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Všetko má svoj začiatok aj koniec. Aj prázdniny. Opäť ubehli ako voda a my si prajeme, aby tu
boli znova. Ale prečo náhliť čas? Aj škola má svoje čaro. Otvára dvere do sveta poznania, pomáha
naplniť túžbu po vzdelaní, umožňuje stretávať sa s kamarátmi a zažiť s nimi nezabudnuteľné chvíle.
Vykročme teda pravou nohou a spoločne si poprajme, aby bol začínajúci školský rok úspešný,
veselý a plný dobrodružstiev na ceste za vzdelaním.

Prázdninové príbehy
Cez prázdniny som bola v kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši. Videla som veľa zaujímavých
zvierat, ktoré som mohla pohladiť. Najviac ma zaujali medvede. Vo veľkom výbehu boli tri malé
medvedíky, ktoré som si s radosťou pohladila. Srsť mali hebkú a zároveň trošku drsnú. Aj keď sme
odišli kvôli kŕmeniu skôr, videli sme, ako pili mliečko z fľašky. Bolo to milé a rada na to spomínam.
(Lucka, VIII.B)
S rodinou sme boli na dovolenke v Taliansku v meste Rosolina Mare . V tomto meste sú pláže
nielen pre ľudí, ale je tam aj jedna psia pláž. Volá sa Tanerici Dog. Psíky na nej majú vlastné ležadlá
a slnečníky. Je tam pre nich aj ihrisko s pár aktivitami. Táto pláž funguje už dosť dlho a dokonca
ponúka aj príjemné letné osvieženie pre našich štvornohých maznáčikov – psiu zmrzlinu.
(Emka, VIII.B)

Prázdniny boli čas, keď som išla k mojej tete a mojim dvom bratrancom do Grécka. Bola som tam
jeden mesiac. 16. Júla mal byť koncert skupiny Scorpions, na ktorý mala moja teta lístok. Keďže bol
koncert blízko sídliska, kde sme bývali, mysleli sme si, že to budeme počuť. Nepočuli sme však ani
hlások, a tak sme sa rozhodli, že pôjdeme bližšie. Nad štadiónom bola malý lesík, tak sme išli tam.
Strážil tam ochrankár, ktorý urobil dieru do plota a pustil nás dovnútra. A tak sme sa dostali na
koncert slávnej skupiny zadarmo a užili sme si to naplno.
(žiačka VIII.B)
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Cverna sem, cverna tam
„Zober si cvernu a zaši si to! Chutili ti tie hurky?“ Ťukáte si na čelo, čo za hlúposti to v našom
časopise píšeme? Ide o slová, ktoré používa staršia generácia a my sme ich nahradili novými.
Chceš sa pobaviť? Vyskúšaj svoj tip a hádaj, čo slovo vyjadruje. Správne odpovede nájdete na konci
nášho časopisu.
Šmelc je: a/ valček na cestoviny b/ dobrá chuť niečoho c/ masť
Cichy sú:

a/ obliečky na periny

b/ čižmy

c/ ihly

d/ buchty

Pigľajs je: a/ práčka

b/ chladnička

c/žehlička

d/ sporák

Hokerlík: a/ rebrík

b/ malá stolička

c/ pílka

d/obuvák

Tacky:

a/ podnos

b/ misky

c/ hrable

d/ fúrik

Šenk:

a/ nápoj

b/ sirup

c/ krčma

d/stodola

b/ lampa

c/ truhlica

d/ gauč

Kanapa: a/ skrinka

d/ cukrík

(zozbierali žiaci IX.C)

Septembrová ponuka školskej knižnice
Čítanie je moderné. A jeho výhody určite poznáte – okrem
nových vedomostí zvyšuje slovnú zásobu, precvičuje mozog,
posilňuje pamäť, odbúrava stres. Aj tento rok sa budeme snažiť
prinášať do školskej knižnice novinky, o ktorých vás budeme
informovať.
( knihovníčky)
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Charitatívny beh
Dňa 12.9. 2018 sa na našej škole uskutočnil charitatívny beh, z ktorého výťažok poputoval do
domu sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici. Deň po behu sme toto zariadenie navštívili. Po prvých
krokoch nás uchvátila výzdoba zariadenia, ktorú vytvorili klienti tohto domova. Zahrali a zaspievali
sme im niekoľko pesničiek. Na oplátku nás previedli zariadením spolu so sestričkami a riaditeľkou
tohto domova, ktorej sme odovzdali nazbieranú sumu – 468,00 €. Mnohí z nás si prvýkrát ľahli na
vodnú posteľ a zahrali na hudobný nástroj. Potešenie z tejto návštevy zdieľali obe strany, no s týmito
príjemnými ľuďmi sme sa museli rozlúčiť. A tak sme si urobili poslednú fotku, ktorú môžete vidieť na
Facebooku školy. Rozlúčili sme sa a nasadli do áut, kde sme si vymenili pocity z tejto netradičnej
návštevy.
(Danka, IX.B)

Európsky deň jazykov na našej škole
26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do
veľkolepej oslavy na našej škole. Žiaci si vypočuli reláciu o cudzích jazykoch, dievčatá zo 7.D zaspievali
do školského rozhlasu ruskú pieseň. Vyučujúce CJ v spolupráci so žiakmi pripravili sedem stanovíšť (4 pre anglický jazyk, 2 pre nemecký jazyk a jedno pre ruský jazyk). Žiaci 5. ročníka si zahrali
interaktívne hry v triedach, žiaci 7.-9 ročníka navštevovali stanovištia, kde si zahrali interaktívne
jazykové hry, ochutnávali "vlajky štátov", vytvárali kreatívne práce, pozerali prezentácie, dozvedeli sa
o efektívnejšom učení sa CJ. Samozrejme nechýbali výstavky matriošiek, ruského samovaru, mincí,
ceny pre víťazov súťaží a veľa zábavy.

Týždeň zdravej výživy
Týždeň zdravej výživy sa uskutočnil od 15.10. –
19.10.2018.Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a
dlhému životu je zdravá výživa. V každom veku je vyvážená
strava veľmi dôležitá.
Potrebný je dostatok: - vitamínov a minerálov, bielkovín ,
vlákniny. Naša strava musí byť z časti zastúpená i tukmi,
pomáhajú totiž dopravovať vitamíny v krvi. K zdravej strave
nepatrí veľa mastného, sladkého a veľa soli. Mali by sme
nášmu telu dopriať viac ochranných látok. V našom veku
často zabúdame aj na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú v
období rastu nevyhnutné.
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Šarkaniáda na Rázuske

Fúkaj, vetrík, fúkaj,

Tento rok sa na našej uskutočnil prvý ročník šarkaniády.
Vytvoriť šarkana nie je žiadna hračka, pretože šarkana treba
donútiť lietať. A podarilo sa.
Kategória najkrajší šarkan: 9.C, 5.A , 8.B, 8.C
Kategória najlepšie lietajúci šarkan: 8.A, 6.A , 7.B, 7.A.

šarkana nám dvíhaj.
Lietajte nám šarkany,
nad našimi hlavami.

Celkovým víťazom šarkaniády sa stal šarkan z 5.A.

Okresné kolo v bedmintone
Dňa 26. októbra 2018 sa uskutočnila súťaž v bedmintone. Súťažili tri školy: ZŠ Rázusova, ZŠ M. R.
Štefánika a ZŠ Komenského. Z každej školy súťažili štyria zástupcovia - dve dievčatá, dvaja chlapci.
Najlepšie hrali dievčatá z našej školy, a tak postupujú do krajského kola do Dolného Kubína.
V chlapčenskej kategórii hrali najlepšie chlapci zo ZŠ Komenského, ktorí taktiež postupujú do
Dolného Kubína.
(Zuzka, IX.C)

