
   

       



'Múdra sova v znaku 

značí, že sdeťom u nás 

páči.' 

         NOVINKY 
_______   ZO SVETA ŠKOLY ZŠ RÁZUSOVA    ________     

_______________________________________________________________________________________ 

September 

     Po dvoch sladkých mesiacoch sme sa opäť stretli. Tentoraz nie na nádvorí (veď pršalo), ale 
v svojich  triedach. Kolobeh života školy  sa rozbehol. Znova sme privítali nových žiakov – najmä 
prvákov a naše zraky upierame aj na deviatakov, ktorí majú pred sebou rok životných rozhodnutí. 

    Čo si navzájom popriať? Chuť rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti, silu utužovať priateľstvá 
a množstvo zážitkov, ktoré nesú prívlastok školské. 

Spomienka na prázdniny 
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 Som deviatak    

Som deviatak – to znamená, že patrím k najstarším žiakom na škole. Toto je posledný rok, ktorý 
trávim so svojimi spolužiakmi. Tento rok nás čaká veľa vecí, ktoré rozhodnú o našom budúcom živote. 

     Som deviatačka a som na seba hrdá. Neznamená to, že by som sa mala povyšovať a vyťahovať nad 
mladšími ročníkmi. Skôr naopak – ukazovať mladším, ako sa vzdelávať a správať. 

     Som deviatačka a na škole sa cítim ako hviezda. Keď vidím prvákov, zaspomínam si na moje 
detstvo: ako som bola malinká a s taškou na chrbte a vrkôčikmi na hlave som kráčala do školy. 

     Som deviatak. Viem, že máme pred sebou najťažší rok – všetci to hovoria. Monitor, výber školy, 
prijímačky. Tak nám, prosím,  držte palce, nech to všetko čo najlepšie zvládneme! 

          Žiaci IX.A 

 

 

Darkyňa 

    Pomoc tým, ktorí ju potrebujú, môže mať rôzne formy. Ninka, žiačka 5. ročníka sa rozhodla, že 
daruje svoje vlasy – presne 41 centimetrov zo svojich vlasov. Z jej vlasov sa vyrobí parochňa pre deti, 
ktoré počas liečby  onkologického ochorenia prišli o svoje vlasy. 

          (Viki, V.B) 

 

 

Nový dobrovoľník na našej škole 

Náš tohtoročný dobrovoľník z Kericu, ktorý bude tento rok pôsobiť na našej škole, sa volá Jorge. 

Pochádza z Južnej Ameriky – z Ekvádoru a je študentom sociológie (veda o ľudskej spoločnosti, 
spoločenských javoch a vzťahoch). Budeme sa s ním stretávať predovšetkým na hodinách ANJ a OBN. 

 

 

 

 



Európsky deň jazykov      

Európsky deň jazykov na  našej škole. 
26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Aj v 
tomto školskom roku sme sa zapojili do oslavy na našej škole. 
Žiaci sa dozvedeli o cudzích jazykoch rôzne zaujímavosti. 
Vyučujúce anglického, nemeckého a ruského jazyka pripravili 
jazykové aktivity, kvízy, workshopy, interaktívne hry a iné. Do 
spolupráce s učiteľmi sa tentokrát zapojili žiaci 8.D. 
Samozrejme nechýbali výstavky matriošiek, ruského 
samovaru, mincí, ceny pre víťazov súťaží a veľa zábavy. 
Veríme, že si naši žiaci uvedomujú dôležitosť učenia sa 
cudzích jazykov, spoznávanie iných kultúr a rôznorodosti ľudí. 

 

 

Na ktorej strane stojíte vy? 

     Určite ste si všimli, že sa každý piatok konajú pochody za záchranu  našej planéty. Za jej vznikom 
stojí švédska tínedžerka Greta Thurnberg. Na túto tému sme diskutovali aj so žiakmi deviateho 
ročníka. Boli takí, ktorí si myslia, že sa ich tento problém netýka, ale sú aj takí, ktorí majú iný názor. 

Aj mňa sa dotýkajú klimatické zmeny 

    V tejto dobe sú klimatické zmeny, globálne otepľovanie a znečisťovanie prírody hlavnými 
problémami, ktoré trápia nejedného človeka. Ľudia viac tárajú, ako konajú. No do určitej miery im 
rozumiem. My sme tu (na Zemi) z celkového pohľadu vlastne nič. Ale ak máme tú možnosť predĺžiť 
život našej planéty aspoň o kúsok, prečo sa nesnažíme viac? Treba spojiť každý nápad, každá ruka 
bude potrebná. 

          (Valika, IX.A) 

    Prečo nič nerobíme, keď vidíme, ako znečisťujeme Zem? Človek je taký ľahostajný k životnému 
prostrediu! Po svete kolujú myšlienky – Upracme Zem! Ale skôr, ako ju budeme môcť upratať, 
musíme si upratať vlastnú hlavu, aby sme videli, že to, čo sme doposiaľ robili, je zlé a zmenili sme tak 
svoje konanie. Niekto si povie, že keď zodvihne jeden odpadok, nič tým nezmení, ale keď každý na 
svete zodvihne jeden jediný odpadok, tak spolu dvihneme sedem miliárd odpadkov. 

          (Matúš, IX.A) 

     Klimatické zmeny sa dotýkajú každého z nás. Všetci žijeme na 
tejto planéte a predpokladám, že aj naďalej chceme. Musíme si 
uvedomiť, že ak budeme žiť ako doteraz, ďalšie generácie to 
nebudú mať ľahké. Stačilo by, keby sme nepotrebovali toľko 
oblečenia. Viete, koľko vody treba na výrobu jedných riflí? 8000 
litrov.:( Z našej spotreby by sme mali vyradiť jednorázové plasty, 
nakupovať do plátenej tašky a pod.  

(obr.: http://4everstatic.com/obrazky/674xX/ine/planeta-zem,-
ruky-162600.jpg) 
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Novinky v školskej knižnici 

 

 

 

V novom školskom roku 

              Vám prajeme veľa študijných úspechov, 

                             chuť a túžbu učiť sa, 

                 veľa osobného šťastia a spokojnosti! 

 
 


