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Sparta ožila  

Sparta. Aj keď toho z dejepisu moc neviete, tento pojem vám je  určite známy.  Ale čo tá novodobá 

Sparta? Áno, mám na mysli Spartu na Rázuske! 

Prehliadnuť žiakov 8.A s červenou vlajkou a plagátmi sa zdá byť nemožné. Avšak, čo by to bola Sparta 

bez poriadneho súpera a boja? Proti Sparte sa v päťboji postavili žiaci 8.B alebo ich môžeme nazvať aj 

Peržania. Päťboj predstavuje súperenie Sparty a Peržanov v športových disciplínach. Dovolila som si 

vyspovedať iniciátora  tejto zaujímavej myšlienky päťboja - Dávida Ondreáša. 

N: Čo ťa inšpirovalo k myšlienke päťboja? 

D: Už ma nudilo len tak hrať florbal, futbal alebo iné športy bez rivalstva, tak som sa pokúsil založiť 

tento športový päťboj,  aby bola  zábava  a nejaká rivalita medzi našimi triedami. 

N:  Je známe, že tím 8.A sa nazýva Sparta. Prečo práve Sparta? 

D:  Áno, je to pravda,  že sa nazývame Sparta. Sparťania boli silní a zdatní bojovníci, ktorí sa len tak 

nevzdávali. 

N:  Bol priebeh päťboja taký, ako si si ho predstavoval? 

D:  Áno, bol. 

N:  Ako vidíš budúcnosť päťboja? 

D:  Radi by sme si to zopakovali 

alebo vylepšili niektoré disciplíny, 

ale chcel by som vyzvať aj 

ostatných žiakov z iných tried,  aby 

sa tiež  zapojili do takéhoto 

športového zápolenia. 

    

   

 (Nika, 8.A) 
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Späť o 2668 rokov ?  O Sparte ešte raz 

Na škole ZŠ Rázusova,  a to presnejšie v triede 8.A,  by ste sa donedávna cítili ako v Sparte.  

Presne tak, nie je to len taký môj výmysel,  ale je to fakt . Žiak Dávid Ondreáš  je nadaný vo futbale,  
ale aj v iných športoch. Dokonca je vo futbalovom tíme  FK Čadca. Jedného dňa si pomysleL, že 
usporiada 5-boj proti inej triede . Jeho návrh bol schválený  aj učiteľmi telesnej výchovy. A tak to 
všetko začalo. 

Urobili sme transparenty, vlajku a každý chalan si kúpil červené tričko . Bojovali sme v rôznych 
disciplínach. Boli to: futbal, prehadzovaná, basketbal, florbal a vybíjaná.  Bohužiaľ  to pre Spartu 
nedopadlo najlepšie.  Ale ako sa hovorí: SLÁVA VÍŤAZOM , ČESŤ PORAZENÝM. Niektorí to znášali 
lepšie, niektorí zasa horšie. No nezáleží na výhre , záleží na tom, či si to užijete. A my sme si to 
poriadne užili.  

        (Janko, 8.A) 

 

Ruský film v škole 

Žiaci školy ZŠ Rázusova v Čadci sa už tradične 

zapojili do projektu Ruský film v škole. Na 

hodine ruského jazyka  si premietali dojemnú 

kreslenú rozprávku Statočný cínový vojačik od 

dánskeho prozaika H. CH. Andersena. 

Rozprávka zobrazovala myšlienky lásky, odvahy 

a odovzdania sa. Po premietnutí žiaci vyjadrili 

svoj názor k rozprávke a vyriešili jednoduchý 

krátky kvíz v ruskom jazyku. Po utriedení 

myšlienok žiaci vstúpili do údolia svojej fantázie 

a ilustrovali cínového vojačika . Sme hrdí na 

deti našej školy, ktoré dokážu vyjadriť svoje 

pocity i bez slov.  Najlepšie kresby boli zaslané do celoslovenského kola, v ktorom Eliška Pytliaková 

z 9. D získala prvé miesto.  

Srdečne blahoželáme! 

          (Simča 8.C) 
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Beseda s bývalým žiakom 

– Lukášom Galom 

V pondelok 27. novembra mali 
žiaci ôsmeho ročníka besedu s 
veľmi nadaným a kultivovaným 
mladíkom Lukášom Galom a s jeho 
priateľkou Dominikou Kulichovou. 
Spolu žiakom porozprávali o tom, 
ako možno spojiť poznatky 
z chémie s fotografovaním a 
podnikaním. A taktiež žiakom 

ukázali, ako sa napr. filtruje káva a ako sa pečú makarónky (sladké koláčiky). 

 

          (Matúš, 8.C) 

 

Mikuláš 

 

Dňa 6.12 2017 chodil aj po našej  

škole starý dobrý Mikuláš. Mikuláša                                                                                  Mikuláša 

sprevádzali anjeli a čerti, 

ktorí  rozžiarili  úsmevy na tvárach  

nielen  malým deťom,  ale aj učiteľom a 

 starším žiakom. 

(Ľubko a Alex, 8.B) 
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Interview s dobrovoľníčkou  z Rakúska  
 

Ako sa voláš a koľko máš rokov?  

Volám sa Tessie a mám 19 rokov  

Odkiaľ pochádzaš?  

Som z južného Rakúska, z mesta Gratz.  

Máš nejakých súrodencov?  

Áno, mám 16-ročného brata. 

Aký je tvoj obľúbený spevák?  

Alan Menken, napísal texty pre Disney filmy. 

 Ako u vás prebiehajú Vianoce?  

Ráno ideme kostola, doma pozeráme rozprávky. Neskôr máme večeru a potom rozbaľujeme 
darčeky.  

Aký je váš národný šport?   

My radi lyžujeme, ale ostatné športy nám moc nejdú.  

Povedz nám zaujímavosti o tvojej krajine.  

Náš štát má tvar kuracej nugetky a máme krásne pohorie - Alpy a jazerá. 

(Vaneska, Natálka 8.B) 

 

Súťažili sme ...             
 
V stredu 13.12. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 
plaveckej súťaže, ktorá prebiehala na plavárni v Čadci.  
Svoje sily si zmerali aj recitátori povestí v súťaži 
Šaliansky Maťko. V školskom kole sa najlepšie darilo 
Ele Goralka z 5.B  a  Emke Lukašíkovej zo 7. B. 
Gratulujeme! 
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Vianočné trhy 

 
Každoročne sa na našej škole konajú vianočné trhy. Žiaci, učitelia, pani vychovávateľky i rodičia sa 

pripravovali na túto akciu už mesiac dopredu. Vyrábali rôzne kreatívne výrobky, ktoré na trhu 

ponúkali na predaj. Nešlo tu však iba o to, čo ste si kúpili. Zmyslom a hlavnou myšlienkou vianočných 

trhov bola pomoc druhým, tým, čo to majú v živote ťažšie ako my. Pani učiteľky s pani riaditeľkou 

každý rok poctivo vyberajú vhodného kandidáta, ku ktorému putujú všetky získané peniaze. 

        (Anetka, 8.C) 

 

 

Víťazi technickej olympiády 
 

 
Matej Prívara (8.A) a Tomáš Urbánek (9.D). sa 
zúčastnili na technickej olympiáde, ktorá sa 
konala na SOŠ-technická v Čadci, kde získali 
krásne prvé miesto. Za prvé miesto  získali vecné 
odmeny a postup do krajského kola. Súťaž sa 
skladala z teoretickej  časti -  z testu a z praktickej  
časti,  v ktorej mali súťažiaci urobiť výrobok podľa 
návodu. Našim zručným chlapcom srdečne 
blahoželáme!!! 

   (Aďo, 8.A) 

 

Medzinárodné Vianoce 
 

Dňa 22.12. 2017 sa žiaci 8.B a 8.C sa zúčastnili medzinárodných Vianoc v Keric-u. Navštívili 
krajiny : Taliansko, Francúzsko, Argentína, Rakúsko, Mexiko. Dobrovoľníci z daných krajín ich 
oboznámili s vianočnými zvykmi v ich krajine. V Taliansku si zatancovali tradičný stoličkový 
tanec. Vo Francúzsku sa naučili spievať francúzsku verziu Jingle Bells.  Argentína ich zaujala 
typickým argentínskym tancom a niekoľkými španielskymi slovíčkami. O rakúskych 
vianočných tradíciách ich oboznámila dobrovoľníčka Tess. A v Mexiku si zahrali zábavnú hru 
Bingo. 
        (Danka a Lucka, 8.B) 
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Obľúbená kniha 

V tejto ankete som sa spýtala žiakov našej školy,   aká je ich obľúbená kniha. 

Dominika: Moja obľúbená kniha je Na vine sú hviezdy od Johna Greena. 

Denis:  Ja mám najradšej Harryho Pottera od J.K.Rowllingovej. 

Iva : Ja som si najviac obľúbila knihu Na dvore z tŕňov a ruží. 

Martin: Moja naj knižka je Harry Potter. 

Margaréta:  Harry Potter je taktiež môj favorit. Moja najobľúbenejšia časť je Kameň mudrcov a Väzeň 
z Azkabanu. 

Ďakujem všetkým,  ktorí  odpovedali na moju otázku. 

        (Karolínka, 8.A) 

 

Heligonkári 

 

Dňa 19.12.2017 sa uskutočnil koncert pri bývalom 
Palárikovom dome. 

Vystupujúci boli heligonkári pod vedením pána 
Romana Capka, ktorí sú žiakmi našej školy. 

Heligonkári si ešte pred vystúpením spoločne 
prehrali zopár vianočných kolied. 

 Medzi známymi piesňami boli napríklad : Šťastie, 
zdravie, pokoj svätý – Sniežik sa nám chumelí – 
Rolničky,  rolničky – Šťastný nový rok – Narodil sa 
Kristus pán. 

        (Maťko, 8.C) 
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Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy 

 

 
 
22. decembra bola na škole ZŠ Rázusova vyhodnotená  súťaž O  najkrajšiu vianočnú výzdobu tried. Z 
nižších ročníkov vyhrala 4.B   a z vyšších to bola 8.C. 
       (Lenka a Dominika, 8.C) 

 

Dobrý sluha, zlý pán 
     Študenti z Texaskej univerzity v Austine sa zaoberali výskumom  vplyvu smartfónov na žiaka. Podľa 
nich totiž smartfón ovplyvňuje kognitívnu, t. j. poznávaciu kapacitu a celkový výkon mozgu. Výskum 
ukázal, že schopnosť udržať či spracovať informáciu bola pri účastníkoch experimentu výrazne 
silnejšia, pokým bol ich mobilný telefón v inej miestnosti. Pri väčšej závislosti prejavovali jedinci 
omnoho horšie výsledky.  
     Odstránením smartfónu  sa podvedomie uspokojí s tým, že sme mimo dosahu či už mobilnej siete, 
alebo internetu. 
      V roku 2015 sa štúdia Microsoftu upozornila na istú súvislosť medzi úrovňou duševných 
schopností moderného človeka a jeho obklopením sa digitálnym svetom. Preukázalo sa, že od roku 
2000, ktorý považujeme za kolísku mobilnej elektroniky, sa u jedincov znížili schopnosť udržať  
pozornosť pri určitej veci z 12 sekúnd na 8 sekúnd. Štúdia však poukazuje aj na to, že u jedincov sa 
zlepšuje schopnosť multiaskingu , čiže schopnosti vykonávať viac vecí naraz. 
     Ohrozená je však ja jemná motorika (ovládanie jemných svalov) a vývin reči. 
       (Podľa časopisu Quark spracoval Tomáš, 8.C) 
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Siedmaci na lyžiarskom výcviku 
 
     V dňoch 16.-21.1.2018 sa triedy 7.B a7.C zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Makove. Ubytovaní 

boli v penzióne Poľana, ktorý bol od strediska vzdialený len dva kilometre. 

     Každý deň trávili okolo päť hodín na svahu. Zvyšný čas si užívali bohatý program, ktorý si 

navzájom  pripravili. V penzióne sa aj stravovali a podľa ich slov varili výborne. 

     Denne na nich čakalo nové dobrodružstvo a zážitky. Na jednej izbe boli ubytovaní traja až ôsmi 

žiaci. Museli mať upratané, pretože každý deň sa kontrolovali a vyhodnocovali izby. 

     Počas týchto pekne strávených dnísa všetci lepšie spoznali a zbohatli nielen o pár skúseností, ale aj 

zážitkov. A ak by sa im ešte niekedy niečo také naskytlo, určite by neváhali zúčastniť sa znova. 

         (Emka, 7.B) 

 

 

Florbalový novoročný turnaj 
 
 
V piatok 12.1 sa naši žiaci zúčastnili 
novoročného florbalového turnaja v Pratexe. 
Mladší žiaci sa umiestnili na 8. mieste a starší na 
3. mieste.  
Gratulujeme! 
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