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Slovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvod                                                                                                                                                            
 
 
Milí priatelia,  
 

prvé tri mesiace školského roku 2014/2015 uplynuli a my máme 
za sebou zopár vydarených akcií, ktoré sa počas jesene na našej škole 
podarilo zrealizovať. V septembri sa uskutočnili sa podujatia, ktoré sa 
konajú pri príležitosti medzinárodného dňa európskych jazykov a dňa 
knižníc a stali sa u nás už peknou tradíciou. V októbri sme privítali 
prváčikov a nových žiakov, ktorí začali navštevovať našu školu. Doplnili 
sme galériu našich triednych erbov, zbierali sme starý papier, úspešne 
sme sa zapojili do Enviroprojektu 2014. Začítajte sa teda do článkov 
v našom časopise, ktorý Vám prináša stručný prehľad o tom, čo sa nám 
spoločnými silami podarilo zrealizovať. Zároveň vám ponúkame trošku 
zábavy na spestrenie voľných chvíľ počas prestávok. Dúfame. že sa aj 
v tomto roku náš Školák stane Vaším príjemným spoločníkom.  
 

Miroslava Poliaková 
 

 

 
 

Erby tried v školskom roku 2014/2015 
 



Európsky deň jazykovEurópsky deň jazykovEurópsky deň jazykovEurópsky deň jazykov    
 
 
 Podujatie, ktorým sa rozvíja povedomie našich žiakov 
o kultúrach európskych krajín, našlo svoje miesto medzi tradičnými 
akciami školy. Vedomostno-zábavné dopoludnie zamerané na 
spoznávanie krajín Európy sa tento rok konalo 26. septembra. Zúčastnili 
sa ho žiaci 5. až 9. ročníka. Na jednotlivých stanovištiach sa triedy 
oboznamovali s témami z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho 
a športového života jednotlivých národov a národností, skúmali rôzne 
oblasti života ľudí európskych krajín.  
Na záver bol pre triedne kolektívy pripravený vedomostný kvíz, ktorý 
spoločnými silami riešili. Kvíz preveril, čo si žiaci počas dňa zapamätali 
a bol následne vyhodnotený. A kto vyhral? 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
V tomto roku dosiahla najlepšie výsledky 8.A trieda! 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým pani učiteľkám za prípravu.  
A ešte niečo! Otestujte si svoje vedomosti aj na tejto stránke. Viete 
akému štátu patria tieto vlajky? 
 

       
 

    
 

    



Rozhovor sRozhovor sRozhovor sRozhovor s    pani učiteľkou .....pani učiteľkou .....pani učiteľkou .....pani učiteľkou .....    
..... Mgr. Alexandrou Tomanovou..... Mgr. Alexandrou Tomanovou..... Mgr. Alexandrou Tomanovou..... Mgr. Alexandrou Tomanovou    

 
 
 V tomto školskom roku začala v našej škole na plný úväzok 
vyučovať pani učiteľka Mgr. Alexandra Tomanová. Naša redaktorka 
Ivana položila pani učiteľke pár otázok a ona na ne ochotne odpovedala. 
Prečítajte si tento rozhovor! 
 
 
1. Pani učiteľka, čím ste chceli byť, keď ste vyrastali? 
To sa menilo, ako som rástla, ale veľmi dlho som chcela byť aj lekárkou. 
 
2. Aká je Vaša obľúbená farba? 
Ako kedy, teraz mám obdobie hnedej a bielej. 
 
3. Kto je Váš obľúbený herec, herečka? 
Fúú... Ja „telke“ veľa času nedávam, ale trebárs Robin Wiliams, Tomáš 
Maštalír, .... 
 
4. A Váš obľúbený spevák, speváčka? 
Bono Vox z U2; ale ja momentálne počúvam to, čo moje deti – teda 
Nicky Minaj, Katy Perry, ... až po Spievankovo a ľudovky ☺... 
 
5. Aká je Vaša obľúbená značka alebo model auta? 
Obľúbená značka ŠKODA (statočne nám slúži 14 rokov), ale také BMW 
X5 by mi tiež v garáži nevadilo ☺ 
 
6. Pani učiteľka, viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 
Zahrám na gitare, klavíri a ako asi každý – niekedy aj „na nervy“ .... 
 
7. Máte nejaké domáce zvieratko? 
Len psa – Mikyho. 
 
 
 

Pani učiteľka, ďakujeme Vám za rozhovor! 



Deň knižnícDeň knižnícDeň knižnícDeň knižníc    

    
 
 Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc sa v našej škole už 
niekoľko rokov organizuje podujatie, v rámci ktorého sa žiaci zapájajú 
do rôznych aktivít, súvisiacich s čítaním a poznávaním kníh. V tomto 
školskom roku sa toto podujatie uskutočnilo 27. októbra. Počas 
dopoludnia po druhej vyučovacej hodine sa žiaci prvého stupňa postupne 
vystriedali na stanovištiach a vykonávali rozličné druhy aktivít – 
spoznávali nové knihy v školskej knižnici, vyrábali obal na knihu, 
záložky, tvorili pokračovanie príbehu, súťažili. Ako sa tento deň páčil 
našim žiakom? To si prečítajte sami.  
 

     



Imatrikulácia prvákovImatrikulácia prvákovImatrikulácia prvákovImatrikulácia prvákov    
        

 Aj v tomto školskom roku sme na našej škole privítali nových 
spolužiakov. V mesiaci október sme našich nových prvákov slávnostne 
pasovali do stavu žiackeho a ako tradícia káže, urobil to sám pán kráľ so 
svojou družinou. Deviataci, ktorí pripravovali celý akt imatrikulácie sa 
svojej úlohy zhostili veľmi dobre a po slávnostnom úvode pripravili pre 
nových žiakov niekoľko úloh. Prváci museli ukázať, že sa vedia učiť, že 
poznajú číslicesú obratní a majú dosť síl prekonávať prekážky. Tu je 
niekoľko fotiek, pozrite sa, ako sa im darilo. 
 

   
 

  
 

    
 



Po preukázaní zručnosti a šikovnosti museli prváci zložiť slávnostný 
sľub prváka a pán kráľ ich veľkou pastelkou pasoval za žiakov. Všetci 
noví žiaci dostali tričká s logom a mottom našej školy, ktoré si hneď aj 
obliekli. Okrem tričiek im dvorania dali drobné pozornosti, ktoré 
každoročne pre našich nových žiakov pripravuje Rada rodičov.  
Prváci boli hrdí na svoje darčeky a tí šikovnejší si už vedeli čo-to 
prečítať i z uvítacieho listu. 
 

  
 
Následne dvorania privítali medzi žiakmi školy i nových spolužiakov 
z Košeckého Podhradia a zo Zliechova a odovzdali im tričká vo farbe ich 
nových tried. 
Nové triedne kolektívy potom predstavili svoj triedny erb. Kompletná 
galéria erbov všetkých tried je vystavená vo vstupnej chodbe do školy. 

   
 Deviatakom a ich triednej pani učiteľke patrí poďakovanie za 
pripravený program. A o tom, že všetko dobre dopadlo, svedčia aj tieto 
záverečné fotografie. Dovidenia o rok na ďalšej imatrikulácii ☺! 
 

     
 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete na našej webovej stránke školy 
www.zskoseca.edupage.sk 



Poznám aPoznám aPoznám aPoznám a    chránimchránimchránimchránim    
    

 V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do projektu 
s názvom POZNÁM A CHRÁNIM. Boli sme úspešní a vďaka získaným 
finančným prostriedkom sme do školy mohli zakúpiť nový fotoaparát, 
učebné pomôcky a literatúru do kabinetu biológie, lisy na lisovanie 
rastlín. V rámci projektu, ktorý sa realizoval na začiatku tohto školského 
roka sa uskutočnili niektoré zaujímavé aktivity, ktoré by sme vám radi 
opísali  aj v našom časopise. Do aktivít boli zapojení žiaci 1.-6. ročníka. 
 
Žiaci prvého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy kreslili rastliny 
a stromy. Tie najlepšie boli vystavené v priestoroch školy.  
 

   
 
 Tretiaci na hodinách slovenského jazyka skladali básne 
o stromoch a rastlinách, ktoré sú v okolí našej školy. Prečítajte si 
niektoré z nich na ďalšej strane v našom časopise v rubrike Z našej 
tvorby. 
 Piataci si v okolí školy našli rôzne listy a časti rastlín, ktoré na 
nových lisoch vylisovali a zhotovili herbár. Ten sa stal súčasťou 
kabinetu biológie a vďaka kvalitnému spracovaniu bude slúžiť aj 
v ďalších školských rokoch na vyučovacích hodinách.  
 

   



Po vylisovaní častí rastlín a zozbieraní potrebných informácii vznikol 
herbár, ktorý vďaka hrebeňovej väzbe a jednoduchej manipulácií s lismi 
možno v ďalších rokoch dopĺňať o ďalšie strany. Tu je niekoľko 
fotografií vzniknutého herbára. 
 

    
 
Kompletnú zbierku vylisovaných rastlín herbára si môžete pozrieť na 
našej webovej stránke školy www.zskoseca.edupage.sk. 
  
 Ďalším výstupom projektu bola fotokniha, v ktorej sú zachytené 
rastliny. Žiaci šiesteho ročníka s pani učiteľkou na hodinách informatiky 
ich zachytili objektívom fotoaparátu. Fotokniha obsahuje súbor 
fotografií, na ktorých je možné spoznávať a rozlišovať listnaté a ihličnaté 
stromy, rôzne rastlinné druhy, ktoré rastú v okolí našej školy.  

   

    
 
Aj fotoknihu nájdete na našom webe vo fotogalérii. 



ZZZZ    našej tvorbynašej tvorbynašej tvorbynašej tvorby  

 
Žiaci tretieho ročníka skladali v rámci projektu POZNÁM A CHRÁNIM 
básne o stromoch a rastlinách. Tu je niekoľko z nich. Prečítajte si ich 
a nakreslite vedľa básničky strom alebo rastlinu, o ktorej sa v nej píše. 
 
Strom 
 
Bol raz jeden strom, taký veľký ako dom. 
Sám na čistine stál a veľmi sa tam bál. 
Čo ho čaká, neminie? 
Príde horár? Zahynie? 
A čo keď nie dneska? 
Príde o rok - dva a bude z neho troska? 
A tak stále pevne dúfal, vietor mu do lístia dúchal. 
Už desať rokov na tom istom mieste stojí,  
je však starší, smelší.  
Už sa tak o svoj život nebojí. 

Tamara Viskupová, 3.A 
Košeca 
 
Pri tej našej škole 
rastú dva gaštany. 
To je radosť veliká, 
postavím si koníka. 
Máme i lipu veľku, 
rastie v košeckom parku. 
Každý si ju obzerá, 
len dážď ju polieva. 

Klaudia Karlíková, 3.A 
Stromček 
 
Ja som stromček zelený, 
vyrásť sa mi nelení. 
 
Ihličie mám pichľavé, 
ale pekne voňavé. 

Adriana Balážová, 3.A 



 
O prírode 
 
Stromy, kvety, nebo modré, 
byť v prírode je fakt dobré. 
Čistý vzduch a pohyb tela, 
zážitkov mám vždy tak veľa. 
 
Na tablete rád sa hrám, 
ešte radšej Tatry pobehám. 
Príroda nám krásne dary dáva, 
niečo za to od nás očakáva. 
Separujeme, čo sa dá, 
nech je čistá príroda. 

Adam Keznikl, 3.A 
 
Rozkvitnutá básnička 
 
V dedinôčke Košeca  
rastie modrá nevädza, 
známa je i taká vec,  
vraj tam kvitne poniklec. 
Vzácny je to kvietok - pán,  
rastie tam aj tulipán. 
Vedľa košeckej školičky  
kvitnú krásne ružičky.  
 
Na lúkach sú to sedmokrásky, 
rady ich zbierajú košecké krásky. 
Sú to múdre dievčiny,  
pestujú i byliny. 
Bazalka, medovka  
i mäta pieporná 
vo vzduchu sviežo vonia. 
Aj tie milé fialky  
zaváňajú do diaľky. 
 
Z voňavých kvietkov uvijem si veniec, 
už je tejto básničke koniec.                                  Sophia Gregorová, 3.A 



Púpava 
 
Púpava je krásny kvet, vie to o nej celý svet. 
Je to kvietok žltučký, krášli naše pláne aj lúčky.  
 
Podobá sa na slniečko, 
svojou krásou rozjasá snáď každé srdiečko. 
 
Je to kvietok liečivý, 
čaj je z neho dobručký, vylieči snáď všetky horúčky. 
 
A keď príde jeho čas premení sa na vločky, 
vánok si ho odveje späť na polia i na lúčky.           Nicolas Mikuška, 3.A 
 
Kvietky 
 
Keď príde jar,  
rozkvitá nám na zemi raj. 
Prvá kuká spod snehu snežienka, 
za ňou sa hneď ženie prvosienka. 
Slniečko nám krásne hreje, 
všetci sú plní energie. 
Stromy krásne pučia 
a včely nám okolo uší bzučia. 
 
Majú obrovskú robotu, 
aby nám vyrobili tú najlepšiu dobrotu. 
Slnečnica za za slnkom krúti, 
všetkých nás do tanca núti. 
Z darov zeme sa tešíme, 
a preto to poriadne oslávime.  
Jeseň, to je nemý úžas, 
farbí stormy do nevídaných krás. 
 
Ani dvadsať maliarov 
by to krajšie namaľovať nedokázalo, 
lebo pani jeseň 
je to najkrajšie umelecké dielo.                         Terézia Košťálová, 3.A 
 



Trošku zábavyTrošku zábavyTrošku zábavyTrošku zábavy    
 
A na záver tohto čísla ešte trošku zábavy. Spočítajte všetky štvorce na 
tomto obrázku! Potom si každý dielik vymaľuj inou farbou a vznikne 
pekný obrázok. 

 
 

A nezabudli sme ani na našich najmenších ☺. 
Vymaľujte tento pekný obrázok! 

                                    

   Zdroj: internet 



 
 

 

*************************************************** **

*************************************************** ** 

 

Jeseň je za nami, prichádza zima. 
Blížia sa Vianoce. Každý už sníva 

o šťastí, o láske o bielom snehu, 
o tom, že prinesú do srdca nehu.  

Tak nech sú krásne a plné pokoja, 
nech vaše boliestky navždy sa zahoja.  

Nech tichý nádherný vianočný čas 
usadí sa v srdci každého z nás. 

 
 

*************************************************** **

*************************************************** ** 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: sedemnásty 

Číslo: 1 

 


