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Marec je „silný“ mesiac. Sviatok majú všetky žienky a ženičky, vďaka J. A. Komenskému , učiteľovi
národov, si pripomíname vážnosť a dôležitosť učiteľského povolania a marec je všeobecne venovaný
knihám. Napriek znižovaniu počtu žiakov, ktorí na druhom stupni čítajú knihy, knihy zostávajú
dôležitým zdrojom informácií, ponúkajú všeobecný rozhľad, zlepšujú slovnú zásobu, predstavivosť
a fantáziu. Čítanie kníh je terapeutické, pomáha predchádzať stresu, ... Tak čo to skúsiť? Zájsť do
knižnice, vybrať si knihu a slastne sa ponoriť do jej príbehu... Alebo navštíviť inú krajinu, svetadiel či
dokonca vesmír? Ani to nie je vaša šálka kávy? Tak možno niečo motivačné – ako dosiahnuť úspech
alebo ako sa to podarilo iným. Nuž, možností je veľa . Stačí ... ☺

Čítam, čítaš
Napriek dobe, ktorá je presýtená technikou, sú žiaci, ktorí si nájdu chvíľu na obyčajnú papierovú
knihu plnú dobrodružstiev, záhad, ba i lásky. Opýtali sme sa ich, ktorá kniha je ich obľúbená a prečo.
Dia: - Všetkým chalanom, ktorých som milovala
Kniha naplnila moje predstavy o stredoškolskom živote žiakov, o vzťahoch medzi dievčatami
a chlapcami, o živote, ktorý by som chcela žiť.
Sima: - Dám ti aj Slnko
V knihe išlo najmä o umenie, a tým bola pre mňa zaujímavá.
Lucka: - Stříbrná labuť
Je to kniha blízka môjmu srdcu. Opisuje problémy dievčat v mojom veku a je plná tajomstiev
a záhad.
Dano: - Malý princ
Kniha sa mi veľmi páčila, pretože každá kapitola mala nejaké posolstvo.
Natálka: - Harry Potter a prekliate dieťa
Harryho syn bojuje s Voldemortovou dcérou – kniha je plná dobrodružstva a nebezpečenstva.
(Emka, VIII.B)
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Návšteva z Indie
Radosť, zábava, smiech, priateľstvo. V takomto duchu sa niesla návšteva zástupcov dobrovoľníckej
organizácie z Indie, ktorí v sprievode našej
fínskej dobrovoľníčky Sally navštívili našu
školu.
Opäť sme mali možnosť dozvedieť sa a zažiť
si ľudí s inou kultúrou, jazykom, ale s veľkým
srdcom a rovnakou túžbou po priateľstve,
mieri a radosti zo života.
Ďakujeme KERICu za ďalšiu
príležitosť spoznať inú kultúru.

Medzinárodný deň vody
Medzinárodný
deň
vody
bol
vyhlásený OSN s cieľom pravidelne
informovať verejnosť o výnimočnosti
tejto tekutiny a jej ochrany.
Na hodinách cudzích jazykov sa tejto
problematike venovali podrobnejšie,
kde si žiaci zároveň rozširovali slovnú
zásobu v tejto oblasti. Workshopy
viedli samotní žiaci, ktorí si vymenili
úlohy s učiteľmi.

skvelú
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Novinky v školskej knižnici

Úspešní geografi
11. apríla2019 našu školu reprezentovali v krajskom kole Geografickej olympiády dvaja žiaci:
Matej Kapusniak zo 6.ročníka a Ján Kupka z 8.ročníka. Úspešným riešiteľom sa stal Matej , ktorý získal
80 bodov a skončil na výbornom 5.mieste. Janko získal 74 bodov a skončil na 17.mieste.
Blahoželáme!!!�

Naši uspeli v Matematickej olympiáde
V okresnom kole Matematickej olympiády našu školu úspešne reprezentovali:
5. ročník: 2.miesto Ema Kupková
7.ročník: 1. miesto Branislav Čečotka
5. miesto Michaela Bzdilíková.
Úspešným riešiteľom MO gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!!!�
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Rázuska sa stala olympijskou školou roka 2018

Zelený deň
Dňa 24. Apríla sa na našej škole konal Deň Zeme – Zelený deň. Každý ročník robil niečo iné. Žiaci
deviateho ročníka upratovali okolie rieky Kysuce. My ôsmaci sme upratovali okolie školy. Pozbierali
sme všetky odpadky, poupravovali chodníky pred pavilónmi a schody za pavilónmi. Iní žiaci vysádzali
kvety, vyrábali kŕmidlá pre vtáčiky, recyklovali papier.
Všetci sme v tento deň boli jednotní, lebo všetci sme
si uvedomili, že je potrebné, aby sme neznečisťovali
našu planétu, ale ochraňovali si ju a čistili tak ako
v tento deň.

(Natálka, VIII.C)

https://www.google.sk/search?q=zelená+planéta&tbm
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Literárna príloha
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Alica a jej sen
Bola raz jedna osada a v tej osade jeden domček a v tom domčeku žila rodinka. Žilo tam dievčatko
s menom Alica. Alica bola veľmi milé dievčatko a najradšej sa šantila po vonku, rada pomáhala
rodičom, ale aj ostatným ľuďom. Alica vyzerá asi takto: Má dlhé ryšavé vlasy pod ramená a pehy.
Mňau. No a toto je Alicina mačka Líza. Líza je čierna mačka so sivými fľakmi. Našli ju v záhrade, keď
tam mamička sadila kvety. Jedného dňa, keď ešte slnko len vychádzalo, sa Alica zobudila, obliekla a
išla von. Ale v tom okamihu ju zastavila mama a povedala jej, aby si dala gumáky a obliekla pršiplášť.
Vyšla von, bola tam sama mláka. Vtedy sa otočila a vrátila sa domov. Vybrala puzzle a začala ich
skladať. Ako ich doskladala, bol už obed uvarený. Na obed mala palacinky so šľahačkou a
čokoládovou polevou. „ Mňam,“ vykríkla Alica, keď dojedla obed. Alica sa pozerala von oknom. Už
tam bolo celkom sucho. Cŕrn, cŕrn. Alica sa utekala pozrieť, kto zvoní. Pri dverách uvidela stáť
kamarátky zo školy. Tie jej ukázali divnú knihu. Po chvíli sa všade začala objavovať hmla a pomaly sa
stmievalo. Alica zaspala.
Keď sa zobudila, ocitla sa v miestnosti, ktorú nepoznala. Miestnosť bola celkom tmavá a Alica nič
nevidela. Postavila sa a snažila sa nájsť východ. „Konečne,“ vzdychla si, keď našla východ. Keď vyšla
von, všimla si, ako jej ponad hlavu lietajú sovy, ktoré niesli v zobákoch list. Ulica bola prázdna. Alica si
všimla jednu dlhú a strašidelnú chodbu. Napokon sa rozhodla ísť tou chodbou. Ale vtom sa pred ňou
objavil muž: mal dlhé fúzy, bol veľmi vysoký a vyzeral ako čarodejník.
„Vitaj, ja som Ozembuch a ty budeš Alica, však?“
„Áno, kde to som?“ spýtala sa Alica.
„ Si v čarodejníckej škole, tu ťa naučíme veľa nových vecí. Nikomu však nemôžeš povedať o tomto
mieste, dobre?“ povedal Ozembuch.
„Dobre,“ povedala Alica s úsmevom na tvári.
„ Poď, pôjdeme ti kúpiť prútik.“
Keď vošli do obchodu, bolo tam veľa prútikov. Alica si nevedela vybrať. Nakoniec si jeden našla.
Ďalšiu zastávku bol obchod so sovami. Vo vnútri, v obchode, boli nádherné sovy. Keď tam vošli, Alica
už vedela, ktorú chce. Vybrala si tú najdrahšiu, ale aj najkrajšiu sovu. Posledná zastávka bola škola.
Alica sa nemohla dočkať, kedy bude mať nových kamarátov. Keď vošli do školy, bola tam veľká
miestnosť, kde boli dlhé stoly. Alica stále premýšľala, ako sa tam dostala. V tom sa ozvali divné zvuky.
„Alica, vstávaj, je čas ísť do školy.“ Vtedy zistila, že to bol iba sen. Alica si išla umyť tvár a zuby.
Obliekla sa, učesala a naraňajkovala. Medzitým porozprávala mame sen, čo sa jej sníval. Počúvala ju
aj jej mačka Líza.
(Vanessa , 5. B trieda)

