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Hviezdoslavov Kubín 
     V utorok 13.2.2018 sa v Kultúrnom dome v Čadci uskutočnila recitátorská súťaž 
Hviezdoslavov Kubín. Mnohí z nás poznajú túto súťaž pod názvom Krása slova. Tento rok sa na 
obvodnom kole zišlo rekordných 52 súťažiacich. Recitátori sa rozdelili do dvoch skupín: poézia 
a próza. Porotcov prekvapila aj kvalita recitácie prvej skupiny, ktorej súťažiaci recitovali 
možno  lepšie ako recitátori z druhej skupiny. Recitátori z našej školy sa umiestnili na výborných 
miestach, a to: Matej Miník na 2. mieste v kategórii próza a Ema Lukašíková na 3. mieste 
v kategórii poézie. Obom súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole. 

(Maťko, 8.A) 

 

Čítať je moderné a múdre 

     V školskej knižnici pribudli  knižné novinky. Tentokrát  sú to encyklopédie, v ktorých môžete 
nazrieť do starovekého sveta. Kto chce „cestovať“ do stredoveku, ponúkame knihy o kaštieľoch, 
zámkoch a hradoch nielen na Slovensku, ale aj v Európe. 
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Basketbalový  turnaj 
     Naša škola je športovo založená. Dňa 12.2.2018 sa v telocvični konal basketbalový turnaj dievčat. 
Súťažili proti sebe štyri školy: Rázusova, Makov, Korňa a Komenského. Dievčatá v družstvách boli 
silné. Dať im kôš bol problém. Turnaj bol namáhavý, ale všetci to prežili bez ujmy na zdraví. Všetci si 
viedli výborne, ale nakoniec to vyhrali talentované dievčatá z Makova, ktoré postúpili do okresného 
kola.            (Ivka, 8.A) 

 

O basketbalovom turnaji s Anetou Kružliakovou 

Užila si si turnaj? 

Hlavne v šatni. 

Prečo nie na ihrisku? 

Na ihrisku sa nám moc nedarilo. 

 

Bol rozhodca veľmi prísny? 

   Myslím,  že áno. Asi by mal brať väčší ohľad na to, že basketbal hrávame len na  telesnej 

výchove a iba v súťaži za školu. 

S ktorými družstvami ste sa tam stretli? 

     Stretli sme sa tam s Makovom, Korňou a so školou ZŠ Komenského. 

Na akom mieste ste sa umiestnili? 

 Skončili sme na treťom mieste. 

Ktorý súper bol najťažší? 

 Makov, pretože dievčatá 

z Makova hrajú basketbal aj 

mimo školy. Majú osobitné 

tréningy . 

Koľko košov si dala?                        

                    Len dva. 

Ďakujem za rozhovor!                                                                                            

 (Ema, 8.C) 
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Úspešní v geografickej olympiáde 

     V okresnom kole geografickej olympiády našu školu reprezentovali 

žiaci, ktorým sa podarilo vyhrať dve  z  troch kategórií. Kategóriu 5.roč. 

vyhral Pavol Markech z 5.B. V tejto kategórii bol úspešným riešiteľom 

aj Dávid Novotný z 5.A. Kategóriu 6.-7. roč. vyhral Ján Kupka zo 7.B.  

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!!!     

 

 

Erasmus+ pokračuje 

      Po nadnárodnom stretnutí v Litve pokračujeme 

v prípravách na stretnutie v Rumunsku. Témou 

stretnutia je divadlo a spravodlivosť. Naši siedmaci 

v spolupráci s piatakmi i s dievčatami zo šiesteho 

ročníka nacvičili  divadielko o nezbednom 

Pinocchiovi. 

„Počas toho, ako sme nacvičovali hru, sme zažili 

veľa zábavy. Zistili sme, že by z nás boli super 

herci. Podľa mňa by si to mal vyskúšať každý, kto 

dostane takúto príležitosť. Každý z triedy mal 

nejakú úlohu. Niekedy museli mať s nami učiteľky trpezlivosť. Keď sme mali ísť na scénu, boli sme 

v strese. S predstavením sme vystupovali niekoľkokrát pred žiakmi našej školy, ale aj pre KTV.“ 

          (Anetka, 7.A) 
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 Fašiangový  ples 

             Dňa 13.2. 2018 sa v našej školskej telocvični konal fašiangový ples. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 
druhého stupňa, teda od  desaťročných piatakov až po tých najstarších, deviatakov.  Niektorí prišli 
v maskách, iní bez, ale v spoločenskom oblečení, chlapci v košeli a dievčatá v šatách alebo sukni. 
Určite všetci prišli v dobrej nálade a s chuťou zabaviť sa.    

           Každá trieda deviateho ročníka prichystala vtipný program. Hrali divadlo, tancovali belgický, či 
stoličkový tanec, do ktorého sa zapojili aj učitelia.  O hudbu sa postaral DJ a hral piesne, ktoré žiaci 
veľmi dobre poznali. Ani jeden žiak neostal sedieť na lavičke, ale veselo tancoval. Za 20 centov sa 
kupovali tombolové lístky, o ktoré bol veľký záujem. Nečudo, veď medzi vecnými cenami boli aj žolíky 
od pani riaditeľky na rôzne predmety. Masky, ktoré si žiaci vyrobili alebo kúpili, hodnotili učitelia 
a najkrajšie  odmenili drobnými cenami.  

          Žiaci i učitelia  strávili veľmi príjemné dopoludnie a bezpochyby sa všetci výborne zabávali. Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

(Ema VIII.A) 

 

 

Ako sa ti páčil ples?  

Nika:  Ples sa mi páčil, užila som si to. Až na pár detailov bol naozaj skvelý, avšak výber hudby sa mi   
mnohokrát nezdal práve najlepší. 
David:  Ples bol fajn, pretože tam boli ľudia, ktorých mám rád. 

Janko:  Ja som sa moc nezabával, pretože to nie je môj štýl hudby.... Ale s kamarátom Simonom sme 
si to vylepšili... Dali sme si kiss masky. 

Karolínka:  Ples bol fajn a bolo super sa nejako odreagovať a zatancovať si. 

Y. Marjaková:  Páčil sa mi moooc...decká boli pekne oblečené, dobre sa bavili a krásne tancovali. 

Štefan:  Úplne dobrý, lebo som dostal dvoch žolíkov a to divadlo sa mi veľmi páčilo. 

Ľubko:  Mne sa páčil ples, lebo sa každý rok zdokonaľuje, a pretože bola dobrá hudba. 
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Zaži príbeh z knihy a vyhraj super ceny! 

Ako to funguje? 

Príbehy žijú aj v digitálnom veku! Napíš nám o knihe, ktorú si prečítal (prečo si si ju vybral a 

čo ti priniesla) a hráš o množstvo skvelých cien, ako čítačky e-kníh, tablety, knižné balíčky 

alebo špeciálnu cenu - výlet do Bruselu! Čim viac príspevkov pošleš, tým je tvoja šanca na 

výhru vyššia. Zapoj sa hneď teraz!  

Okrem teba môže vyhrať aj tvoj Knižný anjel – učiteľ alebo blízky, ktorý ťa motivuje k 

čítaniu. Zaregistruj ho pri nahrávaní príspevku a získaj pre neho knižný balíček. Tento rok 

môžeš dokonca vyhrať aj ceny pre tvoju školu. ... 

Hráme od 15.1.2018 do 15.3.2018 
Pravidlá súťaže 

 Vyber si knihu 
 Prečítaj ju 

 Opíš ju minimálne na polovicu A4 
 Pošli nám ju a hotovo 

O čo hráš? 

Základné školy 

 tablety 
 encyklopédie 
 knižné balíčky 
 stolové hry 
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http://www.vratmeknihydoskol.sk/docs/vkds-pravidla.pdf
http://www.vratmeknihydoskol.sk/Default.aspx
http://www.abcknihy.sk/


 


