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Slovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvod    

 
Milí čitatelia, 
 
otvárate prvé číslo nášho školského časopisu v roku, ktorý je 
venovaný čitateľskej gramotnosti. Potreba osvojenia si 
a zdokonaľovania správneho čítania s porozumením sa 
v posledných rokoch stáva čoraz naliehavejšou. V dnešnej 
„dátovej dobe“, kedy sa svet točí okolo techniky a počítačov, sa 
čítanie dostáva do úzadia. Avšak čítanie je pre človeka 
nevyhnutnou zručnosťou a čítanie s porozumením je dôležitou 
súčasťou učenia sa človeka. Preto v priebehu tohto školského roka 
budeme v našej škole realizovať rôzne aktivity, ktoré podporujú 
čítanie a jeho rozvoj.  
 
Jednou z prvých aktivít bol Medzinárodný deň knižníc, počas 
ktorého sa do čítania zapojili nielen žiaci našej školy ale i starosta 
obce Košeca, pán Radomír Brtáň. Informáciu o tejto akcii nájdete 
na nasledujúcich stranách. V mesiaci október sme zrealizovali 
i besedu so spisovateľom. Prečítajte si aj o nej. 
 
V súlade s aktivitami Roku čitateľskej gramotnosti 
budeme v tomto ročníku nášho Školáka vyberať a uverejňovať 
také príspevky, ktoré podporujú a rozvíjajú čítanie s porozumením 
a samozrejme zabavia všetkých nás ☺. Veríme, že nám zachováte 
svoju priazeň! 
Za redakčnú radu Vám úspešný školský rok praje 

M. Poliaková  



ZZZZ    našej tvorbynašej tvorbynašej tvorbynašej tvorby    
.... tentoraz na tému  

Spomienky na prázdninySpomienky na prázdninySpomienky na prázdninySpomienky na prázdniny    
 
V pravidelnej rubrike Z našej tvorby uverejňujeme práce našich žiakov. 
Tentoraz sme si zaspomínali na letné prázdniny a na zážitky z dovoleniek. 
Pekný príbeh nám napísal do časopisu Radko Ďurana zo 6. ročníka. 
 

 
 

Ak máte i vy nejaký pekný zážitok z výletu, či exkurzie a chcete sa s ním 
podeliť, napíšte nám. Radi ho uverejníme na stránkach nášho časopisu. 



Medzinárodný deň knižnícMedzinárodný deň knižnícMedzinárodný deň knižnícMedzinárodný deň knižníc    
 
 
 Podujatie, ktoré je zamerané na podporu čítania sa konalo 
v druhej polovici októbra i v našej škole v tomto roku 
s názvom Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo 
v malých skupinách. Cieľom tohto dňa bolo zábavnými a rozmanitými 
formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, 
školskej knižnici, k čítaniu, k poznávaniu nového. Na toto podujatie sme 
pozvali starostu obce Košeca Bc. Radomíra Brtáňa, pani prednostku 
OcÚ Mgr. Dianovú Zuzanu, ktorí sa i aktívne zapojili do čítania.  
 
 

  
 

  
 
 Prezentácie, ktoré pripravili starší žiaci svojim mladším 
spolužiakom, predstavili prečítanú knihu, jeho autora a postavy z knižky. 
Mladší žiaci svojich starších spolužiakov pozorne počúvali a so 
záujmom sledovali ich rozprávanie o knihe.  
Podujatie bolo prínosom pre našich žiakov a už teraz sa tešíme na 
nasledujúce v budúcom roku. 



Imatrikulácia prvákovImatrikulácia prvákovImatrikulácia prvákovImatrikulácia prvákov 

 
 Aj v tomto školskom roku sme privítali v škole nových žiakov. 
Nové triedne kolektívy 1.A i 1.B triedy zábavnými úlohami privítali naši 
deviataci pod vedením pani učiteľky Jakúbkovej. Prváci sa nedali 
zahanbiť a všetky úlohy splnili tak, ako sa na správnych prvákov patrí. 
A tu sú naši noví žiaci: 
  

1. A trieda       
 

       1.B trieda 
 
 



Triedne kolektívy si pripravili i svoje nové triedne erby, ktoré môžete 
vidieť vo vstupnej hale našej školy.  
 

 
 
Za prípravu tejto peknej akcie ďakujeme deviatakom,  ich triednej pani 
učiteľke. a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave. Poďakovanie 
tiež patrí Rade rodičova, ktorá venovala darčeky pre našich prvákov 
a zakúpila tričká pre všetkých nových žiakov školy.  
 

 
 



Čítanie sČítanie sČítanie sČítanie s    porozumenímporozumenímporozumenímporozumením    
 
 

 
 
Prečítajte si tento text a potom odpovedajte na nasledujúce otázky. 

 
Medveď hnedý 

 
Medveď hnedý žije v severnej Amerike, Európe a Ázii. Patrí do 
skupiny cicavcov a je všežravec, čo znamená, že sa živí všetkým 
čo v divočine nájde: hmyzom, hlodavcami, rybami, rozličnými 
plodmi, bobuľami, korienkami i trávou. Má veľmi rád med. Hustá 
kožušina ho chráni pred včelím uštipnutím.  
Medvede sa väčšinou pohybujú pomaly, ale v prípade potreby sú 
neobyčajne rýchle. Pri ohrození sa stavajú na zadné nohy, čím 
zvýrazňujú svoju veľkosť a mohutnosť. Väčšina medveďov 
výborne lezie po stromoch. Medvede majú malé oči a slabý zrak, 
ale výborný čuch. Sú to veľmi nevypočítateľné živočíchy, hlavne 
preto, že nemajú mimiku tváre a teda nevieme kedy sa chystajú 
zaútočiť. Ich prirodzeným nepriateľom je len človek. 
Medveď hnedý patrí medzi nepravých zimných spáčov. Zimu síce 
prespáva, ale nikdy nie hlbokým spánkom. Brloh si robí 
v jaskyniach, dutých stromoch, húštinách. Na jeseň sa intenzívne 
vykrmuje a z tejto zásoby tuku potom žije celú zimu. 
Samica medveďa privádza na svet svoje mláďatá uprostred zimy 
v bezpečí brloha. Väčšina medveďov rodí dve až tri mláďatá 
naraz. Mláďatá sú holé, takmer slepé a neobyčajne maličké, vážia 
len pol kila. Rastú pritisnuté k svojej mame a von prvýkrát 
vychádzajú až v marci.  
V prírode sú medvede samotárske. Navzájom si rešpektujú svoje 
územia a jeden druhému sa vyhýbajú. Silný vzťah je vytvorený iba 
medzi medvedicou a mláďatami, aj to však len pokiaľ nedospejú.  
 

Zdroj: internet 



Čítali ste pozorne? Ak áno, iste vám nebudú robiť problémy tieto 

jednoduché otázky. Ak si odpovede na ne nepamätáte, nájdi ich 

v texte. 

 

1. Do akej skupiny živočíchov patrí medveď? 

2. Čím sa živí medveď? 

3. Kde prezimujú medvede? 

4. Ako vyzerajú čerstvo narodené medvieďatá? 

5. Zakrúžkuj správnu odpoveď:    

Medvede žijú: 

a) vo svorke  

b) vo dvojiciach (medveď a medvedica)  

c) ako samotári 

6. Kde sa vyskytujú medvede? 

7. Zakrúžkuj správnu odpoveď:   

Koľko mláďat privádza na svet medvedica?: 

a) dve až tri  b) osem  c) pätnásť 

8. Čo znamená, že medveď hnedý patrí medzi nepravých 

zimných spáčov? 

9. Ako sa medvede pohybujú? 

10. Ako sa správa medveď keď je v ohrození? 

 
 

Podrobnejšie informácie o medveďovi hnedom nájdete 
v encyklopédiách a knižkách o prírode. 



Zábavné úlohy na tému: 
slovník cudzích slovslovník cudzích slovslovník cudzích slovslovník cudzích slov    

 
 Poznáte cudzie slová? Rozumiete, čo znamenajú? Ak je to pre 
vás hračka, iste vám nebude robiť problém táto úloha. Treba v nej spojiť 
cudzie slovo v prvom stĺpci s jeho správnym významom v druhom stĺpci. 
Jedno slovo ale vysvetlenie nemá. Pokúste sa vysvetli ť ho a dopísať na 
prázdne miesto.  
 
 
RENESANCIA   ZÁUJEM 
 
BALISTIKA   ______________________ 
 
STRATÉGIA   SLUŽOBNÝ ODEV 
 
INTERES   PODLAŽIE DOMU POD ÚROVŇOU  
    TERÉNU 
 
SOLIDARITA   UMELECKÝ SLOH V 14.-16.STOROČÍ 
  
PATRIOT   VYSOKÝ MUŽSKÝ HLAS 
 
TENOR    NÁUKA O STRELNÝCH ZBRANIACH A 
    STRELIVE 
 
RIVAL    VLASTENEC 
 
SUTERÉN   NÁUKA O PRÍPRAVE A SPÔSOBE  
    VEDENIA 
 
UNIFORMA   VZÁJOMNOSŤ, DRUŽNOSŤ 
 
 

Ivana Zermeghová, 9.r. 



 
K.L. Kobezdová, 2.A 

    
Slovo na záverSlovo na záverSlovo na záverSlovo na záver    
 
 Končí sa jeseň. Pred nami sú dlhé zimné večery. Nestrávte 
ich len pred televíznou obrazovkou. Siahnite po peknej knihe, 
ktorá vás zavedie do sveta fantázie, príbehov, ďalekých krajín, či 
tajuplných príbehov. Nechajte sa zlákať jej čarom a prečítajte si 
ju! A potom nám môžete o nej napísať!  

 
Redakčná rada časopisu Školák 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 
Ročník: devätnásty 

Číslo: 1 


