeň mali možnosť naši žiaci skúsiť, ako
„chutia“ Vianoce v iných krajinách. A preto sa 19. 12. 2018 zúčastnili na
už tradičnej každoročnej akcii s dobrovoľníkmi v Kericu.
Žiaci šiesteho až deviateho ročníka mali možnosť zážitkovou formou
komunikovať v cudzom jazyku, a to najmä v anglickom, kde na
tvorivých dielňach z Fínska vyrábali papierové ozdoby na stromček.
Zároveň sa naučili prostredníctvom hry BINGO španielske slová, ktoré
súviseli s Vianocami. Rovnako dobre sa zabávali pri hrách plných
zvukov či pohybu s temperamentným Talianom a Francúzom. Svoje
vedomosti o celosvetových Vianociach si mohli preveriť v kvíze s
dobrovoľníčkou Kathi z Tyrolska a Ayse z Turecka. Domov sme
odchádzali plní zážitkov a dojmov a zároveň so želaním požehnaných
Vianoc i túžbou stretnúť sa opäť.

Dejepisná olympiáda
Výsledková listina
Miesto Kategória
Meno a prievisko
Trieda Body
1.
6.A
87
F
Júlia Pavlišinová
2.
6.A
80
F
Juraj Korduliak
3.
Ema Kopasková
6.A
76
F
4.
Valéria Vlčková
6.A
74
F
5.
Viliam Barčák
6.B
71
F
1.
E
Petra Strýčková
7.A
77
2.
E
Ján Hovorka
7.B
74
3.
Adrián Korček
7.B
67
E
4.
Marek Gajdičiar
7.C
67
E
5.
Lenka Matejíková
7.A
67
E
1.
D
Diana Hesková
8.A
46
2.
D
Marcel Boko
8.B
44
3.
Ján Kováčik
8.C
40
D
4.
Michaela Kubačková
8.B
32
D
5.
Beáta Matejíková
8.A
29
D
1.
C
Dominik Andraško
9.B
76
2.
C
Tatiana Machovčáková
9.C
68
3.
Peter Odrobiňák
9.B
64
C
4.
Kristína Vircová
9.C
58
C
5.
Lucia Blaskovicsová
9.C
56
C
Postupujúcim do okresného kola srdečne gratulujeme !

7. december 2019

14

15

Turzovka

klope na dvere
V našej škole sa už stalo tradíciou, že žiaci sa
pred prvou adventnou nedeľou stretnú a vyrobia
si svoj adventný veniec.
Nebolo tomu inak ani vo štvrtok 29. novembra.
Žiaci 3. - 9. ročníkov si vyrobili krásne adventné
vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky, ale sú aj
výsledkom kreativity a šikovnosti našich žiakov. Adventom sa dnes
nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej
prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na
Narodenie Pána.

Turzovka je mesto krásne,
až sa o ňom píšu básne.
Kde len svoje oči oprieš,
tam kus krásy zazrieš.
V centre mesta veža vysoká,
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Symbol adventu - veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a
kráľovskej dôstojnosti. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje
prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje
temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta.“

vidieť už je zďaleka.
Aj turzovskí rodáci,
Jašík, Haranta či Pavol Hŕtus – Jurina,
majú svoje miesta, kde sa na nich spomína.
V strede mesta medzi stáročnými lipami
Stĺp svätého Jána Nepomuckého neprehliadni.
Nuž, nemôžem tu všetky krásy opísať,
tak príď do Turzovky a môžeš sa všetkým nadchýňať!
Janka Dybalová, 8.A
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Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Kategória
5. ročník
5. ročník
5. ročník
5. ročník
5. ročník
6. – 7. ročník
6. – 7. ročník
6. – 7. ročník
6. – 7. ročník
6. – 7. ročník
8. – 9. ročník
8. – 9. ročník
8. – 9. ročník
8. – 9. ročník
8. – 9. ročník

Meno, priezvisko
Adam Polka
Dominika Oravcová
Alexandra Bugalová
Kristína Belková
Stella Dunajová
Petra Strýčková
Kristián Dunaj
Ján Hovorka
Júlia Pavlišinová
Šimon Hranec
Simona Hrancová
Diana Hesková
Beáta Matejíková
Milan Marcinek
Adam Jaroš

Body
91 b
87 b
86 b
82 b
81 b
92 b
87 b
87 b
79 b
76 b
95 b
94 b
93 b
86 b
86 b

V tejto súťaži našu školu reprezentovali žiačky 8. A Beáta a Ingrid
Matejíkové.
Dievčatá preukázali vedomosti, ale aj manuálnu zručnosť a so ziskom
135 bodov obsadili 7. miesto zo 14 zúčastnených dvojíc. V súťaži
jednotlivcov nás reprezentovala žiačka 7. A Simona Tkadlecová, ktorá
obsadila 6. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Strelecká súťaž
Starší žiaci, ktorí sa zúčastili okresného kola streleckej súťaže zp
vzduchovky na ZŠ Svrčinovec, obsadili tretie miesto v družstvách.
Jednotlivci:
mladší žiaci:
starší žiaci:
3. miesto Samuel Staník
9. miesto Michal Tomala (8.A)
4. miesto Tomáš Kubačka
10. miesto Tomáš Slováček (8.C)
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Vianočka Udatný
Vôňa perníkov
Ako dlho poznal človek med, múku a oheň, taká stará
je história výrobkov z medu. Staroveké národy považovali
med za stravu bohov, a preto im pri obetných slávnostiach
obetovali medové pečivo.
Je bezpochyby správne, že i v dnešnej dobe učitelia
nezabúdajú na tradície a zvyky, ktoré sa viažu s Vianocami.

Dňa 04.12.2018 navštívili žiaci 3. a 4.
ročníka Bábkové divadlo v Žiline,
kde mali možnosť vidieť skvelú
interaktívnu inscenáciu s názvom
Vianočka Udatný, medveď Mňau,
drak Čau a originál princezná Fujara
Lopúchová. Pôvodná
slovenská
bláznivá rozprávka Juraja Raýmana
bola o tom, čo sa stane, keď dorazia Vianoce aj na koniec sveta a vyplnia
zvláštnu prosbu dvom starkým, keď dvanásti lúpežníci spôsobia
roztrhanie neba a čert búcha hlavou do železnej pekelnej brány, keď
márnivá princezná stratí posledný kúsok odevu a svätý Peter si
nedobrovoľne pospí v mäkulinkej posteli a stratí kľúč od neba.
Herci nás previedli letom-svetom
Raýmanovej
dekompozície
Dobšinského
rozprávok
a presvedčili nás, že na zemi je
veselšie ako v nebi či v pekle, a že
iba naozajstná láska je zmyslom
všetkého bytia a žitia na svete a aj
Vianoce majú zmysel pre humor.
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Triedne kolektívy

V týždni od 10. do 18.12. sa uskutočnil na našej škole zber starého
papiera. Začiatok sprevádzali menšie komplikácie s kontajnerom,
napokon sa dobrá vec podarila. Spolu sme vyzbierali 6 934 kg papiera.
Tým sme zachránili takmer 14 000 kg dreva.
Naše lesy ĎAKUJÚ všetkým, ktorí aj
takouto formou chránia prírodu.
Výsledky 1. kola zberu
Jednotlivci
poradie
meno
trieda
množstvo
1.

Matej Kulla

4.C

400 kg

2.

Tadeáš Kulla

6.C

377 kg

3.

Eliška Bytčánková

7.C

207 kg

4.

Sofia Lukáčová

2.B

135 kg

5.

Zuzana Cvinčeková

3.A

127 kg

6.

Michal Machovčák

7.C

125 kg

7.

Júlia Maďariová

3.B

123 kg

8.
9.

Pavol Jakubec
Marcel Mravec

4.A
4.A

121 kg
111 kg

10.

Václav Hadraba
Júlia Hadrabová
Rebeka Hadrabová
Jakub Krištof
Aneta Zulbeharovičová
Lenka Zulbeharovičová
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1.B
5.C
3.C
4.A
7.A
4.A
spolu

110 kg
110 kg
110 kg
110 kg
110 kg
110 kg
2 386 kg

poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.-27.

trieda
4.C
7.C
4.A
1.B
6.C
1.C
3.A
3.B
3.C
5.C
2.A
5.B
6.B
2.B
8.A
2.C
4.B
6.A
7.A
1.A
9.A
8.B
9.C
5.A
7.B
8.C, 9.B
ostatní
spolu

množstvo
682 kg
652 kg
586 kg
481 kg
437 kg
407 kg
328 kg
293 kg
250 kg
235 kg
231 kg
220 kg
218 kg
198 kg
181 kg
173 kg
161 kg
110 kg
110 kg
86 kg
64 kg
50 kg
32 kg
27 kg
22 kg
0 kg
700 kg
6 934 kg

najlepší žiak
Matej Kulla
Eliška Bytčánková
Pavol Jakubec
Václav Hadraba
Tadeáš Kulla
Ján Korista
Zuzana Cvinčeková
Júlia Maďariová
Rebeka Hadrabová
Júlia Hadrabová
Dominik Korček
Kristína Belková
Janka Zavičárová
Sofia Lukáčová
Adriána Vavricová
Matej Horeličan
Natália Ninisová
Valéria Vlčková
Aneta Zulbeharovičová
Matúš Barčák
Barbora Puškárová
Marcel Boko
Adam Jaroš
Peter Šupica
Adrián Korček
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V súdnej sieni

Vo štvrtok 29.11. 2018 prebiehal na našej škole
10. ročník súťaže „ Všetkovedko – súboj
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.“
Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov 2. ročníka, 6
žiakov 3. ročníka a 14 žiakov zo 4. ročníka.
Vypracované úlohy boli ešte v ten istý deň odoslané organizátorom
súťaže Talentíde. S napätím budeme očakávať výsledky.

V rámci vyučovania občianskej náuky sa
žiaci 8. A zúčastnili verejného súdneho
pojednávania na Okresnom súde v Čadci.
Pred súdnym pojednávaním musel každý
žiak prejsť osobitnou kontrolou.
Súdne pojednávanie bolo v rámci trestného
práva a rozhodovalo o spore a násilí medzi
dvoma rodinami.
Súd trval 3,5 hodiny a žiakov zaujal prísny postoj sudcu k obžalovaným
a svedkom. Sudca vyhodnotil spor ako priestupok.
Na nasledujúcej hodine OBN sme analyzovali súdne
pojednávanie a vysvetlili sme si, aký je rozdiel medzi
trestným činom a priestupkom, ktorého spoločenská
nebezpečnosť je nižšia ako pri trestnom čine.
Žiaci si uvedomili, že demokracia neznamená, že si
môžeme robiť, čo chceme, ale musíme dodržiavať určité morálne normy.
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Deti v školskom klube sa pravidelne starajú o vtáčiky a lesné zvieratká.
Keď sa deti tešia zo snehovej periny, títo obyvatelia lesov trpia. Deti
najskôr vyrobili jednoduché kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré s príchodom
prvého snehu zavesili na stromy v školskom areáli a pravidelne ich plnia
semienkami. Srnkám a zajačikom zasa nosia seno, jabĺčka a mrkvu.
Podľa stôp môžu určovať, ktoré zvieratká a v akom počte sa prišli
ponúknuť. Deti majú dobrý pocit, že zvieratká aj vďaka nim lepšie
prežijú ťažké zimné obdobie bez hladu. Aj takouto nenáročnou
činnosťou sa snažíme u detí pestovať kladný vzťah k prírode.

Bohatá snehová nádielka robila starosti dospelákom, ale deti mimoriadne
potešila. V školskom klube detí nebolo šanteniu na snehovej perine
konca-kraja. Každý deň sa deti bobovali, guľovali, stavali snehuliakov,
súťažili. Mali radosť z pohybu a hlavne pobyt na čerstvom vzduchu im
prospel, o čom svedčili do červena vyštípané líčka. Úsmev na každej
detskej tvári prezrádzal radosť a spokojnosť.
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V základnej škole úspešne

Trvanie projektu: september 2018 – august 2021
Celkové oprávnené výdavky projektu: 93 420.-€
Poskytnutá výška NFP z prostriedkov EÚ: 88 749.-€

Dňa 5.12.2018 privítali žiaci piateho ročníka na
hodinách sveta práce Ing. Martina Slováka,
ktorý im porozprával o tvorbe vianočných ozdôb
zo včelieho vosku, výrobe vianočných oblátok a
zdobení medovníkov.
Rozprávanie obohatil ukážkami výroby a žiaci si
mohli vyskúšať zdobenie medovníkov, výrobu
ozdôb a ochutnať aj tradičnú vianočnú oblátku,
ktorú si kedysi ľudia vyrábali doma.
Na chvíľu sme sa preniesli do minulosti a
mohli sme si zaspomínať, aké to bolo na
Vianoce kedysi. Deťom sa veľmi páčila
najmä úprava ozdôb a ochutnávka oblátok.

Hlavným cieľom projektu je vytvárať rovnaké príležitosti na vzdelávanie
a výchovu a prekonávať predovšetkým informačné, jazykové, zdravotné,
ale i kultúrne bariéry a individualizovať edukačný proces v maximálnej
miere smerom k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Zároveň chceme zrovnoprávniť podmienky na vzdelávanie
pre intaktných a integrovaných žiakov. Tento cieľ chceme dosiahnuť
aktivitami, ktoré vytvoria vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie
v základnej škole. V rámci projektu pôsobia na škole asistenti učiteľa,
ktorí sa venujú žiakom so ŠVVP.
Predtým ako sa začneme učiť:
stanovme si cieľ,
motivujme sa,
pri učení používajme zmysly.

1.
2.
3.
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Prváci lúskajú písmenká a vedia už
prečítať prvé slová. V školskom
klube
motivujeme
deti
k
pravidelnému čítaniu. V spolupráci s
mestskou knižnicou boli deti
slávnostne pasované za jej čitateľov.
Dostali čitateľský preukaz a pamätný
list. Vybrať si tú pravú knižku z toľkého množstva
krásnych a zaujímavých kníh bolo pre nich náročné.

Vianoce v ŠKD
Vianoce – slovo, ktoré pozná hádam každý človek. Patria k najkrajším
sviatkom v roku. Na chvíľu spomalíme a aspoň na chvíľu sme si trošku
bližší.
Najväčšou radosťou je urobiť radosť tomu druhému. Ako už býva
zvykom, aj tento rok sme si žiaci ŠKD pripravili besiedku.

Ale napokon každý odchádzal spokojný. Nadchádzajúce vianočné
prázdniny strávia aj v spoločnosti kníh, ktoré im poskytnú nové
informácie a zážitky.
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Mikulášsky basketbalový turnaj

Vianoce sú sviatky, ktoré už od detských čias na nás pôsobia
nezabudnuteľným dojmom. Pre niektorých sú to dni oddychu, pre iných
sviatky radosti spojené s rôznymi
obyčajami a zvykmi, ktoré sa
tradujú z pokolenia na pokolenie.
Najviac zvykov sa viaže k Viliji.
Tak v minulosti ľudia nazývali
Štedrý deň. Žiaci našej školy si
pripravili pre spolužiakov scénku,
v ktorej priblížili práve Štedrý
deň na Kysuciach v minulosti.
Predstavili im zvyky takmer už zabudnuté, ale aj tie, ktoré si radi
pripomíname aj dnes. Vianočný program pokračoval príchodom sv.
Mikuláša, na ktorého sa tešili najmä menší žiaci. Školou sa v tento deň
niesli koledy, vianočné piesne a veselá nálada. Najmä žiaci 1. stupňa
sledovali všetko so zatajeným
dychom, tešili sa. Pre Mikuláša
a jeho družinu anjelov a čertov
si
pripravili
básničky
a pesničky a každý žiak dostal
sladký perník. Perníčky pre
Mikuláša a jeho pomocníkov
upiekli
členovia
žiackej
školskej rady za pomoci žiakov
8.ročníka. Vedenie školy ďakuje členom žiackej školskej rady a
iniciatívnym žiakom 9. ročníka pod vedením Mgr. Janíkovej a Mgr.
Janišovej, že sa aj v tejto uponáhľanej a nežičlivej dobe snažia
zachovávať tradície a vnášať čaro pokoja a porozumenia medzi nás.
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V tomto „Mikulášskom čase“ pripravili učitelia telocviku
v spolupráci s vedením školy a neinvestičným fondom
Otváraj sa brána 2. ročník basketbalového turnaja.
Uskutočnil sa v utorok 4. decembra a stretli sa v ňom
najmä žiaci 8. ročníka.
Hrací systém „každý s každým“ zaručil, že nikto z bojov
o celkové víťazstvo nevypadol vo vyraďovacích kolách.
Všetky zápasy mali veľmi dobrú úroveň a nebola v nich núdza o pekné
akcie i množstvo premenených košov. Jeden zápas museli po riadnom
hracom čase rozhodovať trestné hody.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo pomenované „výber 7. - 9.r.“
Druhé miesto so ziskom 6 bodov a pekný pohár putoval do 8. B.
Na treťom mieste skončili žiaci 8.C. a štvrtá priečka patrí žiakom 8.A.
Nakoniec nik neprišiel „skrátka“, veď sa blíži Mikuláš a ten
športujúcim žiakom priniesol balíčky plné dobrôt.
Poďakovanie patrí všetkým – organizátorom - učiteľom Mgr.
Malíkovi a Mgr. Kobolkovi, samotným žiakom - hráčom i
fondu Otváraj sa brána, ktorý podporil športovanie našich
detí trofejami pre víťazov turnaja a mikulášskymi balíčkami.
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Čar
Vian c
Čaro Vianoc cítiť pomaly na každom kroku,
vianočná výzdoba v mestách, množstvo reklám, kupovanie darčekov...
Samotné prípravy na Vianoce majú svoje čaro, rôzne výzdoby,
dekorácie, vôňa medovníkov, aj deti z ŠKD v predvianočnom čase
začinajú tvoriť malé umelecké diela, aby nimi urobili radosť svojim
blízkym.

Pečenie medovníčkov
Kedže sa blížia Vianoce, tak ako aj naše
mamičky, aj žiaci v ŠKD sa spolu
s vychovávateľkami
pustili
do
pečenia
medovníkov. Každý rok sa na túto činnosť žiaci
veľmi tešia, lebo vedia, že im zvestuje príchod
Vianoc. Porozprávali sa o pečení a mohli sa s chuťou pustiť do práce.
Cesto si vyvaľkali a usilovné pršteky sa predbiehali vo vykrajovaní
rôznych tvarov. Všetci žiaci piekli
medovníky s veľkou láskou a vložili
do nich kus svojho srdiečka.
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Mikulášske preteky v športovej gymnastike
V sobotu 15.12. 2018 sa i niekoľko dievčat našej základnej školy
zúčastnilo Mikulášskych pretekov v športovej gymnastike v českom
meste Hulín.
Najlepšie umiestnenie dosiahla
žiačka 3. ročníka Emka
Tomalová, ktorá sa umiestnila
na 5. mieste vo 4. triede –
kladina a prostné. Krásne
gymnastické zostavy a skvelé
výsledky však dosiahli i
ostatné dievčatá – Alexandra
Bugalová – 5. ročník, Laura
Kováčiková – 4. ročník,
Gabriela Kubačáková – 6.
ročník a Ema Kovaliková – 1.
ročník. Veľmi nás teší, že rodičia podporujú talent svojich detí a hľadajú
možnosti ich rozvoja aj v individuálnych športoch. Športová gymnastika
je na Kysuciach nová, je
mimoriadne náročná na
sebadisciplínu a tvrdý
tréning. Dievčatám prajeme
veľa ďalších úspechov a
radosti z pohybu.
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Daruj kúsok
lásky
Vianočná besiedka 3. B, ktorú pripravili skvelé deti tejto triedy dňa
20.12. 2018 pre svojich blízkych, bola prezentáciou krásneho spevu
mnohých vianočných piesní a kolied, divadla, množstva básní, hry na
flautách, gitare. Na tvárach našich hostí deti vyčarili nielen úsmev, ale i
slzy šťastia a dojatia. Je krásne, že v tomto predvianočnom čase, keď sme
si akosi bližší, sme mysleli i na rodiny, ktorých osudy sú nevyspytateľné
a potrebujú pomoc. A tak sme v rámci aktivity „Daruj kúsok lásky“
vyzbierali množstvo potravín, ktoré sme darovali rodinám žiakov našej
školy.
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Keď stíchne čas ...
Krásne stíchne čas, anjel blízko sŕdc nám lieta, keď prídu
Vianoce......
Toto sú slová len jednej z mnohých piesní,
básní a kolied, ktoré si deti z 3.A pripravili
na Vianočnú besiedku 19.12. 2018, aby
svojím vystúpením potešili tých, ktorých
ľúbia a zároveň spríjemnili
všetkým
príchod najkrajších sviatkov v roku,
Vianoc.

O najkrajšiu triedu ...
Toto predvianočné obdobie si naši žiaci pravidelne spríjemňujú súťažou
o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Aj takouto súťažou sa snažíme
na našej škole udržovať čistotu a dobrú atmosféru.
Veríme, že sa nám to podarilo a pekne sme si spríjemnili toto adventné
obdobie.
Trieda

Výzdoba

Čistota

Nástenka

Počet bodov

5.A.
5.B.
5.C.
6.A.
6.B.
6.C.
7.A.
7.B.
7.C.
8.A.
8.B.
8.C.
9.A.
9.B.
9.C.

10***
10*
9
10**
7
8
8
7
5
10****
7
6
0
6
7

8
8
5
10
9
9
9
9
9
8
5
7
9
9
8

10
10
10
8
8
8
10
9
7
10
8
8
9
0
6

28
28
24
28
24
25
27
25
21
28
20
21
18
15
21

Vyhodnotenie: 1. miesto 8.A
2. miesto 5.A
3. miesto 6.A
4. miesto 5.B
38

Gratulujeme!
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Šikovní tretiaci
Trieda 3. C sa pod vedením triednej učiteľky premenila na tvorivú
dielnu. Šikovní žiaci vyrábali anjelov. Či týmito anjelmi ozdobia
vianočný stromček, prípadne ich darujú ako darček pre najbližších, je
v rukách samotných tvorcov.
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Najskôr učenie, potom zábava
Je jasné, že naše deti sú nielen múdre hlavičky,
ale majú aj šikovné a zručné ručičky. Dokázali to
i žiaci 3. B, a to svojou chuťou venovať
opakovane čas riešeniu úloh z predchádzajúcich
ročníkov v matematickej pytagoriáde, ktorú
vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky. Treba dodať, že
súťažné úlohy sú veľmi náročné a zahŕňajú i
úlohy, ktoré žiaci ešte neriešili na hodinách
matematiky. Okrem počítania však dokázali svoju trpezlivosť, kreativitu
a usilovnosť i pri výrobe vianočných pozdravov, ktoré tvorili využitím
kontúr a farieb na textil v spojení s papierom. Vznikli tak prekrásne
ručne robené pozvánky na našu vianočnú besiedku.
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V dňoch 12. - 13.12. 2018 sa
uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.
Matematické úlohy riešilo spolu 85
žiakov 3.- 8. ročníka.

1. Vypočítaj.

Z nich bolo 27 úspešných riešiteľov:
2. Pomôž veveričke nájsť
správnu cestu k oriešku.

3. Nájdi správny tvar do
obrazca.

Držíme palce

4. Nájdi šesť rozdielov.
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meno

trieda

body

meno

trieda

body

Rebeca Chnúriková

3.C

21

Kristína Belková

5.B

16

Mária Ďurechová

3..B

21

Ema Jančíková

5.A

13

Ella Talová

3.A

20

Ján Kapusniak

6.B

23

Marek Smreček

3.B

19

Júlia Pavlišinová

6.A

21

Aneta Gejdošová

3.A

19

Tadeáš Kulla

6.C

16

Matej Dorociak

3.C

19

Sofia Ševcova

7.B

18

Radko Stuchlík

3.B

18

Petra Strýčková

7.A

16

Jozef Kubroš

4.A

22

Simona Tkadlecová

7.A

12

Miriam Mravcová

4.C

21

Beáta Matejíková

8.A

15

Klaudia Michalicová

4.B

21

Diana Hesková

8.A

13

Patrik Miženko

4.B

20

Jakub Zavičar

8.A

13

Alena Hadrabová

4.C

19

Janka Dybalová

8.A

13

Lukáš Krištof

4.B

19

Ingrid Matejíková

8.A

13

Samuel Polák

4.C

18
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VIANOCE PRE VTÁČIKY
Otec kontroluje Miškovi vysvedčenie a číta: matematika 5,
slovenčina 5, angličtina 5, prírodopis 4, zemepis 4, spev 1...
-Tak tebe je ešte aj do spevu?

V Tatrách sa pýta Jožko kamošky:
- Evi, čo ťa ťahá na hôr?
- Predsa lanovka.

Babička sa pýta vnukov, ako im to ide v škole.
- Ja som prvý v matematike.
- Ja zas prvý v chémii.
- A ja som prvý pri odchode zo školy, keď zazvoní.

Zima predstavuje pre krajinu oddych, no konkrétne
pre vtáky zvýšené úsilie pri hľadaní potravy.
K prípravám na Vianoce neodmysliteľne patrí aj
starostlivosť o sýkorky, ktoré k nám pravidelne
prilietavajú.
Preto je v tomto období dôležité prikrmovanie
vtáctva.
Spoločne so žiakmi sme sa rozhodli
zabezpečiť spevavcov v areáli našej
školy, ktorým sme pripravili lojové
gule. Príprava je jednoduchá. Do
pripraveného surového loja sme
primiešali vhodné semená pre vtáctvo
a z tejto zmesi vytvarovali gule, ktoré
sme umiestnili do sieťky.
Cieľom
aktivity
bolo
obohatiť
jedálniček
našim
záhradným
spevavcom a pomôcť im tak prežiť
ťažké zimné obdobie. Na jar sa nám
odvďačia spevom a počas vegetačného
obdobia pomôžu čistiť areál od
škodcov.

V škole na poslednej hodine:
– Kto odpovie prvý na moju otázku, môže
ísť domov.
Janko vyhodí tašku cez okno.
– Kto to bol?
– Ja! Dovi!
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Vianočná výstava
Vianočná výstava v čase adventu neodmysliteľne
patrí k Turzovke. Vianočné ozdoby, ikebany, vence,
pozdravy, a všetko čo patrí k Vianociam nájdete v DK.
Výstavu si počas jej trvania od 10. - 15. 12. 2018 prišlo
pozrieť mnoho Turzovčanov, ale i deti z MŠ a ŠKD.
Základná škola, Bukovina 305, Turzovka
zsturzovka@gmail.com
skola@zsturzovka.edu.sk
www.zsturzovka.edupage.org
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Mgr. Terézia Šupolová, Mgr. Rastislav Bakajsa,
Mgr. Zuzana Kováčiková, Mgr. Emília Kobolková,
Mgr. Alena Malíková, PhDr. Eva Dodeková,
Mgr. Gabriela Hnidková, Mgr. Kamil Kobolka,
Mgr. Zdena Vašulková, Mgr. Michaela Sabelová,
Mgr. Daniela Kopásková, PaedDr. Adriana
Korčeková, Mgr. Ján Michalisko, Mgr. Branislav
Večerík, Mgr. Ľubica Bajáková, Mgr. Pavol Škorník

Vyšlo:
január 2019, štvrťročník
Počet výtlačkov: 45 kusov
Distribúcia:
do každej triedy 1 kus bezplatne

