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Marec	–	mesiac	knihy

Marec je mesiacom knihy na počesť Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Matej Hrebenda bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Svoje
knihy daroval Ma"ci slovenskej a prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej. Matej Hrebenda bol slepý a napriek tomu rozdával chudobným kalendáre
a  spisbu, v  ktorej  sa   nachádzali  rady,  ako  hospodáriť,  ako  uchovávať  potraviny, a  pod.  Marec  sa  stal  mesiacom knihy  aj  preto, aby  sa  trvalo  
podporoval   záujem o knihy.

                                                                    (Podľa textu Čítame s porozumením spracovala Dominika, 8.C)

Povedz	mi,	čo	čítaš	a	ja	ti	poviem,	kto	si

Keďže je mesiac kníh, vyspovedali sme našich učiteľov, čo čítajú oni.

P. uč. Marjaková: - Momentálne čítam knihu Láska je len slovo, ktorú som dostala od kamarátky.

P. uč. Prengelová: - Li6le Big Lies. Je to "ež darček od kamarátky.

P. uč. Czán: - Práve čítam žiacke knižky – žiaci si sami písali poznámky. J

 P. zástupca Gonek: - Panovníci  Slovenska.

(obr.: h6ps://www.google.com/search?q=kniha&tbm)

P. uč. Mar"niaková: - Väčšinou čítam časopisy.

P. uč. Kavalierová: - Práve čítam odbornú knihu, ktorú napísala moja bývalá spolužiačka.

P. uč. Závodníková: - Čítam knihu Chlapec v pruhovanom pyžame. Je to príbeh dvoch chlapcov z 2. svetovej vojny. Podľa knihy bol natočený aj film.

P. uč. Pijaková:- Naposledy som čítala článok o dnešných deťoch. J

P. uč. Masárová: - Je to kniha Zlodejka kníh. Mala veľmi dobré recenzie, tak som si ju chcela prečítať. Je aj sfilmovaná.

                                                                                                       (Prieskum urobili Anetka a Veronika  zo 7.A)
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Prezentácia obľúbenej knihy

Čítať je „cool“ a mnohí mladí ľudia čítajú. Ponuka kníh je široká, a preto nie je problém vybrať si. V súčasnos" sa najviac číta fantasy literatúra, dievčenské romány a knihy s námetom 2. svetovej vojny. Aj žiaci našej školy čítajú a svoje obľúbené knihy predstavili aj
ostatným spolužiakom.

Vyhodnotenie  okresného  kola  10. ročníka Dejepisnej olympiády  

Termín konania:              15. 2. 2018
Umiestnenie súťažiacich v kategórii F ( žiaci 6. ročníka ZŠ a príslušného ročníka OG)

2.         Branislav Čečotka                   Čadca, Rázusova                                76
Ocenenie Najúspešnejší Čadčan v tejto kategórii získal Branislav Čečotka  zo ZŠ Čadca Rázusova.

Umiestnenie súťažiacich v kategórii E ( žiaci 7. ročníka ZŠ a príslušného ročníka OG)

8.            Filip Baroniak                                    Čadca, Rázusova                                             62
11.          Filip Surovec                                     Čadca, Rázusova                                             56
Umiestnenie súťažiacich v kategórii C ( žiaci 9. ročníka ZŠ a príslušného ročníka OG)

12.          Erika Urbánková                              Čadca, Rázusova                                             65

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu! 

 Vyučujúce Miška Masná a Janka Koperová.
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Zimné	hry
Tretieho ročníka Zimných hier o pohár primátora mesta Čadca sa zúčastnila aj naša škola. Konali sa 13.3.2018  v Oščadnici. Žiaci si merali sily v dvoch disciplínach. Niektorí sa pokúšali
uspieť v slalome na lyžiach, kde každý súťažil sám za sebe a podarilo sa im získať niekoľko  medailí. Chlapci získali kolektívne 3. miesto v štafete. Uspeli aj dievčatá. Museli vybehnúť kopec
a potom sa spustiť na boboch. Bežali: Beáta Lukašíková, Jana Pytelová, Erika Turiaková, Zuzana Vancelová, Nina Vanáková. Podarilo sa im obsadiť 2. miesto. Aj týmto prispeli k tomu, že
naša škola získala pohár primátora mesta Čadca.
Gratulujeme a prajeme veľa  ďalších športových úspechov!
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(Emka, 7.B)
Volejbalový turnaj

Dňa 23.3.2018 ( piatok) sa na našej škole konal tradičný volejbalový turnaj. Proti sebe sa postavilo 6 družstiev dievčat : ZŠ Rázusova,
Žarec, Turzovka, Raková  a dva tímy z Oščadnice. Hralo sa na  2 sety do 20 bodov. Niektoré zápasy boli veľmi napínavé, najmä
finálový zápas medzi ZŠ Rázusovou a  Žarcom. Na  obidvoch stranách stáli trénované volejbalistky, ktoré  sa riadne zapotili.  No v
ťažkých 2 setoch ZŠ Rázusova ukázala, že je opäť víťazom. Dievčatá síce vyhrali, ale len s rozdielom 1 bodu.
                            ZŠ Rázusova  -   Žarec
      Stav finále: 1. set               20    :  15
                         2. set               16     :  20
 Dievčatám gratulujeme a držíme palce v krajskom kole, do  ktorého sa týmto prebojovali.        ( Emka,  7.B)
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Moja	rodná

Dňa 28. 3. 2018sa v Čadci v Kultúrnom dome konala súťaž pod názvom Moja rodná. Téma tejto súťaže bola KYSUCE. Súťaže sa zúčastnilo päť tímov. Každý tím zastupoval jednu školu. Náš tím sa skladal z dvoch žiakov 8. C triedy a dvoch žiačiek
8. A triedy. V súťaži bolo viac kôl, z čoho boli dve otázkové, dve obrázkové a dve so slovnými hračkami. Zvíťazil tím z Gymnázia z Čadce, náš tím skončil na 4. Mieste.
                                                                                             (Viktor, 8.C)

Máme expertov

V celoslovenskej súťaži  Expert Geniality show získali  "tul  TOP Expert: Ján Kupka 7.B, Branislav Čečotka,  6.B
a "tul Expert získali –Matej Stuchlík, Dávid Slivka z 8.B,Alžbeta Kačurová zo 7.A, Ema Lukašíková zo 7.B, Tamara
Kaličáková z 9.B. Gratulujeme!

V okresnom kole fyzikálnej olympiády konanej 16.3. 2018 skončil Martin Šeda z 8.A vo svojej kategórií na
1.mieste. Gratulujeme!
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Ocenený	primátorom

Je  nenápadný,  v  svojej  triede  obľúbený.  Má  rád  matema"ku
a anglič"nu. Jeho veľkou záľubou sú šachy, v ktorých dosahuje vynikajúce
výsledky.  Za  svoje  úspechy  bol  ocenený  aj  primátorom nášho  mesta.

Hovoríme o Davidovi Slivkovi, žiakovi 8.B triedy, ktorý robí dobré meno aj
našej škole, ktorú reprezentuje v matema"ckých  i  šachových súťažiach.
Ďakujeme David a  blahoželáme!

Naše	štvrtáčky	„bodovali“

Naše štvrtáčky zabodovali na literárnom poli v súťaži KYSUCE, KYSUCE  a so

svojou básňou získali tre"e miesto. Blahoželáme!

Rázusáci, super žiaci,

sú to dobrí súťažiaci.

Medaily stále vyhrávajú,

v triede nám ich ukazujú.

Fandíme im: Do toho!

nech sa snažia vyhrať to.

nech sa snažia, ako chcú,

určite to vyhrajú.

Rázusáci,  super sú,

vždycky všetko vyhrajú.

Lebo  teda dobrí sú,

ako všetci hovorievajú.

(Kris[nka a Dominika, 4.B)
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S� tvrtá	mobilita	v	Rumunsku	(Erasmus+)

     Projekt Erasmus+ sa pomaly blíži ku koncu. V marci sa uskutočnila predposledná mobilita v Rumunsku, ktorej sa zúčastnili Matúšovia, Samo a Adam zo 7.A. Témou mobility bola spravodlivosť a divadlo. O svojich zážitkoch vám porozprávajú

v samostatnom čísle OBČASNÍKA.

Na obede                                                                          Trošku sme žartovali

Na návšteve u primátora                                                                       Pozdrav rovesníkov z partnerskej školy
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