Editoriál
Tak! A je to tu! Prázdniny definitívne zatvorili za sebou dvere a opäť sme si sadli do školských lavíc.
Čaká nás desať dlhých mesiacov, v ktorých budeme rozširovať naše vzdelanie, športovať, chodiť na
exkurzie, ale i stretávať sa s kamarátmi. Každé ráno opäť otvoríme dvere do sveta múdrosti, ktorého
informácie každý z nás potrebuje.
Nuž, nenechajme si tento čas len-tak pretiecť pomedzi prsty a múdro a zodpovedne ho využime!

SPOMIENKA NA PRÁZDNINY
Usmiate detičky zo školy sa vracajú,
so svojimi vysvedčeniami všetkým naokolo mávajú .
Veselá nálada všade prevláda,
prázdniny sa začali, to je paráda!
Slnko každý deň na nás svieti,
zoberte si niečo na hlavy, milé deti.
Pri západe slnka sa voda ligoce
a v táboroch sa každé dieťa rehoce.
Sladký to cez prázdniny život bol,
až kým nám čas jeseň priniesol.
S letom a s prázdninami sa lúčime,
za letnou zábavou plačeme.
Šťavnaté nanuky si poslednýkrát dáme
a úsmev na perách stále zachováme.
Prázdniny sa nám už skončili,
a tak sme opäť do školy vkročili.
( Gabika, 7. ročník)

SEPTEMBER

UČITEĽKA

Listy zo stromov padajú,

dobrá, milá

učitelia nás v škole vítajú.

Učí, testuje, známkuje

Jeseň hýri farbami,

Občas dáva poznámky

prázdniny sú už za nami.
Ďalších desať mesiacov mučenia,

Múdra sova
(Janko, 5. ročník)

to učitelia určite ocenia.
(Lenka, 7. ročník)

BRANNÉ CVIČENIE
Dňa 18.9. , v piatok, sa žiaci našej školy zúčastnili branného cvičenia. Žiaci ôsmeho a deviateho
ročníka mali spoločnú cestu. Absolvovali turistickú výpravu na Husárik. Cesta bola pre niektorých
ľahká, pre iných neľahká, ale nakoniec to všetci úspešne zvládli. Odmenou za náročný výstup bol
prekrásny výhľad na okolitú prírodu.
(Dominika, 8. ročník)

NOVINKY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI
Do našej školskej knižnice pribudli veľmi zaujímavé knihy. Chcete vedieť, ktorých 10 panovníkov
zmenilo svet? Nájdete ich v encyklopédii 10 panovníkov, ktorí zmenili svet.
Alebo radšej čítate biblické príbehy? Zaujímajú vás osudy biblických osobností? Toto všetko nájdete
v knihe od Lousa Rocka Biblia.

Ak ťa ani táto kniha nezaujala, tak to
môže byť kniha Veríš alebo neveríš?
V tejto
knihe
sa
dozviete
o najrozšírenejších náboženstvách, ich
znakoch, prejavoch, veriacich.
Prajeme príjemné čítanie!
(Simča, 6. ročník)

DEŇ CUDZÍCH JAZYKOV
28. septembra zorganizovali vyučujúce – p. uč. Prengelová a p. uč.
Slanináková workshopy o Severnom Írsku a Veľkej Británii, ktoré
navštívili v rámci projektu Erasmus. Podrobnosti si môžete
prečítať a pozrieť na Facebooku (ZŠ, Rázusova, Čadca) alebo na
webovej stránke našej školy.

(obrázok: http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/808/80867542/)

PRVÉ ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
Dňa 1. októbra sa uskutočnilo prvé zasadnutie školského parlamentu v tomto školskom roku. Malo
informačný charakter a bolo prípravou na voľbu predsedu parlamentu.
Touto cestou prosíme všetkých zástupcov tried, aby v prípade, že sa nemôžu zúčastniť zasadnutia
parlamentu, poslali za seba náhradníka. Ďakujeme.

DEVIATACI SA RADILI O BUDÚCOM POVOLANÍ
Dňa 2.10.2015 sa na našej škole konali Dni voľby povolania, na
ktorých sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Žiaci sa na prvých dvoch
hodinách rozprávali s pani psychologičkou a robili testy, ktoré im
mali pomôcť pri výbere strednej školy. Na tretej až piatej
vyučovacej hodine mali žiaci osobné konzultácie s pani
psychologičkami, na ktorých sa mohli zúčastniť aj rodičia. Počas
tohto dňa sa žiaci tiež dozvedeli o rizikách práce v zahraničí,
pozerali videá o podvedených ľuďoch, ktorí sa nechali nalákať na
výhodné podmienky práce v zahraničí. Deviataci si z tohto dňa odniesli mnoho užitočných informácií
o stredných školách.
(obrázok: http://www.zsbackovik.edu.sk/o-nas_soubory/image005.jpg)

PO STOPÁCH NAŠICH RODÁKOV
Aj naši mladší spolužiaci (žiaci 4. ročníka) sú aktívni a ich kroky smerovali po
stopách našich rodákov. Navštívili rodný dom Jozefa Krónera v Staškove
i náučný chodník, na ktorom sa nachádzajú sochy vyjadrujúce postavy, ktoré
Jozef Króner stvárnil vo filmoch. Podrobnejšie informácie i fotografie z tejto
exkurzie si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy.

NOC VÝSKUMNÍKOV
V nákupnom centre Aupark Žilina sa aj tohto roku konala
akcia Európska noc výskumníkov, ktorá prilákala množstvo
žiakov a škôl.
Každý návštevník mal možnosť zažiť vedu vo vedeckých
stánkoch, ktoré ponúkali informácie z rôznych oblastí nášho
života.
Live televízne štúdio
Tento stánok prezentovala Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta. V Auparku bolo
zriadené malé televízne štúdio. V tomto štúdiu ste si mohli vyskúšať moderovať ako v naozajstnej
televízii. Sadli ste si za stôl a potom vás nasnímala kamera a následne ste sa videli v televízii za vami.
Cudzí jazyk hrou
Tento stánok taktiež navštívilo mnoho detí. V tomto stánku sa
dalo hrať. Hrali sa rôzne hry v cudzích jazykoch, napríklad
v angličtine. Musíte hľadať otázku a odpoveď. Hralo sa
vo dvojiciach, ktoré súperili proti sebe. Deti to hodnotili ako
veľkú zábavu. Dvojica, ktorá vyhrala, dostala riadkované papiere
a cukríky.
Škodlivé látky v odevoch
Tento stánok prezentoval Výskumný ústav textilnej chémie- CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina.
Navštevovali ho nielen deti, ale aj ich rodičia a dospelí. V tomto stánku ste sa mohli dozvedieť , ako sa
vám dostávajú škodlivé látky do oblečenia a takto znečistené sa dovážajú do obchodov v obrovských
debnách. Skôr, ako sa dostanú do obchodu, musia sa totiž postriekať rôznymi chemikáliami. Tieto
chemikálie sú hmyzu nepríjemné, a preto sa do takejto postriekanej látky nebudú usádzať. Vždy si
svoje oblečenie vyperte pred tým, ako ho budete nosiť!

Jazyk v pohybe
Stánok Jazyk v pohybe mal taktiež veľmi vysokú návštevnosť. Stánok bol
prezentovaný Žilinskou univerzitou v Žiline, Ústav celoživotného
vzdelávania, sekcia cudzích jazykov. Na tomto mieste ste si mohli
zatancovať s kostrou podľa tanca na veľkej obrazovke. Deti to veľmi
chválili. Niektoré dokonca tancovali aj viackrát. Pri tomto stánku bolo
veľmi veľa detí, zábavy aj smiechu.

Za túto akciu dávame palec hore Auparku aj Európskej Noci Výskumníkov! Tešíme sa na ďalší ročník.
(Simča, 6. ročník)

SPÝTALI SME SA ...
Naša škola funguje už 16 rokov pod vedením p. riaditeľky Mgr. Zdenky Maslíkovej. Našla si na nás čas
a prezradila nám niečo zo svojho súkromia a novinky, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku.
Pani riaditeľka, kde ste navštevovali základnú školu a ktorý predmet bol váš obľúbený?
-

Navštevovala som ZŠ na Olešnej a najradšej som mala matematiku, pretože je presná.

Čo sa vám v škole nepáčilo?
-

Nemala som rada, keď si deti ubližovali a vysmievali sa z druhých.

Chutili vám školské obedy?
-

Pochutila som si na všetkom, no jedno z mojich najobľúbenejších jedál bolo bravčové pečené,
dusená hlávková kapusta a knedľa.

Chceli ste byť vždy učiteľkou?
-

Snívala som o tom, že budem lekárničkou – farmaceutkou, ale v 2. ročníku na Gymnáziu
v Turzovke som sa rozhodla, že budem učiteľkou. Potom som študovala na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici.

Čo sa počas vašej funkcie riaditeľky v škole zmenilo?
-

Škola prešla mnohými rekonštrukciami. Bola zateplená celá škola, vymenili sa strechy, vynovili
sa sociálne zariadenia. Nakúpili sa skrinky, pretože sa začali objavovať krádeže. Treba ešte
urobiť veľa vecí, ako je výmena elektrických rozvodov, upraviť školské ihrisko a, samozrejme,
nakúpiť nové pomôcky.

Na aké aktivity sa môžeme v tomto školskom roku tešiť?
-

Čaká nás veľa aktivít výchovného charakteru, športové olympiády, vedomostné súťaže,
exkurzie, Deň detí a iné. Pre I. stupeň zorganizujeme karneval, pre II. stupeň ples. Určite to
nie je všetko, no viac už prezradiť nemôžem, pretože by to nebolo prekvapenie.

Ďakujeme za rozhovor!
(Agátka, Alžbetka a Roman z 5.A)

(obrázok: http://abcmaterskeskoly.sk/files/images/image/top_dietaasvet_1.jpg)

