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Milí čitatelia! 

  

Čas naozaj rýchlo 
letí... Aj keď sa to 
niektorým nezdá, my 
v redakčnej rade to 
vidíme najlepšie na 

tom, že toto je posledné číslo časopisu v 
tomto školskom roku. Onedlho sa 
rozídeme na dvojmesačný čas oddychu s 
výsledkom práce v rukách. No tých pár 
týždňov vám poslúži na to, aby ste ešte 
stihli opraviť to, čo sa dá, aby ste strávili 
chvíle na spoločných výletoch, čím 
možno ešte viac utvrdíte priateľské 
vzťahy v kolektíve. Potom sa rozídeme 
na prázdniny, aby sme si oddýchli a 
nazbierali sily do ďalšieho školského 
roka. Opäť náročného, ale i plného 
očakávania...  

Tým, ktorí 2. septembra vykročia inou 
cestou, prajem veľa úspechov v ich 
ďalšom štúdiu. A na záver prajem 
všetkým krásne, slnečné, ničím nerušené 
leto. Leto plné oddychu, pohody...  

Dovidenia v septembri!  

Mgr. Valéria Semanová 
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Zo života školy 
„ LES AKO CHRÁM, STROM AKO OLTÁR“ 

Pri príležitosti oslavy mesiaca apríl ako mesiaca lesov sa dňa 
9.4.2014 v školskej jedálni uskutočnila beseda s lesníkom (SOŠ lesnícka 
v Prešove). Akcia bola určená  pre žiakov 8.-9. ročníka. Ako sprievodné 
aktivity boli odprezentované sokoliarske zručnosti a názorné štiepenie 
stromčekov, ktoré  žiakov veľmi zaujali a vyvolali pozitívne ohlasy. 

Mgr. Bibiána Ma čáková 

 

 

METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV 1. STUPŇA - „KEĎ SLNCE ZASVIETI ...“  

Metodické oddelenie a občianske združenie Modrý motýľ pri Základnej škole v Raslaviciach pripravilo 
a uskutočnilo pre učiteľov 1. stupňa základných škôl 10. apríla 2014 metodický deň. Zúčastnili sa ho učitelia zo ZŠ 
Janovce, Malcov, Abrahámovce, Demjata, Lopúchov 
a Raslavice. Obsahom metodického dňa bola otvorená hodina 
slovenského jazyka a literatúry ( čítanie) v II.B triede , ktorú 
realizovala p.uč. Mgr. Slávka Liščinská.    

Žiaci v priebehu hodiny čítali s porozumením, 
vyhľadávali potrebné informácie na základe správnej 
orientácie v ňom a porovnávali ich s reálnym životom. 
Aktívne sa zapájali do dramatizácie a pohybovej 
improvizácie podľa literárnych predlôh.  

V obsiahlej diskusii prítomní veľmi pozitívne 
hodnotili prípravu a priebeh otvorenej hodiny, realizovanej 
Mgr. Slávkou Liščinskou. Vyzdvihli predovšetkým jej veľmi 
kladný vzťah k žiakom, jej odborné a metodické postupy na 
vyučovacej hodine. 

PaedDr. Mikuláš Denis 

 

DEJEPISNÉ EXKURZIE V BARDEJOVE A PREŠOVE 

Začiatkom apríla sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie 
v Bardejove, ktoré pre nich zorganizovala p. uč. Mgr. Jana 
Hiščarová. Žiaci navštívili bardejovskú radnicu, kde ich zaujali 
zaujímavé exponáty, pečate či obrazy. Po prehliadke radnice 
nasledovalo oboznámenie sa s bardejovským archívom, kde žiakom 
pani archivárka vysvetlila význam a funkcie archívu, ukázala im 
zaujímavé archívne listiny, čo žiakov veľmi zaujalo. Z archívu 
viedli naše kroky do baziliky sv. Egídia, ktorá okrem zaujímavého 
interiéru disponuje aj vežou s viac ako sto schodmi, ktoré sme 
absolvovali a nikto neoľutoval ten výstup podstúpiť, pretože výhľad 
na celý Bardejov bol kúzelný a zároveň bol pekným ukončením 
našej dejepisnej exkurzie po Bardejove. 
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O týždeň neskôr žiaci VI.A, VI.B a VII.C triedy spolu s p. 
učiteľkami Valériou Semanovou a Janou Hiščarovou navštívili 
Krajské múzeum v Prešove, aby sa oboznámili s exponátmi 
nachádzajúcimi sa v tomto múzeu. Múzeum sa nachádza 
v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 
17. storočia, spojením niekoľkých stredovekých meštianskych 
domov v renesančnom slohu. Okrem múzea si žiaci užili zaujímavý 
pohľad na mesto z vodárenskej veže, ktorý ich uchvátil.  

Žiakom sa návštevy oboch miest bohatých na históriu  
páčili a nepochybne rozšírili ich dejepisné vedomosti o zaujímavé 
poznatky. 

 
 

Mgr. Valéria Semanová 

 

VEĽKONOČNÝ WORKSHOP ŠPECIÁLNYCH TRIED 
 

Dňa 16. apríla 2014 žiaci špeciálnych tried 
prežili veľmi príjemné dopoludnie. Triedne učiteľky 
pre nich pripravili zaujímavú akciu s názvom 
„Workshop –Veľká noc.“ 

Žiaci si najprv si pozreli film o veľkonočných 
zvykoch a tradíciách na Slovensku. Po pozretí filmu 
nasledoval rozhovor na danú tému a potom sa už žiaci 
rozdelili do 4 skupín, v ktorých sa usilovne pracovalo. 
V každom oddelení mali p. učiteľky pripravené rôzne 

námety na 
veľkonočné 
ozdoby. Zo 
zhotovených 
dekorácií si 
dievčatá a chlapci 
zostavili peknú 
výstavku. 
Žiakom sa takto strávený čas v škole veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalšie 
zaujímavé akcie. 

 
Mgr. Martina Romanová 

 

 

ZDOBENIE VEĽKONOČNÝCH KRASLÍC 
 

Veľkonočná nálada ovládla aj nás všetkých  v našej škole, preto 
sa p. učiteľky Mgr. Anna Cvelihárová, Ing. Stanislava Vavreková 
a Ing. Anna Rákošová spolu s našimi 
žiakmi rozhodli uskutočniť   
veľkonočné zdobenie kraslíc.  V tento 
veselý deň žiaci  kreslili, maľovali, 
lepili a rôznymi inými technikami 
 vyrábali  krásne veľkonočné kraslice , 
ktoré jasne symbolizovali 
prichádzajúce sviatky jari a 
spríjemňuje tým dni v nej strávené .  

 

Redakcia 
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  NÁVŠTEVA PRACOVNÍKOV VŠZP V NAŠEJ ŠKOLE 

Dňa 24.4.2014 
navštívili našu školu 
pracovníčky VŠZP z Bardejova. 
Súčasťou ich návštevy bolo  
meranie krvného tlaku, BMI 
indexu a množstva telesného 
tuku. Túto možnosť využili 
nielen zamestnanci našej školy, 
ale aj žiaci.  

                     Redakcia 

DEŇ ZEME 

Nielen slovami, ale predovšetkým činmi sme si 25.4. 2014 
pripomenuli medzinárodne známy a svetom uznávaný Deň Zeme aj v našej 
škole. Žiaci II. stupňa s pomocou učiteľov tvorili ekoplagáty z odpadových 
materiálov hovoriace o nezodpovednom prístupe človeka k našej zemi, no 
 poskytli v nich i možnosti riešenia tohto globálneho problému. Súčasťou 
programu tohto dňa boli tiež prednášky z oblasti enviromentálnej výchovy, 
rozhlasové vysielanie venované našej zelenej planéte ako aj upratovanie 
a skrášľovanie okolia školy našimi žiakmi. Menší školáci so svojimi 
triednymi učiteľkami zase vyšli do ulíc Raslavíc, kde zbierali odpad, no 
vytvorili aj zaujímavé výtvarné práce našej prírody. 

Vďaka týmto každoročným aktivitám, zameraným na ekologické správanie a ochranu životného prostredia, 
tak nepochybne podporujeme u žiakov potrebu ekologického správania a pripomíname im dôležitosť a význam 
obnoviteľných zdrojov energie.           

Redakcia 

 

PETER BLACK II. - činoherné anglicko-slovenské divadelné predstavenie 

Koncom apríla zorganizovala p. uč. Mgr. Bibiána 
Mačáková zorganizovala pre našich žiakov návštevu činoherného 
anglicko-slovenského divadelného predstavenia, koncipovaného 
ako inscenovaná učebná pomôcka - Peter Black. Cieľom 
predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom 
zdokonaľovať si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť 
schopnosť bezprostrednej interakcie. Toto predstavenie žiakov 
nepochybne zabavilo a umožnilo im zdravé sebahodnotenie, ktoré 
im umožní si v praxi overiť svoje znalosti z anglického jazyka. 

Redakcia 
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DOPRAVÁČIK, alebo športovo - dopravné „všeličo“ 
 

     Dňa 23. mája sa areál našej školy zmenil na veľké 
dopravné ihrisko. Pre žiakov prvého stupňa boli pripravené 
stanovišťa, ktoré ich lákali svojím názvom, pomôckami, 
a samozrejme, aj tým, že ich na každom stanovišti čakali 
starší žiaci. Týmto spôsobom sa chcem poďakovať 
žiakom 9. A triedy za krásny prístup k mladším 
spolužiakom. 
     Každé stanovište malo svoje špecifické pomenovanie: 
Rozvoj techniky , Vzorný cyklista, Dopravné situácie, 
Kruhový objazd,  Kolobežky,  F1, Raslavické  rallye, 
BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Križovatka, Puzzle, 
Dopravné značky. Úlohou detí bolo prejsť všetkými  
jedenástimi stanovišťami. Na každom stanovišti ich čakali 
dve úlohy. V prvej úlohe mali väčšinou preukázať svoju 
telesnú zdatnosť a schopnosť vhodne sa správať v rôznych dopravných situáciách. V druhej úlohe museli trochu 
popremýšľať nad dopravnými značkami, ktoré boli riešením každej indície, ktorú im starší žiaci zadali.  Za každou 
správne vyriešenou  indíciou bola dopravná značka, ktorá ich priviedla až k samotnému záveru dopravnej hádanky. 
Pomocou vyriešených indícií mohli odkrývať okienka na svojich kartách. Ak úspešne absolvovali všetky stanovišťa 
a správne vyriešili všetky indície, na karte sa im objavili písmena, z ktorých poskladali text: VYNIKAJÚCI TÍM!     
     To, že sa žiakom športovo- dopravné dopoludnie páčilo, potvrdzovali svojím neutíchajúcim smiechom  a dobrou 
náladou.  

Mgr. Alena Jančíková 
 
 

MYSLÍME SRDIEČKOM – MÁJOVÝ BAZÁR 
 

Dňa 23. mája 2014 zorganizoval  žiacky parlament 
zaujímavú akciu -  májový bazár. Táto akcia mala dobročinný cieľ, 
ktorý sa nepochybne zrealizoval, vďaka našim žiakom, ktorí 
priniesli mnoho zaujímavých vecí a tie potom za primerané ceny 
predávali žiakom i učiteľom. Obchodný duch našich žiakov sa 
nezaprel, čo potvrdzovali vypredané stánky a vďaka ich šikovnosti 
i dobrému srdiečku pomohli rodine, ktorá to potrebovala.  

Na záver len veľká VĎAKA za štedrosť všetkým, ktorí sa 
do májového bazára zapojili a ukázali tak, že myslia srdcom. 

 
                                  Žiacky parlament 

 

 

Návšteva miestnych podnikov  -  KOVO  , PÍLA  , RAKYSTAV 

Žiaci siedmeho ročníka sa 27.5.2014 v rámci technickej 
výchovy zúčastnili exkurzie v tunajších podnikoch  Kovo , Píla a 
Rakystav. Mali možnosť  oboznámiť sa s technológiou výroby 
plastových okien  , výrobou pascí na odchyt rôznych živočíchov a na píle 
videli, ako sa z obyčajného kmeňa stromu režú hranoly a pripravujú sa na 
ďalšie spracovanie.  

  Ing. Stanislava Vavreková 
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NÁVŠTEVA BOTANICKEJ ZÁHRADY A ZOO V KOŠICIACH 

Dňa 28.mája sa naši piataci zúčastnili 
exkurzie v ZOO a botanickej záhrade. Mali  tu 
možnosť vidieť tropické rastliny, ktoré sa u nás 
pestujú iba v skleníkoch, rôzne kaktusy, ale 
hlavne liahnutie tropických motýľov. V ZOO 
sa stretli s rôznymi druhmi živočíchov žijúcich 
nielen u nás.  

                 Ing. Stanislava Vavreková 

 
 

VODÁCKY VÝCVIK – OTAVA 
 

V tomto školskom roku si pre nás, trochu starších 
žiakov, škola pripravila 6- dňový vodácky výcvik na rieke 
Otava. Na začiatku nášho splavovania nám počasie prialo a za 
dva dni sme splavili približne 22 km. No potom sa na nás 
slnko prestalo usmievať, ale to nám však nepokazilo náladu 
a my sme si užili veľa zábavy. Počas nášho pobytu sme 
navštívili hrad v Hlubokej, kde sa natáčala rozprávka Pyšná 
princezná. Taktiež sme zašli do mesta Český Krumlov, ktoré 
je veľmi pekné a kde sme si nakúpili pekné suveníry.  

Vďaka našim učiteľom sme tak prežili zaujímavé  
nielen dni, ale i večery plné hudby a zábavy. Sme radi, že sme sa zúčastnili tohto skvelého vodáckeho výcviku, pre 
nás deviatakov, bohužiaľ,  už posledného, ktorý v nás zanechal mnoho pekných a nezabudnuteľných spomienok.    

 
Nikola Juhaziová, IX. B 
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BOLI SME V JASKYNI 

Žiaci 1. a 2. ročníka sa koncom mája vybrali na výlet do 
jaskyne Zlá diera. Keďže táto jaskyňa je sprístupnená veľmi 
citlivým spôsobom, tak naši najmenší si nasadili na hlavy prilby 
a spolu so sprievodcom a pani učiteľkami  išli spoznávať tajuplné 
podzemie.  

Spokojnosť a úsmevy na tvárach našich žiačikov 
prezrádzali, že takýto výlet sa im veľmi páčil. 

      Redakcia 

 

 ŠKOLA V PRÍRODE – RAČKOVÁ DOLINA 

Tak ako každý rok aj tento rok umožnila naša škola 
žiakom 4. ,5. a 6.ročníka  pod vedením  p.učiteľky Ing. Anny 
Rákošovej ísť do školy v prírode, ktorá prebiehala v  čase od 
2.júna do 6.júna 2014. Školu v prírode sme absolvovali 
v krásnom prostredí nádhernej turistickej oblasti – Račková 
dolina. Vynikajúce ubytovanie, pestrý každodenný program, 
turistická vychádzka na Štrbskom plese, kde sme si cestou do 
nášho cieľa urobili zastávku, turistická vychádzka po Račkovej 
doline či   návšteva Múzea liptovskej dediny v Pribyline,  to sú 
nádherné spomienky na príjemne strávené chvíle v Škole 
v prírode, ktoré by sme určite chceli zažiť aj na budúci rok.  

                   Žiaci piateho ročníka 
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VÝLETY ŽIAKOV 

Keďže máj a jún sú nielen mesiace napovedajúce 
blížiaci sa koniec školského roka, ale pre našich žiakov sú aj 
časom školských výletov. A tie už mnohé triedy so svojimi 
triednymi učiteľmi absolvovali. Prváci sa vybrali na 
Kapušiansky hrad, VII.B, VII.C a VIII.C strávili dva dni na 
Sigorde, takisto dvojdňový pobyt absolvovala VI.A v Lipovci, 
VI.B sa vybrala na opekačku na Zborovský hrad, Šarišský 
hrad zase navštívila VIII.B, ZOO a iné atrakcie v Košiciach si 
užila IX.A. Niektorí žiaci z I. a II. stupňa vycestovali do 
Levoče, kde strávili príjemný deň.  Treba skonštatovať, že 
naši žiaci a ich triedni učitelia si vyberajú nepochybne 
zaujímavé destinácie výletov, vďaka ktorým spoznajú nové 
miesta a zažijú pekné okamihy.  

Ostatným žiakom, ktorí sa na výlet ešte len chystajú  prajeme príjemný pobyt.  

Mgr. Valéria Semanová 

 

MEDZINÁRODNÝ DE Ň DETÍ 

Dňa 9.júna 2014 sme na 
našej škole oslávili deň, ktorý patril 
výhradne našim žiakom – deťom.  

Pri príležitosti  MDD si 
žiacky parlament pripravil 
zaujímavý program pre našich 
mladších, ale aj starších žiakov. 
Žiaci prvého stupňa absolvovali 
školu tanca, navštívili napríklad  
hudobné, farebné kráľovstvo, kde si 
mohli nechať namaľovať tvár. Žiaci 
druhého stupňa si užívali krásne 
slnečné počasie na ihrisku, kde sa 
konala prehliadka hasičskej 
techniky a samozrejme rôzne 

súťaže. Po celý deň mali žiaci postarané o pitný režim.  
Touto cestou chceme poďakovať za skvelú hudbu p.uč.Alene Majdovej, naším dobrovoľníkom – 

deviatakom, ktorí sa výborne zhostili svojich úloh počas celého dňa a samozrejme aj dozorkonajúcim učiteľom 
a všetkým členom ŽP. Nikto z nás nepochybuje, že to bol deň plný zážitkov, zábavy a dobrej nálady.  

Už teraz sa tešíme na oslavy MDD o rok ☺ 
                                                                                                                                                          Žiacky parlament   
 

Čo nás ešte čaká? 

Konferencia pri príležitosti 95. Výročia vzniku I. ČSR 

V posledný týždeň školského roka sa v našej škole uskutoční dejepisná konferencia venovaná 95. výročiu 
vzniku 1. ČSR. Na jej príprave sa podieľajú p.učteľky Jana Hiščarová a Monika Balážová, ktoré pripravenými 
prezentáciami a umeleckým stvárnením priblížia a poodhalia dôležité historické okamihy pri vytváraní našej I. ČSR. 

Už teraz sa všetci tešíme na túto zaujímavú akciu. 

Redakcia 
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V poslednom čísle nášho časopisu vám prinášame rozhovor s naším pánom riaditeľom, 
Mgr. Igorom Drotárom. Dozviete sa napríklad, ako pán riaditeľ zhodnotil pomaly sa končiaci 
školský rok 2013/ 2014 i to, čo praje našim žiakom cez prázdniny. 

Redaktor: Pán riaditeľ, ako by ste charakterizovali čo možno najstručnejšie ZŠ 
v Raslaviciach? 

P. riaditeľ I. Drotár: Dobrá škola. 

Redaktor: Na čo ste mimoriadne pyšný a hrdý v našej škole? 

P. riaditeľ I. Drotár:...že si tu žijeme ako jedna rodina. 

Redaktor: Čo pre vás znamená profesionalita v práci  pedagóga? 

P. riaditeľ I. Drotár: Základ úspechu. 

Redaktor: Blíži sa záver školského roka 2013/2014, ako by ste zhodnotili činnosť školy 
v tomto školskom roku? 

P. riaditeľ I. Drotár: Bol to úspešný školský rok - naši učitelia pripravili pre žiakov školy veľa 
hodnotných a zaujímavých podujatí, žiaci dosiahli dobré výsledky v okresnej, krajskej 
i celoslovenskej konfrontácii, výborne obstáli v  celoslovenskom testovaní, začala sa  spolupráca 
so ZŠ Troubky z ČR, myslím, že sme sa všetci cítili v škole veľmi dobre...  

Redaktor: Očakávané letné prázdniny sa už blížia, ako sa ich chystáte stráviť? 

P. riaditeľ I. Drotár: S rodinou na chalupe, v prírode, pri dobrej knihe a pri športe... 

Redaktor: Pán riaditeľ, čo by ste zaželali všetkým žiakom našej školy tešiacim sa na 
prázdniny a nášmu časopisu do budúcna? 

P. riaditeľ I. Drotár: Veľa pekných letných dní, nech sú pekné aj vtedy, keď nesvieti slnko... 
Vášmu časopisu veľa dobrých redaktorov a  ešte viac verných čitateľov... 

Redaktor: Pán riaditeľ, ďakujem Vám za rozhovor. 

P.S. 
Dve poďakovania 
Poďakovanie prvé:  Ďakujem Vášmu časopisu, že som sa mohol cez tento rozhovor prihovoriť 
našim žiakom. 
Poďakovanie druhé: Ďakujem všetkým učiteľom a zamestnancom školy za dobrú robotu 
a žiakom za dobré výsledky v školskom roku 2013/20104.  
 

Oliver Varchol, VI. C 
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Letné prázdniny u nás a vo svete...  
Vedeli ste, aké dlhé prázdniny majú školáci v iných krajinách? My sme to zistili, tak čítajte.  

Nie sme na tom až tak zle...  

Slovensko 9 týždňov, Rakúsko 9 týždňov, Česká republika 9 týždňov, Maďarsko 11 
týždňov, Poľsko 10 týždňov, Nemecko 6 týždňov, Anglicko 6 týždňov, Francúzsko 9 
týždňov, Taliansko 12 – 13 týždňov, Portugalsko 10 – 12 týždňov, Švédsko 10 týždňov, 
Fínsko 10 – 11 týždňov, Bulharsko 1. ročník 116 dní - 2. – 4. ročník 108 dní  a 5. – 8. ročník 
93 dní. 

 

Z histórie Medzinárodného dňa detí  
Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa 

oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne 
(ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v 
niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od 
roku 1952.Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí 
(World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto 
konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou 
prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero 
vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce sa detí vo svete.  

Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún 
bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na 
svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 
krajinách. V tento deň je zvykom, že sa na 
školách neskúša. Prvý jún sa uchytil obzvlášť v 
komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla 
mylná domnienka, že MDD bol komunistický 
vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA 
oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San 
Franciscu. 

Lívia Ščešňáková, VI.C 
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Naši deviataci onedlho ukončia s nami školský rok a ich 
kroky v septembri budú viesť do škôl, ktoré si vybrali a na ktoré sa 
dostali. Preto sme im položili tieto otázky:  

 

1.Na čo budeš rád / rada spomínať, keď odídeš z tejto školy?  

Určite na všetkých učiteľov a učiteľky, na všetky nezabudnuteľné 
zážitky, na skvelé lyžiarske a vodácke výcviky, na úplne prvý 

školský deň, na prvé písanie, počítanie.  

Na zábavu v triede a na spolužiakov.  

Radi budeme spomínať na zážitky, ktoré sme získali zo 
školských výletov. 

 

2.Na čo najradšej zabudneš, keď v júni odídeš?  

Na vetu: „Zostanú len prázdne lavice!“  

Na neohlásené písomky a diktáty.  

 

 3.Čo sa ti zdá najlákavejšie na strednej škole, na ktorú v 
septembri nastúpiš?  

Ja som veľmi zvedavý na nové prostredie.  

Noví priatelia, učitelia. Teším sa, že sa konečne budem venovať viac tomu, čo ma 
baví, čo chcem aj ďalej študovať a pokračovať v tom aj v živote.  

Najviac sa tešíme na nový kolektív, priateľstvá, na nových učiteľov a nové 
predmety.  

 

 

 

 

Ilustračné foto 
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MEDZI NAMI DIEVČATAMI 
1. Prázdniny máš pred sebou. Ako ich stráviš?  

a/ Vychutnám si more, slnko, horúci piesok... 

b/ Vymetiem s partiou všetky diskotéky v meste! 

c/ Pôjdem niekam s rodičmi.  

d/ Asi ostanem doma. 

2. Na zajtra si už naučená. Ako stráviš popoludnie? 

a/ Zorganizujem nejaké romantické stretnutie. 

b/ Idem za kamoškami, nech je sranda. 

c/ V posteli si prečítam knižku alebo si pozriem film. 

d/ Pomôžem rodičom. 

3. Kamoši ťa pozvali na víkend a ty si môžeš vybrať, kam pôjdete? 

a/ Chatka pri jazere bude to pravé! 

b/ Pôjdeme na výlet na motorke. 

c/ K mojej babke na dedinu...  

d/ Ostanem doma, to bude najlepšie. 

4. Ako si predstavuješ ideálne večery v tvojom budúcom živote? 

a/ Na pláži by som pozorovala západ slnka... 

b/ Diskotéky v nočných kluboch! 

c/ Asi nad učebnicou, chcem si urobiť nejakú výšku... 

d/ Film a potom spať! 

 

5. Ktorý deň je skvelý a súčasne dobre využitý? 

a/ Určite taký, kedy by som cestovala! 

b/ Keby som špehovala bývalého frajera! 

c/ Relax, relax, relax... 

d/ Keď si urobím poriadok v cédečkach.    

 

Vyhodnotenie testu nájdeš na poslednej strane ☺☺☺☺ 
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            Deň matiek                                                        Letné prázdniny            

 

 

K tvojmu sviatku mamička,                                 Každý žiak sa veľmi teší,                                                                              
poteší ťa kytička.                                                  keď už s vysvedčením domov beží.                                                                                     
Na líce ti božtek dám,                                          Prešiel rok a s ním čas,                                                                                          
dobre vieš, že rada ťa mám.                                 brány školy zavrieť zas.      

Preto milá mamička,                                            Leto je, keď slnko svieti,                                                      
tebe patrí táto básnička.                                       keď sa tešia všetky deti.                                                                                       
By si s nami stále bola                                         Hrať sa, kúpať celý deň,                                                                   
a úsmev rozdávala dookola.                                to je ten náš letný sen.   

Všetky drahé mamičky,                                       Deti si už balia veci,                                                               
vám patria naše modlitbičky,                              do prírody chcú ísť všetci.                                                                                
aby ste len zdravé boli                                         Voda láka, slnko hreje,                                                                                  
a láskou nás stále obdarovávali.                           tak vtedy sa každý smeje.                                                                        

Jedno veľké ĎAKUJEM                                      Prázdniny sú časom radosti,                                                                        
patrí tebe, mama, len.                                           keď zabudneme na všetky starosti.                                                                                      
Za všetku pomoc tvoju,                                        Po namáhavom školskom roku,                                                                                   
darujem ti lásku moju.                                          oddýchnuť si treba trochu. 

Michaela Švabová, VIII.B                                        Lucia Kmecová, VIII.B 

 

 

Náš deň 

Na Deň detí sa vždy teším,                                                                                                            
bitkou však nič nevyriešim.                                                                                                  

Aj keď sa mi ráno nechce vstať,                                                                                                                    
ale ty ma máš veľmi rád. 

Naše deti zo školy                                                                                                           
majú jeden deň pohody.                                                                                                       
Neučia sa, neskúšajú,                                                                                                                          

len sa hrajú a zabávajú. 

To je náš Deň detí,                                                                                                                            
náš pozdrav k nebu letí.                                                                                                                              

Slnko sa na nás všetkých smeje,                                                                                                         
uvedom si, ako ti v detskom čase dobre je. 

          Simonka Palšová, V.C 

Keď ma kopne múza 
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Milí spolužiaci, 

blíži sa koniec roka  a všetci sa tešíte na prázdniny. 
Cez prázdniny pôjdete k moru, na kúpalisko alebo do bazéna. 
Keďže bude svietiť slnko, budete len tak ležať a opaľovať sa. 
No a čo budete robiť popri tom leňošení? No predsa čítať 
knihu! Kniha je predsa po psovi ten najlepší priateľ človeka. 
Asi ste ešte nerozmýšľali nad výberom knihy. Ja vám teda to 
hľadanie uľahčím. Našiel som totiž knihu s názvom 
Prdiprášok doktora Proktora.   

Podľa názvu už môžete tušiť, že ide o niečo naozaj 
zábavné. Spisovateľ Jo Nesbo napína čitateľa až po 
poslednú vetu. 

Chlapec Bule a dievča Lisa sa zoznámia s vynálezcom doktorom Proktorom, ktorý 
vynašiel prdiaci prášok. Spočiatku nepoužiteľná vec sa ale ukáže byť veľmi cenná, a preto chcú 
Bule a Lisa predať prášok NASA. Do cesty sa im ale postavia hrozní zločinci, ktorí im doslova 
kladú brvná pod nohy a deti sa spolu s doktorom ocitnú v situáciách, v ktorých im ide o krk. 
Ktovie ako by to dopadlo ,nebyť vynaliezavosti, statočnosti a kamarátstva troch hrdinov. 

 

                                                                            Pekné čítanie praje Marek Stolárik, VIII.B           
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ÚSPECHY  ŽIAKOV 
 

Úspech Lucie Kmecovej v súťaži Jazykový kvet – Language Flower 2014 
 

Po absolvovaní krajského finálového kola 
"Jazykový kvet" v prednese ruskej poézie a prózy v 
Prešove, ktoré sa konalo dňa 11.4.2014, naša 
žiačka Lucia Kmecová obsadila 1. miesto a 
postúpila do celoslovenského finálového kola. 

Dňa 9.5.2014 v Nitre reprezentovala našu 

školu aj Prešovský kraj a na celoslovenskom kole 
obsadila krásne 2. miesto. 

Luciu na súťaž pripravovala p.uč. Mgr. Anna 
Cvelihárová.  

Blahoželáme! 

 

Pripomenutie z minulého čísla...   

11. 4. 2014 sa konalo krajské finálové kolo 
súťaže Jazykový kvet v CVČ Jána Pavla II. v Prešove. 
Naša žiačka a spolužiačka Lucia Kmecová z VIII. B 
predviedla svoje recitátorské umenie a pekným 
prednesom zaujala porotu, ktorú tvorili porotcovia z 
Inštitútu cudzích jazykov v Bardejove, Inštitútu 
anglistiky a amerikanistiky FF PU, Inštitútu germanistiky 
FF PU v Prešove, a ktorá hodnotila jednotlivé výkony 
súťažiacich. 

Lucia získala 1. a zároveň postupujúce miesto 
na celoslovenské finále v kategórii II. RJ - 
Poézia&Próza ( pripravovala Mgr. Anna Cveliharová)  
a 2. miesto v kategórii II. AJ -  Poézia&Próza ( 
pripravovala Mgr. Andrea Raceková) . Právom jej patrí 
poďakovanie, že našla odvahu naučiť sa náročné texty v dvoch jazykoch, zúčastniť sa súťaže a šíriť dobré 
meno našej školy nie len v rámci okresu, ale aj v rámci kraja a 9. mája  2014  ho bude ďalej šíriť  v Nitre 
na celoslovenskom finále. 
                                                                                                             Mgr. Andrea Raceková 
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Zdravotnícka súťaž 

Naše dievčatá – zdravotníčky B.Nováková, 
V.Ličáková, L.Kmecová, M.Švabová, L.Maníková a V. 
Vaňová si vyskúšali svoje zdravotnícke zručnosti pri 
poskytovaní prvej pomoci a teoretické vedomosti o ČK na 
Okresnej súťaži HMZ-II SČK v Bardejove, kde obsadili pekné 
druhé miesto. Blahoželáme! 

Ing. Stanislava Vavreková 

 

 

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 2014 

Úspešnými riešiteľmi 
Medzinárodnej súťaže 
Matematický klokan 2014 sa na 
prvom stupni stali títo žiaci: 

I.A - Viktória Novotná, I.A - Milan 
Novotný, I.B - Lenka Lazoriková, 

II.A - Nina Vasičkaninová, II.B - Damián Hudák, III.B - 
Dominik Pacinda. 

Úspešnými riešiteľmi na druhom stupni sú  žiaci: 

VIII.B - Marek Stolárik, VII.C - Marek Paľa, IX.C - Aneta 
Bednárová, VI.C - Laura Salokyová.  Blahoželáme ! 

Mgr. Anna Vrabľová, Ing. Eva Babčáková 

 

Janka Hoľpitová na súťaži KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA 

V 12. ročníku celoslovenskej súťaže KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA získala 
Janka DIPLOM za bronzové pásmo v kategórii publicistika. Blahoželáme! 

                                                                                                                  

Šachový turnaj 

Dňa 21.5. 2014 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja, kde 
1.miesto získal Marek Kuchta, VIII.C, 2. miesto Erik Lazorik, VIII.C 
a 3. miesto Damián Kočerha, VI.B. Víťazi školského kola sa 
zúčastnili 26.5. 2014 6.kola školskej šachovej ligy v CVČ 
v Bardejove, kde pekné 3. miesto v skupine C obsadil Erik Lazorik 
z VIII.C.  

Všetkým našim šachistom blahoželáme k pekným umiestneniam!             Mgr. Igor Karol 
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Súťaže z telesnej výchovy  
 

Dňa 2.6. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo 
v atletike, v ktorom naši žiaci obsadili vynikajúce 
umiestnenia: 

Vrh guľou – Michal Čverha, 1.miesto, postup do 
krajského kola 

Hod kriketkou – Miroslava Gregová, 1.miesto, 
postup do krajského kola 

Beh 60 m – Tomáš Juhas, 2. miesto 
Vrh guľou – Marián Vaňo, 3.miesto 

Štafeta 4 krát 60 m – Tomáš Juhas, Marián Vaňo, Kamil Katuščák, Damián Greif – 3. miesto 
V súťaži družstiev skončili dievčatá  na 2. mieste a chlapci na 3. mieste.  
 My im srdečne blahoželáme! 
 

PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD. 
 

 
 

COCA – COLA futbal 
 
 Vo futbalovej súťaži starších žiakov v 2. kole Stropkov, 

Prešov, Raslavice si chlapci vykopali postup do celoslovenskej 
súťaži vo futbale.  

Srdečne blahoželáme! 
 
 

PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD. 
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ŠKOLSKÍ PICASSOVIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Klaudia Čisariková, IV.A 
Ilustrácia 

Alžbeta Marcinová, VI.C 
Ilustrácia 

Zuzana Štiblárová, IV.A 
Ilustrácia rozprávky 

Tamara Palšová, IV.A, Červená čiapočka 

Natália Gdovinová, VIII.B 
Raňajkujeme 

Oliver Varchol, VI.C 
Na Farme 

Iveta Žoltáková, VII.A, Kôň 

Olívia Obšutová, VI.C 
Mama 

Terézia Ferková, VII.A, Ilustrácia 

Daniela Sabolová, VII.C 
Ilustrácia 
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Slávka Vašková VII.B, Ilustrácia 
 

Benedikt Kočamba, VII.A 
Na farme Christopher Dvorčák VI.B 

Ilustrácia 

Matúš Poláček, VI.A 
Na farme 

Marianna Greifová, VI.A 
Moja mama 

Žaneta Vasičkaninová, V.C 
Raňajky 

Natália Gdovinová, VIII.B 
Moja mama 
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1. Kto je autorom knihy Nepodpísaná rozprávka?  

 a/ Martin Rázus                                               b/ Marta Hlušíková  

 c/ Ezop                                                               d/ Ľubomír Feldek  

  

2. Podľa báje bol Daidalos:  

 a/ rímsky pisár                                                 b/ grécky moreplavec  

 c/ grécky staviteľ a sochár                              d/ grécky bájkar  

  

3. Prvú poštovú známku na svete vydali...  

 a/ v USA                                                            b/ na Slovensku  

 c/ vo Veľkej Británii                                        d/ vo Francúzsku  

  

4. Adela Ostrolúcka bola spájaná s...  

 a/ Petrom Modrovským                                    b/ Ľudovítom Štúrom  

 c/ P.O. Hviezdoslavom                                      d/ Jankom Jesenským  

  

5. Slepúch je...  

 a/ had                                                                  b/ jašterica  

 c/ druh huby                                                      d/ hra  

  

6. Najdlhšia európska rieka je...  

 a/ Váh                                                                b/ Dunaj  

 c/ Rýn                                                                d/ Volga  

  

Správne odpovede nájdete na zadnej strane časopisu. 
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Aj majster tesár sa utne ☺☺☺☺ 

 

 

Ako si mám zapamätať koľkého je, keď sa to každý 
deň mení?  

  
 Amerika vznikla tak, že sa    
objavila India. 
 
 

Bohatú vrstvu obyvate ľstva v Ríme tvorili patricijovia 
a chudobnú plejboji.   

 

Ľudovít Štúr bol tak národne 
uvedomelý, že sa ani neoženil. 

 

Teplomer zhotovíme tak, že vezmeme tenkú sklenú rúrku a 
nalejeme do nej trochu Celzia.  

Keď kráčame, tak jedna noha je vpredu a druhá vzadu. 

 

 

Keď včielke nedáme 
pokoj, pustí nám 
švihadlo.  

    

    

Odtlačky prstov pomáhajú zlodeja dezinfikovať.Odtlačky prstov pomáhajú zlodeja dezinfikovať.Odtlačky prstov pomáhajú zlodeja dezinfikovať.Odtlačky prstov pomáhajú zlodeja dezinfikovať.     
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Uhádneš?  

 

Keď sa rozbalí, je to hnedé, keď to spadne, je to bager. Čo je to?  

                                                                 Je to sivé a robí to veľký rámus. Čo je to?  

 Aký je rozdiel medzi ihlou a lokomotívou?  

                                        Prečo má kohút zavreté oči, keď kikiríka?  

 Aký je rozdiel medzi citrónom a topánkou?  

                                            Čo je maximálna vytrvalosť?  

  Čo je maximálna hmla?  

                                         Je to vo fľaši a nedá sa to vytiahnuť. Čo je 
to?  

 

 
Daj písmená do správneho poradia:                                   Vymaľuj si obrázok! 

 

HAODAJ              KAZIME  

ELK                      BLKOJA  

NIALAM              PUTSAAK  

RKIPAPA            OZROHN  

TÓRICN             LAKOBORCI  

VRAMK              NABÁN  
 

 

 

 

Správne riešenie hádaniek a poprehadzovaných písmen nájdeš na zadnej strane časopisu. 
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SMIECHOVINY 
 

 

 

 

Inštruktor v autoškole sa pýta blondínky:  

„ Viete popísať činnosť motora?“  

„ Áno, ale vlastnými slovami: Brrrrmmmmmm, 
brrrrrrrrmmmmm...“  

  

Na sídlisku stretne teta malého chlapca a pýta sa ho:  

„ Chlap če, počula som, že máš novú sestričku. Ako sa 
volá?“  

Chlapček jej odpovedá:  

„ Neviem, ale keď som ja Martin a brat je Mikuláš, tak 
ona bude asi Žilina.“  

  

„Čo tu robíš?“ pýta sa kamarát kamaráta v 
Benátkach.  

„ Som na svadobnej ceste.“  

„ A kde máš ženu?“  

„ Tá už v Benátkach bola...“  

  

Na moste stoja traja, ktorí chcú skočiť.  

Prvý spieva: „Poďme spolu lietať!“  

Druhý spieva: „Pozri, ja už letím!“  

Tretí spieva: „Keď sú dvaja šťastní, nechýba im tretí.“  

Otočí sa a odíde preč.  

 Jakub Pribula, VI.C 
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Keď vyškrtáš všetky písmená, ktoré sa tu nachádzajú viac ako jeden raz, dozvieš sa meno 
jedného vysokého vrchu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    SUDOKU                                                            Koľko trojuholníkov je na obrázku? 

 

 

 

Adela Vavreková, Lívia Ščešňáková, VI. C 

 

O B G I C Z D V F I 

D F K J E M U Q Y K 

R M C O U Y Q L Q A 

D B K J CH Z I U V B 
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Správne riešenia: 

Testík: 

 1.d, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 6.d. 

Vyhodnotenie Medzi nami dievčatami:  

Najviac odpovedí "A" : Si aktívna baba, nerada sa nudíš, máš romantickú povahu a snívať 
tvojimi očami je úžasné!  

Najviac odpovedí "B" : Si "crazy girl". Typické dievča, ktoré chce byť "cool". Pozor však, aby 
ťa nemuseli často chladiť!  

Najviac odpovedí "C" : Si malé dievčatko svojich rodičov, tichá myška túžiaca po láske...  

Najviac odpovedí "D" : Si typ "gazdinky". Šetrná, úsporná, rada  

upratuješ... Niekedy sa však môžeš aj vyblázniť! 68 trojuholníkov 

Útvar: Gerlach 

Poprehadzované písmená: Jahoda, kel, malina, paprika, citrón, mrkva, zemiak, jablko, 
kapusta, hrozno, brokolica, banán  
 

Hádanky: Kinderko.  

Slon skáče cez švihadlo.  

Žiadny, ani jedno sa nedá natrieť na chlieb.  

Chce ukázať sliepkam, že to vie naspamäť.  

Skúste si dať topánku do čaju.  

Čakáš, kým na teba žmurkne volské oko.  

Keď sedí policajt na semafore a vykrikuje farby.  

Vofľašník nevytiahnuteľný.  
 

Na obrázku je 68 trojuholníkov. 

 

  

  

  
 


