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Slovo na úvod 
 
Milí čitatelia,     
 je to už dvadsať rokov, čo sa v našej škole zrodil 
nápad vydať školský časopis. Tí, ktorí tvorili príspevky na 
jeho prvých stranách sú už dnes dospelí ľudia. Ale ich 
stopa tu po nich zostala v podobe nášho Školáka.  
Odvtedy sa každoročne prihovára svojim čitateľom, 
prináša im zábavu, poučenie, správy a prehľad toho, čo sa 
v našej škole udialo. A jeho dvadsiaty ročník nebude 
výnimkou. Na jeho stranách sa dozviete o niektorých 
akciách, ktoré sa konali od septembra v našej škole, 
zabavíte sa na svojich obľúbených úlohách na voľný čas, 
predstavíme vám niečo z vlastnej tvorby našich žiakov 
i nové pani vychovávateľky v ŠKD. A samozrejme 
prinesieme i veľa iných zaujímavých informácii a 
fotoreportáží.  
 Pri príležitosti výročia založenia Školáka prinášame 
niekoľko noviniek. Pohrali sme sa trošku s grafickou 
úpravou, vytvorili niekoľko nových rubrík. Veríme, že sa 
vám náš nový Školák bude páčiť ešte viac a že i v tomto 
roku sa budete tešiť na každé jeho nové číslo.  
 
 Elektronickú podobu nášho časopisu nájdete i na 
webovej stránke našej školy www.zskoseca.edupage.sk 
v záložke Školský časopis.  
 

Mgr. Miroslava Poliaková 



Európsky deň jazykov  
2017 

 
 V septembri sa každoročne zapájame do 
Európskeho dňa jazykov. Pestré aktivity boli pripravené 
i v tomto roku. Spoločnými silami vzniklo zopár pekných 
a veľmi hodnotných projektov. Jeden z nich by sme vám 
chceli predstaviť trošku bližšie.  
 
 Žiaci L. Štefún z 8.A a J. Híreš z 9.r. pod vedením 
pani učiteľky Z. Bortelovej v rámci tohto dňa pripravili 
prehľad zadnej strany 2-eurových mincí používaných 
v štátoch eurozóny v prezentácii. A tu sú niektoré z nich 
v obrázkoch: 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
Do časopisu sa nám viac nezmestilo, no ak ste zvedaví 
a chcete sa dozvedieť viac, celú prezentáciu nájdete na 
našej webovej stránke školy v záložke Projekty žiakov. 
 



Z našej tvorby    
 
 Príspevok do našej pravidelnej rubriky nám poslal 
Alex Vladár z 2.B triedy.  Napísal peknú rozprávku 
o medveďovi a nakreslil k nej i pekný obrázok, ktorý je na 
titulnej strane tohto čísla. Možno z neho vyrastie 
úspešný spisovateľ alebo ilustrátor. Ktovie? V každom 
prípad si jeho príbeh prečítajte. Tu je:  
 

                 



Projekty školy 
  
 Naša škola sa každoročne zapája do niekoľkých 
projektov. V tejto rubrike vám prinesieme informácie 
o niektorých z nich.  
    

 
Projekt Záložka spája školy je projekt, v rámci ktorého 
si deti z rozličných škôl vymieňajú záložky, ktoré 
vlastnoručne vyrobia. Naše vyrobené záložky sme 
starostlivo zabalili a odoslali deťom do vybranej 
partnerskej školy a netrpezlivo sme čakali na balíček od 
nich. A prišli. Deti zo ZŠ Tomášov poslali tie svoje a 
pribalili aj pekný list. Prečítajte si ho a pozrite si scan 
záložiek, ktoré sme dostali od žiakov tejto ZŠ. 

          



Zaujímavosti.... 

z ASC agendy 
 
Asc agenda je profesionálny školský softvér, s ktorým 
pracujú učitelia po celom Slovensku i v zahraničí. V našom 
školskom časopise vás budeme informovať o štatistických 
zaujímavostiach z tohto systému. Tak napríklad, vedeli 
ste že: 
 

• v mesiaci október sa narodilo 24 žiakov našej školy? 
• v škole máme 5 žiakov s menom Zuzana? 
• naša škola mala k 1. decembru 289 žiakov? 
• najčastejšie chlapčenské meno v našej škole je 

Tomáš? Má ho až deväť chlapcov. 
• v tomto školskom roku je v našej škole 15 tried a 4 

oddelenia školského klubu? 
 
 
 Veríme, že vás táto nová rubrika poteší a pobaví. 
A kto má záujem pátrať, môže napríklad zistiť, koľko 
z tých Tomášov alebo Zuziek pozná ☺. Alebo sa so 
všetkými zoznámiť! 
Ďalšie zaujímavosti vám prinesieme v budúcom čísle 
časopisu. 
 
 

zdroj údajov: ASC agenda 



Fotoreportáž... 
...z návštevy biskupa 

 
16. november 2017 sa zapísal do histórie vzácnou 
návštevou. V našej škole sme privítali biskupa žilinskej 
diecézy Mons. Tomáša Galisa. Dôstojný otec biskup prišiel 
v sprievode svojho tajomníka a nášho pána farára Jána 
Čepelu.  
 

 
 
Po srdečnom privítaní na dolnej chodbe sa porozprával 
s pani riaditeľkou. Zaujímal sa o život v škole, potom 
besedoval s budúcimi birmovancami, pozdravil učiteľov 
v zborovni, zamestnancov školy a podal ruku každému, kto 



sa s ním chcel osobne stretnúť. Deti dostali od otca 
biskupa i obrázok na pamiatku tejto návštevy. A on si zasa 
odniesol zopár spomienkových darčekov od nás (okrem 
iného aj dve čísla nášho Školáka ☺). 
 

 
 

Pre krátkosť času a bohatý program otca biskupa nebolo 
možné, aby prišiel do každej triedy, no veríme, že 
i napriek tomu, že sa u nás nemohol zdržať dlhšie, sa mu 
v našej škole páčilo.  
 

 
 
Dôstojnému otcovi biskupovi touto cestou ďakujeme za 
návštevu. Viac fotografií z tejto vzácnej návštevy si 
môžete pozrieť na našej webovej stránke školy. 



Niečo pre najmenších 

 
Na záver tohto čísla sme si pre našich najmenších 
pripravili pekný obrázok na vymaľovanie. Keďže sú 
Vianoce pred dverami, vymaľujte si tento vianočný 
stromček. 

 
Zdroj: internet 

Všetkým čitateľom prajeme pokojné a požehnané 

vianočné sviatky plné pohody, lásky a porozumenia 

v kruhu rodiny a priateľov! 

Redakčná rada časopisu Školák 
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