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Slovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvod 
Milí čitatelia,  
 
 naša škola je živé spoločenstvo, ktoré spoznáva, objavuje, tvorí 
a má veľa aktivít rozličného druhu. I keď sme ešte len v prvej štvrtine 
školského roka, od jeho začiatku sa už udialo toho dosť veľa. Práve 
otvárate prvé číslo nášho školského časopisu v školskom roku 2015/2016, 
v ktorom prinášame množstvo informácií zo života v našej škole. 
Dúfame, že bude vašim príjemným spoločníkom počas voľných chvíľ 
a nájdete si v ňom to, čo Vás zaujíma. 
Začítajte sa do pekných rozprávaní z našich uskutočnených exkurzií, 
prinášame vám i rozhovor s novou pani učiteľkou a zopár pekných 
fotografií. Jedna z nich je aj na titulnej stránke. Sú na nej žiaci deviateho 
ročníka, ktorí pripravili tohtoročnú imatrikuláciu prvákov. Prajem 
všetkým čitateľom príjemné čítanie! 

Miroslava Poliaková 
 
 

 
 

Erby našich tried v školskom roku 2015/2016 
 
 
 



Október – mesiac úcty k starším 

 
 Každoročne sa v mesiaci október stretajú naši žiaci so svojimi 
starými a prastarými rodičmi. Prinášajú im úprimné pozdravy a kytičky 
uvité z pekných veršíkov, piesní a tancov a malý darček, ktorý pre nich 
pripravujú s láskou a vďačnosťou. I v tomto roku sa uskutočnili dve 
takého stretnutia. Deti z materskej školy, zo školského klubu detí i naši 
starší žiaci vystúpili pod vedením svojich pani učiteliek so svojim 
programom v Kultúrno-športovom centre v Košeci, kde sa konalo 
stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  

 

    
Naši školkari 

 

  
Starší žiaci a deti zo ŠKD 

 
Pripraveným programom vyčarili úsmevy na tvárach babičiek 
a deduškov deti z MŠ a ŠKD aj vystúpením v Stredisku evanjelickej 
diakonie v Košeci. Fotografie z tohto vystúpenia si môžete pozrieť vo 
fotogalérii na našej webovej stránke školy www.zskoseca.edupage.sk 
 Odmenou za vynaloženú námahu pri príprave programu bol 
veľký potlesk starkých a slzičky dojatia v ich očiach. Touto cestou 
ďakujeme aj pani učiteľkám, ktoré pripravovali žiakov na vystúpenia.  
 



Rozhovor s pani učiteľkou................... 
.................Mgr. Martinou Mikuškovou 

  
Po odchode pani učiteľky Bútorovej začala v našej škole vyučovať slovenský jazyk 
a biológiu nová pani učiteľka Mgr. Martina Mikušková. Naša redakcia jej položila pár 
zvedavých otázok a ona na ne ochotne odpovedala. Prečítajte si tento rozhovor! 
 
1. Pani učiteľka, čím ste chceli byť, keď ste vyrastali? 
Keď som bola malá, chcela som byť zverolekárka, pretože mám veľmi 
rada zvieratká. Keď som však nastúpila do základnej školy, zapáčila sa 
mi práca učiteľky. Mojej túžbe, stať sa pani učiteľkou, som prispôsobila 
už výber strednej školy a následne aj vysokej školy. A môj sen sa mi 
splnil. 
 
2. Aká je Vaša obľúbená farba? 
Mojou najobľúbenejšou farbou je žltá, ale veľmi rada mám tiež zelenú 
a modrú farbu. 
 
3. Kto je Váš obľúbený herec, herečka? 
Medzi mojich obľúbených hercov patrí The Rock, najmä preto, ako si 
dokáže vo filmoch urobiť srandu aj sám zo seba.  
 
4. A Váš obľúbený spevák, speváčka? 
Obľúbeného speváka nemám. Rada počúvam to, čo ma zaujme a podľa 
momentálnej nálady.  
 
5. Aká je Vaša obľúbená značka alebo model auta? 
Obľúbené auto je volkswagen passat.  
 
6. Pani učiteľka, viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 
Bohužiaľ, neviem hrať na nijaký hudobný nástroj, ale rada by som sa 
naučila hrať na gitare.  
 
7. Máte nejaké domáce zvieratko? 
Zvieratká mám veľmi rada, preto ich mám doma hneď niekoľko. 
Mám dvoch psíkov, zebričku a sedem anduliek. 

Pani učiteľka, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor! 



Z našich exkurzií a výletov 
 

Od začiatku školského roka sa v našej škole uskutočnilo niekoľko veľmi 
zaujímavých a poučných exkurzií, ktorých sa zúčastnili žiaci prvého i 
druhého stupňa. Jednou z prvých bola exkurzia piatakov. Prečítajte si 
o nej z rozprávania pani učiteľky Tomanovej. 
 

Prvá piatacka exkurzia –  
Štátny archív, Vlastivedné múzeum, Hrad Budatín 

 
Koncom septembra naši piataci  absolvovali exkurziu v rámci 

dejepisu, geografie a biológie na zaujímavé miesta a všeličo nové sa aj 
dozvedeli.  

Prvou zastávkou bol Štátny archív v Považskej Bystrici.  
Čo ukrýva archív? V archíve sa sústreďujú rôzne listiny, úradné knihy 
a papiere. Archív v Považskej Bystrici je určený pre občanov okresov 
Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Sú  tu materiály od 15. storočia, 
ktorých tu majú 3330 bežných metrov - boli sme v bludisku regálov 
s dokumentami ☺. Pozreli sme si aj originálnu listinu z 15. storočia, 
s pravou kráľovskou pečaťou! Tá bola už zrekonštruovaná a uložená 
v špeciálnej krabici. No videli sme aj, ako vyzerajú nezrekonštruované 
i poškodené písomnosti – strašidelne: boli špinavé, plesnivé či inak 
znehodnotené. Tiež sme si zalistovali v  hrubiznej knihe so súpisom 
gazdovských majetkov z Košece – našli sme tam aj známe priezviská; 
videli sme richtársku truhlicu na dokumenty s tajnou zásuvkou; prezreli 
si rôzne staré kroniky a popýtali sa na všetko, čo nás zaujímalo.  

Z archívu písomností sme pešo prešli do „archívu kameňov“  – 
do Vlastivedného múzea, kde bola výstava skamenelín „Kamenný 
herbár“. Keďže herbár, tak vieme, že išlo o rastliny a listy – tieto však 
boli skamenené, alebo v kameňoch odtlačené. Správne sa takéto 
skameneliny nazývajú fosílie. Je pozoruhodné, že tie asi 13 miliónov 
rokov (!) staré dreviny majú ešte aj dnes svojich potomkov – videli sme 
ich súčasné príbuzné druhy.  
V druhej časti návštevy Vlastivedného múzea sme si vyrobili vlastnú 
fosíliu - listový odtlačok do plastelíny alebo s temperovými farbami. 
A do tretice sme mali ešte aj biológiu naživo – mohli sme sa pohrať 
s Užovkou červenou (naozaj nie je slizká  a ani nehrýzla- žerie tak 1x za 



mesiac, naposledy pred týždňom...) a poobdivovať zblízka najväčšieho 
slimáka - oblovku žravú (- už vieme, prečo je najväčšia... ☺). 
  Plní zážitkov sme nasadli do autobusu – smer Žilina, presnejšie- 
Hrad Budatín. 
Veža Budatínskeho hradu  skrýva mnoho zaujímavostí a historických 
pamiatok. Na jednotlivých poschodiach sú expozície o dejinách hradu 
a Žiliny, výstava historických hodín (teda, iné stroje to sú...) Počudovali 
sme sa  tiež exponátom starých práčok a žehličiek.  V galérii veže sme si 
pozreli zbierku starých obrazov a prehliadku sme zavŕšili parádnou 
vyhliadkou z veže na Žilinu a jej okolie. 
Mali sme šťastie: ešte pred vernisážou sme si mohli pozrieť úúúžasnú 
výstavu exotického hmyzu z celého sveta! Boli tam nádherné obrovské 
motýle, všakovaké chrobáky neuveriteľných tvarov a farieb, živé 
„strašidielka“ v teráriách – pakobylky a listovky (fakt sme si mysleli, že 
to je list či konárik!), pavúky, stonožky, obrie sršnie hniezdo ... nevedeli 
sme sa vynadívať, aká rozmanitosť. 

Čas nás však súril a tak sme sa už museli vrátiť domov. Cestou 
sme obdivovali krásy Považia a strážili pakobylky, ktoré si niektorí 
kúpili na vystrašenie rodičov..., nie, na pamiatku na tento super deň! 

 

  
 

 



****************************** 
Dňa 23. októbra 2015 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do 
Uhrovca pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Rok 
2015 sa oficiálne uviedol do povedomia ako Rok Ľudovíta Štúra. O tejto 
exkurzii nám napísala pani učiteľka Gregorová. 
 
Uhrovec nás privítal typicky jesenným pochmúrnym počasím, ktoré však 
bolo ozvláštnené krásnou veľkolepou výzdobou samotnej obce. Naša 
exkurzia sa začala návštevou Obecného múzea v Uhrovci, kde nám bolo 
dopriate všetko krásne historické od stredoveku až po súčasnosť obce. 
Videli sme rôzne ľudové nástroje, kroje, riady či iné výrobky, ktoré 
vytvorili domáci ľudia a dokázali ich zachovať až po dnes. Dozvedeli 
sme sa veľa nových zaujímavosti o šľachticoch Zayovcoch, ktorí 
spravovali obec Uhrovec. 
Po spracovaní výdatných informácii sme sa rozlúčili a išli sme navštíviť 
rodný dom Ľudovíta Štúra. Už pri príchode k samotnému domu nás 
uchvátila atmosféra, ktorou miestny ľud žije. Všetko sa snažili dať do 
pôvodného stavu, teda ukázať, ako asi vyzeral dom i okolie domu, keď 
v ňom pôsobil sám Ľudovít Štúr. 
Na vlastné oči sme videli kolísku, posteľ, komodu, či obľúbené zrkadlo 
Štúra. Pani sprievodkyňa nás uviedla rodostromom rodiny Štúrovej 
a imaginárne sme prešli najdôležitejšími priesmykmi jeho života.  
Na záver exkurzie sme sa dozvedeli zaujímavosti o významnom 
politikovi Alexandrovi Dubčekovi, ktorý sa taktiež narodil v tom istom 
dome ako Ľudovít Štúr. 
Celá exkurzia viala v duchu histórie a nostalgie za veľkým človekom 
akým bol práve ĽUDOVÍT ŠTÚR ☺. 
 

  
Pohľadnica z Uhrovca (scan) 



Prinášame i zopár ďalších propagačných materiálov a pohľadníc, ktoré 
žiaci získali na tejto exkurzii.  

  
 

 



****************************** 
 
 V tomto roku sme si pripomenuli aj 70. výročie Slovenského 
národného povstania, a tak sme v mesiaci október nasmerovali svoje 
kroky do Banskej Bystrice. Prečítajte si o tejto exkurzii zo 
spojeného  rozprávania našej deviatačky Karin Behanovej a pani 
učiteľky Galanskej.  
 
 

Exkurzia do Banskej Bystrice 
 

 Dňa 24.10. sme navštívili Banskú Bystricu za účelom lepšie 
spoznať slovenské dejiny. Najskôr sme navštívili pamätník SNP 
a vzápätí múzeum.  
V múzeu sa nachádzajú 3 podlažia s množstvom písomných pamiatok 
i artefaktov - fotografie, listy, zbrane rôzneho typu z rozličných kútov 
Európy, oblečenie vojakov i dôstojníkov,  dokonca i oblečenie, aké sa 
používalo v koncentračných táboroch (podarovali ho väzni, ktorí sa 
zachránili).  
Všetky hmotné i nehmotné pamiatky boli rozdelené do 13 tematických 
celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja 
slovenských i svetových dejín. Výstavu tvorili panely so stručným 
zhrnutím a mapkami, ktoré zobrazovali dané obdobia. Múzeum nás 
najviac zaujalo svojim bohatým obsahom.  
Boli sme pozrieť aj pamätník v Nemeckej. Je postavený vedľa vápenky, 
ktorá stojí ak memento varujúce pred fašizmom. 
Exkurziu v Banskej Bystrici sme ukončili návštevou obchodného centra 
Európa. Každý z účastníkov výletu si domov odniesol veľké množstvo 
pekných zážitkov.  
 
 

****************************** 
 
 Ďalšou vydarenou akciou boli dve spojené exkurzie do 
Bratislavy, ktorých cieľom bolo spoznať naše hlavné mesto, jeho históriu 
i súčasnosť. Zároveň naši starší žiaci navštívili priestory Národnej rady 
SR a spoločne sa zúčastnili i výstavy s názvom Titanic. O tejto exkurzii 
nám do Školáka napísali naši žiaci v spolupráci s pani učiteľkou 
Galanskou takto: 



Exkurzia Bratislava 
 
 Dňa 3.11. sme sa zúčastnili exkurzie do nášho hlavného mesta. 
Naše prvé kroky viedli do budovy parlamentu pri Bratislavskom hrade, 
kde sme sa stretli i s poslancom NR SR, starostom obce Košecké 
Podhradie, pánom Rastislavom Čepákom. Jednotlivými chodbami 
a sálami nás prevádzala pani, od ktorej sme sa dozvedeli, ako vznikla 
vlajka, znak i pečať SR. Oboznámila nás i s rokovacím poriadkom 
a miestnosťou, kde sa takého rokovania uskutočňujú. Tam nám teta 
hovorila, o čom poslanci rokujú, kde má kto svoje miesto a kto má aké 
postavenie. Sami sme mohli sedieť na miestach poslancov. V závere 
prehliadky sme sa zoznámili s obrazmi významného slovenského maliara 
Albína Brunovského. Fascinovala nás jeho zbierka obrazov 
namaľovaných na vyschnutom orechovom dreve.  
 

 
 

 Exkurzia pokračovala návštevou výstaviska Incheba, kde 
prebiehala výstava týkajúca sa najznámejšieho parníka Titanic. Videli 
sme jeho stavbu a obrovské množstvo ľudí, ktorí sa na nej podieľali. 
Ďalej sme videli podobizeň ľadovca, do ktorého Titanic narazil a mohli 
sme sa ho aj dotknúť. Videli sme, ako vyzerali niektoré miestnosti, 
napríklad kajuty alebo jedáleň.  
Na začiatku výstavy každému z nás dali papier s menom pasažiera 
a informácie o ňom. Nechápali sme úplne, načo nám bude lodný lístok. 
Pochopili sme to až na konci výstavy v poslednej z miestností. V nej sa 
nachádzala tabuľa s menami pasažierov (podľa prvej, druhej i tretej 



triedy). Boli rozdelení na tých čo prežili i tých, čo sa nepodarilo 
zachrániť. Pri pohľade na množstvo mien v jednotlivých triedach, ktoré 
sa nezachránili, mnohým zovrelo srdce.  
 Našu exkurziu sme už tradične zavŕšili návštevou známeho 
nákupného centra Avion.  
 
 

****************************** 
 
 
V ten istý deň, ako sa konala bratislavská exkurzia, sa do sveta vybrali 
i štvrtáci. Ste zvedaví, kde? Napísala nám o tom pani učiteľka Palčeková.  
 

Štvrtáci vo hvezdárni 
 
 Tajomný svet hviezd a planét priťahoval záujem ľudí 
odpradávna. 
Táto téma je však pútavá i dnes. Žiaci 4. ročníka preberajú na hodinách 
prírodovedy tému „Vesmír“, preto sme pre nich  3. novembra 
zorganizovali exkurziu do Hvezdárne a planetária v Hlohovci. Žiaci tu 
mali možnosť zažiť dobrodružnú cestu poznávania Slnečnej sústavy, 
získali množstvo informácií o hviezdach a súhvezdiach, keď im na 
kopulu premietali nočnú oblohu s hviezdami a planétami viditeľnými 
voľným okom, v rôznych ročných obdobiach. Mali taktiež možnosť 
pozorovať Slnko druhým najväčším ďalekohľadom na Slovensku. 
Navštívili tiež Vlastivedné múzeum v Hlohovci, kde videli veľa 
zaujímavých exponátov z našej minulosti a mohli si tak doplniť svoje 
vedomosti z vlastivedy. 
Exkurzia bola pre žiakov veľmi zaujímavá a odniesli si z nej veľa 
nových informácií a poznatkov. 
Fotky z tejto exkurzie si môžete pozrieť v našej fotogalérii na webovej 
stránke našej školy. 
  

Redakcia časopisu Školák ďakuje všetkým prispievateľom (pani 
učiteľkám i žiakom), ktorí nám sprostredkovali svoje zážitky 

z uskutočnených exkurzií  
a tešíme sa na ďalšie pekné aktuality zo života vašich tried. 

 



Projekty žiakov 
 

 V prvých mesiacoch školského roka sa uskutočnili dve školské 
akcie - Európsky deň jazykov a Medzinárodný deň školských knižníc. 
Stali sa v našej škole už peknou tradíciou. Počas nich sa realizovalo 
niekoľko zaujímavých aktivít a vznikli zaujímavé a hodnotné projekty 
z dielne našich žiakov, ktoré stoja za pozornosť. 
 
 Počas Európskeho dňa jazykov žiaci druhého stupňa 
spoznávali metropoly Európy a spracovali papierové i elektronické 
projekty o nich. Prezentácie o jednotlivých mestách si môžete pozrieť na 
webovej stránke školy v záložke Projekty žiakov. Vlastnoručne 
nakreslené plagáty, ktoré zachytávajú zaujímavé miesta európskych 
metropol si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách.  
 

  
                                      5.A    7.ročník 

   
                    6.A                                          5.B   8.ročník 

 



  
  9.B            9.A 

 
6.B 

 
Všetky projekty si môžete pozrieť na strednej chodbe v našej škole. 
 
 

****************************** 
 
 Medzinárodný deň školských knižníc sa v tomto roku tiež 
niesol v znamení tvorivosti. Žiaci prvého stupňa pod vedením svojich 
triednych učiteliek vytvorili niekoľko krásnych projektov. Čo bolo ich 
obsahom? 

1. ročník 
Vytvorenie vlasnej ilustrovanej knihy bola úloha pre prváčikov v oboch 
triedach. Na základe divadelného predstavenia a prečítanej knihy ČIN 
ČIN žiaci nakreslili ilustrácie, z ktorých vznikli malé knižky. 

2.ročník 
Na základe prečítanej literatúry mali žiaci druhého ročníka vytvoriť 
strom prečítaných kníh. Práca sa im vydarila a strom krášli priestory na 
dolnej chodbe našej školy.  

3.ročník 
Žiaci tretieho ročníka sa zaujímali o rodný kraj a prečítali si povesť o 
našom hrade Košeca, kde žil tajomný rytier Smaragdus. Úlohou žiakov 



bolo vytvoriť tajomného rytiera z radov svojich spolužiakov a nakresliť 
ho.  

4.ročník 
Štvrtáci sa zaujímali o náš región - Považie. Prečítali si informácie o 
našich hradoch a spracovali si projekt. Je zaujímavý a veľmi poučný. Aj 
ten si môžete podrobnejšie pozrieť na dolnej chodbe našej školy. 
 

  

  1.ročník      4.ročník 
 

   
   2.ročník         3.ročník 
 
 Viac fotografií z Európskeho dňa jazykov i z Medzinárodného 
dňa školských knižníc, ktoré zachytávajú ich priebeh si môžete pozrieť na 
našom školskom webe. 

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

 



Vyhodnotenie zberu papiera 
 

V mesiaci október sa už tradične uskutočnil jesenný zber papiera. Triedy i jednotlivci 
súťažili, kto prinesie najviac starého papiera a tak pomôže svojej škole. Jeho 
vyhodnotenie a umiestnenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
Triedne kolektívy 

Miesto  Trieda  Spolu kg Priemer kg 
1.  4.r  1829,5   70,37      
2.  1.A  797  46,88 
3.  9.B  548,5  39,18 
4.  3.r.  717  35,85 
5.  2.A   417,5  32,12 
6.  9.A  466  31,07 
7.  5.A  547  27,35 
8.  2.B   336,5  24,04 
9.  1.B  346  21,63 
10.  6.A   319,5  19,97 
11.  8.r.  486,5  19,46  
12.  7.r.  486  18,00 
13.  5.B  351,5  17,58 
14.  6.B  251  16,73 
Celá škola   8382,5  32,49 

Poradie sa určuje podľa priemeru kg na žiaka triedy. 
 

Najlepší jednotlivci 
1. Kolínek Tomáš  4.r.  401 kg 
2. Gregorová Sophia 4.r.  381,5 kg 
3. Pánová Kristína  8.r.  240 kg  
4. Ragulová Vladimíra 1.B  180 kg  
5. Belko Martin  9.B  175 kg  

Víťazom blahoželáme! 
Triedne kolektívy i jednotlivci si svoje odmeny prevezmú na 

najbližšom nástupe školy. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: osemnásty 

Číslo: 1 

 


