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Dark trip
Šiesteho novembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Čadci konalo predstavenie pod názvom Cesta do tmy – The
dark trip.
Predstavenie odohral jeden herec s pomocou figurín
a rôznych zvukových či vizuálnych efektov. Autor
predstavenia hovoril o svojom živote
a skúsenostiach
s drogami. Predstavenie bolo veľmi dych berúce a zaujímavé
svojím prevedením.
Počas celého predstavenia boli diváci upozorňovaní na zlé
účinky drog a následky ich používania.
Bolo to jedno z najkrajších a najzábavnejších predstavení,
ktoré som videl.

(Viki, 9. C)

Svet vedy a techniky
Dňa 8. novembra 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie v Ostrave. Ako
prvý navštívili Svet vedy a techniky v Technickom múzeu v mestskej časti OstravaVítkovice, v ktorom si mohli vyskúšať rôzne aktivity zamerané na fyzikálne, ale aj
chemické javy. Potom navštívili vysoké pece vo Vítkoviciach, kde sa mohli
zoznámiť s výrobou železa a dostať sa až na vrchol vysokej pece, z ktorej bol
úžasný výhľad na okolie.

(Rebeka a Matej, 9.B)
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Za poznaním a zábavou do Bratislavy
Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili exkurzie do Bratislavy. O programe i zážitkoch sa môžete dozvedieť z ich
postrehov.
-

-

-

-

Na exkurzii sa mi najviac páčil muzikál (Mama Mia, pozn. red.). Boli tam smiešne, ale aj smutné scény.
Herci predviedli parádne tance a pekne spievali.
(Daniel, 8.B)
Na exkurzii sme okrem historickej časti mesta navštívili aj parlament. Pri vstupe sme všetci museli
prejsť detektorom kovov. Keď sme cezeň prechádzali, všetci sme netrpezlivo čakali, či zasvieti zelené
alebo červené svetlo. Cítili sme sa ako vo filme. Našťastie, každý prešiel bez problémov. Okrem výkladu
o histórii nášho štátu od veľmi sympatického sprievodcu, sme videli aj zasadaciu miestnosť poslancov,
ktorú sme však pozorovali len z balkóna pre novinárov a významných hostí.
(Emka, 8.B)
Najviac ma zaujala TV Markíza. Keď som stála pred budovou, naskočila mi husia koža. Vošli sme do
predsiene a na moje počudovanie bola malinká. Išli sme do miestnosti, kde sa natáčajú televízne
noviny, Teleráno, kde si ostatní spolužiaci mohli vyskúšať rolu moderátora.
(Lucka, 8.B)
Prvou zastávkou našej exkurzie bola TV Markíza. Všetci sme si mysleli, že to tam musí byť veľké. No
opak bol Pravdou. Keď sme vošli dovnútra, neverili sme, aké to bolo malé. Ale technika, ktorá tam
bola, mala obrovskú hodnotu. „Milión“ rôznych kamier, reflektorov,... Keď sme vstúpili do nahrávacej
miestnosti (štúdia) Telerána, mysleli sme si, že sme v nejakej luxusnej vile.
(Paťo, 8.B)
Celý deň bol veľmi zaujímavý, ale najviac na mňa zapôsobil muzikál Mamma Mia. O siedmej to začalo.
Prišli sme pred divadlo Nová scéna, zobrali si lístky a začali vchádzať dovnútra. Vnútri sme si odložili
bundy a začali pomaly schádzať do sály. Dostali sme lístky do siedmeho radu na balkóne. Muzikál mal
úžasný dej. Hralo tam veľa hercov, ktorých som už poznala. Herci úžasne hrali, ale ešte krajšie spievali.
(Diana, 8.B)

Storočná oslávenkyňa
Tento rok ubehlo sto rokov od vzniku prvej Československej republiky. Žiaci deviateho ročníka a 7. D sa
tomuto výročiu venovali na hodinách dejepisu, občianky, výchovy umením i triednickej hodiny. Ich prácu ste
mohli vidieť v hlavnom pavilóne. K storočnému výročiu vytvorili i krátke básne.
ČSR
Slobodná, nová
Dýcha, raduje sa, spieva
Beží vpred
Nádej
(Danka, 9.B)
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Súťažili sme
21.11.2018

14.12.2018

Naši chlapci získali 3.miesto v okresnom kole vo
futsale.

Štvrtok sme boli reprezentovať našu školu v Rope
skipping a ABC futbalistu.

23.11.2018
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
Spolu súťažilo 16 žiakov v dvoch kategóriách.
Výhercovia v kategórii 1.A (mladší žiaci): 1.
miesto: Samuel Straka 2. miesto: Damián Holeščák
3. miesto: Patrik Jaroš. Výhercovia v kategŕii 1.B
(starší žiaci): 1.miesto: Nikola Reisingerová, 2.
miesto: Natália Chau / Jaroslav Gašperák, 3.
miesto: Karolína Špiláková. Do okresného kola
postupujú: S. Straka a N. Reisingerová
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Boli
skvelí.
29.11.2018
Astrostop. Krajská hvezdáreň v Žiline, v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Žilinského
samosprávneho kraja, organizovala 26.11.2018 už
25.
ročník
zábavno-vedomostnej
súťaže
ASTROSTOP. Našu školu reprezentoval žiak
J.Kupka a obsadil pekné 2. miesto.
29.11.2018
Expert geniality show celoslovenská
vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných
škôl. Súťaž prebehla 29.11.2018. Z našej školy sa
zapojilo 20 žiakov z rôznych tried.
13.12.2018
Pytagoriáda. Dňa 12. a 13.decembra na našej
škole prebehlo šk. kolo Pytagoriády. Kategória P513 zúčastnených - 8 úspešných riešiteľov, P6-9
zúčastnených - 2 úspešní riešitelia, P7-13
zúčastnených - 3 úspešní riešitelia, P8-5
zúčastnených - 2 úspešní riešitelia. Našim
šikovným matematikom prajeme veľa úspechov v
okresnom kole!

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť
v súťažiach a za reprezentáciu našej
školy!
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Deň otvorených dverí
Každoročne v jeseni majú naši deviataci možnosť navštíviť strednú školu na Dni otvorených dverí a pozrieť si,
ako prebieha štúdium na danej škole. Ako prebieha takáto návšteva, si môžete prečítať v texte od žiačky z 9.B.
„Ja som sa zúčastnila Dňa otvorených dverí na súkromnej Strednej umeleckej škole v Žiline. Prišlo tam veľa detí
s rodičmi alebo skupinky žiakov. Škola bola veľká, s niekoľkými poschodiami. Všade boli umiestnené práce
žiakov. Po škole nás sprevádzala študentka, ktorej sme mohli klásť otázky ohľadom štúdia na škole.“
Pozvať na štúdium na Bilingválne gymnázium do Čadce prišla aj naša bývalá žiačka, ktorá sa o štúdiu na tejto
škole rozprávala s našimi žiakmi priamo v triede.

Červené stužky
Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa
boja proti AIDS.
Získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti, je posledné štádium
infekcie HIV charakterizované súborom symptómov autoimunitných,
nervových, kožných, onkologických ochorení ako aj oportúnnych infekcii
spôsobených baktériovými, vírusovými a mykotickými infekciami.
(www.cervenestuzky.sk/aids/)
To znamená, že organizmus stráca imunitu, nedokáže sa brániť ani proti
jednoduchým infekciám a hrozí jeho úplné zlyhanie a následne smrť.
Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenských aktivít zameraných na boj
proti šíreniu choroby AIDS. A ako inak – pohybom.
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Čo práve čítam
Čítala som knihu s názvom Túto noc nezaspím. Je o dievčati, ktoré malo
vysnenú jazdeckú školu, ale rodičia ju poslali na gymnázium a je z toho
nešťastná. Našťastie má vlastného koňa a super kamošku, ktorej sa môže
zdôveriť.
Táto kniha ma baví , pretože je o koňoch a tie mám rada. Určite by som ju
odporučila milovníkom koní.
(Jurišová, 8.B; obr.: https://images.search.yahoo.com/yhs/search; )

Ponuka školskej knižnice
Pre fanúšikov fantasy je tu ďalšia časť série MAGISTÉRIUM. Pre nadšencov dejepisu ponúkame knihu
pod názvom Tupohlaví tyrani zo série
HRôZOSTRAŠNÁ HISTÓRIA.
Pre milovníkov KRONIKY NARNIE
ponúkame
diel Lev, šatník
a čarodejnica.
Jo Nesbo poznajú najmä dospelí
čitatelia, ale tento autor sa venuje aj
tvorbe pre deti. Zachráni doktor
Proktor Vianoce?
Nech sa páči, výber je na vás!

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školu. Bez kníh nebýva učený nikto ani
v škole.“
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-knihach/
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Všetko najlepšie
v novom roku 2019,
nech vám prináša dostatok
možností šíriť dobro, lásku a
úprimný, zdravý rozum!

