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Jesenný vetrík povieva,

A hoci slnko bráni sa

smutnú melódiu hrá.

pred mrakmi ťažkými,

Farebný kabát nosieva

svojimi lúčmi slabými

brány od života zamyká.

iskierky nádeje vykresá.

Tu svetielka farebné
v oknách sa zjavia nesmelo.
A srdce znova ozve sa,
hlaholom vrúcnym, veselo.

Exkurzia do Bratislavy
Dňa 12. novembra sa triedy ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili na exkurzii do Bratislavy. Najskôr
navštívili televíziu Markíza. Pozreli si štúdiá Telerána a Televíznych novín. Druhou zastávkou bol
slovenský parlament, kde sa zoznámili s prácou našich poslancov. Ďalšou zastávkou bol Bratislavský
hrad a historické centrum. Ich prehliadku však komplikovalo nepriaznivé počasie.
(Šimon, VIII.A)

Zaujímavosti z TV Markíza
Teleráno sa natáča v malých priestoroch.
Každý hosť má určitý čas, dokedy s ním môžu
robiť rozhovor.
Televízne a športové noviny sa natáčajú v tom
istom štúdiu ako aj Počasie a Reflex. Na plátne
za moderátormi sa po skončení televíznych
novín zmení projekcia na športové noviny.
Počasie sa natáča vopred. Moderátori čítajú
text z čítačky. Miesto, na ktorom majú stáť, je
v štúdiu označené krížikmi. Kamery v štúdiu sú ovládané joystikom .

(Kristínka, VIII.A)

Národná rada SR

(Bea, VIII.A)

Pripomínali sme si výročie
Nežnej revolúcie
Ubehlo

už

tridsať

rokov

V piatok sme aj my spomínali na čas, kedy
našimi ulicami kráčala Nežná revolúcia.
Rozprávali sme sa, pozerali sme filmy,
spomínali na predrevolučné obdobie v
našej RETRO miestnosti.

Astrostop
Vesmír je pre nás stále veľkou záhadou. Do jeho tajov sa
snažili preniknúť súťažiaci, ktorí sa dňa 22.11.2019 zúčastnili
astronomickej
súťaže
Astrostop.
Našu školu
reprezentovali J. Kupka a E. Kupková .
Ján Kupka nesklamal a získal 1. miesto.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

I speak, you speak, he/she speaks
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
Angličtina je medzi mladými ľuďmi veľmi obľúbená.
O dôležitosti jej ovládania v komunikačných situáciách
už asi nikto nepochybuje.
A čo takto zmerať si sily – samozrejme – v anglickej
komunikácii? Takto sme súťažili tento rok.

Staršia kategória: 1. miesto: PATRIK JAROŠ;
2. miesto: ALŽBETA KAČUROVÁ;
3. miesto: VALÉRIA KUŽMOVÁ.
Mladšia kategória: 1. miesto: ADAM HAŽIK;
2. miesto: MATEJ KAPUSNIAK;
3. miesto: MARIÁN PUPIŠ.

Blahoželáme a držíme palce v okresnom kole
(obr.:http://www.knihovnakv.cz/files/)

Neznášam, keď ma hladkajú
po hlave
To je jeden z najobľúbenejších titulov
slovenskej spisovateľky Marty Hlušíkovej, s
ktorou sme sa so žiakmi piateho ročníka mohli
zúčastniť na besede v Kysuckej knižnici v Čadci.
Aj keď čítanie kníh klesá v obľúbenosti
u mladých ľudí, tituly pani spisovateľky vrelo
odporúčame. 

Šport nás baví
Šport nás baví, a preto sme boli
reprezentovať našu školu v rope
skipping (skákanie cez švihadlo)a
futbalovom
žonglovaní.
A tentoraz
nás nám darilo.
Gratulujeme našim žiakom za
veľkú snahu a získané ocenenia!

Šikovné ručičky
Čo robiť počas dlhých jesenných poobedí
a večerov? Jednou z možností sú aj výtvarné
dielničky, ktoré si organizujú v školskom
klube. Stačí trochu nadšenia a chuti a pozrite
aké krásne dielka vznikajú!


Prišiel aj tento rok

Zvíťazila v okresnom
kole
Olympiády
slovenského jazyka
Určite ju poznáte. Skromná,
nenápadná, zato vždy ochotná,
usmievavá, dievča, na ktoré sa
dá
spoľahnúť.
Výborná
športovkyňa, výborná žiačka.
V decembri sme sa s ňou tešili
o to viac, že sa stala víťazkou
okresného
kola
Olympiády
slovenského jazyka. Že to nebolo
ľahké, vie si predstaviť každý
z nás. Emka,
ďakujeme
a prajeme
ďalšie
úspechy!

Potykali si s
Pytagorom
V školskom kole Pytagoriády,
ktoré sa konalo 10. a 11.12.2019
sa stali úpešnými riešiteľmi
nasledujúci
žiaci:
Gabriela
Šperková, Marek Kupka, Michal
Masný, Krištof Gerát, Alexandra
Šoporová, Lia Potanková. Michal
Prívara, Martin Fekula, Hugo
Kvašňovský, Michal Slaninák,
Marián Pupiš, Sebastián Šmelka,
Matej Kapusniak, Július Franek,
Branislav
Čečotka,
Tomáš
Zajac,Beata Lukašíková, Jana
Briestenská a Hugo Ďurana.
Všetkým gratulujeme a prajeme
veľa úspechov v okresnom kole!
(text a obrázky: p.uč. Benková)
Výťažok z charitatívneho behu
bol odovzdaný
Pamätáte si ešte na náš
charitatívny beh na začiatku
septembra. 17. decembra sme
mohli odovzdať výťažok z tohto
behu Novorodeneckému
oddeleniu Kysuckej nemocnice v
Čadci.
V rámci behu sme ocenili
najvytrvalejších bežcov tričkami.

Medzinárodný deň v Kericu
20. december 2019
Adventný čas sme využili aj na
spoznávanie tradícií a zvykov
krajín našich priateľov
–
dobrovoľníkov v Kericu.

