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Riešenia hlavolamov:  

1. 9 (slon, somár, pes, mačka, myš, korytnačka, had, delfín, ryba)                           

2.  X – VIII = II  

3. Riešenie tajničky – čokoláda 

4. 9 rozdielov   

 

Zdroje: http://gify.nou.cz/ABC1.htm, http://www.funny.sk/vtipy,  

https://www.google.com/search?q=obrázky,      

http://palivamto.sk/category/hlavolamy/,   

http://www.pinterest.com/, 
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 Janko príde do školy a učiteľka sa ho 

pýta: 

- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na 

hlave? 

- Ale, uštipla ma osa... 

- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš. 

- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť 

lopatou, ale nestihol. 

 

 Rozprávajú sa dvaja chlapci: 

- Dnes sme na telesnej behali 

dvanásťminútovku. 

- A za koľko si ju zabehol? 

 

 

 

 

 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 dopravnom inšpektoráte, pán učiteľ. 
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Projekt školských 

ovocných sadov 

 

SadOVO 2019 
           

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa 

z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, a preto 

sa naša škola do tohto projektu úspešne zapojila. 

finančný príspevok vo výške100 eur na zrealizovanie Plodobrania v októbri 

a novembri 2019. 

Realizátorom projektu SadOVO je CEEV Živica, generálnym 

partnerom Nadácia TESCO a odborným garantom Fakulta ekológie a 

environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

Tešíme sa!                                            4 

 

 
  Ján Botto 

  * 27. 1. 1829 - † 28. apríl 1881 

Slovenský romantický básnik, príslušník štúrovskej 

generácie, ktorého poézia bola úzko spätá s 

ľudovou slovesnosťou. Vyjadruje myšlienky 

národnooslobodzovacieho a sociálneho boja. Jeho 

literárna tvorba odzrkadľuje udalosti čias, v ktorých 

žil a je zavŕšením revolučno–romantickej línie 

slovenskej poézie. Prenikavý úspech dosiahol 

skladbou Smrť Jánošíkova. 

Pavol Országh Hviezdoslav 

* 2. 2. 1849 - † 8. 11. 1921 

Slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ, 

právnik, člen Revolučného Národného zhromaždenia 

ČSR (1918) a čestný predseda Matice slovenskej 

(1919). Je autorom diel Krvavé sonety, Hájniková 

žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský a mnohých 

ďalších. 

                                            Milan Rastislav Štefánik 

                                           * 21. 7. 1880 - † 4. 5. 1919              

Slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, 

brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, 

diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na 

formovaní česko-slovenského zahraničného odboja 

počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri 

organizovaní česko-slovenských légií a 

sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych 

funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriguom 

Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou 

osobou pri založení ČSR (1918). Štefánik bol 

podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny 

v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. 
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Škola získa:  

 výsadbu 8 – 10 ovocných stromov (jabloní a hrušiek) v školskom areáli a ich 

označenie; 

 účasť odborníka na výsadbe a povýsadbovej starostlivosti o stromy v roku 

2020; 

 workshop venovaný navrhovaniu výsadby v spolupráci so žiakmi 

a koordinátorom projektu na škole; 

 dvojdňovú ovocinársku exkurziu do Bielych Karpát dňa 6.- 7.6.2019; 

 konzultácie pri výbere oblastí pre mapovanie starých a krajových odrôd 

jabloní a hrušiek, realizované žiakmi v septembri a októbri 2019; 

 trojdňový vzdelávací kurz „Ovocinárski experti“ venovaný bádateľskému 

vzdelávaniu a tvorbe záhrad v termíne 15.-17.10.2019 vo Vzdelávacom 

centre Zaježová, na ktorom prebehnú: 

 určovanie prinesených plodov s pomológom (odborníkom na ovocné 

druhy a odrody); 

 výstava a ochutnávka odrôd a produktov z ovocia; 

 ovocinárska exkurzia po okolitých lazoch; 

 ukážky správnej výsadby a starostlivosti o ovocné stromy; 

 organizácia „Plodobrania“ žiakmi pre miestnu komunitu; 

 ovocinárske aktivity, hry a ukážky výučby v sade. 

 odbornú metodickú podporu v dobe trvania projektu, t.j od marca do 

decembra 2019 (ovocinársku príručku, atlas starých odrôd a iné) ; 

Významné výročia 

https://sk.wikipedia.org/wiki/27._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1829
https://sk.wikipedia.org/wiki/28._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1881
https://sk.wikipedia.org/wiki/27._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1829
https://sk.wikipedia.org/wiki/1881
https://sk.wikipedia.org/wiki/27._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1829
https://sk.wikipedia.org/wiki/1881
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%B3m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tretia_franc%C3%BAzska_republika
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A9_l%C3%A9gie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_%C4%8Desko-slovensk%C3%A1_republika
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_rada
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%8Dasn%C3%A1_vl%C3%A1da_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://www.centrumzajezova.sk/
https://www.centrumzajezova.sk/


 
 

 1. Koľko 

zvierat sa nachádza na 

obrázku? 
 
 

 2. Opravte 

chybu premiestnením 

jedinej zápalky, a to tak, 

aby vznikla správna 

rovnosť (nie nerovnica). 

 
 3. 

Vylúšti 

tajničku. 
 

 
 
 

 4. Koľko 

je na obrázku 

rozdielov?  
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Z našIch 
školských 

lavíc  
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Vyskloňuj slovo koláč. D – komu, čomu? 

- Koláčovi. 

Ktorý predmet je v škole tvoj najobľúbenejší? 

- Zvonec. 

Kostra podopiera telo. 

Hasiči sú ľudia, ktorí sa často zahrávajú s ohňom. 

Aké máte doma zvieratá? 

- Doma máme psa, mačku a mrazené kurča. 

Parohy sa líšia od rohov predponou. 



 
 

 
 
 
 

 

Sokrates - starogrécky filozof 

* 469 p. n. l. - † 399 p. n. l. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Ján Amos Komenský 

                                          * 28.3.1592 - † 15.11.1670                                                                           

Pedagóg, jazykovedec, prírodovedec,  

humanista, filozof, politik 

Mal slovenských predkov. 

 

 

 

 

                 Albert Einstein 

* 14.3.1879  † 18.4.1955                                                                              

Fyzik, držiteľ Nobelovej ceny, autor teórie 

relativity 
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Najúspešnejší žiak 

 v šk. roku 2018/19 
 

 

 Základná škola Turzovka v spolupráci s neinvestičným fondom Otváraj sa brána  

vyhlasujú súťaž  

„O najúspešnejšieho žiaka ZŠ Turzovka v šk. roku 2018/19“ 

Odmenení   budú najúspešnejší  žiaci, ktorí v rámci stanovených hodnotiacich 

kritérií získajú najviac bodov. Na výhercov čakajú hodnotné ceny v podobe  

značkových notebookov resp. bicyklov a iných odmien. Finančné prostriedky 

na odmeny boli získané darovaním 2% z daní NF Otváraj sa brána.  

Hodnotiace kritéria: 

Prospech 
Ø 1,00 Ø do 1,5 Ø do 2,0   

+30 b +20 b +10 b   

Zlepšenie  

prospechu v Ø 

o 0,5 o 1,0 o viac   

+10 b +15 b  +20 b   

Dochádzka 
100% ≥90 % ≥80 %   

+20 b +10 b +5 b   

Účasť v  

individuálnej súťaži 
Škola obvod okres kraj vyššie 

+10 b +20 b +30 b +40 b +50 b 

Účasť v  

kolektívnej súťaži 
Škola obvod okres kraj vyššie 

+5 b +10 b +15 b +20 b +30 b 

Pochvaly TU/RŠ +5 b / každá pochvala TU           +10 b /každá pochvala RŠ                

Zber papiera  +5 b za každých 25 kg (maximálne 20 b) 

Podiel na príprave 

a realizácii školských 

podujatí 

+10 b 

Pomoc slabším 

spolužiakom 
Podľa individuálneho posúdenia TU (max. +20 b) 

Zber plast. vrchnákov Podľa individuálneho posúdenia TU (max. +20 b) 

Zápisy v klasif. zázname - 10 b / za každý zápis v klasifikačnom  zázname 

Napomienky  z 

prospechu 
- 10 b / za každú napomienku v hodnotiacom období 

Napomienky zo 

správania 
- 10 b / za každú napomienku v hodnotiacom období 

Zhoršenie  

prospechu v Ø 

o 0,5 o 1,0 o viac   

- 10 b - 15 b - 20 b   
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Myšlienky slávnych 

https://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dite%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jazykovedec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADrodovedec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Humanista
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sk.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko


 
 

  
 

Vedeli ste, že...? 

 

ü vyhadzovaním papiera v Slovenskej republike zbytočne zničíme 

ročne 3000 hektárov lesa. 

ü papier tvorí 20% komunálneho odpadu, celková ročná produkcia 

papiera je 800kg/osobu. 

ü papier je možné veľmi dobre recyklovať (5–8-krát) a následne ho 

kompostovať. 

ü 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov. 

 

 

10 

Poeti z 3. B. 
Zajačikove more 

Bol jeden zajko 

a volal sa Majko.  

A ten zajko  

mal rád vajko.  

A to vajko  

žilo krátko,  

lebo zajko 

zjedol vajko.                                                  Julinka  

J¼lia MaŅariov§, 3.B. 

 

Láskavé more 

Srdce vám láskou buší, 

máte v ňom veľa duší. 

Nalejte tam trochu tušu, 

potom tam lupene hoďte 

a vaše srdce bude dobré. 

                                                                Emma Romanov§, 3.B. 

 

 

 

 

More priania  

Povedz iba slovo a splní sa ti to. 

Iba dotyk a zavedie Ťa do krajiny Zázračno.  

    Barbora KaŔakov§, 3.B 
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V roku 2002 začalo 12 

krajín Európskej únie 

súčasne plnohodnotne 

používať eurové 

bankovky a mince. 

Slovensko začalo euro 

používať 1. januára 

2009 ako 16. člen EÚ.  

Zavedenie spoločnej 

európskej meny uľahčilo 

Slovákom cestovanie do 

zahraničia, znížilo ich náklady na bankové poplatky.  

Európska únia sídli v Bruseli (hlavné mesto Belgicka), má 28 členov, 

euro ako platidlo používa 19 štátov.  

Slovensko zastupuje v Európskom parlamente 13 poslancov. 

 

 
 

 

12 

Významní rodáci z našej obce 
Naše mesto Turzovka je pomerne malé 

a predsa sa medzi nami nájdu takí, ktorí 

zanechávajú stopu nielen v srdciach 

svojich blízkych, ale navždy sa zapíšu do 

dejín nášho štátu. 

Vladimír Gajdičiar je jeden z mála 

významných osobností, pretože prekonal 

nielen nástrahy života, keď prišiel o obe 

nohy, ale stal sa prvým slovenským 

športovcom, ktorý štartoval na zimných 

paralympijských hrách v behu na lyžiach v 

sede. Okrem toho sa venoval súťažne aj cyklistike a v roku 2004 

absolvoval aj Londýnsky  maratón. Zúčastnil sa paralympiády v Salt 

Lake City kde v klasickom behu na 5 kilometrov získal striebornú 

medailu.   
Deti 3.A a 3.B mali to šťastie, že ujo 

Vlado im prišiel porozprávať o svojom 

živote. Pripravil si prezentáciu 

s fotografiami z jeho športového života, 

rozprával, deti načúvali, pýtali sa, 

premýšľali. Ostáva si len priať, aby 

zanechal v deťoch spomienku a silu, aby 

vedeli v živote v správnej a potrebnej 

chvíli zabojovať podobne ako on.  
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10 rokov eura 



 
 

 Anketa: Ako si strávil jarné prázdniny? 
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15 

Nákupmi. S rodičmi sme si nakúpili veci 
do domácnosti, ktoré sme potrebovali.  
Lívia Dorociaková, 8.C 

Tieto prázdniny som nikde nebol. 
Strávil som ich pokojne. Len som 
oddychoval a leňošil.  
        Miroslav Blažek , 8.C 
 

Sedením pri počítači. Dostal som 
nové USB a novú hru. Tak som mal, 
čo robiť. 
Samuel Rybárik, 8.C 

Prázdniny som mala pekné. Chodila som von 
s kamarátkami. Mala som aj šťastie, našla 
som kľúče, ktoré som nedávno stratila.  
        Ivana Gajdičiarová, 5.A 

Moje prázdniny boli super. Bola 
som u babky, kde som sa celý 
deň hrala so sesternicou. 
Ema Jančíková, 5.A 

Zle. Celý týždeň som preležala v posteli. 
Zmorila ma chrípka. 
Ema Hrušková, 5.A 



 
 

 

       Výtvarníci  

        naĠej Ġkoly 
 

 

 

 

 

 

Jozef Kov§ļ, 5.A 
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Ema Janļ²kov§, 5.A 
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Jozef Nekoranec, 5.C 

18 
Timea Sadlekov§, 5.B 

19 



 
 

Klub seniorov  
ĂAko keby slnce zasvietilo na sneh ï vġetko vo 

mne zjasnie, tak mi vr¼cne je. Netuġili by ste, 

ako mi je kr§sne, keŅ sa na mŔa ktosi s l§skou 

usmeje. Ako keby zohrial uzimen¼ byŎku teplĨ 

dotyk slnka v lesnom paprad² ï tak mi je, keŅ 

hoci na prchav¼ chv²Ŏku l§skavo ma ktosi 

rukou pohlad².“       M. R¼fus 

  

Našich seniorov pohladili šikovné deti zo 

Základnej školy v Turzovke. Pohladili slovom, 

pohladili spevom, básňou, hrou na gitarách, 

heligónkach, flaute. Pár detí tretieho a štvrtého 

ročníka si našlo čas a dňa 31.01.2019 pripravilo pre 

našich seniorov krátky kultúrny program a vyčarili 

tak na ich tvárach úsmev, ale i slzy dojatia. Na záver 

zaspievali prítomným dôchodcom pieseň Simony 

Martausovej so symbolickým názvom Spojiť sily.   
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Stretnutie s ċudovou piesĐou 

Učiť sa prostredníctvom zažitého je jednou z 

najschodnejších ciest absorbcie vedomostí. A 

práve túto pútavú formu vyučovania si 

vychutnali žiaci 5. ročníka na hodine literatúry v 

piatok 15. februára 2019. Témou netradičnej 

hodiny bola ľudová slovesnosť, konkrétne 

ľudová pieseň, a za celou jej  prípravou boli  

žiačky Gymnázia v Turzovke /Valika a Beáta/. 

Hodina literatúry sa niesla v duchu ľudových 

tradícií, spevu, hier i nenápadného preverenia 

vedomostí prostredníctvom malého dotazníka. 

Veríme, že  aj tento naoko nepatrný počin prispeje k záujmu mladej 

generácie o krásu ľudovej kultúry, morálnych hodnôt i duchovného 

posolstva. 
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Čaro kysuckých povestí 

 
O tom, že aj Kysuce dýchajú nádhernými povesťami,  sme sa dozvedeli v 

predposledný marcový piatok 22.3. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

realizuje pre žiakov základných škôl  unikátny projekt Naše Kysuce, 

ktorého súčasťou je aj spoznávanie regionálnej ľudovej slovesnosti  v 

podobe kysuckých povestí. O ich vývine nám prišla porozprávať lektorka  

Mgr. Zuzana Gacíková, PhD. 
Dozvedeli sme sa zaujímavosti z 

oblasti povestí, vypočuli sme si 

povesť z nášho prostredia v podaní 

predstaviteľky najstaršej generácie 

a tiež žiaci samotní  so zanietením 

porozprávali strašidelné príbehy, 

ktoré im zase odovzdali ich rodičia 

i starí rodičia. 45 minút ubehlo 

veľmi rýchlo a deti by boli rady ďalej rozprávali i počúvali...  

So zazvonením sa však s povesťou tak úplne nerozlúčili.  Dostali  malú 

úlohu, a to výtvarne stvárniť niektorú  kysuckú povesť,  strašidelné 

postavy, svetlonosov, ježibaby, víly a mnohé iné. Následne budú ich 

práce vystavené v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci, kde si ich 

môžu návštevníci pozrieť. 
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Zlatý slávik 
 
Dňa 20.2.2019 sa v našej škole uskutočnila 

prehliadka v speve ľudových piesní pod 

názvom ,,Zlatý slávik“. V podaní 

súťažiacich odzneli známe i zabudnuté 

ľudové piesne z rôznych oblastí Slovenska. 

 

Žiaci Mária Bojdová, Michaela Lašová, 

Júlia Maďariová, Nela Šperková a 

Lukáš Krištof budú reprezentovať našu 

základnú školu na  prehliadke Slávik Horných Kysúc, ktorá sa uskutoční 

15.3.2019 v priestoroch Kultúrneho domu Turzovka. 
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Krása slova ð obvodné  a okresné kolo 
V umeleckom prednese poézie a prózy Krása slova dosahuj naši žiaci 

pekné výsledky. V obvodnom kole boli všetky naše žiačky  úspešné  

a podarilo sa im vo svojich kategóriách obsadiť vynikajúce  miesta a  

zabezpečili si priamy postup na okresné kolo. 

Umiestnenie: 

I. kategória- próza: 2. miesto: Magdaléna Frollová, 3.A 

II. kategória – próza: 2. miesto: Júlia Pavlišinová, 6.A 

III. kategória - próza:  1. miesto: Sabina Stuchliková, 8.A 

I. kategória – poézia: 1. miesto: Júlia Maďariová, 3.B 

II. kategória – poézia: 1. miesto: Valéria Vlčková, 6.A 

III. kategória - poézia: 2. miesto: Kamila Kobolková, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 12.3. sa uskutočnilo okresné kolo 

v umeleckom prednese poézie a prózy. 

Postup do vyššieho kola si v silnej 

konkurencii skvelých recitátorov zabezpečila 

Magdaléna  Frollová, žiačka 3. A, ktorá sa 

umiestnila na prvom mieste v 1. kategórii - 

próza. V tretej kategórii v prednese poézie 

získala druhé miesto žiačka  Kamila Kobolková. 

Ďakujeme za skvelé výkony všetkým dievčatám. 

 

Magdaléna Frollová v krajskom kole 3.5.2019 

získala krásne 3. miesto vo svojej kategórii. 

                GRATULUJEME  
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Novoroéné svetluģky 

Práve štvrtok 31. januára 2019 bol vyhlásený za 

magický a čarovný deň, pretože v našom meste 

Turzovka, bolo možné nájsť ukrytý poklad nášho 

rodáka a zbojníka z Predmiera Tomáša Uhorčíka. 

Legenda hovorí, že poklad tu ukryl sám Uhorčík 

s Jánošíkom 

na začiatku 

18. storočia. K nájdeniu pokladu 

však bolo potrebné splniť niekoľko 

úloh, dostať tak indície a nájsť 

presné miesto, kde poklad leží. 

Inak by zostal naveky v podzemí 

mesta Turzovka. Prvá indícia bola 

svetluškám udelená za absolvovaný 

zbojnícky pochod na neďaleký vrch 

Bukovina. Po príchode do areálu 

školy nás čakal nielen uvarený detský 

punč, ale aj ohnisko, kde si prítomné 

svetlušky opekali svoje dobroty 

a zohrievali sa. K nájdeniu pokladu 

však viedlo ešte niekoľko úloh - vylúštenie zašifrovanej tajničky, 

nájdenie a správne zoradenie čarovných obrázkov, správne priradenie 

číslic a písmen a získanie nápovednej vety k nájdeniu pokladu. Indície 

láska, pokoj, osvetlenie, darčeky, ozdoby, za Uhorčíka sa to vešalo a veta 

Poklad je ukrytý v areáli školy,  mali deti a ich rodičov naviesť na 

miesto, kde je poklad ukrytý. Tým miestom bol ihličnatý stromček, pod 

ktorým bol kufrík so zlatými dukátmi.     

Úprimná vďaka patrí všetkým zúčastneným svetluškám.   
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 Skalka  nad Váhom 
Dňa 10. apríla sa žiaci piateho ročníka  

vybrali po stopách sv. Andreja – Svorada 

a Beňadika k najstaršiemu  pútnickému 

miestu  na Slovensku na Skalku nad Váhom. 

Na pamiatku pustovníkov sv. Andreja -

Svorada a Beňadika založil na Skalke 

v r. 1224 nitriansky biskup Jakub 

I.benediktínske opátstvo. Pri jaskyni, kde 

bol zavraždený sv. Beňadik dal vystavať 

kláštor a na skale, z ktorej bolo jeho telo 

zhodené do Váhu – kostol. 

Skalka je miestom počiatkov kresťanstva a najstarším pútnickým 

miestom na Slovensku. Hlavná púť sa koná každoročne 17. júla na 

sviatok sv. Andreja -Svorada a Beňadika a tradične sa jej zúčastňuje 

v priemere až 15 tisíc veriacich zo Slovenska a okolitých krajín. 

V blízkosti kláštora sa nachádza  Opatovská jaskyňa, ktorá je tvorená 

z triasových vápencov a  pre 

verejnosť je sprístupnených 320 m 

severozápadnej časti jaskyne a 230 

m juhozápadnej časti. 
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V stredu 20.marca sa na našej škole konalo 

dekanátne  kolo Biblickej olympiády .  

V tomto školskom roku si žiaci museli 

dôkladne preštudovať starozákonné  

knihy Rút, Prvú knihu kráľov a evanjelium 

podľa Matúša. Súťaž pozostávala z piatich 

súťažných  kôl. Naša škola v zastúpení  

Ivanky Pavlišinovej/8.B/, Julky Pavlišinovej /6.A/ a Stellky Dunajovej 

/5.C/ získala druhé miesto. 

 Od víťazstva ich delilo 5 bodov.                   Dievčatám blahoželáme ! 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 1.3. sa uskutočnilo školské kolo 

Biologickej olympiády. Žiaci súťažili 

v kategóriách BOTANIKA a ZOOLÓGIA, 

kde sa popasovali s latinským 

názvoslovím, taxonómiou, poznávaním 

rastlinných a živočíšnych druhov. 

Teší nás veľký záujem, z 11 žiakov máme 6 úspešných riešiteľov, 

ktorým gratulujeme a prajeme veľa zdaru v okresnom kole. 
Kategória  ZOOLÓGIA  Kategória BOTANIKA  

1.   Hrancová Simona  1. Šporíková Kristína 

2.   Pavlišinová Júlia  2. Stuchlíková Sabína 

3.   Zbojková Lucia  3. Kubšová Alexandra      
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Keď sa učíme s chuťou a výsledok chutil 

Zábava, učenie, spolupráca, šťastie, 

tímová práca, radosť, komunikácia ... 

– tieto, ale i mnohé ďalšie prívlastky je 

možné priradiť jedinečným deťom 

3.B. Aby však pripravili na pracovnom 

vyučovaní zeleninové postavičky, 

slané tyčinky, nepečenú tortu a 

vynikajúci chlebík vo vajíčku, skvele 

zvládli i prípravu na takúto hodinu pracovného vyučovania – vytvorili 

skupiny, našli recepty, rozdelili si 

úlohy, priniesli ingrediencie ... 

Dôkazom boli čisté taniere, dobroty 

mizli veľmi rýchlo, pretože chutili 

výborne. Možno i preto, že boli 

pripravované s láskou, ktorú do 

skupinovej práce a prípravy deti 

vložili. Niet nad osobnú skúsenosť 

detí na základe samostatnej činnosti, 

ale i experimentovania a hľadania na 

vyučovaní. 

                                                        28 

Indonézia, Bolívia, 

MJanmarsko a Rakúsko u nás 

na škole.... 

 

Dňa 27. 2. sme privítali hostí, ktorí k 

nám merali medzikontinentálnu cestu 

až z ďalekej Južnej Ameriky, Ázie  či 

ostrovnej Indonézie. Žiaci piateho, 

šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka 

mali možnosť spoznať kultúru a zvyky 

návštevníkov z Bolívie, Indonézie a 

Mjanmarska, ktorí v rámci projektu 

#CODET2 hosťovali v organizácii 

KERIC. Počas tejto  krátkej návštevy účastníci porovnávali systém 

vzdelávania v európskych krajinách so svojím vlastným. Výsledky 

svojho pozorovania ako aj kopec interaktívnych zážitkov potom 

prezentujú vo svojej domovskej krajine. Žiaci tak počas hodín 

anglického jazyka spoznali stredoškolskú profesorku Imu vyučujúcu na 

vojenskej škole v Indonézii. Zároveň spoznali plachého a jazykovú 

bariéru prekonávajúceho študenta z Myanmarska, pre ktorého je 

angličtina rovnako cudzí jazyk ako i pre našich žiakov. Žiaci ôsmeho 

ročníka sprevádzali našich hostí po meste Turzovka, kde navštívili 

centrum mesta, knižnicu či mestský úrad a vyskúšali si, aké je  

komunikovať v anglickom jazyku bez pomoci učiteľa. 

Ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalšiu návštevu. 
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V piatok, 8. 2. prebehlo školské kolo 

Chemickej olympiády. Žiaci 9. ročníka si 

preverili svoje vedomosti z oblasti 

chemického názvoslovia, zápisu 

chemických reakcií a z chemických 

výpočtov. A že im táto problematika nie 

je vôbec cudzia, hovoria aj výborné 

výsledky. 

1.miesto ... Lucia Blaskovicsová, IX.C 

2.miesto ... Adela Horčičiaková, IX.C 

3.miesto ... Eva Sapietová, IX.C  

4.miesto ... Valéria Kupšová, IX.C 

5.miesto ... Matej Smažák, IX.C 

6.miesto ... Adam Jaroš, IX.C 

 

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne 

gratulujeme a prajeme ešte veľa chuti do 

získavania nových poznatkov a zručností z 

oblasti chémie."                

V okresnom kole chemickej 

olympiády nás  úspešne 

reprezentovali žiačky, ktoré 

sa umiestnili na prvých 4-

och miestach.  
Lucia Blaskovicsová, ktorá 

sa umiestnila na 2. mieste 

v OK nás reprezentovala dňa 

26.4. na krajskom kole 

chemickej olympiády 

v Liptovskom Mikuláši.  
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Geografická olympiáda 

Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo 7.2. na ZŠ J. A. 

Komenského v Čadci. Žiaci boli rozdelení do kategórii E,F,G. Našu 

školu reprezentovalo 9 žiakov 5. -9. ročníka. 

Úspešnými riešiteľmi sú žiaci: 

Kristián Dunaj - kategória F 

Diana Hesková - kategória E 

Ostatní riešitelia: 

Adam Polka, Dominika Oravcová, Alexandra 

Bugalová - kategória G 

Petra Strýčková, Ján Hovorka - kategória F 

Simona Hrancová, Beáta Matejíková - kategória E 

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 

Dejepisná olympiáda 
Vo februári a marci sa uskutočnilo okresné a krajské kolo Dejepisnej 

olympiády. Na okres sme cestovali do Čadce, na kraj do Martina.  

V okresnom kole hájilo naše farby 7 žiakov. Piataci obsadili prvé dve 

miesta, keď Julka PAVLIŠINOVÁ zvíťazila. Juraj KORDULIAK 

dosiahol druhé miesto. Medzi siedmakmi si dobre počínali Ján 

HOVORKA a Petra STRÝČKOVÁ, keď sa umiestnili na druhom a 

treťom stupienku. Dianka HESKOVÁ nám robila ako jediná dobré meno 

zase medzi ôsmakmi. Stala sa vicemajsterkou kategórie.  

Žiaci deviateho ročníka neurobili svojim mladším spolužiakom hanbu. 

Dominik ANDRAŠKO a Tatiana MACHOVČÁKOVÁ nás druhým a 

štvrtým miestom tiež veľmi potešili. Keďže úspešným riešiteľom 

olympiády je každý účastník, ktorý získa 60 bodov, všetci naši 

reprezentanti sa úspešnými riešiteľmi stali. Okrem jedného prvého, 

štyroch druhých a jedného tretieho miesta je i tento výsledok naozaj 

výnimočný. 

Na základe výsledkov okresného kola postúpili do kola krajského až 3 

naši žiaci. Najúspešnejšou reprezentantkou našej školy sa stala Dianka 

HESKOVÁ v kategórii D. Medzi 22 účastníkmi skončila ôsma, Janko 

HOVORKA obsadil 13. a Dominik ANDRAŠKO 16. miesto. 31 



 
 

ZÁŽITKOVO NA NEMČINE 

ĂChcel by som, aby deti pri uļen² ani nezbadali, ģe sa uļia.ñ  

                                                                                            Daniel Hevier 

Nemčina nepatrí k obľúbeným školským predmetom, 

preto  aj nepatrné 

zatraktívnenie tohto 

cudzieho jazyka má  pre 

žiakov veľký význam. Pokúsili sme sa, aby 

sa žiaci necítili ako na klasickom 

vyučovaní, a predsa sa učili. Tematický 

celok Jedlo a pitie je  na to ako stvorený. 

Cieľom bola príprava jednoduchého jedla alebo nápoja a komunikačným 

jazykom bola práve nemčina. Práca žiakov mala dve etapy: domácu 

prípravu a realizáciu v škole.  Úlohou žiakov bolo rozdeliť sa do skupín 

podľa vlastného uváženia, zostaviť jednoduchý recept  /samozrejme v 

nemčine/, nakúpiť suroviny  a finálnou fázou bolo na hodine, 

zrealizovanej v školskej kuchynke, pripraviť jednoduché jedlo alebo 

nápoj.  Žiaci sa na túto hodinu veľmi tešili a v závere bolo jasné, že ich 

očakávania sa aj 

naplnili.  Odmenou 

bola nielen príjemná 

pracovná a priateľská 

atmosféra, ale aj 

záverečná hostina. 

Degustovali sme 

inovovanú praženicu, 

exotický ovocný 

šalát, kokosové 

guľôčky i lievance.   

Tešíme sa na ďalšie zaujímavé hodiny.  
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"Kniha je z§kladom poznania, uļiteŎom vekov, vl§dcom kr§Ŏovstva 

ducha."      Seneca 

Knihy sú pre nás nenahraditeľné a po stáročia majú pevné  miesto v 

našich životoch. V súčasnosti však zabúdame na krásu  slova,  vôňu 

kníh... 

Pri príležitosti mesiaca kníh sme pre žiakov pripravili pestrú paletu 

aktivít. Naším cieľom bolo podnietiť vzťah ku knihe i k čítaniu. 

Už tradične sme si pripomenuli, prečo sa práve marec pýši týmto 

prívlastkom a upozornili tak na neľahkú životnú cestu a posolstvo Mateja 

Hrebendu. Hravou formou si deti osvojili lexiku súvisiacu práve 

s knihami, kníhtlačou či knižnicami. 

Mali tiež  možnosť priniesť a predstaviť svoju obľúbenú knihu. 

Šiestaci sa  vcítili do roly spisovateľa, podelili sa o pocity a zážitky 

a vytvorili svoj vlastný príbeh.  Na konci mesiaca vzniklo unikátne 

spoločné dielo – kniha. Žiaci zaujali rozmanitosťou príbehov i rozsahom. 
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   Medzitriedny turnaj vo vybíjanej  

Dňa 27. 2. 2019 sa v našej škole uskutočnil turnaj vo 

vybíjanej žiakov štvrtého ročníka. Jednotlivé triedy 

reprezentovali zmiešané družstvá chlapcov a dievčat s 

počtom 12 žiakov. Každé družstvo odohralo 2 zápasy (2x 

10 min). Žiaci si okrem pekného športového zážitku 

odniesli i diplom a medaily. Po náročnom 2-hodinovom 

súťažení mala najväčšiu radosť z víťazstva trieda 4.A. Druhé miesto 

obsadila trieda 4.C a tretie miesto patrí 4.B triede. 
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Žiaci siedmeho ročníka vymenili triedu za lyžiarsky svah a učebnice za 

lyže. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a 

splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy 

upravený a aj keď boli silné mrazy, mali sme slnečné počasie. Všetci sa 

veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Svoje lyžiarske 

majstrovstvo preukázali účastníci v záverečných pretekoch v slalome na 

zjazdovke. Každý si odniesol diplom a šatku.  
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Význam a dôležitosť vody si 

málo kto uvedomuje. Voda 

je kolískou života na našej 

planéte, bez nej by život 

nemohol existovať.  Pre 

človeka má nesmierny 

význam, s vodou sa stretáva 

od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. 

Ekotím a jeho členovia 6. ročníka  sa spojili a vytvorili prezentáciu pre 

žiakov 5. ročníka. Cieľom bolo  ukázať, že aj voda má svoj význam 

a postavenie v kolobehu života. Pre žiakov boli pripravené aktivity 

a úlohy, ktorými vzbudili u mladších spolužiakov záujem riešiť na prvý 

pohľad možno aj  ľahké pokusy. Ďakujeme ostatným žiakom a kolegom, 

ktorí sa hodili do modrej a podporili našu myšlienku. 
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o zdravie 

Dňa 14.02.2019 boli žiaci tretieho ročníka 

našej základnej školy hosťami DHZ Turzovka, 

ktorého členovia nás privítali v hasičských 

uniformách. Pripravili si pre nás nielen 

niekoľko slov a informácií o náplni ich práce, 

ale zodpovedali i na mnoho našich zvedavých otázok a ukázali nám i 

pýchu ich vozového parku. 

Úprimná vďaka patrí predovšetkým pánovi Martinovi Oravcovi. Zároveň 

však ďakujeme i ostatným hasičom, ktorí nám 

aktívne venovali svoj voľný čas – Lacovi 

Blažekovi, Tomášovi Gajdičiarovi a Lacovi 

Mišolajovi.   

Ostáva len dúfať, že si deti uvedomili náročnosť 

a dôležitosť práce hasičov a budú si ich prácu 

vážiť.  
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Basketbalové turnaje 
 

Február už tradične patrí meraniu síl našich basketbalistov a 

basketbalistiek. Uplynulý týždeň 19.2.2019 si najprv zmerali sily chlapci 

v obvodovom kole na pôde čadčianskej ZŠ M.R.Štefánika. Tu si 

turzovský tím v zložení M.Smažák, M.Steiniger, M.Janetka, L.Čuboň, 

V.Kopyčár, A.Sučík, P.Husár, 

M.Gernát a J.Hovorka vybojoval 

postup do okresného kola po jasných 

víťazstvách. Prvý zápas proti domácemu 

tímu ZŠ M.R.Štefánika vyznel pre 

Turzovku v pomere 4:0. V druhom 

polča

se si 

Turzovčania  víťazstvo v pomere 9:5  

už nedali vziať. V druhom zápase sa 

postavili proti sebe  dve družstvá 

z čadčianskych škôl. V treťom  dueli 

sa Turzovčania postavili na ihrisku 

proti chlapcom zo ZŠ Čadca Rázusová 

a už v prvom polčase išli jasne za víťazstvom a postupom do okresného 

kola. Po výsledku 12:2 sa strany otáčali, no výsledok ostal v prospech 

Turzovky v pomere 21:5. To znamenalo aj postup do okresného kola. 

Budeme im držať palce. 
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O deň neskôr ako chlapci, v stredu 20.2.2019, nastúpili na svoje zápasy 

aj naše dievčatá – tie však už priamo v okresnom kole, kde sa  stretlo 5 

tímov – domáca ZŠ Čadca Rázusová, ZŠ Makov, ZŠ Korňa, ZŠ 

Oščadnica a ZŠ Turzovka. Náš tím v zložení V. Kupšová, A. 

Martyčáková, I. Matejíková, B. Matejíková, D. Hrtúsová, M. 

Kubačková, R. Andrašková a V. Olšárová, vstúpil do turnaja 

víťazstvom proti ZŠ Oščadnica 

10:4. V druhom zápase na seba 

narazili 

najlepšie 

tímy turnaja 

– Makov 

a Turzovka, 

polčas bol 

ešte vyrovnaný, no nakoniec sa prejavila skúsenosť 

Makova, ktorý vyhral 12:4.  Tretí duel proti Korni naše 

dievčatá opäť zvládli a súperky porazili 11:6 a v poslednom zápase proti 

domácim dievčatám zo ZŠ Rázusová si už nenechali utiecť celkové 

druhé miesto a potvrdili ho jasným výsledkom 16:0. Víťazkami 

okresného kola sa stali žiačky ZŠ Makov, ktoré turnajom prešli bez 

prehry, tretia skončila ZŠ Korňa. 

Okresné kolo 

Dňa 26.2.2019, sa konalo okresné kolo kde naši chlapci na domácej pôde 

privítali rovesníkov z Oščadnice, Korne, KNM, Makov. 

  
 
 

 
 
 

39 



 
 

Zimná olympiáda v ŠKD 
 

 

 

Pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu je každodennou činnosťou v 

školskom klube. V piatok 8.2. sa v ŠKD konala zimná olympiáda. Deti s 

nadšením plnili disciplíny - prekážkový beh, hod do diaľky a hod na cieľ. 

Disciplíny boli sťažené tým, že sa realizovali na snehu. Aj napriek tomu 

deti bojovali, aby podali čo najlepší výkon. Víťazi dostali medaily a 

všetci súťažiaci sladkú odmenu 

Víťazi zimnej olympiády: 

1.ročník: 1. Šimon Kapusniak 

    2. Adam Fekete 

    3. Peter Mohelník 

 

2.ročník: 1. Richard Pápol 

    2. Robert Horský 

    3. Samuel Fuják 

 

3.ročník: 1. Ema Baraníková 

    2. Júlia Maďariová 

   3. Timotej Dočár 
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II. ročník    
CHLAPCI 

Poradie/disciplína     BEH         SKOK DO DIAĽKY       HOD NA CIEĽ 

1.              Tobias Korista          Andrej Majerčík      Andrej Majerčík 

2.                 Michal Malý             Tobias Korista         Patrik Chudej 

3.               Richard Pápol            Róbert Horský      Dominik Korček 

  

DIEVČATÁ 

Poradie/disciplína      BEH       SKOK DO DIAĽKY        HOD NA CIEĽ 

1.                Vanesa Zajacová    Magdaléna Tašárová  Laura Belková 

2.                Terézia Ďurníková  Vanesa Čupková     Michela Lašová 

3.                Soňa Birková         Terézia Ďurníková    Sofia Lukáčová            
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               I. ročník 
V utorok 12.02. a vo štvrtok 14. 02. 2019 si žiaci zmerali sily v troch 

športových disciplínach – v behu, v skoku do diaľky a v hode na  cieľ. 

Súťažili v telocvični ZŠ pod vedením tr. učiteliek. 
Telocvičňa sa zmenila na športovisko, kde sa ozývalo fandenie 

spolužiakov. Všetky aktivity boli 

vyhodnotené a víťazi boli 

odmenení  medailou, pexesom a 

každého zúčastneného žiaka 

potešilo pero, ktoré venoval 

neinvestičný fond pre deti 

Otváraj sa brána. 

CHLAPCI 

Poradie/disciplína      BEH        SKOK DO DIAĽKY       HOD NA CIEĽ 

1.              Patrik Pavlík             Lukáš Kubačka         Vašek Hadraba 

2.              Martin Veselka          Adam Fekete           Michal Murgaš 

3.              Šimon Kubík             Šimon Belko            Martin Veselka 

DIEVČATÁ 

Poradie/disciplína    BEH        SKOK DO DIAĽKY       HOD NA CIEĽ  

1.          Mária Bojdová         Michaela Pupíková     Petra Stoláriková 

2.          Nina Tomaľová         Nina Tomaľová       Liliana Krkošková 

3.       Michaela Pupíková     Liana Michalisková       Sára Staníková 
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Naša škola neustále hľadá spôsoby ako 

žiakov viesť k pravidelnému športovaniu. 

Je naším cieľom, aby sa žiaci oboznámili 

s viacerými pohybovými aktivitami. 

K tradičným kurzom plávania a lyžovania 

sme tento rok pridali kurz korčuľovania. 

A tak sa piataci ocitli v MM Aréne 

v Krásne nad Kysucou, kde pod odborným 

vedením skúsených inštruktorov 

objavovali čaro tohto pekného športu. 

Prvé „krôčiky“ na ľade boli veľmi 

bojazlivé a viacerým chýbala odvaha. Deti však veľmi rýchlo 

napredovali a korčuľovanie si začali naozaj užívať. Spestrením kurzu 

bola návšteva bývalého slovenského hokejového reprezentanta a 

súčasného generálneho  manažéra národného tímu Miroslava Šatana, 

ktorý svojou prítomnosťou deti výrazne motivoval v pravidelnom 

športovaní. 
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Posledný deň kurzu bol dňom 

korčuliarskych súťaží a odmenou 

za malé víťazstvo boli diplomy 

a sladká drobnosť. Žiaci si celý 

kurz užívali, vrelo ho odporúčajú 

aj ostatným a najradšej by si to 

ešte zopakovali.  Poďakovanie 

patrí rodičovskému združeniu, 

ktoré finančne prispelo  na 

dopravu.  
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