
 

 
V našej škole máme novú školskú  
knižnicu. Pani učiteľka Iwka K. 
Matisková napísala projekt, a tak 
sme získali peniaze na nákup 
počítača, čítačky kódov a plno 
nových kníh, ktoré tam postupne 
pribúdajú. Za toto jej veľmi 
ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 

Pani riaditeľke zase veľmi 
ďakujeme, že našla peknú 
miestnosť a kúpila krásne regály, 
stoly a stoličky. 

Knižnica je úplne super. Veľmi sa nám páči, ako vyzerá, aj ako sa dá využívať. 
V našej knižnici je aj detský kútik pre malé deti plný hračiek. Sme radi, že takú 
knižnicu máme. Dúfam, že tam bude chodiť čo najviac žiakov a bude stále plná 
čitateľov a milovníkov kníh.                               aďka z. 
   

          

                   

           skrýva mesiac, ktorý ubieha rýchlo... 

1. Svetová strana na päť písmen (končí sa na písmeno R). 
2. Meno prvej ženy podľa Biblie. 
3. Názov koláča i keksíku. 
4. T 
5. Eduard alebo Edmund po domácky. 
6. Sládkovičova báseň i láska. 
7. Podlhovastý koberec. 
8. Umelecký prostriedok. 
9. Jedenkrát inak. 
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N: Ako sa Vám učí v našej škole, ste spokojná so žiakmi?  
Z: Veľmi sa mi tu páči, je tu príjemne. 
 
N: Ako ste reagovali, keď ste sa stali zástupkyňou? 
Z: Bola som veľmi milo prekvapená. Vôbec som to nečakala. 
 
N: Ako sa Vám páči práca učiteľov? 
Z: Sú šikovní, som spokojná. 
 
N: Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? 
Z: Rozhodla som sa vďaka svojej mame. Začalo ma to veľmi zaujímať  
a tak som šla študovať pedagogiku. 
 
N: Zmenili sa vzťahy kolegov k vám po vymenovaní za zástupkyňu? 
Z: Nie, nezmenili, veľmi dobre s nimi vychádzam, všetci sú tu veľmi milí. 
 
N: Pani zástupkyňa, páči sa Vám časopis Podzávozák? 
Z: Áno, páči sa mi, je veľmi zaujímavý. 
 
N: Pani zástupkyňa, ďakujeme za rozhovor. 
Z: Rado sa stalo, dievčatá. 

 
             ZAUJÍMAVÉ HODINY 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

PREZENTOVANIE 

                                   NAŠICH  
   SCHOPNOSTÍ 
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ANDERSENOVA NOC 
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        DEŇ MATIEK A OTCOV 2012/2013 

 DIVADELNÝ KRÚŽOK 2013/2014  

Hrať krásny to pocit , 
pozná len ten kto ho mohol zažiť ,,, 
Stáť tam pred ľudmi s trémou ,,  
no treba to brať s pohodou ,,  
Nebát sa prejsť ten strach ,,  
potom sa ocitneš na prvých miestáách ,, 
treba si to užívať a nebáť sa na vystúpeniach.... 
_________________________________________________________ 
 
My sme divadelníci , trénujeme divadlá v školskej knižnici ,,, 
Ľudovít Štúr je pre nás inšpiujúci. 
My sme divadelníci , tvorbu máme v srdci ,,,  
chodíme na Podzávoz pri Čadci.  
My sme divadelníci , umenia milovníci 
___________________________________________________________ 
 
Hráme divadlo pre zábavu ,  
ľudia sa smeju na celú sálu.  
Tiež máme tvorbu dramatickú ,  
slzičky pri nich tečú po líčku.  
Stále nás to všetkých baví ,  
všetci sme dobrí kamaráti a nikdy nás nikto neodradííí.  
Na čele s našou pani učitelkou , dodávateľkou inšpirácie a fantázie ,, 
my sa takto proste bavííme , po škole na vankúšikoch sedíme ,, 
tam tvoríme ďalšie hry ,, ktoré budú na úrovni. 
_______________________________________________________ 
 
My sme divadelníci , trénujeme divadlá v školskej knižnici ,,, 
Ľudovít Štúr je pre nás inšpiujúci. 
My sme divadelníci , tvorbu máme v srdci ,,,  
chodíme na Podzávoz pri Čadci.  
My sme divadelníci , umenia milovníci ,,, 
     

RASŤO KUČERÍK, 9.B trieda, skvelý 
divadelník a tvorca textov 
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OKTÓBER JE MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
– v mesiaci október si pripomíname, že máme byť k starším 
ľuďom úctiví, máme sa im prihovoriť a byť k nim milí. Aj 
naši žiaci si spomenuli na starších ľudí a navštívili Domov 
dôchodcov v čadčianskom parku. Zaspievali im ľudové 
piesne, starkí si zatancovali a boli veľmi dojatí a tešili sa 
z návštevy našich spolužiakov. Tešíme sa, že môžeme 
dôchodcom urobiť takto radosť, lebo aj oni si zaslúžia, aby 
si ich dakto všimol a bol k nim aspoň raz v roku milý 
a pozorný.       ANTONIO P. 
 
V súťaži Literárny Lučenec s vlastnou tvorbou vyhrali: 

1. Aďka Prengelová, 
2. Dominika Baculová, 
3. Valéria Strýčková. 

Super píšete, baby, píšte aj ďalšie texty... 
__________________________________________________________________ 

REDAKČNÁ RADA DÁVA: 
PLUS + Všetkým žiakom, ktorí cez prázdniny pomohli 

rodičom, súrodencom a starým rodičom a dávali si 
pozor aj na svoje zdravie.  

MÍNUS –  Všetkým žiakom, ktorí sa správajú drzo k učiteľom i 
rodičom. 

__________________________________________________________________________________ 
Šéfredaktorky a jazykové redaktorky:  
PaedDr. Iwka K. Matisková & Aďka Zakopčanovie 
Hlavná redaktorka: Nikole Slučiaková 
Redaktorka:  
Janka Grochalovie 
Grafická úprava:  
Maťka Stančová 
Fotoreportér: Dan Šimašek 
Reportéri: Antonio Petrek 
Tlač: ZŠ s MŠ Čadca – Podzávoz 

 
 
 
 
                 
                             
 
  
 
 

 
+ 28. októbra bude Medzinárodný deň školských knižníc a 
zúčastnia sa ho všetci divadelníci s muzikálom s kostýmami 
literárnych hrdinov a „skorospisovatelia“ s vlastnou tvorbou, 
ktorí budú reprezentovať školu v novej školskej knižnici. 
 

Práve táto divadelníčka, Janka 
Grochalová z 9.B triedy, minulý  
   školský rok prispievala do   
     školského časopisu svojím  
     romantickým komiksom. Má  

rada kone a je veľmi 
tvorivá.   
 
 
 

1. číslo 
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ZAKÁZANÁ LÁSKA 
Kdesi, v jednom rušnom mestečku žili dvaja mladí ľudia. Bol to 
chlapec, ktorý sa volal Lukáš a dievčina menom Eva. Boli veľmi 
dobrí kamaráti a ako to niekedy býva, tak takéto dobré kamarátstvo 
preruší jedna vec, ktorou je láska. Na začiatku boli len kamaráti a 
vedeli, že sa môžu na seba spoľahnúť. Obidvaja mali rôzne vzťahy, 
ale ani jeden im nevydržal viac ako pol až trištvrte roka. Po čase si 
uvedomili, že vlastne chcú byť viac ako kamaráti. Zároveň nechceli 
ničiť to krásne priateľstvo, čo bolo medzi nimi. Ale zistili, že takto to 
ďalej nemôže pokračovať. Keď neboli spolu, nevedeli sa na nič 
sústrediť,  mysľou boli pri tom druhom. A tak sa z nich stal pár. Bola 
to naozaj veľká láska. Boli šťastní, že aj ich rodičia ich akceptujú. 
Najskôr mali Lukášovi rodičia predsudky, pretože Eva bola z 
detského domova, kde ju odložila jej mama. A jej rodičia si ju 
adoptovali ako päťročné dievčatko. No po čase si začali veľmi 
rozumieť, hlavne Lukášov otec si rozumel s Evou. Bol totiž muzikant, 
vedel hrať vynikajúco na gitare, klavíri, husliach i na bicích. A Eva 
bola veľmi talentované dievča, tiež ovládala hru na mnohých 
hudobných nástrojoch. Lukášov otec ju bral ako vlastnú dcéru. Lukáš 
bol veľmi rád, že si Eva tak rozumie s jeho rodičmi a hlavne s otcom, 
lebo sa bál, že ju otec nebude akceptovať. Eva chcela stále viac a viac 
zistiť,  kto vlastne je. Začala pátrať po svojich biologických rodičoch 
a Lukáš jej v tom pomáhal. No ani jeden z nich netušil, čo ich na 
konci pátrania čaká. Zistila, že matkou je nejaká opatrovateľka detí, 
zhodou náhod to bola opatrovateľka, ktorá tiež opatrovala Lukáša v 
detstve. Eva sa so svojou matkou začala zbližovať. No matka jej 
nechcela povedať, kto je jej otec. Keď sa pýtala kamarátov svojej 
matky na jej minulosť, dozvedela sa, že mala vraj nejakú zápletku s 
jedným zo svojich klientov. Pátrala po všetkých jej klientoch. Zašla 
do nemocnice, kde sa mala narodiť. No tam sa celé jej pátranie úplne 

zamotalo. Povedali, že žiadna Jana Mrázová u nich nerodila. V tej 
istej nemocnici sa narodil aj Lukáš. Sestrička z nemocnice si ho 
pamätala a opýtala sa ho: „Lukáš, ako sa má tvoja mladšia 
sestra?“ Lukáš bol zaskočený... Pomyslel si: „Ja mám nejakú sestru? 
Čo to má znamenať???“ Keď prišiel domov, mal s rodičmi vážny 
rozhovor. Dozvedel sa, že jeho rodičia mali ešte jednu dcéru, ale otec 
ju nebral za vlastnú, pretože si myslel, že žena ho podviedla. Tak ju 
dali do detského domova. Po čase zistili, že Lukášova matka nebola 
jeho otcovi nikdy neverná. No už nikdy sa nedopátrali, kde vlastne je. 
Tak začal Lukáš pátrať po svojej setre. Eva sa stále viac a viac 
vzďaľovala od svojho pôvodu. Lukáš zistil, že jeho sestra je asi 
rovnako stará ako Eva. Dokonca zistil, že si ju adoptoval pár z mesta, 
kde žije aj on. Po čase sa začalo v pátraní dariť aj Eve. Tiež zistila, že 
jej rodičia pochádzajú z mesta, kde sama žije. No stále nevedela, kto 
to je, kto vlastne je ona sama a kto sú jej rodičia. Nemohla pochopiť, 
prečo jej opatrovateľka Jana povedala, že ona je jej matka. Povedala 
Eve len toľko, že sľúbila, že to nikdy nikomu nepovie. Povedala jej, 
že je dcéra jedného z jej klientov. Tak Eva pátrala po klientoch z 
mesta, kde bývala. Boli tam len traja: Lukášovi rodičia, manželia 
Hruškovci a manželia Šťastní. Lukášových rodičov hneď vylúčila. 
Keď sa porozprávala s manželmi Hruškovcami, zistila, že oni majú 
len jedno dieťa a viac už nemohli mať. Tak jej zostali len manželia 
Šťastní. No ako sa ukázalo, ani tí nemôžu byť jej rodičia. Keď jej 
jedného dňa Lukáš povedal, že jeho sestra sa tiež volá Eva, vtedy sa 
Eve zahmlilo pred očami, na okamih akoby prestala dýchať a zistila 
pravdu o samej sebe. Zistila, že mohli byť s Lukášom súrodenci. Tak 
sa teda vybrala za jeho rodičmi, aby sa dozvedela pravdu. No to, čo sa 
dozvedela, ju veľmi ranilo. Keď sa to dozvedel Lukáš, zrútil sa mu 
celý svet. Lukáš a Eva boli súrodenci, bolo ťažké zmieriť sa s tým, no 
nejako to zvládli. Snažili sa nájsť si nových partnerov. Zmierili sa so 
svojím osudom a založili si vlastné rodiny. 

Valéria Strýčková, 9.A trieda 
(ukážka z vlastnej tvorby, ktorá vyhrala 3. miesto v školskej kole 
súťaže Literárny Lučenec – Timravina studnička 2013) 
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