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Milí naši 

čitatelia, po dlhom čase 

vám  prinášame tzv. 

dvojčíslo vášho 

školského časopisu, prvé 

v tomto školskom roku.  

Preto mi dovoľte, aby som popriala všetkým 

len to najlepšie, najmä zdravie, porozumenie, 

úspechy a pohodu vo všetkom, do čoho sa 

pustíte. 

Máme za sebou zimné prázdniny, 

polročné vysvedčenia, a dokonca sme si 

oddýchli už aj počas jarných prázdnin. 

Čoskoro nám na dvere zaklope jar. Tá ich už 

dokonca sem-tam  aj pootvorila a pomaly 

„nakúka dnu“. V jarnom období máme v 

kalendári niekoľko významných dní. MDŽ, 

28. marec – Deň učiteľov, Veľká noc, Deň 

narcisov... Všetky tieto sviatky si každoročne 

pripomíname v našej škole a vzdávame im 

tak úctu.   

6.apríl bude zase „špeciálny“ deň pre 

všetkých deviatakov. Čaká ich Testovanie 9. 

Takže prípravy sú v plnom prúde, pretože 

určite každý z nich sa bude snažiť, aby to 

dopadlo čo najlepšie. Takže im držíme palce! 

No a my ostatní sa snažme, aby sme druhý 

polrok pracovali lepšie, snaživejšie, 

zodpovednejšie.  

Všetkým čitateľom prajem veľa 

radosti, veľa jarného slniečka, ale aj veľa 

úspechov v druhom polroku  tohto školského 

roka!  

 

                       Mgr.Valéria Bileková 
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Zoznamovací pobyt piatakov v Račkovej doline 
 

Začiatkom septembra sme sa žiaci piateho 

ročníka spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili 

zoznamovacieho pobytu  v Račkovej doline. Je to 

turisticky významná dolina v liptovskej časti 

Západných Tatier. Cieľom tohto pobytu bolo lepšie 

sa spoznať s novými spolužiakmi a našimi učiteľmi.  

Po vyše dvojhodinovej ceste autobusom 

sme celí natešení dorazili do nášho cieľa. Najprv 

sme sa ubytovali a potom sme si išli prezrieť areál 

hotela, ktorý poskytoval množstvo priestoru na 

zábavu, dokonca našimi susedmi boli poník 

a kozička. Rýchlo sa s nami skamarátili. Podvečer 

sme strávili hraním rôznych loptových hier ako aj 

zoznamovacími aktivitami s našimi triednymi 

učiteľmi. Navečerali sme sa a  unavení po 

náročnom dni sme sa pobrali do našich izieb, kde 

sme sa ešte zhovárali. Ďalší deň sme začínali 

rannou rozcvičkou a po nej sme sa posilnili 

výdatnými raňajkami. Dopoludnia sme sa vybrali 

na prechádzku do lesa. Popoludní sme navštívili 

skanzen v Pribyline, v ktorom sa nám veľmi páčilo. 

Videli sme tam, ako žili ľudia v minulosti. Po 

návrate na hotel sme sa dobre navečerali, 

oddýchli si a pani učiteľky si pre nás pripravili 

v posledný večer diskotéku. Na nej sme sa do 

sýtosti vyšantili a zabavili. Posledný deň nášho 

pobytu nám počasie zrána neprialo, no potom sa 

našťastie vyčasilo a my sme sa išli ešte raz 

poprechádzať v malebnom prostredí Račkovej 

doliny a nadýchať sa čerstvého  tatranského 

vzduchu. Ani sme sa nenazdali a zoznamovací 

pobyt bol na konci.  

O tom, že takáto forma zoznamovania sa 

nám páčila, svedčí aj naša spokojnosť a príjemné 

zážitky, ktoré sme si z Račkovej doliny priniesli.  

Daniel Hammer, Šimon Sabol, Martin 

Racek, V.C 

 

V septembri sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka spolu s našimi učiteľmi  zúčastnili 

výstupu na Chatu pod Soliskom. Je najmladšou vysokohorskou chatou vo Vysokých Tatrách, ktorá je 

otvorená celý rok. Počasie nám prialo už od rána, čo nás veľmi tešilo.  

Asi po dvoch hodinách sme dorazili do cieľa a peši sa vybrali na chatu. Počas výstupu sme videli 

veľa krásnych potôčikov a mnoho iných zaujímavých prírodných úkazov. Unavení, ale šťastní sme dorazili 

na  chatu. Výstup  nebol síce jednoduchý, ale pohľad na Tatry z Chaty pod Soliskom bol nádherný a stál 

za tú námahu. Počas zostupu  sme si ešte viac vychutnávali krásu našich tatranských vrchov . 

Poriadne unavení, ale obohatení o nové zážitky a očarení našou prírodou sme sa vrátili domov. 

              Školskí redaktori 

Turistika v Tatrách 
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Do ZŠ Troubky sme zavítali v rámci výmenného pobytu v čase od 21. do 25. septembra 2015 aj 

my - p.uč. Michala Čuhová a p.uč. Gabriela Modráková – Klimkovská. Po zoznámení sa so školou, ich 

školským systémom, s príjemným pedagogickým kolektívom nasledovala  pre nás - slovenské učiteľky 

pedagogická  prax. Počas týždňa sme stihli navštíviť všetky triedy tejto školy, dokonca aj triedy na 1. 

stupni. Najmenší žiaci si v našom podaní vypočuli niekoľko 

rozprávok, ktoré sme im čítali po slovensky. V odučených 

hodinách v rámci predmetu matematika, sme žiakom 

priblížili zaujímavý pohľad na svet čísel prostredníctvom 

prezentácií. Na hodinách geografie sme sa snažili žiakom 

zábavnou formou priblížiť zaujímavosti o Slovenskou 

a o regióne Šariš. Výmenný pobyt sme mali spestrený 

návštevou kultúrnych podujatí a historických miest 

(Olomouc, Tovačov, Přerov), vďaka ktorým sme spoznali 

krásy a zvyky tohto kraja.  

Týždeň ubehol ako voda a my sme sa domov vrátili 

s množstvom nových, nezabudnuteľných zážitkov, 

skúseností a poznatkov ako v osobnej tak aj po 

profesionálnej stránke. Aktivity počas výmenného pobytu 

učiteľov nám umožnili rozšíriť si svoje pedagogické 

schopnosti, zručnosti a vedomosti. Poďakovanie patrí 

celému kolektívu ZŠ Troubky za ich milé prijatie 

a vytvorenie príjemnej atmosféry počas celého pobytu.  

Pani učiteľky Čuhová a Modráková-Klimkovská 

Výmenný pobyt učiteľov ZŠ Raslavice 
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Dňa 27.septembra 2015 si pamiatku bývalého československého atletického reprezentanta 

v behu na 100 a 200 m, Jozefa Kovalčína (1937-1986), pripomenuli v jeho rodnej obci v Raslaviciach. 

Talentovaný atlét sa prejavil najprv v domovskom klube Partizán Bardejov a neskôr v klube Dukla Praha, 

kde boli sústredení najlepší športovci z republiky. Neskôr v drese Slávie Praha v roku 1961 zabehol svoj 

najlepší čas na 100 m – 10,6s. 

Základná škola v Raslaviciach, OZ Modrý motýľ a Obecný úrad v Raslaviciach usporiadali 4.ročník 

bežeckých pretekov – Memoriál Jozefa Kovalčína. Príjemné športové popoludnie trocha komplikovalo 

veterné a chladné počasie, ale zúčastnených športových nadšencov to vôbec neodradilo. Na štarte sa 

stretlo 94 pretekárov, žiaci aj dospelí, zo športových klubov východného Slovenska a Maďarska. Súťažilo 

sa v rôznych kategóriách: ruka v ruke – žiaci materskej školy, mladší a starší žiaci základných škôl 

a hlavná kategória muži/ženy, beh na 6500 m ulicami Raslavíc. 

 

Víťazi v školských kategóriách: mladší žiaci – 1.Dominik Bašista – ZŠ Raslavice, 2.Samuel Kočerha – ZŠ 

Raslavice, 3. Jaroslav Polák – ZŠ Raslavice, mladšie žiačky – 1.Timea Bučková – ZŠ Raslavice, 2.Veronika 

Lenártová – ZŠ Raslavice, 3.Sofia Hudáková – ZŠ Raslavice, starší žiaci – 1.Branislav Olšavský – ZŠ 

Raslavice, 2.Marek Bili – ZŠ Raslavice, 3.Damián Kočerha – ZŠ Raslavice, staršie žiačky – 1.Viktória 

Stašková, 2.Miriam Staneková – ZŠ Raslavice, 3. Barbora Kuchtová – ZŠ Raslavice. 

Víťazi v hlavnej kategórii: registrovaní bežci - muži – 1.Tibor Sahajda – Obal Servis Košice, 2.Eduard 

Hapak – JM Demolex Bardejov, 3.Radovan Tomeček – Obal Servis Košice, ženy – 1.Oxana Ugrinčuk – JM 

Demolex Bardejov, 2.Lívia Krajňáková – Obal Servis Košice, 3.Erika Ondrijová – MTC Vyšná Šebastová, 

rekreační bežci – muži – 1.Ján Lihosit – Zborov, 2.Martin Bažo – Vranov n/Topľou, 3.Karol Makara – 

Šalgovík Prešov, ženy – 1.Mária Baranová – Prešov, 2.Mária Pavlinská – Malý Slivník, 3.Dana Stoláriková 

– ZŠ Raslavice. 

 

Víťazom blahoželáme a organizátorom ďakujeme za vydarené bežecké podujatie. 

                                                                                                                Mgr. Monika Balážová 

 

4.ročník  Memoriálu Jozefa Kovalčína –  

Beh ulicami Raslavíc 
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29.9.2015 sa žiaci deviateho ročníka s pani učiteľkami PaedDr. Ivetou Háberovou, Mgr. 

Monikou Balážovou zúčastnili literárnej exkurzie. Navštívili sme Župčany, Kežmarok a Levoču.  

Prvú zastávku v našom literárnom putovaní sme mali v Župčanoch. Tu pôsobil ako evanjelický 

kňaz Jonáš Záborský a väčšinu svojich literárnych prác napísal práve v tejto dedinke. Je pochovaný pri 

kostole v Župčanoch. 

Kežmarok bol zaujímavý, pretože sme sa zastavili v bývalom evanjelickom lýceu, v ktorom je 

v súčasnosti evanjelická fara. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o osobnostiach, ktoré tu 

študovali. Zo slovenských literátov to boli Pavol Jozef Šafárik, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Rázus, 

Janko Kráľ či Karol Kuzmány. Existencia kežmarského lýcea sa spája so vznikom najväčšej školskej 

historickej knižnice na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Žiakov v nej upútalo  veľké množstvo 

vzácnych a zaujímavých kníh, no najmä takmer päť kilogramov vážiaca Biblia, ale aj alchymistické knihy 

s tajnými receptmi na výrobu zlata či vzácne staroveké mapy. Okrem lýcea sme  navštívili aj drevený 

evanjelický artikulárny kostol, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO a nový evanjelický kostol, ktorý 

stavebný sloh obsahuje  orientálne prvky.   

Z Kežmarku sme sa potom pobrali do Levoče, kde sme sa zastavili pri bývalom levočskom 

evanjelickom lýceu, kde študovali mnohí známi národovci a spisovatelia, ktorí tam odišli na protest proti 

odvolaniu Ľudovíta Štúra z profesúry z bratislavského lýcea. Nenechali sme si ujsť ani možnosť pozrieť si 

najvyšší gotický oltár na svete zhotovený Majstrom Pavlom z Levoče, ktorý sa nachádza v chráme sv. 

Jakuba.  

Domov sme sa vrátili plní nových informácií a už teraz sa tešíme na ďalšiu literárnu exkurziu.    

Školskí redaktori 

Súťaž o najlepšiu triedu a najlepšieho žiaka v ZŠ - 

Raslavice 
 „ Chceme vedieť viac a byť najlepší“ 

  V tomto školskom roku sa pod záštitou školského 

metodického oddelenia a občianskeho združenia 

Modrý motýľ začal  prvý ročník súťaže o "Najlepšiu 

triedu a najlepšieho žiaka v našej škole. " Súťaž 

bude prebiehať formou kvízových otázok, kde si 

každý mesiac trojica žiakov z každej triedy otestuje 

svoje vedomosti z rôznych predmetov. Doteraz sa 

Po literárnych stopách východného Slovenska  
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súťažilo z matematiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, biológie, prírodovedy, občianskej výchovy, 

náboženstva, dejepisu, informatiky a anglického jazyka.  

Držíme všetkým triedam prsty a veríme, že sa im bude aj naďalej dariť v ďalších kolách. 

Školská redakcia 

  

Divadelné predstavenie Tri prasiatka  
Dňa 12.10.2015 sa žiaci piateho ročníka spolu s p. uč. Háberovou a p. uč. Koscovou vybrali na 

divadelné predstavenie Tri prasiatka, ktoré sa konalo v Divadle 

Jonáša Záborského v Prešove. 

Všetci sme sa tešili, že sa prenesieme do rozprávkového sveta 

divadelnej fantázie, v ktorom sme sa zoznámili s tromi 

prasiatkami. Hľadanie toho správneho domčeka sprevádzaného 

humorom a nečakanými situáciami nám všetkým vyčaril úsmev na 

tvári. Po predstavení sme mali rozchod, ktorý sme využili na 

občerstvenie či nákupy.  

Sme radi, že sme sa zúčastnili skvelého predstavenia a už 

teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu prešovského divadla. 

 

Janka Adamčíková, Táňa Novotná, Ivana Štiblárová, V.C 

 

Zdravý aktívny životný štýl školopovinných detí 
 

Dňa 16.10.2015 bola  našej Základnej 

škole v Raslaviciach zorganizovaná akcia s názvom 

Zdravý aktívny životný štýl školopovinných detí. 

Akcia bola zameraná na podporu konzumácie 

ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov a na 

podporu zvýšenia pohybovej aktivity žiakov. 

 My, deviataci sme od rána spolu 

s učiteľmi pomáhali s prípravou akcie. Väčšina 

žiakov pomáhala v školskej kuchynke pripravovať 

mliečne výrobky a ovocno-zeleninové 

občerstvenie. Bola to veľká zábava pripravovať 

rôzne zdravé jedlá. Prišli k nám pracovníci firmy 

MILK-AGRO, s.r.o. prezentovať výrobu 

a spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov. 

Priniesli nám v nádobe biely jogurt a v ďalších 

troch nádobách nám priniesli rôzne príchute do 

jogurtov, ktoré sme museli najskôr rozriediť. Veľmi 

nás bavilo miešať jogurty. V telocvični taktiež 

pomáhali žiaci 9. ročníka pri pohybovo-zábavných 

aktivitách, aeróbnych cvičeniach a hrách pre 

utužovanie kolektívu. Ostatní deviataci hodnotili 

zostrojenie modelu alebo kresby na tému 

Výtvarná propagácia zdravého životného štýlu. 

Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili prezentácie na tému 

Mlieko a mliečne výrobky – prečo sú 

nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. 

Slovenské mlieko je naše biele zlato. Po 

prezentácii sa žiaci zúčastnili ochutnávky jedál. Cez 

prestávky k nám prichádzali žiaci 1. stupňa taktiež 

na ochutnávky jedál. Žiakom jedlá veľmi chutili 

a nás tým potešili.  

Tento deň bol náročný na prípravu, ale 

veľmi zábavný a náučný. Bolo vidieť, že žiakov to 

bavilo. Dúfame, že táto akcia sa bude opakovať 

ešte dlhé roky aj po našom odchode zo základnej 

školy. Sme radi, že sme mohli prežiť takýto skvelý 

deň. 

              Aneta Bednárová a Lesana Kmeťová, IX.A
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28.10. 2015 sme si pripomenuli 200. výročie od narodenia Ľudovíta Štúra. My, žiaci IX.A triedy 

sme mali vytvoriť prezentáciu o tomto velikánovi našich dejín. Cieľom prednášky bolo oboznámiť našich 

spolužiakov , malých i väčších, o Štúrovom živote, tvorbe, politickom pôsobení, no najmä o pravidlách 

jeho kodifikovanej slovenčiny. Po skončení prezentácie sme si pre žiakov pripravili kvízové otázky, na 

základe ktorých sme zistili, koľko si toho 

o Štúrovi zapamätali. Musíme povedať, že boli 

pozorní a kvíz zvládli na jednotku. V závere 

nášho vystúpenia sme im zadali úlohu, aby 

napísali narodeninový pozdrav pre Ľudovíta 

Štúra, ktorému by sa určite potešil. Veď naša 

dnešná slovenčina s ypsilonom a jotou by bola 

pre neho nepochybne zaujímavá. 

Nie je jednoduché sprostredkovať 

nové poznatky zaujímavou formou, no myslím 

si, že nám sa to podarilo. Potvrdili to aj 

pozitívne odozvy od našich spolužiakov, 

ktorým sa prezentácie páčili a vďaka nim sa 

dozvedeli mnoho informácii o Ľudovítovi 

Štúrovi, ktorý sa výraznou mierou zapísal do 

našej histórie. 

 

Stanislava Lenártová, IX.A 

 

 

 

 

 

Po stopách Ľudovíta Štúra 
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  Žiaci piatych ročníkov pred jesennými prázdninami prežili jeden deň na Zemplíne, kde mali 

možnosť vidieť unikátne diela A. Warhola, tematicky orientované na celoživotnú tvorbu umelca. 

Prekvapením bol aj miniskanzen, ktorý predstavuje život Rusínov v zemplínskom regióne. V dedine 

Krásny Brod mali žiaci možnosť vidieť ruiny kláštora zo 14. storočia - Monastier Zostúpenia Ducha 

Svätého.  V Habure sme našli najmladší drevený kostolík na Slovensku. Žiaci si vystúpili aj na kopec za 

obcou Habura, kde ich čakala 5,4 m vysoká socha kniežaťa Laborca, ktorý je patrónom celej 

Medzilaboreckej doliny. 

Mgr. Anna Vrabľová 

 

 

Po stopách kráľa                 POP-ARTU  

Andyho Warhola                    v Medzilaborciach 

8 



 

1.- 2. číslo                                                       Zo života školy                                                     2015/2016 

 

 

  

Cestovať sa dá rôznymi dopravnými prostriedkami. Vyžaduje si to hlavne čas, odvahu a túžbu 

spoznávať zaujímavé miesta našej planéty. Cestovať sa dá aj v knižnici. Dokonca nepotrebujeme k tomu 

ani peniaze. Naši žiaci mali možnosť navštíviť Afriku, dozvedieť sa ako žijú deti v Rwande. Sprievodcom 

bol bývalý žiak našej základnej školy Vlastimil Chovanec, kňaz a misionár rehole Rogacionistov.    

Ďakujeme, že si našiel čas a prišiel medzi nás. Podelil sa snami so svojimi zážitkami. Niekto túži 

svet iba spoznávať. Ale sú ľudia, ktorí chcú aj dávať a pomáhať. 

P.S. Neváhajte ! Ako čitatelia školskej knižnice môžete cestovať, objavovať a nepotrebujete k tomu ani 

cent. 

Mgr. Slavka Liščinská 

 

 
 

K jeseni neodmysliteľne 

patria aj šarkany. Naši druháci 

nám potvrdili, že majú šikovné 

ruky, a tak  usilovne vyrábali, 

kreslili, vyfarbovali a vystrihovali  

nádherných šarkanov.  

Školskí redaktori 

 

Cestujeme v školskej knižnici - 

Misia v Afrike  

 

Šarkany rukami druhákov 
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5. november  2015 - pracovný deň ako 

každý iný. V Základnej škole v Raslaviciach  bol 

však výnimočný. Zaslúžil sa o to minister 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky Juraj Draxler, ktorý poctil našu školu 

svojou návštevou.   

Na svojej pracovnej ceste po mestách 

nášho regiónu navštívil minister školstva, 

vedy, výskumu a športu Juraj Draxler aj tri 

školy v okrese Bardejov, medzi nimi aj našu. 

Pán riaditeľ privítal v našej škole nie len pána 

ministra, ale aj ďalších vzácnych hostí: 

starostu obce Raslavice Marka Rakoša 

a predsedu školského odborového zväzu Pavla 

Ondeka. Po zvítaní a rozhovore s hosťami 

nasledovala prehliadka našej školy. Máli sme 

čo ukázať, veď naše triedy ako aj učebne sa 

môžu pýšiť pekne upravenými triedami s 

moderným materiálno-technickým 

vybavením. Pán minister si pozrel aj skvelo 

zrekonštruovanú telocvičňu, a keďže má 

pozitívny vzťah k športu, tak si spolu so žiakmi 

zacvičil na hodine telesnej výchovy. Po 

obhliadke školy si žiaci pod vedením p. uč. 

Mgr. Moniky Balážovej pripravili divadelné 

pásmo, v ktorom predstavili pánovi ministrovi 

 históriu a kultúru obce Raslavice. Potom 

nasledovala beseda s pedagogickými 

zamestnancami školy i pedagógmi z okolitých 

škôl. Diskusia sa týkala  praktických otázok 

v školstve. Súhlasil s názormi pedagógov, že 

školstvo je na Slovensku finančne 

poddimenzované. Je si vedomý tohto stavu 

a snaží sa systémom postupných krokov tento 

stav zmeniť, aby sa okrem iných boľavých 

problémov, ktoré je potrebné riešiť, zlepšilo aj 

postavenie pedagógov v našej spoločnosti. 

 Veríme, že jeho slová sa zhmotnia, 

 veď investície do školstva a mladej generácie 

sú investíciami do našej budúcnosti a tie by 

mali byť prioritou celej našej spoločnosti. 

Školská redaktori 

 

 

Pán minister Juraj Draxler na 

návšteve v ZŠ Raslaviciach 
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Vo štvrtok 12.11.2015 sa v  našej škole uskutočnil Deň vedy a techniky, ktorý prebiehal na 

Slovensku celý týždeň. V tento deň mali žiaci možnosť spoznať predmety biológia, chémia, fyzika a 

technika súťažne, netradične, ale v prvom rade zaujímavo. V každej učebni čakala na žiakov malá súťaž, v 

ktorej súťažili vybraní žiaci a zbierali body pre triedu. Deviataci sa v tento deň stali asistentmi učiteľov v 

jednotlivých učebniach. Žiaci špeciálnych tried navštívili učebne s piatym a šiestym ročníkom. 

Žiaci si takto strávili príjemný deň, kde sa zábavnou formou dozvedeli zaujímavé vedecko- 

technické poznatky.                                                     Školskí redaktori 

   

 

 

Deň vedy a techniky 

Poslanecký sľub 
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Dňa  16.11.2015 sa v našej škole uskutočnil sľub žiakov žiackeho parlamentu. Na tomto podujatí 

sa zúčastnili všetci žiaci 2. stupňa, vedenie školy, pán starosta a celý učiteľský zbor. Žiaci žiackeho 

parlamentu pred všetkými sľubovali, že budú pomáhať pri výchove, vzdelávaní a zlepšovaní vzťahov 

medzi učiteľmi a žiakmi našej školy. Zároveň sa budú zapájať pri organizovaní akcií a budú robiť všetko 

pre dobré meno našej školy.  

Prajeme im teda veľa úspechov pri plnení vytýčených plánov.      

Školskí redaktori 

 

      

 

 

V piatok 27.novembra sa žiaci našej školy 

popoludní a aj cez noc, až do soboty rána, stretli 

pri zamýšľaní sa nad hodnotami, ktoré nám 

ponúka Biblia. Uskutočnil sa už 6. ročník „Noci 

čítania Biblie“. Čítali sa knihy Evanjelium podľa 

Lukáša a 1. Kniha Samuelova. Spoločnou témou 

bola „radosť.  Spolu 65 detí v dvoch skupinách  za 

účasti 7. pedagógov sa zamýšľali nad radosťou, 

ktorá plynie z daru a prijatia evanjelia a z toho, že 

môžem byť Božím poslom, Božím vyvoleným, tým, 

koho Boh volá. Okrem čítania si žiaci mohli pozrieť 

aj film, vypočuť katechézu, kvíz a zúčastniť sa na 

sv. omši v kostole i vypočuť si prednášku o Biblii 

z úst odborníka biskupského vikára zodpovedného 

za katechézu v diecéze o. ThDr. Vladimíra Šostáka 

PhD. V sobotu ráno sme sa ešte unavení, ale 

naplnení slovom Božím rozišli do svojich domovov, 

aby sme rozprávali zážitky, odovzdávali poznatky 

a tešili sa na budúce stretnutie s Božím slovom. 

 

Mgr. Vladimír Saloky                                                                     

        

Noc čítania Biblie 

27.-28.11.2015 
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Rovnako ako po iné roky aj v tomto roku sa žiaci našej školy na Vianoce pripravili aj duchovne. 

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa zúčastnili služieb Božích v evanjelickom kostole evanjelici 

a sv. omše v katolíckom kostole katolíci. Takto povzbudení a pripravení mohli ísť na prázdniny a užívať si 

milostiplné vianočné sviatky a požehnaný nový rok.   

Mgr. Vladimír Saloky 

 

Workshopy v špeciálnych triedach sa už 

pomaly a isto stávajú tradíciou. Nebolo tomu inak 

ani v tomto školskom roku. Pani učiteľky sa snažili 

pre svojich žiakov pripraviť netradičné formy 

a metódy práce, vďaka ktorým spestrili vyučovanie 

a motivovali žiakov k chuti do práce. 

Žiaci pracovali v skupinách, jednotlivo i frontálne.  

V úvode sa žiaci dozvedeli niečo 

o vianočných tradíciách a zvykoch v našom 

regióne, porozprávali aj o svojich zvykoch, ktoré 

pretrvávajú v rómskych rodinách. Štvrtáci sa 

previedli zdramatizovaným biblickým príbehom, 

ktorý bol veľmi motivačný a poučný. Po pozretí 

tohto príbehu boli žiaci rozdelení do jednotlivých 

pracovných skupín, kde spolu s pani učiteľkami 

pracovali na tradičných i netradičných vianočných 

ozdobách. Tí starší si vybrali  anjelikov, mladší 

vyrábali vianočné gule z netradičných materiálov 

netradičnými technikami. Naši najmladší pacovali 

na ozdobách z papiera. V závere sa všetci účastníci 

tohto workshopu pohostili na vianočných 

medovníkoch, ktoré im napiekli pani učiteľky. 

Z vytvorených vianočných ozdôb si spravili 

výstavku a zároveň ozdobili vianočný stromček.  

Veríme, že takéto podujatia nezaniknú a budú mať 

čoraz väčšiu a dlhodobejšiu tradíciu v našej škole. 

Žiaci si odniesli množstvo zážitkov, získali viac 

skúseností i zručností pre svoj ďalší vývin a pani 

učiteľky boli šťastné, že svojim žiakom urobili 

radosť.                                                    

Už teraz sa tešíme na ďalší tentoraz veľkonočný 

workshop.                                  Mgr. Alena Majdová

Advent 

Vianočný workshop špeciálnych tried 
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Medovníková vôňa Vianoc 
Pod týmto názvom sa niesla na našej škole súťaž v zdobení medovníkov. Súťaž pripravili, p.uč. 

Cvelihárová,  p.uč. Vavreková a p.uč. Rákošová.  Z každej triedy si žiaci vybrali dvoch zástupcov. Všetci 

súťažiaci mali rovnaké podmienky, ozdobiť medovníkovú figúrku. Každý prejavil svoje zručnosti, fantáziu 

a kreativitu a snažil sa o čo najlepší výkon.  

Zručnosť súťažiacich bola aj ocenená odmenami, ktoré si nepochybne zaslúžili. Veď všetci sa snažili ako 

mohli.  

Školskí redaktori 

Mikuláš v našej škole 
Tak ako každý rok, aj tento školský rok našu školu navštívil Mikuláš, ktorému garde robili anjel 

s čertmi. Žiakov, oblečených v červeno-bielych farbách, prekvapil počas vyučovania a potešil ich 

cukrovinkami. Úsmevy na ich tvárach vraveli za všetko a len potvrdili, že či sme malí alebo veľkí, 

prekvapenia máme radi všetci.  

Školskí redaktori 

 

Divadelné predstavenie – Cesta okolo sveta 
Dňa 18.12. 2015 sa v Kultúrnom dome v Raslaviciach vydali naši žiaci na cestu okolo svetu a to 

nie hocijakú. Herci z divadla J. Záborského a divadla Drak si pre starších žiakov pripravili  zábavnú a 

vtipnú komédiu Rysavá jalovica a pre mladších žiakov zmodernizovanú verziu rozprávky "Cesta okolo 

sveta".  

Už teraz sa tešíme  na ďalšie divadelné predstavenie! 

Školskí redaktori 

 

 Deň pred vianočnými prázdninami, 22.12.2015, sa uskutočnili v našej škole vianočné trhy 

spojené s vianočnou akadémiou. Každá trieda si pripravila rôzne výrobky alebo si priniesli nepoužívané 

veci a predávali ich svojim spolužiakom za prijateľne ceny. Zarobené peniaze putovali sociálne slabším 

rodinám. O pestrý hudobný program sa postarala dedinská hudobná skupina - Muzikanci Raslavicke. 

Taktiež sme mali možnosť ochutnať tradičné vianočné jedlá.  Žiaci niektorých tried si pripravili zaujímavé 

scénky s tematikou Vianoc. Nakoniec sa žrebovala bohatá tombola.  
Verím, že táto tradícia sa bude opakovať každý rok. 

Natália Marcinová, IX.C 

Vianočné trhy 
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Po dlhých vianočných prázdninách sme sa 

dlho neohriali v školských laviciach a už 18. 

januára sme si to zamierili do malebného 

horského prostredia Bachledovej doliny na 

lyžiarsky výcvik. Ja som absolvoval lyžiarak 

prvýkrát a išiel som naň so zmiešanými pocitmi, či 

sa vôbec dokážem postaviť na lyže. Myslel som, že 

sa lyžovať nikdy nenaučím, ale opak bol pravdou 

a každým dňom sa lyžiarske schopnosti, nielen 

moje, ale i ďalších spolužiakov  zlepšovali. Za to, 

samozrejme, vďačíme našim učiteľom. Čas na 

svahu ubiehal naozaj rýchlo a po skončení 

každodenného lyžiarskeho výcviku sme sa 

premiestnili do hotela, kde sme večery trávili 

rôznymi zábavnými aktivitami a rozprávaním 

zážitkov z celého dňa. Po ich skončení sme sa 

poriadne unavení tešili do postelí, pretože nás 

čakal opäť namáhavý deň na lyžiach. 

Bol to perfektne strávený týždeň a keby 

som mohol, išiel by som aj na budúci rok. No 

keďže som deviatak, už to nebude pre mňa 

možné, preto odporúčam všetkým ostatným 

spolužiakom, aby si nenechali ujsť ten nasledujúci. 

Michal Sabol, IX.C  

 

Divadelné predstavenie Jana z Arku 
Začiatok druhého školského polroka, t.j. 2. februára, odštartovali vybraní žiaci ôsmeho a 

deviateho ročníka vo veľkom štýle. Zúčastnili sa pôvodného slovenského muzikálu Jana z Arku, ktorý bol 

odprezentovaný v prešovskom divadle na Veľkej scéne so začiatkom o desiatej hodine dopoludnia. 

 Už v dverách divadla sme vedeli, že nás čaká kvalitný a žiadaný muzikál, pretože hľadisko bolo 

obsadené do posledného miesta. Počas 160 minút sa žiaci preniesli do čias prvej polovice 15. storočia, 

kedy Francúzsko sužovala tzv. storočná vojna. 

Muzikál Jana z Arku dokonale dotvárala a za srdce chytala hudba, ktorej autorom je M. 

Husovský.  Ani naše divácke oko neostalo sklamané, no práve naopak, bolo vábené mnohorakým 

striedaním kulís, čo pridávalo na autentickosti muzikálu. 

Predstavenie bolo tak pútavé, že tie necelé tri hodiny sa nám aj tak zdali krátke. Ani sme sa 

nenazdali  a zrazu sme už sedeli v autobuse s nasledujúcou zastávkou pri našej škole. 

A aké boli dojmy žiakov z  predstavenia, ktoré mali možnosť vidieť? Každý z nich si v tichosti 

odnášal domov jeden z krásnych zážitkov, na ktorý tak skoro nezabudnú.  

Mgr. Emília Banková 

Lyžiarsky výcvik v Bachledovej doline 
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Návšteva Bratislavy  
Ako minulý rok tak aj tento sme navštívili naše hlavné mesto -Bratislavu. Spolu s pani učiteľkou 

Mačákovou a pani učiteľkou Háberovou sme skvelo zvládli dlhú cestu tam aj späť. Čakala nás prehliadka 

Bratislavského hradu, Národnej rady SR a divadelne predstavenie Nevesta hôľ v SND. V NRSR sme mali 

možnosť stretnúť sa s pánom Pellegrinim, ktorý je súčasný predseda parlamentu. Návšteva Slovenského 

národného divadla bola opäť neopísateľná. Nie vždy máme možnosť vidieť známych hercov a herečky 

naživo. Predstavenie bolo nad naše očakávania a v  každom zanechalo zaujímavé emócie.  

Moja druhá návšteva Bratislavy stála za to. Som rada, že som sa mohla zúčastniť tejto exkurzie a 

odniesť si mnoho zážitkov.  

Klára Hudá, IX.C 

4.2.2016 a 5.2.2016 sa konal v našej škole 

karneval pre prvý a druhý stupeň. Na prvej hodine 

do telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti: 

princezné, víly, piráti, myšky, lienky, čerti, 

duchovia, rôzne retro postavy a dokonca tam bol 

aj jeden mimoň. Pani učiteľka Mačáková a 

deviataci vytvorili zaujímavý program a aktivity 

pre tieto „príšerky“, aby sa poriadne vybláznili.  

Samozrejme, nechýbala ani naša skvelá školská 

dídžejka  pani učiteľka Majdová, ktorá nám 

mixovala výbornú tanečnú hudbu.  Žiaci mali 

možnosť vidieť úžasné tanečné vystúpenie a rôzne 

súťaže či aktivity, pri ktorých bolo veľa radosti a 

šťastia. 

 Bol to príjemne strávený deň pre žiakov aj 

učiteľov. 

Viktória Buchláková, IX.C 

Project Competition  
Vo februári sa päť žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej 

súťaže v tvorbe projektov v anglickom jazyku Project Competition 2016. Súťaž 

organizuje vydavateľstvo Oxford a témou tohto ročníka boli hrdinovia, mýty a 

legendy. Niekoľko týždňová príprava vyústila do krásnych projektov, ktoré budú 

môcť našu školu reprezentovať aj za hranicami Slovenska. S touto témou sa 

dievčatá statočne popasovali a zistili, že v angličtine sa nemusí  rozprávať len o 

anglicky hovoriacom svete, ale aj my môžeme povedať svetu o našej vlastnej, 

slovenskej kultúre a histórii. 

 Dievčatá, prajeme vám veľa šťastia v súťaži!        Mgr. Andrea Raceková 

Retro karneval 
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  V mesiaci február sa žiaci špeciálnych tried stretli, aby bližšie spoznali známe i menej známe 

rozprávky, ktoré si môžu nielen prečítať, ale aj vypočuť a divadelne zdramatizovať.  

    Na úvod rozprávkového dňa si žiaci vypočuli rozhlasovú hru Červená čiapočka, ktorá ich 

prostredníctvom fantázie preniesla do lesa, kde na nich čakali hrdinovia z rozprávky. Druhá a tretia 

hodina sa niesla v duchu pracovnej a výtvarnej výchovy, kde si žiaci vyrábali bábky a divadelné kulisy. Po 

dokončení bábok a divadielka nasledovala samotná dramatizácia  rozprávky. Najprv žiakom predviedla 

dramatizáciu pani učiteľka a následne si to vyskúšali samotní žiaci. Poniektorým sa to zdalo vtipné, ďalší 

sa k tomu postavili zodpovedne ako ozajstní divadelníci. Na záver im pani učiteľka predstavila nové 

rozprávkové knihy, z ktorých si žiaci čítali.    

    S odstupom času viem, že tento deň mal zmysle, pretože deti si občas samé vyberajú tieto knihy 

z knižného fondu a čítajú si.  

Mgr. Alena Staničarová 

 

 
 

Rozprávkový deň 

v špeciálnych triedach 

Snežné psy 2016 
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Snežné psy 2016  boli pozvánkou do Lomnice na Severskú expedíciu za Tatranským pólom. 

   Aj napriek teplému počasiu v závere jarných prázdnin žiaci 3. a 4. ročníka zažili pravú zimnú 

idylku a atmosféru eskimáckeho mestečka vo Vysokých Tatrách. Žiaci si užili majstrovstvo mašérov, ale 

aj rýchlosť huňatých chlpáčov v záprahoch v plnej kráse. Podujatie sa tento rok uskutočnilo na 

medzistanici ŠTART a zjazdovke ČUČORIEDKY, kde žiaci vystúpili peši po vyznačenom turistickom 

chodníku.  

Žiakom sa takto strávený deň veľmi páčil a dosýta si užili veľa zábavy na snehu. 

Mgr. Anna Vrabľová 

 

 

 
Konečne nastal deň, keď sme sa zobudili skoro ráno s vedomím, že dnes odchádzame na dlho 

očakávaný lyžiarsky výcvik v rakúskych Alpách. Netrpezliví a plní nadšenia sme prišli na parkovisko, kde 

po chvíli čakania dorazil autobus. Naložili sme si batožinu a rozlúčili sa s rodičmi. Natešený výraz bolo 

vidieť na každom žiakovi.  

Cesta trvala dlhých dvanásť  hodín, no s občasnými prestávkami nám však ubehla celkom rýchlo 

a bez problémov. Atmosféru v autobuse nám spríjemňovalo  pozeranie filmov.   Večer  sme došli  do 

vytýčeného cieľa do Kaprunu v Rakúsku. Pohľad na hotel nám vyčaril úsmev na tvárach. Krásna luxusná 

budova, obklopená zasneženými vrcholmi, dodávala každému pokojný  pocit  s vedomím oddýchnuť si  

a načerpať nové sily na nasledujúce dni.  Hneď sme išli na izby,  vybalili sa a tešili sa  na večeru, ktorá 

nám všetkým prospela. Nasledoval voľný program učiteľov a žiakov,  do 22.00 hod. Nasledujúci deň sme 

sa všetci tešili na vytúžené lyžovanie . Lyžiarske stredisko bolo neďaleko od nášho hotela, takže cesta 

netrvala dlho. Stredisko bolo veľmi veľké a na konkrétne  vleky sme museli ísť kabínkovou lanovkou.  

Dosť vysoká nadmorská výška spôsobovala niekomu pomerne  veľké problémy. Tie sa dali postupom 

času zvládnuť.  Inštruktori nás rozdelili do troch skupín, podľa schopností žiakov. Lyžovali sme asi hodinu 

a neskôr sme mali prestávku . Oddýchnutí sme sa po necelej hodinke opäť vrátili na svah. Žiaci - 

začiatočníci trénovali základné postupy na lyžiach, tí pokročilí sa zdokonaľovali v systematickejšom 

lyžovaní.  Po asi štvorhodinovom lyžovaní sme prišli do hotela, kde sme si oddýchli, navečerali sa a hrali 

rôzne spoločenské hry s niektorými učiteľmi . Atmosféra bola veľmi dobrá, všetci sme si to užívali .  Na 

ďalší deň bolo trochu nepriaznivé počasie, tak sme lyžovali kratšie. Hmla nám spôsobovala zlú 

viditeľnosť a kvôli bezpečnosti sme museli výcvik skrátiť. Nasledujúci deň bolo asi najkrajšie počasie. 

Lyžovali sme s nádherným výhľadom na hory a ten podhľad bol nezabudnuteľný.  Spolu s učiteľmi  sme 

Lyžiarsky výcvik - ALPY 
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sa vybrali na vyhliadku až do nadmorskej výšky 3029 m /n. m. Bolo tam nádherne.  Obklopovali nás 

zasnežené vrchy hôr. Neskôr sme išli na prehliadku do jaskyne, kde boli starožitnosti . Po tomto krásnom 

zážitku a obdive krás alpskej prírody, sme ešte asi dve hodiny lyžovali. Dobrá nálada a spokojnosť 

sprevádzala všetkých navôkol. V ten deň večer  sme boli ešte v meste Kaprun, kde sme si kúpili 

magnetky a suveníry, pripomínajúce lyžiarske stredisko. V piatok ráno sme sa už len naraňajkovali,  

naložili kufre a začali cestovať domov . 

Myslím, že tento lyžiarsky výcvik zanechal v mnohých žiakoch nezabudnuteľné spomienky. Preto 

ďakujeme aj našej základnej škole, že nám dokázala zorganizovať takýto lyžiarky výcvik a umožniť 

spoznať aj inú krajinu, počuť odlišný jazyk a overiť si naše jazykové znalosti v rámci cudzích jazykov, 

naučených na hodinách nemeckého jazyka. Šťastní a plní zážitkov sme  dorazili domov. Lyžiarsky výcvik 

sa skončil, no zážitky a nezabudnuteľné chvíle nám zostanú navždy v našich mysliach.  

Timea Bučková, Štefan Ščešňak, VII.B 
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V 1.čísle nášho školského časopisu sme sa rozhodli urobiť interview s pani učiteľkou Ing. Stanislavou 

Vavrekovou, ktorá nám niečo prezradila zo svojho profesionálneho, ale aj súkromného života. 

Vizitka pani učiteľky Stanislavy Vavrekovej: 

-zvláštne znamenie-  úsmev a dobrá nálada 

-obľúbená farba – modrá 

-obľúbené jedlo- mám rada všetko, čo je chutne pripravené (sviečková na 

smotane s knedľou) 

 

Redaktori:  Čím ste chceli byť ako malé dieťa? 

P.uč. S. Vavreková: Učiteľkou . Keďže som mala rodičov učiteľov , veľa času som trávila v škole s mamou, hlavne  

keď chodila s triedou na mimoškolské akcie . Cez prázdniny mali  učitelia služby a starali sa o políčko , o kvety 

v škole , o poštu atď. Tiež som rada kočíkovala deti od susedov. 

Redaktori: Prečo ste si vybrali odbor biológia? 

P.uč. S. Vavreková: Človek je od svojho počiatku spätý s prírodou. Rada obdivujem  krásu prírody. Obyčajnú rosu 

, ktorá sa trblieta na pavučine, spev vtákov, chrobáčiky, kvety. Rada pracujem v záhrade.(keď mi to zdravie dovolí)  

Redaktori: Vykonávali ste aj nejakú inú prácu okrem učenia? 

P.uč. S. Vavreková: Asi rok po vysokej škole som robila agronómku na Poľnohospodárskom družstve v Zborove , 

keďže okrem pedagogického vzdelania mám ukončenú Agronomickú fakultu v Nitre. Učenie a práca s deťmi ma 

viac napĺňa. 

Redaktori: Čo robíte vo voľnom ?                                                                                       

P.uč. S. Vavreková: Varím , pečiem, pracujem v záhradke , občas si  niečo prečítam alebo pozriem telku. Niekedy 

pozerám len tak do blba a meditujem. Keď boli deti malé , venovala som svoj čas im. Chodíme spolu radi na výlety, 

opekačky v lese. 

Redaktori: Aké oblečenie najradšej nosíte? 

P.uč. S. Vavreková: Pohodlné a v čom sa dobre cítim . Rada nosím nohavice a tričká. 

Redaktori: Ako sa cítite v našej škole?  

P.uč. S.Vavreková: Naša škola je veľmi pekná a skvelo vybavená rôznymi pomôckami. Myslím si , že sme  dobrý 

kolektív, a že sa môžem kedykoľvek  na kohokoľvek obrátiť.  

Redaktori:  Keby ste si mohli niečo priať, čo by to bolo? 

P.uč. S. Vavreková: Sú veci , ktoré sa nedajú vrátiť späť, hoci by som veľmi chcela. Prajem si , aby sme boli všetci 

zdraví , a  aby sme sa stále zobudili do krásneho rána a nebáli sa ,čo bude zajtra.  

Redaktori: Čo vám v živote robí najväčšiu radosť? 

P.uč. S. Vavreková: Hlavne moja rodina, moje deti. Som rada , keď môžem niekomu pomôcť  alebo aspoň trochu 

zlepšiť náladu. Teší ma, aj keď učiteľ zanechá niečo zo seba v deťoch a rady sa k nemu vracajú. 

Redaktori: Pani učiteľka, ďakujem Vám za rozhovor.                                                                 Školskí redaktori 

20 



 

1. – 2. číslo        ____                                  ______________________                          2015/2016 

 

 
20 

Vedeli ste, že 

.....Slovensko má svoju planétku s názvom (1807) Slovakia? (1807) Slovakia je planétka, ktorú 

objavil Milan Antal večer dňa 20. augusta 1971 v observatóriu na Skalnatom plese. Planéty sú 

pomenované aj po niektorých slovenských mestách – Bratislava, Modra či významných 

osobnostiach – Hviezdoslav, Sládkovič.  

....na Slovensku sa nachádza geografický stred Európy? Podľa niektorých výpočtov sa za 

geografický stred Európy považuje bod pri rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý 

leží nad obcou Kremnické Bane. 

...Slovensko je po Rakúsku 2. najlesnatejšou krajinou v strednej Európe? Lesy zaberajú takmer 

40 % územia Slovenska, zatiaľ čo v Rakúsku je to 46 %. 

 ... v Banskej Štiavnici bola založená najstaršia banská vysoká škola? ...  

v Kremnici je najdlhšie činná mincovňa v Európe? …  

Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie ležiace hlavné mestá v Európe? Oddeľuje ich len necelých 

60 km.  

… tradičná slovenská špecialita z ovčieho syra sa v rámci Európskej únie môže produkovať už 

iba na Slovensku a to pod názvom Slovenská bryndza? Vyrába sa z nepasterizovaného ovčieho 

mlieka od oviec chovaných na strednom, severnom a východnom Slovensku. 

 ... oltár Majstra Pavla z Levoče je najvyšším vyrezávaným oltárom v Európe?  

… vynálezcom padáka je Slovák Štefan Banič? Žil v 

rokoch 1870 – 1941 a pracoval aj v USA. Práve tu v r. 

1914 svoj vynález otestoval pred patentovou komisiou 

skokom z vysokej budovy. Padák potom patril k 

štandardnému vybaveniu americkej armády počas prvej 

svetovej vojny.  

Školskí redaktori 
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Keďže 14.februára sme si pripomenuli sviatok sv. Valentína ,patróna všetkých zamilovaných, tak 

sa naši redaktori rozhodli spýtať chlapcov a dievčat z IX.C, ako by mal/a vyzerať ich vysnívaný chlapec, 

vysnívaná dievčina, aké by mali a nemali mať vlastnosti. Každý z nás predsa túži prežiť život po boku 

človeka, s ktorým si bude rozumieť, bude mu s ním dobre a bude ho milovať. Tak si prečítajte ich 

odpovede, možno, že  máte šancu stať sa tým alebo tou vyvolenou / vyvoleným.  

Chlapci 

1. V čom by určite malo vynikať dievča tvojich snov?  

* Malo by byť pekné, milé, zhovorčivé, úprimné, vtipné, inteligentné. 

* Pekná, s vyšportovanou postavou. 

* Malo by mať peknú postavu a zmysle pre humor. 

* V rozhodnosti, neprístupná pre iných, chápavá, zvodná, čistotná. 

2. Akú babu by si určite nikdy nezbalil? 

* Takú, ktoré by holdovalo alkoholu alebo drogám. 

* Fajčiarku, alkoholičku a zalatokopku. 

* Tučnú so zlým správaním. 

* Márnivú, ryšavú, egoistku. 

Dievčatá  

1. Vymenuj tri znaky, v ktorých by mal vynikať chalan tvojich snov. 

* Mal by byť gentlemanom, pozorný a nemal by frajerovať. 

* Vtipný, starať sa o svoje zdravie, rešpektovať moje požiadavky a nech je slušne vychovaný. 

* Vysoký, pekný, múdry. 

*Blondiak s modrými očami, vysoký, pozorný a futbalista. 

2. Čo majú na sebe vylepšiť dnešní chlapci, aby boli zaujímavejší? 

* Správanie, prístup k dievčatám, nefajčiť a byť slušný. 

* Obmedziť vulgárne vyjadrovanie, nebyť drzý a pozorne sa správam k dievčatám. 

* Mali by mať menej sprostých rečí a byť viac romantickí. 

* Aby sa nesnažili byť takí zaujímaví, ako sa snažia a ostrihať sa dohola.                   Školskí redaktori 
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MEDZI NAMI DIEVČATAMI 
Zamýšľali ste sa niekedy nad slovami, ktoré bežne používate? Nie? 
Tak to skúste teraz. 

Nepatrné slovo môže vyvolať hádku. 

Kruté slovo môže zničiť život. 

Ostré slovo môže vzbudiť nenávisť. 

Vľúdne slovo dokáže pohladiť.  

Radostné slovo dokáže povzbudiť. 

Vhodné slovo dokáže uzdraviť. 

Naj... 

Jedného vydavateľa mnohých slovníkov požiadali, aby vybral desať najvýstižnejších slov. 
Tu je jeho zoznam: 
Najvznešenejšie slovo MAMA 

Najkrajšie slovo LÁSKA 

Najteplejšie slovo PRIATEĽSTVO 

Najpovzbudivejšie slovo VIERA 

Najmierumilovnejšie slovo POKOJ 

Najtrpkejšie slovo SAMOTA 

Najkrutejšie slovo POMSTA 

Najsmutnejšie slovo ZABUDNUTÝ 

Najchladnejšie slovo NIE 

Najtragickejšie slovo SMRŤ 

 

Len pár týždňov nás delí od veľkonočných sviatkov,  s ktorými sú spojené rôzne tradície a jednou z nich je aj 

svätenie veľkonočných jedál. Vo veľkonočnom košíku každej rodiny si svoje miesto nájde aj tzv. „SYREK“. Medzi 

nami , pôžitkármi tejto dobroty , sme sa rozhodli vám ponúknuť jeden z mnohých receptov na jeho prípravu. Možno 

sa niektoré z vás inšpirujú a vyskúšajú niečo nové. 

VÝCHODNIARSKA HRUDKA –,,SYREK“ 
Ingrediencie: 

• 1l mlieka 

• 10 vajec 

• štipka soli 

• hrsť hrozienok 

• 2 balíčky vanilkového cukru 

• 1-2 polievkové lyžice kryštálového cukru 

Postup : 

 Všetky ingrediencie dáme do hrnca a varíme za stáleho miešania do zhustnutia. Vopred si 

pripravíme cedidlo, do ktorého vložíme utierku. Po dovarení zmes scedíme, utierku zviažeme 

a zavesené necháme odkvapkať a vychladnúť. Pripraviť môžeme aj slanú hrudku, namiesto cukru, 

osolíme, pridáme nasekanú pažítku.  

Prajeme vám dobrú chuť! ☺ 

Školskí redaktori 
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Zimná prechádzka                                                         Fašiangy                                                                          

Studený vetrík mi vlasy ovieva,                                     Prichádza k nám to obdobie zas,                                                                        

teplý šál tvár uzimenú zohrieva.                                     ktoré teší a spája nás.                                                                      

Mráz svoj úsmev na okná maľuje,                                  Fašiangové obdobie – karnevaly, plesy                                                                                                                                                                                                                                                            

každú vetvičku na chvíľu prikrášľuje.                            aj ten malý človiečik už má kostým kdesi.  

Zimná nádielka potešila prírodu,                                    Z každej strany zábava a muzika,                                                                                     

lesná zver si hľadá svoju dobrotu.                                  Až do najtajnejších kútov zeme preniká.                                                                         

Medveď spí svojím tichým spánkom,                            Užime si to obdobie krásne,                                                                     

zobudí ho len nezbedník svojim krikom                         lebo ten posledný plamienok fašiangov  

zhasne.                                                                       

 Moje stopy v snehu zostávajú,                                                              Eliška Opettová, VII.C                                                     

ďalšie snehové vločky ich zakrývajú.                                                                                                       

Horský svieži vzduch mi prospieva,                                                                                                     

prechádzka sa končí, už sa stmieva. 

Príjemná je táto prechádzka,                                                                                                                                

tuhá zima je tohto roku prikrátka.                                                                                                             

Mám peknú spomienku na uzimenú chvíľku,                                                                                      

zostane mi ukrytá v mojom denníku. 

Simona Palšova, VII.C 

                                                          

Dedo Mráz 

 

Rolničky, rolničky, zvonivý váš hlas                     Na  saniach letí noci aj dni,                                                                                  

rozlieha sa krajinou,                                               v deťoch sa prebúdza pocit radosti                                                                                

všade vládne dedo Mráz.                                       všade vládne dedo Mráz.                             

Dedo zrýchlil beh,                                                  Cestá plná krás do zimy vovedie nás,                                                                                 

všade sa trblieta sneh                                              zas prišiel Dedo Mráz                                                                                           

a v diaľke už počuť jeho prenikavý smiech.           A s ním zimných radovánok čas.  

                                      Štefan Ščešňák, VII.B  

Keď ma kopne múza 
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Milí, čitatelia!  

Opäť sme sa rozhodli predstaviť vám knihu, ktorá by 

vás mohla zaujať. Čaute, tu je GoGo! Tento pozdrav sa ozýva 

z desiatok videí na internete, ktoré si získali neuveriteľné 

množstvo fanúšikov.  

Ich autorom je GoGo, vlastným menom Daniel 

Štrauch, uletený, nebojácny a hlavne vtipný mladík z 

bratislavskej Petržalky, pre ktorého bola kariéra úspešného 

YouTubera životným snom. Za svojím cieľom sa mu darí 

úspešne kráčať – dnes mu patrí najsledovanejší slovenský 

kanál na YouTube, kde ho sleduje viac ako 1,1 milióna 

fanúšikov. GoGo patrí k hlavným „celebritám“ nastupujúcej 

generácie a je dôkazom toho, kam až to človek plný 

tvorivých síl môže dotiahnuť spomedzi štyroch stien svojej 

oranžovej detskej izby. 

Svoj príbeh zhrnul do pútavého rozprávania, v ktorom odhaľuje zákulisie svojej práce, 

úskalia, s ktorými sa musel vyrovnať, ale aj detaily z osobného života a ešte oveľa viac.  

Prajeme vám príjemné čítanie a nevzdávajte sa svojich snov! 

 

                                                                                                Školskí redaktori 
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ÚSPECHY ŽIAKOV  

Okresné kolo v cezpoľnom behu 
3. miesto – družstvo dievčat v zložení: V. Stašková, IX.A, S. Lenártová, IX.A, T. Bučková, VII.B 
8. miesto – družstvo chlapcov v zložení: B. Olšavský, IX.A, T. Manik, IX. B, S.Manik, IX.B 
3. miesto – Kristián Kolibab, VI.A - kategória mladších žiakov 
 
Biblická olympiáda – školské kolo 
V stredu 13.1.2016 sa na našej škole konalo školské kolo  Biblickej olympiády zúčastnilo sa ho 
16 žiakov , ktorí si zmerali sily  poznaní Písma. Aj keď prvý môže byť iba jeden, nikto z nich 
neprehral, pretože čas strávený nad štúdiom sv. písma Pán a Boh vždy odmení. Prví traja 
umiestnení postúpili na okresné kolo 9.3.2016. Blahoželáme  a prajeme úspech pri reprezentácii 
našej školy. 
1. miesto – Benedikt Kočamba, IX.A 
2. miesto – Simona Palšová, VII.C 
3. miesto – Eliška Opettová, VII.C 
4. miesto – Miroslava Grohoľová, VI. A 
Prví traja postupujú na okresné kolo, kde budú reprezentovať našu školu ako družstvo, štvrtý je 
náhradník. 
 
Zber papiera – školská súťaž 
1. miesto na 1. stupni získala IV. A – nazbierala 351 kg papiera. 
1. miesto na 2. stupni získala VI.B – nazbierala 434 kg papiera. 
 
Jazykový kvet 2016 – školské kolo 
Dňa 30. novembra sa v našej škole v priestoroch školskej knižnice  uskutočnilo školské kolo  
súťaže „Jazykový kvet 2016.“ Žiaci si zmerali sily v prednese anglickej, nemeckej a ruskej poézie 
a prózy. Vynaložili nemalé  úsilie na naštudovanie textov v cudzích jazykoch a veľkú pozornosť 
museli takisto venovať správnej výslovnosti a prízvuku.   
Umiestnenie: 
   
Anglický jazyk:                                                              Nemecký jazyk 
Alexandra Matysová, VI. B                               1. Laura Salokyová, VIII.C 
Aneta Salokyová, VI. B                                     2. Adela Vavreková, VIII.C 
 Katarína Kmecová, VI. B                                 3. Vanesa Rimarčíková, VIII.C 
                                                       
                                                Ruský jazyk: 
                                           1.Natália Kohútová, VIII. C 
                                           2. Eliška Opetová, VII. C 
                                           3.Viktória Stašková, IX. C 
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom semifinálovom kole, ktoré sa uskutoční 
v marci 2016. 
 
Geografická olympiáda – okresné kolo 
3. miesto – Simona Palšová, VII.C – postupuje na krajské kolo  
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Dejepisná olympiáda – okresné kolo 
Peter Vaňo, VIII.C – úspešný riešiteľ 
 
Matematická olympiáda – okresné kolo 
Šimon Homulka, IV. B – 4. miesto 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Aneta Bednárová, IX.A – úspešná riešiteľka 
 
Školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín 

 Poézia Próza  

kategória 2.   3. ročník   

1. miesto Viktória Novotná, 
III.A 

Lenka Lazoríková , 
III.B 

Postup  do OK BJ 

2. kategória 4., 5. ,6. ročník   

1.miesto Lea Zálehová – 
Kačmárová, IV.B 

Laura Kravcová, V.A Postup do OK BJ 

3.kategória 7.,8.,9. ročník   

1.miesto Kristína Kašperová, 
VII.A 

Tamara Špirková, 
VIII.A 

Postup do OK BJ 

 
Pytagoriáda – okresné kolo 

Lenka Lazoriková, Patrik Palša – úspešný riešitelia v kategórií P3 

Damián Hudák (1.miesto), Kristián Kopčík, Adrián Paľa – úspešní riešitelia v kategórií P4 

Dominik Pacinda (2.miesto), Šimon Homulka – úspešný riešiteľ v kategórií P5 

Mikulová Marianna – úspešná riešiteľka v kategórií P6 

 

Všetkým srdečne blahoželáme ! 
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PRECVIČME SI SVOJE HLAVIČKY 

Kniha – priateľ človeka... 

Už v minulosti sa považovala kniha za zdroj múdrosti, informácií, pomáhala rozvíjať 

slovnú zásobu, predstavivosť človeka, fantáziu. A tak je to dodnes. Televízia, internet – žiaľ, na 

tieto „vymoženosti modernej doby“ sa upierajú mnohé deti i mladí ľudia. Ale predsa len klasický 

tlačený text zviazaný do knihy má svoje čaro a osloví mnohých. 

Vyskúšajte si, ako ste na tom z literatúry vy. 

1. Autorom rozprávky Škaredé káčatko je: 

 a/ Ľubomír Feldek                              b/ Rudo Moric 

c/ H.Ch. Andersen                                d/ Gabriela Futová 

2. Knihu Rozprávky uja Klobásu napísal: 

a/ Július Satinský                                b/ Ján Navrátil 

c/ Pavol Dobšinský                               d/ Milan Lasica 

3. Knihu Hľadám lepšiu mamu napísala: 

 a/ Jana Šrámková                             b/ Gabriela Futová 

c/ Hana Zelinová                               d/ Klára Jarunková 

4. Lewis Carroll je autorom knihy:  

 a/ Snehulienka                            b/ Popoluška 

c/ Maroško                                  d/Alica v krajine zázrakov 

5. Daniel Hevier napísal knihu: 

 a/ Modlitbičky                                          b/ Smelý Zajko 

c/ Kam chodia na zimu zmrzlinári                d/ Maroško 

6. Knihu Modlitbičky napísal: 

 a/ Peter Pišťanek                                       b/ Rudo Moric 

c/ Milan Rúfus                                         d/ Daniel Hevier 
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AJ  MAJSTER  TESÁR  SA  UTNE 

Grafom priamky je pravouhlá parabola. 

                             Čo sú to cicavce ? - To sú tí, čo cicajú krv. 

                                                    Aký je rozdiel medzi horninou a nerastom? 

                                                                          Hornina horí a nerast nerastie! 

Dožil sa ... až do smrti. 

 

            Narodil sa o 7 rokov skôr ako v skutočnosti. 

                            Vystupňuj prídavné meno dlhý. -  Dlhý, široký, bystrozraký. 

 

Žiak po dlhom premýšľaní odpovedá na  otázku, kto je hlavnou postavou 

Nového zákona.  -  Ježiš, nemôžem si spomenúť na jeho meno... 

                             

                                 Čím si doplnil neplnovýznamové slovesá vo vete? Perom... 

     Zbierka Nox et solitudo položila základy novej politiky (namiesto poetiky). 

 

V Malom princovi sa hovorí o tom, ako cestuje z planéty na planétu – to sa 

však nedá. Za taký krátky čas. 

                            

                            Bibliografia je súhrnný názov pre všetky druhy Biblií. 

Vysvetli frázu hádzať polená pod nohy. - Znamená to, že niekto nevie 

poriadne chodiť. 

           Daj textu o kvetoch pútajúci nadpis. - Vhodný čas na sadenie 

a údržbu ruží. 
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Zuzana 
Hammerová,8.C 

Anjel 

Klaudia Čisariková, 6.B 
Erb Natália Garbeľová, 7.A 

Anjel 

Natália Kohútová, 8.C 
Portrét 

Žaneta Vasičkaninová, 
7.C 

Ilustrácia 
Jaroslav Halža, 9.C 

Iniciály 

Natália Kohútová, 8.C 
Portrét 

Natália Kohútová, 8.C 
Maska 
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Samuel Ondis, 5.C 
Ilustrácia 

František Marcin, 4.B 
Ilustrácia 

Alex Derco, 4.B 
Mesto 

Natália Paľuvová, 7.B 
Maľujem čo počujem 

Samuel Ondis, 5.C 
Ilustrácia 

Martina Gdovinová, 8,A 
Maska 
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Doplň znamienka, aby platila rovnica:  

5   3  15   22   11   3   7 = 2 
Nájdi vo vetách názvy zvierat. 

Miško, Alan je tu. 

My šijeme sukňu. 

Dal Eve cukrík? 

Nevieš, kde je župan? 

Oco rolák nechce.        

        Správne riešenie  nájdeš na zadnej strane časopisu.              Tatiana Novotná, V.C 
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Malý Jožko prvýkrát vidí svätojánsku mušku. 

    „Mami, mami, pozri, elektrická blcha!“ 

 

                                             „Prečo ste nepomohli manželke, keď sa topila?“ 

                                                    „Nevedel som, že sa topí. Jačala ako obyčajne.“ 

 

Pri záverečnej skúške sa profesor pýta študenta: 

  „Prečo si chirurgovia dávajú na tvár rúšku?“ 

        Študent odpovedá: 

           „Aby ich nikto nespoznal v prípade, že sa operácia nepodarí.“ 

 

                                                 „Mami, zabil som päť múch. Dve z nich boli chlapi a tri ženy.“ 

                                                         „Ako si vedel, ktorá je ktorá?“ 

                                                           „Chlapi sedeli na pive a ženy na zrkadle.“ 

 

Učiteľka sa pýta v škole: 

     „Deti, čím by bol Jánošík, keby dnes žil?“ 

                Prihlási sa Jurko: 

                        „Podľa mňa by bol najstarším Slovákom. 
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Premiestni jednu paličku tak, aby platila rovnica 

X + V = IV 

Ako dobre ovládaš nemčinu? 

Nájdi v tejto osemsmerovke nemecké názvy nápojov: 

K S A F T R H 

Z A T B E F C 

C X F S E N L 

H C S F X B I 

G A W U E E M 

W P F H N E E 

K A K A O M N 

 

Vylúšti  sudoku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Novotná, V.C 
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Čítam, čítaš, čítame 

          
pozývame 

Kedy ?  Každý štvrtok o 13.30 hod. 
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DESATORO DOBREJ NÁLADY 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

1. Nič nie je problém.  

2. Usmievajte sa. 

3. Každý deň sa nájde niekto, kto vám pokazí náladu. Pripravte 

sa na stretnutie s ním. 

4. Každý deň ráno, keď sa prebudíte, sa tešte na to, čo zažijete. 

5. Keď vás niekto hnevá, nepracujte s ním.  

6. Nenechajte sa vytočiť. 

7. Zmena počasia k horšiemu nesmie byť dôvodom zmeny 

nálady k horšiemu. 

8. Každá zlá správa zaberá v mozgu miesto správe dobrej. 

9. Čo môžete urobiť dnes, odložte na zajtra. 

10. Nezabudnite sa aspoň trikrát denne pochváliť. Nikto iný to 

za vás neurobí tak často a tak pekne. 
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Správne odpovede: 

Kvízové odpovede: 1.C, 2.A, 3.B, 4.D, 5.C, 6.C 

Správne riešenie rovnice:  5 + 3 + 15 – 22 x 11 + 3 : 7 = 2   

Riešenie – názvy zvierat:  koala, myš, lev, jež, orol 

Riešenie zápalkovej rovnice -premiestni paličku, aby platila rovnica X – VI = IV 

Riešenie nemeckej osemsmerovka: KAFFEE, SAFT, TEE, MILCH, WASSER, KAKAO 
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