
 

 



Editoriál          

November je mesiac svetiel a svetielok. Začína sa Sviatkom všetkých svätých, kedy zapaľujeme 

sviečky na hroboch našich zosnulých. Kedysi sa zapaľovali farebné lampióny  a lampiónové sprievody 

sa prechádzali po meste, aby sme si uctili revolúciu v krajine  na východ od našich hraníc. Sviečky 

v rukách mali aj študenti, keď 17. novembra  protestovali proti svojvôli vtedajšej moci. Aj koniec 

novembra je „svetielkový“. Zasvecujeme prvú adventnú sviecu, ktorá začína odpočítavať čas do 

najkrajšieho sviatku roka – Vianoc, kedy si kresťania uctievajú narodenie Spasiteľa. Zažnime aj 

v našich srdciach plamienok lásky a  nádeje, že svet bude lepší, k čomu sami prispejeme dobrými 

skutkami.  

 

 

November 

Lístie zo stromov opäť opadá,   Slniečko už svoje lúče schovalo si 

že dnes neprší, to som veľmi rada.  za papuče a vietor ten stále duje,  

Kaluže sú všade, na každom kroku,   pofukuje, pofukuje... 

nechýbajú ani v novembri tohto roku.  a lístie s ním poletuje. 

      (Lenka, 7. C) 

 

Čo priniesol november? 

Šachový turnaj 
 
Dňa 6.11.2015 sa uskutočnil šachový turnaj, na ktorom sa zúčastnili žiaci a študenti nielen z 

Čadce. Tento turnaj bol výnimočný nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých, lebo na  

turnaji si mohli porovnať svoje sily s ostatnými hráčmi a  nájsť nových kamarátov . Našu 

školu reprezentovali: 

(Janko 5.B, Viktor, Matej 6.C) 

 
 

 Vedecké pásmo v nemocnici 

Dňa 10. 11. 2015 žiaci  ZŠ  Rázusovej navštívili Kysuckú 

nemocnicu v Čadci. Cieľom nebolo špeciálne vyšetrenie, ale 

vedecké pásma na rôznu tému. Žiaci ôsmeho a deviateho 

ročníka išli  na prednášku o fyzike a chémii .Na prednáške sa  

dozvedeli o fyzikálnych zákonoch a chemických pokusoch. 



Prednáška síce netrvala dlho,  ale žiaci sa toho naučili veľa. Po skončení prednášky  sa vrátili 

späť  do školy. 

(Lukáš, 8.A) 

obr.: http://static9.depositphotos.com/1005091/1090/v/950) 

 
 

17.november  

17. novembra si celý svet pripomína Medzinárodný deň študentstva. Málokto však vie o 

pôvodnom význame tohto sviatku. Pozrime sa trochu do histórie a prenesme sa v čase. Všetko 

sa to začalo v Prahe 28. októbra 1939.  V deň výročia vzniku Československa sa tu konala 

veľká demonštrácia proti nacistickej okupácii. O 50 rokov neskôr sa 16. 11. 1989 v Bratislave 

vo večerných hodinách konala demonštrácia skupiny študentov za zmenu školského a 

politického systému. Na druhý deň bola v Prahe veľká spomienková akcia na udalosti z roku 

1939. Dnes si 17. november pripomíname  ako štátny sviatok  Deň boja za slobodu 

a demokraciu. Jedno je isté - študenti zohrali dvakrát v našich dejinách významnú úlohu. 

Veríme, že ich snaha nebola zbytočná.  

(Podľa internetu spracovala Majka, 8.C) 

 

SÚŤAŽ V SKLADANÍ RUBIKOVEJ KOCKY 

Interview so súťažiacim Samuelom Kučákom. 

JA:  Ahoj! Ako prebiehala súťaž?  

SAMO:  Ahoj! Veľmi dobre. Bola vynikajúco zorganizovaná a celkom sme sa tam zišli v 

hojnom počte . 

JA:  Radosť počuť. Koľko tam bolo súťažiacich? A aké ste mali pravidlá? 

SAMO:  Súťažiacich bolo približne 12. Myslím. Pravidlá  boli... 

1. Každý musel mať vlastnú kocku. 

2. Počas skladania muselo byť ticho. 

3. Každý mohol skladať 2x.  Lepší čas sa mu zapísal. 

JA: Aký si mal ty najlepší čas?  

SAMO: Môj najlepší na súťaži bol 24 sekúnd. 

JA: Gratulujem! A aký si mal najlepší čas mimo súťaže? 

SAMO: Mimo súťaže som mal 17 sekúnd. 

JA: Ou!. Veľmi dobrý výsledok. Máš nejaký systém skladania? 

http://static9.depositphotos.com/1005091/1090/v/950


SAMO: Ide o začiatočnícky systém CFOP, ktorý je známy 

pod názvom Fridrich. 

JA: Za koľko dní si sa naučil skladať kocku?  

SAMO: Za 3 dni. 

JA: Tak to je naozaj dobré. Tak ďakujem za 

rozhovor.  

(Text: Natálka, 8.C, obrázky: internet) 

 

 

Zdravá výživa v našich školách 

alebo  Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si 

Základné školy  povedali STOP  nezdravým jedlám ! ! ! 

Takmer všetky základné školy sa dohodli na zdravej výžive pre deti na ochranu  ich zdravia. 

Každá škola odoberá niekoľko balíkov pre všetky deti, a to sú napríklad jablká, ovocné 

nápoje. Pribudli aj zdravé jedla v bufete a nové druhy jedál v školskej jedálni.  

(Tomáš, 8.A) 

Zdravie je nad zlato                                              
             Pýtali sme sa našich spolužiakov na pár                              

             otázok o   zdravej výžive na škole.                                ,  

                                                                                                   

            1. Čo hovoríš na to, že zrušili pitie Coly                               

                na našej škole?                                                                    

               Alexandra: Mne to je  jedno.                                                      

               Petra: Aj tak žiaci nosia Colu do školy.                          

.        

               Kristína: Podľa mňa, je to zbytočné,              ,                   

               lebo to žiaci porušujú.                                         

                                                                                                     

           2. Čo hovoríš na zdravé jedlo v našej                                 

                školskej jedálni?                                                                                 

               Alexandra: Je od školy pekné   a                                      

                        prospešné.                                                       . 

               Petra: To je zdravé jedlo?                                                 

               Kristína: Je to dobré, lebo dnešná                                     

      generácia sa nezdravo stravuje.                                

                                                                                               



          3. Čo hovoríš na to, že od našej školy       

              dostávame džúsy a jablká?                         

              Alexandra: Je to fajn.   

             Petra: Je to od školy milé. 

             Kristína: Moc to neriešim, Keď dávajú, 

                     tak dávajú.                                    

     
(text: Natálka, 8.A, obrázky: internet) 

 

Škola žije športom 

 

Žiaci našej školy sa venujú mnohým športovým 

disciplínam. Niektorým úspešne, niektorým menej 

úspešne. Dobré meno našej škole robia florbalisti, 

ktorým v súťaži Oxdog cup Florbal o kúsok ušiel 

postup do krajského kola. Súťažili aj mladší žiaci, 

ktorí skončili na druhom mieste 

 

 

 

 

 

 

V bedmintone nás v okresnom kole reprezentovali Zuzka 

Vancelová a Dominika Hudecová, ktoré v okresnom kole 

získali bronz. Menej úspešní boli chlapci – Marek Zemaník 

a Erik Heglas, ktorí obsadili 5. miesto.  

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a prajeme čo 

najlepšie športové výsledky! 

Viac informácií si môžete prečítať a viac fotografií pozrieť na 

našej webovej alebo facebookovej stránke. 

 

 

 

 



 

 



Editoriál 

Tak,  už je to tu! Adventný  čas. Čas príprav na príchod Spasiteľa. Barbora ťahá sane do dvora 

a od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Na adventnom venci  postupne zapaľujeme  

druhú, tretiu i poslednú sviecu. Vzduchom sa šíri vôňa ihličia i perníkov. Možno sa viac 

usmievame, sme láskavejší, ohľaduplnejší. Naše srdcia otvárame dobrým skutkom. Skúsme 

preniesť aspoň časť tejto atmosféry aj do povianočného obdobia, keď sviatočné sviece 

dohoria  a opäť prídu všedné dni. 

 

 Červené stužky 

Začiatok decembra sa celý svet venuje téme AIDS. Názov 

tejto choroby je  z angličtiny a v jednoduchom preklade 

znamená stratu imunity. Je to posledné štádium infekčnej 

choroby, keď sa organizmus už nedokáže brániť. Touto 

chorobou je možné nakaziť sa len prostredníctvom krvi. 1. 

decembra sa organizujú na celom svete rôzne aktivity, 

ktorými sa upozorňuje na nebezpečenstvo tejto choroby. 

V našej škole sa tejto téme venujú najstarší žiaci, ktorí sa 

zúčastňujú rôznych besied, ale i sprievodných aktivít. 

Symbolom tohto dňa je červená stužka. 

 

 

Aj tento rok prišiel ... 

Neobišiel našu školu ani tento rok. 

Spolu s anjelmi i čertmi zavítal Mikuláš 

do každej triedy a podľa zásluh 

odmeňoval alebo karhal.  Vzrušenie sa 

nieslo chodbami a zvedavé oči nalepené 

na oknách čakali jeho príchod. „Už 

idéé!“ bolo často počuť až do zborovne.  

Vďaka špeciálnej pedagogičke a žiakom 

9. ročníka  sme zažili predpoludnie plné 

očakávaní, spevu, obdarovávania 

a dobrej nálady. Dúfajme, že tradícia 

konania dobrých skutkov, ktoré sa cez 

legendu o Mikulášovi nesie celé stáročia, nezanikne pod nánosom zábavy. 

 Viac foto na webovej alebo facebookovej stránke našej školy. 



 

 

Viac fotografií si môžete pozrieť na webovej alebo facebookovej stránke našej školy. 

 

Súťažili sme aj v decembri.  

8. decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž bola určená 

pre žiakov 7.  a 9. ročníka. Písomná časť pozostávala z čítania a počúvania s porozumením, 

slovnej zásoby a gramatiky. V ústnej časti si žiaci overili vedomosti z hrania rolí, a príbehu 

v obrázkoch. Ako sa im darilo? 

Mladší žiaci:          

 1. miesto: Jakub Dipčár (7.B ) 
2. miesto: Martin Hluzák (7.C) 
3. miesto: Eliška Pytliaková a Erika Urbánková (obe 7. D) 

Starší žiaci: 

1. miesto: Miroslav Žáček (9.C) 

2. miesto : Petra Čimborová (9.A) 

3. miesto: Dávid Michalco (9.C) 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

 

 

 

 

 

      

  (obrázok: https://www.google.sk/search?q=angličtina&client=firefox-a&r) 



 

             

  

10.decembra sa stretli súťažiaci, ktorí si zmerali svoje vedomosti  z geografie. 

Z dvadsiatich siedmich  súťažiacich bolo dvadsaťtri žiakov úspešných riešiteľov 

geografickej olympiády. Do okresného kola postupujú v kategórii G (5.ročník)      

žiaci Kupka, Ryboň, Čučo, Vrúbeľ a Šulo, v kategórii F (6.a 7. ročník) Starchoň, 

Kaličáková, Gašperák a Prívara a v kategórii E (8.a 9. ročník) žiaci Serafín, Firášek, 

Hlava a Minarovičová. Blahoželáme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Súťaž v prednese povesti                                                                          

Nadšenci recitovania sa stretli v súťaži 

v prednese povestí. Že sa čítania a recitovania 

netreba báť nám predviedli výlučne dievčatá. 

Konkurencia bola aj tento rok silná a porota 

zložená z vyučujúcich slovenského jazyka mala 

neľahkú úlohu. Najlepšie svoju úlohu zvládla S. 

Trlíková z 5.C, N. Hojdíková (5.C), L. 

Blahovcová (4.C) a S. Škorvánková (5.C). 



Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy 

Hovorí sa, že Slováci sú súťaživý národ. Dôkazom toho bola aj súťaž o najkrajšiu vianočnú 

výzdobu triedu. Dobrovoľní členovia škols. parlamentu spolu s vyučujúcimi mali ťažkú úlohu 

- vybrať triedu s najkrajšou výzdobou. A že bolo na čo pozerať! 

Najkrajšiu výzdobu si vytvorila trieda 8.C a 7. A, no ani ďalšie triedy nezaostali. Triedam  8. 

B a 6.C sa tak isto podarilo vytvoriť výzdobu, ktorá určite dopomohla k vytvoreniu 

predvianočnej atmosféry. Ostáva nám len veriť, že ani v povianočnom období nezostane 

tvorivosť našich žiakov spať a v triedach si vytvoria kultúrne prostredia, v ktorom sa budú 

radi učiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


