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Milí čitatelia! 

              Jar... Krásne ročné 
obdobie, ktoré sa spája s 
množstvom významných 
dní, sviatkov. Keď nazrieme 
do kalendára, nájdeme v 

ňom – Marec – mesiac knihy, Deň učiteľov, 
veľkonočné sviatky, Deň Zeme. Jar... Všetko 
sa prebúdza k „novému životu“. Symbolom 
nového života, symbolom prebúdzania je 
vajíčko. Symbol Veľkej noci. Kniha – 
symbol múdrosti, nových poznatkov, 
vedomostí. Marec je aj mesiacom, kedy 
slávia svoj sviatok aj učitelia. Keď sa spýtate 
svojich rodičov či starých rodičov, iste si 
spomenú na svoju prvú pani učiteľku, na 
svojho obľúbeného učiteľa. Áno, spomenú si 
ako ich učili čítať, písať, ako robili prvé 
pokusy na chémii, na nevydarenú písomku z 
matematiky, na vybrané slová... Spomenú si 
na všetko príjemné, čo v škole prežili so 
svojimi učiteľmi. Tak ako vy ste si aj tento 
rok spomenuli na svojich učiteľov milým 
slovom či kvetom. Do pozornosti chcem 
upriamiť aj vznik novej výtvarnej rubriky.  

Všetkým čitateľom nášho časopisu 
prajem nádhernú jar a veľa radosti z čítania 
našich Školských stôp. 
 
Mgr. Valéria Semanová  
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Zo života školy 
       OCENENIE PÁNA RIADITEĽA MEDAILOU SV. GORAZDA 

 

Dňa 28.3.2014 si prevzal náš 
pán riaditeľ Igor Drotár z rúk ministra 
školstva Dušana Čaploviča Malú 
medailu sv. Gorazda za dlhoročnú 
pedagogickú a riadiacu prácu a 
mimoriadne výsledky dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom procese.                                                                                                         
Slávnostné podujatie sa konalo pri 
príležitosti Dňa učiteľov v priestoroch 
hotela Bôrik. Ocenenie sv. Gorazda 
udeľujú ministri školstva od roku 1999. 
Návrhy na udelenie ocenení 
predkladajú ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR orgány štátnej správy v školstve, občianske 
združenia, rôzne inštitúcie a rektori vysokých škôl. Všetky návrhy následne 
posudzuje komisia pre morálne oceňovanie, ktorej členmi sú poprední 
predstavitelia rezortu školstva, ako aj iných oblastí života. 

Pánovi riaditeľovi srdečne blahoželáme a sme pyšní, že toto 
ocenenie je v správnych rukách. 
  Žiaci a zamestnanci školy 
 

FAŠIANGOVÝ KANEVAL 

Dňa 14. februára 2014 naša škola ožila rôznymi strigami, 
čarodejnicami, princeznami, bojovníkmi a podobne. Žiaci 1.stupňa 
sa stretli v jedálni základnej školy hýriacej karnevalovou výzdobou, 
o ktorú sa postarali pani učiteľky I. stupňa, aby ukázali, aké si vedia 
pripraviť masky a ako vedia zaujať svojimi nápadmi 
a predstavivosťou. 

Moderátorského mikrofónu sa ujala p. uč. Slávka Liščinská 
a do tanca žiakom vyhrávala p.uč. Alena Majdová. Karnevalu sa 
zúčastnilo približne 200 masiek, pričom každá maska bola odmenená 
omaľovankou, perom a sladkosťami. Keď žiaci počas karnevalu 
vysmädli alebo vyhladli mohli sa občerstviť čajom alebo si pochutnať 
na šiškách, ktoré pre žiakov pripravili p.uč. Anastázia Jančíková a p. 
upratovačka Mária Gvuščová. Karneval bol spestrený aj zaujímavým 
kultúrnym programom, ktorý  pripravila p. uč. Monika Bučková so 
svojimi žiakmi z Abrahámoviec. V programe vystúpila DFS 
Raslavičanik a do tanca im vyhrávala Ľudová skupina Raslavicki 

Muzikanci . Veľmi pekne zaspieval aj Martin Bučko, žiak I. A triedy. 
Karnevalu sa zúčastnili rodičia i starí rodičia, ktorí si svojimi 
ratolesťami aj zatancovali. 

Všetci sme sa príjemne zabávali a už teraz sa tešíme na 
Fašiangy 2015.     Mgr. Anna Vrabľová 
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VALENTÍNSKA POŠTA 

Žiaci našej školy aj tento rok využili valentínsku 
poštu, prostredníctvom ktorej poslali odkazy svojim 
spolužiakom a takto si prejavovali svoju náklonnosť. Do 
pripravených  valentínskych  schránok  mohli žiaci 
vhadzovať odkazy a listy pre spolužiakov i učiteľov, ktorých 
majú radi. Svojich adresátov si našlo niekoľko desiatok 
pozdravov, ktoré žiaci venovali prevažne svojim kamarátom 
a kamarátkam. 

 
Lívia Ščešňáková, VI.C 

 

 

TÝŽDEŇ MEDZINÁRODNÉHO PIATE ĽSTVA 

 „Dobrý priateľ Ti prinesie piecku, keď svet zasype sneh.“  Čínske príslovie. 

V čase od 17. do 21. februára sme sa venovali myšlienke 
priateľstva. Týždeň medzinárodného priateľstva je podporovaný 
Medzinárodnou spoločnosťou priateľstva a dobrej vôle - ISFGW. K tomu, aby 
sa z ľudí stali priatelia netreba veľa, stačí začať milým slovom a úsmevom.  
       Jestvuje "množstvo" možností ako upevniť získané priateľstvo. 
Žiacky parlament sa rozhodol osláviť tento týždeň spôsobom blízkym 
každému. Pre každý deň v týždni bola určená špecifická farba a gesto, 
ktorými sa riadil každý jednotlivec na škole. V priebehu týždňa "zaplavil" naše 
chodby závan pokoja a spokojnosti. 

Veríme, že takýto pokoj a spokojnosť budú sprevádzať naše kroky aj 
v budúcnosti a nielen počas týždňa medzinárodného priateľstva.  

 

Mgr. Bibiána Mačáková 

 
NÁVŠTEVA PLANETÁRIA 

 
Dňa 19. 2. 2014 sa žiaci IV. ročníka navštívili  hvezdáreň 

a planetárium v Prešove. 
V prvej časti si žiaci zopakovali poznatky z prírodovedy o vesmíre. 
Na modeloch videli ako funguje slnečná sústava, prečo sa striedajú 
ročné obdobia a deň a noc. 

V druhej časti pod kupolou špeciálnym prístrojom 
premietli nám 
nočnú oblohu, 
súhvezdia, východ 
a západ Slnka na 

jar a v jeseni. Ležali sme v špeciálnych kreslách, ktoré boli veľmi 
pohodlné. Po ukončení programu sme si prezreli výstavu inšpirovanú 
kozmom. Potom si žiaci zakúpili rôzne fotografie a upomienkové 
predmety. Žiakom sa program veľmi páčil.  
 
Mgr. Beáta Zlacká 
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VÝCHOVNÝ KONCERT 
 

Dňa 21.2.2014 sa uskutočnil pre našich žiakov v Kultúrnom dome v Raslaviciach výchovný koncert, ktorý 
zorganizovala p.uč. Monika Balážová. Na tomto koncerte sa predstavili študenti 5. ročníka inštitútu estetiky 
a umeleckej kultúry Prešovskej univerzity, kde žiakov oboznámili s históriou filmovej hudby.  

To, že žiakom sa tento koncert páčil, potvrdzovali aj ich neutíchajúce potlesky, ktorými študentov odmenili za 
ich skvelé herecké, spevácke a hudobné výkony. 

 
 

VÝSTAVA ORCHIDEÍ – skvosty našich rastlín 
 

Dňa 28.2. 2014 sa žiaci I.A, I.B, II.A, II.B spolu so svojimi 
triednymi učiteľkami Mgr. A. Vrabľovou, Mgr. A. Balážovou, Mgr. Z. 
Lazúrovou a Mgr. S. Liščinskou v popoludňajších hodinách v rámci 
krúžkovej činnosti zúčastnili výstavy orchideí v Botanickej záhrade 
v Košiciach. Pre žiakov to bol veľký zážitok.  

Po prehliadke sme sa 
vybrali na turistickú vychádzku 
nad botanickou záhradou, kde 
je zriadená malá ZOO, v ktorej 
chovajú rôzne druhy 
domácich zvierat. Žiaci sa 

pohybovali vo veľmi príjemnom prostredí kvitnúcich krokusov, ale najviac ich 
zaujali detské preliezky, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť. 

Na malej ploche žiaci mohli vidieť exotické rastliny, ale aj domáce 
zvieratá spojené s pohybom na čerstvom vzduchu. Všetci sme sa spokojní 
vrátili domov. 

Mgr. Anna Vrabľová 
 
 

 

NÁVŠTEVA OKRESNEJ KNIŽNICE V BADEJOVE 
 

V marci, ktorý je venovaný mesiacu kníh, žiaci V. A s p.uč. Ivetou 
Háberovou a p. uč. Vladimírom Salokym  navštívili Okresnú knižnicu 
v Bardejove. Pani knihovníčka si pre nich pripravila pútavé rozprávanie 
a oboznámila ich s knižnično-informačným systémom bardejovskej 
knižnice.  
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VÝMENNÝ POBYT UČITEĽOV ZŠ-TROUBKY  
 

V minulom čísle nášho časopisu sme 
Vás informovali o obnovení spolupráce našej 
školy so ZŠ Troubky po 24 rokoch. Aktívne 
rozvíjanie tejto česko- slovenskej spolupráce 
potvrdzuje aj fakt, že v dňoch 17. – 21. marca 
2014 našu školu navštívili 2 pani učiteľky zo 
ZŠ Troubky, a to p.uč. Kateřina Hrubá 
(učiteľka 1. stupňa) a p. uč. Karolína 
Haiderová (učiteľka českého jazyka 
a literatúry na 2. stupni).  

Tieto pani učiteľky svojím pobytom v 
našej škole obohatili a spestrili vyučovací 
proces našich žiakov tým, že ich oboznámili 
s históriou vývinu českého jazyka a vysvetlili 
im spoločné i odlišné jazykové prvky češtiny 
a slovenčiny. Tradičnú hodinu slovenskej 
literatúry vystriedala hodina českej literatúry, 
kde im pani učiteľky čítali literárne ukážky 
v češtine, ktorých čítanie si mohli vyskúšať aj 
naši žiaci.  

Pozitívne ohlasy našich žiakov na vyučovanie v češtine potvrdzuje aj skutočnosť, že mnohí z nich začali 
praktizovať češtinu aj v hovorenom miestami „lámavom“ slove. 

Naši učitelia si však pre týchto vzácnych hostí pripravili aj zaujímavý popoludňajší program, návštevou 
rôznych podujatí a kultúrnych i historických pamiatok Bardejova, Prešova a Košíc mohli pani učiteľky z Čiech bližšie 
spoznať krásy a tradície nášho regiónu. 

Pevne veríme, že sa im pobyt v našej škole páčil a ďakujeme im za ich priateľskú návštevu. 
 
Mgr. Valéria Semanová 

 
 
VÝMENNÝ POBYT U ČITEĽOV  
ZŠ- RASLAVICE 
 
Do ZŠ Troubky zavítali v rámci výmenného pobytu v čase od 24. 

do 28. marca 2014 aj p.uč. Bibiána Mačáková a p. uč. Valéria 
Semanová. Po zoznámení sa so školou, ich školským systémom, 
s príjemným pedagogickým kolektívom nasledovala  pre nás - slovenské 
učiteľky pedagogická  prax. Tá nám umožnila v rámci vyučovacieho 
procesu priblížiť žiakom ZŠ Troubky paralely  vývinu gramatiky 
slovenčiny a češtiny, prostredníctvom literárnych ukážok si žiaci vyskúšali 
aj čítanie i hovorenie v slovenčine, ozrejmiť slovenskú históriu v kontexte 
s českými dejinami a formou tanečných hodín vedených p. uč . Bibiánou 
Mačákovou predviesť folklórne tradície z Raslavíc, ktoré sa mali možnosť 

žiaci tejto školy naučiť. 
Tento výmenný pobyt sme mali spestrený návštevou kultúrnych 
podujatí a historických miest ( Olomouc, Kroměříž, 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 Semanová a Mačáková 
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MODLITBOVÁ REŤAZ ZA ŽIVOT 
 

28-29. 3. 2014. sa v ZŠ v Raslaviciach konala 
Modlitbová reťaz za  život. Začala sa o  
13

00
 a trvala 

 
do 13

00
 nasledujúceho dňa spolu 24 hodín. 

Na úvod boli premietané filmy s tematikou 1. 

Interrupcie, 2. Umelé oplodnenie, 3. Eutanázia,  a hraný 

film Bella. 

Nasledovala modlitbová reťaz podľa nasledovnej 
štruktúry hodinového bloku a s príslušnými témami: 
1. Stať zo Sv. písma /5min/ 
2. Modlitba ruženca /30 min/ 
3. Ukážky zo svedectiev matiek /5min/ 
4. Modlitby /10 min/ 
5. Prezentácia /5min/ 
6. Chvíľa ticha /5 min/ 

7. Krížová cesta počatých detí /15 min/  
18:00 začiatok modlitbovej reťaze – viedla p. farárka Erika Kaňuchová do 20:00 téma:  
1. Odprosenie za postoj proti životu a urážky Boha darcu života.  
Od 20:00 Témy a úmysly: 
Za nechcené deti  
Za nenarodené deti - interrupcie 
Za šíriteľov a používateľov abortívnej antikoncepcie. 
Za tých čo trpia v domácom  násilí 
Za nezodpovedných rodičov 
Za neúplné rodiny 
Za ľudí bez domova 
Za deti na ulici 
 Za tých ktorí v mene vedy manipulujú so životom  
 Za ľudí LGBT /lesby, gay, bisexuáli, transsexuáli/ 
 Za starých 
 Za chorých 
 Za tých ktorí podľahli drogám  alkoholu a fajčeniu 
 Za tých ktorých ovláda nezriadený sex 
 Za vrahov a samovrahov 
 Za mier a proti vojnám 
 Za ekologické správanie sa človeka k prírode. 
Idea a cieľ „Modlitbovej reťaze za život“ 

Najvzácnejší dar od Boha pre človeka je život. Nielen preto, že podmienkou ďalších darov, ale aj preto, že sám 
Boh poslal svojho syna Ježiša, aby dal svoj život za človeka a tak mu zabezpečil stratený život večný. 
Človek však, už od stvorenia v raji, za intenzívneho prispenia nepriateľa života, „Zlého“, sťažuje si cestu do večnosti 
hriechmi proti životu.  

Pretože sám človek sa neubráni diablovi, potrebuje výraznú pomoc Božiu. Tam kde mu už sily nestačia 
potrebuje prosiť Boha o pomoc. Preto aj my v čase pripomínania si dňa počatého dieťaťa, chceme prosiť Boha 
o pomoc v našich slabostiach a odprosovať ho za všetky urážky Boha, ktoré vykonávame všetkým tým, čo je proti 
životu a tým aj proti samému pôvodcovi života – BOHU. Začali sme nosením bielej stužky 25. Na deň ochrany počatého 
života a vyvrcholenie bolo v modlitbovej reťazi za život 

Chceli sme vytvoriť spoločenstvo zjednotené s Bohom v zastúpení: 
1. Pedagógov – zodpovedných za výchovu 
2. Rodičov – zodpovedných za dar života 
3. Detí  - zodpovedných za budúcnosť života na zemi. 
Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že urobili správnu a bohumilú vec, ktorú je potrebné aj naďalej rozvíjať  
a rozchádzali sa s tým že majú veľmi milý a príjemný zážitok. 
 
Projekt pripravil a viedol Mgr. Vladimír Saloky 
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NÁVŠTEVA BRITSKÉHO CENTRA V PREŠOVE 
 

Dňa 21. Marca 2014 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie v Britskom 
centre v Prešove. Dozvedeli sa zaujímavosti z histórie vzniku tohto centra, ktoré 
sídli v Knižnici P.O. Hviezdoslava, ako aj to, že  toto centrum  pomáha verejnosti 
pri vzdelávaní sa v anglickom jazyku, čo môžeme využiť aj my, žiaci základnej 
školy. 

Obohatení o nové poznatky určite budeme rozširovať  svoje vedomosti 
z anglického jazyka nielen v škole, ale aj v takomto Britskom centre. 

 
Martin Bašista, VII.C 

 
 

 

LITERÁRNO –DEJEPISNÁ EXKURZIA V KOŠICIACH 
 

V marci sme sa my, 7.A  vybrali na 
literárno-dejepisnú exkurziu do Košíc s p. uč Ivetou 
Háberovou.  

Cestovali sme tam vlakom. Po príchode do 
Košíc sme si to namierili na námestie, kde sme sa 
oboznámili s Dómom sv. Alžbety. Keďže sme mali 
ešte čas, išli sme sa prejsť po Hrnčiarskej ulicu, kde 
sme spoznali staré stredoveké remeslá, ktoré 
fungujú dodnes. Keď odbilo 9 hodín, otvorili  sa nám 
dvere Rákociho múzea. Zavítali  sme aj do 
„mučiarne“, kde  sme sa aj  nasmiali.  Naše kroky nás 
zaviedli aj do  Auparku, v ktorom sme si dobili 
energiu dobrým jedlom a poniektorí aj nákupmi.  

Unavení, ale obohatení o nové poznatky 
sme sa vrátili domov. 

 
Stanislava Lenártová, VII.A 

 
 
 

ANKETA O „NAJ“ UČITEĽOV 
  
Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si pripomíname 28.marca 

zorganizoval žiacky parlament anketu o najobľúbenejšieho, 
najsympatickejšieho a najvtipnejšieho učiteľa. Zároveň súčasťou tejto 
ankety bolo aj hlasovanie za najobľúbenejší predmet.  

Po dôkladnom spočítaní všetkých vašich hlasov titul 
najsympatickejšieho a najobľúbenejšieho učiteľa získala p.uč. Bibiána 
Mačáková, v kategórii najvtipnejší učiteľ vyhral p. uč. Igor Karol. Za 
najobľúbenejší predmet ste si vybrali telesnú výchovu. Víťazi boli 
odmenení diplomami žiackeho parlamentu. Našim učiteľom k 
umiestneniam blahoželáme! 
 
Mgr. Bibiána Mačáková 
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Asi pred dvomi rokmi nastúpila do našej školy p.uč. 
Mgr. Alenka Jančíková, ktorá vyučuje žiakov 2. ročníka 
v špeciálnej triede. Náš redaktor sa rozhodol urobiť s ňou 
interview, v ktorom mu poodhalila niečo zo svojho súkromia. 

  
 
 
 
 

Redaktori:  Čím ste chceli byť ako malé dieťa? 
p.uč. A. Jančíková: Archeologičkou, nosila domov rôzne 
haraburdie pod domnienkou objavenia pokladu. 
 
Redaktori: Prečo ste si vybrali odbor špeciálna pedagogika? 
p.uč. A. Jančíková:  Študovala som elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne 
narušených. To, že učím v špeciálnej triede zariadil život a pán riaditeľ. Ďakujem. 
 
Redaktori: Vykonávali ste aj nejakú inú prácu okrem učenia? 
p.uč. A. Jančíková: Vyskúšala som si prácu poštovej doručovateľky a kontrolórky kvality.  
 
Redaktori:  Čo robíte vo voľnom ?                                                                                          
 p.uč. A. Jančíková: Venujem sa umeniu a rada športujem či už volejbal, turistika alebo cyklistika. 
 
Redaktori: Aké oblečenie najradšej nosíte? 
p.uč. A. Jančíková: Ležérne. 
 
Redaktori: Ako sa cítite v našej škole? 
p.uč. A. Jančíková: Veľmi dobre, mám dobrých žiakov a vďaka nim peknú 
triedu, v ktorej vládne veselá a príjemná atmosféra. 
 
Redaktori:  Keby ste si mohli niečo priať, čo by to bolo? 
p.uč. A. Jančíková: Je toho veľa ... 
 
Redaktori: Čo vám v živote robí najväčšiu radosť? 
p.uč.A. Jančíková: Východ slnka, rodina, priatelia, moje zvieratá, hudba, tanec, západ slnka. 
 
Redaktori: Pani učiteľka, ďakujem Vám za rozhovor.           

Oliver Varchol, VI.C 
 

Vizitka pani učiteľky Aleny Jančíkovej: 
 
-zvláštne znamenie-  stojím nohami pevne na 
zemi 
-obľúbená farba – modrá 
-obľúbené jedlo- mäso s mäsom 
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O KNIHÁCH 
 

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, 

znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená 

stávať sa hlupákom.“  

Mesiac marec, ktorý prednedávnom uplynul, máme v pamäti 

zapísaný ako Mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame 

tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností 

vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má 

literatúra v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. 

Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje 

miesto tu majú aj knižnice.  

Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci?  

 Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Vraj sa tento deň vymyslel 

z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola na jar 

malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v tomto 

mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa 

podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Žiaľ, čím ďalej, tým viac 

mladí ľudia zanedbávajú beletriu a radšej si sadnú k internetu alebo sa 

neprítomne pozerajú na televíznu obrazovku. Následkom je postupné znižovanie inteligencie a 

skreslený obraz skutočnosti.  

POZITÍVA ČÍTANIA 

- rozvíja slovnú zásobu, fantáziu, porozumenie reči, sluchové vnímanie, rozvoj jazykových 

schopností, 

- rozvíja sociálne vzťahy, sprostredkúva informácie o okolitom svete, prispieva k rozvoju 

sústredenia  

- pre dieťa i pre rodiča je čítanie v ranom detstve aktívnym oddychom 

            

   Mgr. Valéria Semanová 
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O VEĽKEJ NOCI 
V E Ľ K Á  N O C 

Slávnosť vzkriesenia Krista je vrcholom 
liturgického cirkevného roku. Vznikla zo 
židovskéhosviatku  Pesach, ktorý sa oslavuje 14. a 15. 
deň v mesiaci nisan podľa židovského kalendára. 
Nicejský koncil (v r. 325) určil po dlhšom spore dátum 
Veľkej noci na nedeľu po prvom jarnom splne. Tak sa 
veľkonočné sviatky oddelili od židovského kalendára. 
Slávnosť vzkriesenia začína veľkonočnou vigíliou večer 
alebo v noci na Bielu sobotu. Počas nej sa svätí voda na krstenie a veriaci si obnovujú sľub krstu. 
Na Veľkonočnú nedeľu vrcholí slávnosť Zmŕtvychvstania Pána. Veľkej noci predchádza 
štyridsaťdňový prípravný čas – tzv. pôst.  

 

S Y M B O L Y 

Veľká noc má veľa symbolov.  Sú  zaujímavé a poniektorí z nás možno ani nevedia, čo 

presne znamenajú. 

Veľkonočný baránok  - Židia na sviatok Paschy jedia baránka 
ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve 
je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, ktorý je 
obetovaný za spásu sveta. 

 

Zajačik  – má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod 
jari.  

Korbáč – tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej 
noci má pôvod v starých pohanských zvykoch.   

Vajíčko – obsahuje zárodok života. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol 
zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.  

  

Kríž  je symbolom večnosti. Symbol kríža nevznikol s kresťanstvom, je omnoho 
starší. Poznali ho už starí Egypťania, Číňania aj Kréťania a jeho význam bol v 
rôznych kultúrach a náboženstvách univerzálny – spájal nebo a zem, božský 
(vertikálne rameno) a ľudský (horizontálne rameno) svet. 
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Ankety od ôsmakov 
Na predmete Tvorba projektov sme sa v marci „zahrali“ na anketárov. Na vlastnej koži 

sme si vyskúšali v teréne, aká je táto práca ťažká a zodpovedná. Niekoľko anketových otázok 
sme položili v škole aj Vám. Na spracovanie získaných odpovedí sme použili program Microsoft 
Excel. V každej ankete sme oslovili 30 žiakov z daného ročníka.  

Pozrite sa, čo všetko sme sa o Vás dozvedeli ☺  

Anketa pre 6. ročník – MOJA PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE 

1. Otázka - Čo je pre teba dôležitejšie 
- škola alebo kamaráti ?  
9 žiakov odpovedalo - škola, 21 – kamaráti 
 

 

 

2. Otázka – Vymieňaš si učebnice do školy  
ráno, alebo večer? 
10 žiakov odpovedalo, že ráno, 20 večer 
 
 

 

3. Otázka - Učíš sa na každú hodinu ?  
Áno-11, Nie -18, Niekedy – 1 
 
 

4.Otázka - Ako dlho sa doma venuješ  
hlavným predmetom SJL a MAT ? 
Vôbec-2, asi  10 min - 15, asi 30 min - 7,  
1h a viac – 5, neviem - 1 
 

5. Otázka - Venuješ sa aj ostatným  
predmetom ako BIO , FYZ , CJ ... ? 
Áno -11, Nie - 19 
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1. otázka

1 hod.

1-3 hod.

3 a viac hod.

2. otázka

škola

internet

3. otázka

Faceboo
k
Wowko

superhry

skype

4. otázka

vydrží

5. otázka

zverejňuje

nezverejňuj
e

Anketa pre 7. ročník – JA A INTERNET 

1. Otázka -  Ako často používaš internet? 
11 žiakov používa internet 1hod. 
 6 žiakov používa internet 1-3hod. 
13 žiakov používa internet 3 a viac hod. 
 

 
 
2.Otázka - Čo je pre teba prvoradé, škola  
alebo internet ? 
Pre 13 žiakov je prvoradá škola . 
Pre 17 žiakov je prvoradý internet. 
 

 
 
 
3. Otázka - Akú sociálnu sieť najviac využívaš ? 
22 žiakov vyžíva Facebook. 
1 žiak najviac využíva wowko. 
1 žiak najviac využíva superhry. 
3 žiaci vyžívajú skype. 
2 žiaci využívajú red tube. 
1 žiak najviac využíva youtube. 

 
 
 
4.Otázka -Vydržíš deň bez internetu ?  
20 žiakov vydrží deň bez internetu 
10 žiakov nevydrží bez internetu 

 

 
 
5. Otázka - Zverejňuješ na sociálnych  
sieťach aj svoje osobné údaje ? 
Áno- 22 žiakov 
Nie- 8 žiakov 
 

 

 



ŠKOLSKÉ STOPY ZŠ-RASLAVICE 2013/2014               
  

13 
 

Anketa pre 8. ročník –ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 
1. Otázka :Poznáš obsah školského 
poriadku?   
Nie  - 11 odpovedí       
Áno – 16 odpovedí 
 

 
2. Otázka: Vedel by si teraz uviesť                      
aspoň jeden príklad?   
Nie  - 15 odpovedí    
Áno – 12 odpovedí 

 

 

3. Otázka:  Je školský poriadok dôležitý? 

Nie- 18 odpovedí               
Áno – 9 odpovedí 
 
 
 
 
 
 
4. Otázka: Porušil si už niekedy školský 
poriadok ?  
Áno – 9 odpovedí   Nie – 17 odpovedí 
 
 
 
 
 
5. Otázka: Zmenil by si niečo na 
školskom poriadku ?    
ÁNO – 10 odpovedí   
NIE– 13 odpovedí    
NEVIEM – 4 odpovede 

 

 

0
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15
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áno nie

0

5

10

15
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0
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áno nie
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NIE

NEVIEM
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Anketa pre 9. ročník – MONITOR 9 

1. Otázka: Myslíš si, že si dostatočne 
pripravený na monitor?  
Áno- 13   
Nie- 17 
 

 
 
 
2.Otázka: Považuješ monitor za veľký 
stres? 
Áno- 9 
Nie-   21 
 

 
3. Otázka:  Koľko percent si mal/a zo 
simulovaného monitora? (z MAT)  
100%- 90% - 3 žiaci 
89%- 75% - 5 žiaci 
74%- 60% - 6 žiakov 
59%- 45% - 9 žiakov 
44%- 0% - 7 žiakov 
 

 
 
 
 
 
4.Otázka: Obávaš sa viac monitoru z MAT alebo zo SJL? 
MAT- 21  
SJL- 9 
 

 
5.Otázka: Keď už bude po monitore, budeš sa naďalej učiť alebo spomalíš tempo? 
Budú sa učiť- 16  
Spomalia tempo- 14    
 

 

áno

nie

áno

nie
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MEDZI NAMI DIEVČATAMI 
Význam symbolov 

Poznáte význam niektorých symbolov? Máte svoj obľúbený talizman a nie ste si isté, čo znamená? 
Tak čítaj ďalej...  

                          Anjel = dobré správy                       Ryba = úspech 

                          Balón = krátkodobé starosti             Ruža = sláva 

                          Džbán = výhra                                  Slnko = šťastie 

                          Husle = sebectvo                              Sviečka = pomoc od iných 

                          Holub = dôležité správy                    Taška = strata 

                         Hviezda = šťastie                               Sieť = pozor na pascu 

                         Jablko = pracovný úspech                 Ruka = priateľstvo 

                         Kľúč = vyriešenie problémov           Oko = treba byť opatrný 

                         Loď = úspešná cesta                          Motýľ = nestálosť 

                         Medaila = odmena                              Koľaje = dlhá cesta 

                         Náhrdelník = šťastie                         Kvety = spokojnosť 

                         Okno = priateľstvo                            Lyžica = veľkorysosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Ščešnáková, VI.C 
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Priateľstvo 

 

Priateľstvo je ako kvietok, 

záhrada plná margarétok. 

A keď si niečo povieme, 

ó, hneď vetrík zaveje. 

Keď sa na priateľa spoľahnem, 

dobre viem, že ma nesklame. 

Rada mu so všeličím pomôžem, 

lebo je to môj priateľ,  

to dobre viem. 

 

Eliška  Opettová, V.C 

 

 

Jar 

 

Jar k nám prišla 

a zima pomaly odišla. 

Všetok sneh sa roztopil, 

pomaly celý svet opäť ožil. 

Vtáčiky sa domov vrátili, 

svojím spevom všetkých rozveselili. 

Už aj kvietky vykúkajú, 

svoju vôňu rozdávajú. 

Celá krajina farebnosťou prekvitá,  

celá, celučičká akoby ožila. 

Všetko pekne rozvoniava, 

veľa elánu nám táto jar dáva. 

Preto milá Pani Jar, 

z prírody nám naďalej vytváraj raj. 

By sme všetci šťastní boli 

a z krásnej jari sa naše tváre šťastím ligotali. 

 

Michaela Švábová, VIII.B 

 

 

  

 

 

Priateľstvo 

 

Priateľstvo je krásna vec, 

nedal by som zaň celý svet. 

Priateľ je môj kamarát, 

mám ho veľmi rád. 

Spolu všetko sa učíme, 

nikdy sa nerozdelíme. 

Nemyslím na jeho chyby, 

diktát napíše bez chyby. 

 

Simonka Palšová, V.C 

 

 

 

Deň učiteľov 

 

Pán učiteľ a pani učiteľka, 

len Vám patrí úcta veľká. 

Dnes je ten Váš veľký deň 

a šťastie Vám zaželať chcem. 

Učíte nás nové slová, 

nešikovným žiakom to vysvetlíte zas a znova. 

Už aj kvietky vykúkajú,  

svoju vôňu rozdávajú. 

Vy nás viete pochváliť, 

no niekedy sa aj prísne zatváriť. 

Vašou prácou je nás viesť, 

aj ťaháky pod lavicou zniesť. 

Vyriešiť tie detské hádky, 

na ktoré sú aj rodičia krátki. 

Rady do života počúvajme, 

kytičku im odovzdajme. 

Poďakujme učiteľom, 

lebo naše vzdelanie je ich cieľom. 

 

Lucia Kmecová, VIII.B 

 

 

Keď ma kopne múza 
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Milí spolužiaci, 

v poslednej dobe trávi veľa z vás svoj voľný čas pri 
počítači. Ste na sociálnych sieťach, hráte online hry alebo 
sťahujete filmy či pesničky. A čo takto prečítať si knihu? 
Viem, že to neznie veľmi lákavo. Asi by ste radšej zostali 
pri vyššie menovaných činnostiach. Ale v 21. storočí si 
knihu môžete prečítať aj na internete. A práve takúto 
knihu som našiel. 

Volá sa Denník odvážneho bojka, napísal ju Jeff 
Kinney a nie je to jedna kniha, ale celá séria, ktorú tvorí 
5 dielov ( aj keď je pravda, že v USA ich je už 7 ). Počkať, ja som vám vlastne zabudol povedať 
o čom vlastne je Denník odvážneho bojka. 

Je to denník jedenásťročného chlapca- Grega Heffleyho, ktorý so svojím starším bratom 
Rodrickom, kamarátom Rowleym a celou svojou rodinou zažije všelijaké dobrodružstvá doma aj 
v škole. A preto ma táto kniha oslovila a myslím si, že sa určite bude páčiť aj vám. 

P.S. Ak sa vám ju nebude chcieť čítať, tak je aj sfilmovaná.  

               

Pekné čítanie praje Marek Stolárik, VIII.B 
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Milí spolužiaci, 

v poslednej dobe trávi veľa z vás svoj voľný čas pri 
počítači. Ste na sociálnych sieťach, hráte online hry alebo 
sťahujete filmy či pesničky. A čo takto prečítať si knihu? 
Viem, že to neznie veľmi lákavo. Asi by ste radšej zostali 
pri vyššie menovaných činnostiach. Ale v 21. storočí si 
knihu môžete prečítať aj na internete. A práve takúto 
knihu som našiel. 

Volá sa Denník odvážneho bojka, napísal ju Jeff 
Kinney a nie je to jedna kniha, ale celá séria, ktorú tvorí 
5 dielov ( aj keď je pravda, že v USA ich je už 7 ). Počkať, ja som vám vlastne zabudol povedať 
o čom vlastne je Denník odvážneho bojka. 

Je to denník jedenásťročného chlapca- Grega Heffleyho, ktorý so svojím starším bratom 
Rodrickom, kamarátom Rowleym a celou svojou rodinou zažije všelijaké dobrodružstvá doma aj 
v škole. A preto ma táto kniha oslovila a myslím si, že sa určite bude páčiť aj vám. 

P.S. Ak sa vám ju nebude chcieť čítať, tak je aj sfilmovaná.  

              Pekné čítanie praje Marek Stolárik, VIII.B 
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ÚSPECHY  ŽIAKOV 
Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 25.februára 2014 sa v našej škole konalo školské kolo 
Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Môžem potvrdiť, 
že naši recitátori prítomným pripravili nevšedný zážitok a pôžitok 
z krásneho umeleckého slova. A takto sa teda umiestnili naši šikovní 
recitátori:  

1.kategória:   
poézia  -1.miesto: Dominika Gdovinová, II.B 
2.miesto: Lea Zálehová - Kačmárová, II.B                                                                                        
3.miesto: Mária Kravčuková, III.B 
próza  - 1.miesto: NEUDELENÉ  
2.miesto: Michaela Maxinová, II.A 
3.miesto: Laura Kravcová, III.A 
2.kategória:  
poézia  - 1.miesto: Kristína Čorbová, VI.B 
2.miesto: Aneta Salokyová, IV.A 
3.miesto: Otília Kočambová, V.C 
próza -   1.miesto: Adela Vavreková, VI.C 
2.miesto: Eliška Opettová, V.C 
3.miesto: Katarína Kmecová, IV.B 
3.kategória:  
poézia - 1.miesto: Lucia Oravcová, IX.A 
2.miesto: Júlia Kravčuková, VII.B 
3.miesto: Simona Fignárová, IX.B 
próza   - 1.miesto: Lucia Kmecová, VIII.B                                                  
2. miesto: Stanislava Lenártová, VII.A  
3. miesto: Bianka Barčáková, VIII.A  

Víťazom jednotlivých kategórií gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme a veríme, že na 
budúci rok sa môžeme opäť tešiť na ďalšie kolo Hviezdoslavovho Kubína.   
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Obvodné kolo olympiády z dejepisu 

Dňa 11. februára 2014 sa uskutočnil 6. ročník obvodného kola dejepisnej olympiády 
v Bardejove, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy, a to Veronika Čupeľová 
a Stanislav Matiaš, žiaci deviateho ročníka (kategória C) a Tomáš Chovanec, žiak 
šiesteho ročníka (kategória F). Žiaci písali dva testy, pričom jeden test bol 
z príslušného učiva a vybranej monotematickej časti a druhý test bol z oblasti 

regionálnych dejín. Úspešnými riešiteľmi sa stali tí žiaci, ktorí získali 60 % (t. j. 60 bodov) z maximálneho 
počtu bodov – 100. Aj keď naša žiačka, Veronika Čupeľová, bola úspešnou riešiteľkou dosiahnutím daného 
počtu bodov, neumiestnila sa na popredných miestach.  
 Napriek tomu im srdečne blahoželáme k  dosiahnutým výsledkom a želáme veľa šťastia a úspechov 
v ďalších ročníkoch dejepisnej olympiády i na ceste za spoznávaním histórie. 

 
                                                                     Mgr. Jana Hiščarová 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády 

Na výbornom 2. mieste sa v okresnom kole FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY, 

ktorá sa konala 14.marca 2014, sa umiestnila Bianka Nováková z VIII.B.  

Blahoželáme! 

 

Úspech Lucie Kmecovej  v súťaži JAZYKOVÝ KVET 

Dňa 25.marca 2014 sa naša žiačka a spolužiačka Lucia 
Kmecová z VIII.B  prebojovala do krajského finálového kola 
v kategórii Poézia a próza v jazykoch anglický a ruský. V krajskom 
kole, ktoré sa konalo 11.4.2014 v CVČ Jána Pavla II. v PO, Lucia 

obsadila výborné 1. miesto v kategórii II. v ruskom 
jazyku (poézia a próza) a 2. miesto v kategórii II. v  anglickom 

jazyku (poézia a póza). 
Lucia týmto výborným umiestnením postupuje na 

celoslovenské finále, ktoré sa bude konať 9.5.2014 v Nitre. 
 
Za reprezentáciu školy v tejto súťaži  ĎAKUJEME aj Paule Zbrehovej (VIII.C), Zuzane Hammerovej 

(VI.C), Viktórii Ličákovej (VIII.B), Marekovi Stolárikovi (VIII.B), Bianke Kunutovej (VIII.C) a Monike 
Homulkovej (VIII.A). 
 
Lucia, srdečne Ti blahoželáme a držíme palce vo finále ☺☺☺☺ ! 
 

 

Okresné kolo chemickej olympiády 
 

Dňa 27.3.2014 sa žiačky Veronika Čupeľová (IX.C) a Janka Hoľpitová 
(IX.C) zúčastnili na okresnom kole CHEMICKEJ OLYMPIÁDY.  Janka obsadila 5. 
miesto a Veronika 8.miesto. Janka získala zo všetkých zúčastnených žiakov 
v praktickej časti súťaže najvyšší počet bodov. Za vzornú reprezentáciu našej 
školy ĎAKUJEME A  BLAHOŽELÁME! 
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Okresné kolo biblickej olympiády 
 

Dňa 27.3.2014 sa žiaci našej školy v zložení Juliána 
Salokyová IX.C, Stanislav Matiaš IX.B a Zuzana Hammerová 
VI.C zúčastnili Okresného kola biblickej olympiády v Bardejove. 
Súťaž pozostávala z piatich kôl. Témou boli knihy Exodus, kniha 
proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. V náročnej konkurencii 
13. družstiev, o čom svedčia iba jednobodové rozdiely na 
prvých troch miestach, zvíťazili a postúpili do krajského – 
diecézneho kola, ktoré sa bude konať  29. 4. v Košiciach. Budú 
tam reprezentovať nielen našu školu, ale aj okres.  
Blahoželáme a držíme prsty! 
 

 

Okresné kolo Pytagoriády 
 

Úspešnými riešiteľmi okresného kola PYTAGORIÁDY sa stali v 
kategórií P3 - Kristián Obšut, P5 - Simona Palšová. BLAHOŽELÁME! 

Za účasť ĎAKUJEME aj ďalším našim riešiteľom - Vanesa Kapcová,  
Marianna Mikulová, Tadeáš Zoľák, Laura Salokyová, Benedikt Kočamba, 
Marek Stolárik, Veronika Vaňová, Marek Adamčák, Soňa Ščerbová a  Matej 
Maník. 
 

 

 

Výtvarné súťaže 
 

19.2.2014 sa konala v Bardejove výtvarná súťaž s názvom Poľovníci 

a príroda v tvorbe detí, kde v 3. kategórii získala 1. miesto Žaneta Vasičkaninová z 
V.C a CENU POROTY Lenka Hudáková z V.B. Vo 4. kategórii sa umiestnila na 1. 
mieste Natália Gdovinová z VIII.B a CENU POROTY získala Soňa Ščerbová z VIII.B.  

Svoje výtvarné nadanie víťazstvom v súťaži Moja najkrajšia rozprávka 

potvrdila Natália Gdovinová z  VIII.B 
Blahoželáme k vynikajúcim umiestneniam! 
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PRECVIČME SI SVOJE HLAVIČKY 
 
Keďže marec je mesiac knihy, môžete si vyskúšať, ako na tom ste s vedomosťami z literatúry.  
1. Ako sa volá hlavná postava z knihy Súmrak?  
a/ Nora               c/ Bella  
b/ Ever               d/ Becka  
  
2. Kto napísal sériu kníh o mladom čarodejníkovi, ktorý sa volal Harry  Potter?  
a/ J.K. Rowlingová                            
b/ Lucinda Edmonds  
c/ Jenny Downhamová                      
d/ Meg Cabotová  
  
3. Gabriela Futová napísala knihu:  
a/ Označená                                        
b/ Nech vojde ten pravý  
c/ Upírske denníky                             
d/ Hľadám lepšiu mamu  
  
4. Doplň názov rozprávky z knihy od Pavla Dobšinského Slovenské rozprávky: Zlatá podkova, 
zlaté pero, zlatý...  
a/ vlas                   c/ klas  
b/ hlas                   d/ pás  
 
5. Kto napísal knihu Nevyplazuj jazyk na leva?  
a/Ján Botto 
b/Daniel Hevier 
c/Samo Chalupka 
d/Ľudoví Štúr 

Aj majster tesár sa utne ☺☺☺☺ 

 
Učiteľka sa pýtala: "Ako sa volá syn kniežaťa Pribinu? No tak ako? To ste ešte nepočuli"? A 
zrazu ktosi zozadu: "Pribináčik?"  
 
„Keď sa Napoleon vrátil z Ruska, išiel si oddýchnuť na Ostrov sv. Heleny.“  
„Napoleon išiel prezimovať do Moskvy.“  
„Napoleon sa dostal k moci v roku 1974.“  
 
“Ako si mám zapamätať koľkého je, keď sa to každý deň mení?”  
 
“Prví ľudia získavali oheň, keď udrel blesk, alebo keď sa chytilo od vlaku.”  
 
“V pozadí vystupujú do popredia Karpaty.”  
 
“V Saudskej Arábii sa pasú stáda kočovných beduínov.”  
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ŠKOLSKÍ PICASSOVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      
 
 
 

Marek Šváb, VII.C 
Kone 

Michal Gurniale, IV.A 
Mačka 

Kamil Knap, IV.A 
Jar 

Maianna Graifová, VI.A 
Poľovník 

Mária Ferková, VII.C 
Ilustrácia 

Klaudia Čisariková, IV.A 
Jar 

Ivana Štiblárová, III.B 
Ilustrácia 

Katarína Kmecová, IV.A 
Poľovník 

Vanesa Rimačíková, VI.C 
Ilustrácia 
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SMIECHOVINY 
 

 

„Miško, máš dve jablká. Jedno zješ. Čo 
ti zostane?“  
„Jeden ohryzok...“  
 
 
„Nebojte sa, deti, budeme spolu dobre 
vychádzať. Budeme ako kamaráti,“ 
hovorí nová pani učiteľka.  
Janko si to vzal k srdcu. 
 

Ráno ide do školy, uvidí pani učiteľku a 
kričí:  
„Ahoj, Anička!“  
 

 
 
 
 
„Čím chceš byť, Paľko, keď vyrastieš?“  
„Kriminalistom.“  
„A ty, Peťko?“  
„Zlodejom.“  
„A to už prečo?“  
„Aby sme sa mohli  
spolu naháňať. 
 
 
Adela Vavreková, VI.C 
 

Tajničky, krížovky 

a rébusy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


