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Milí čitatelia! 

Ani sme sa 
nenazdali a začiatok 
školského roka je v 
nedohľadne za nami. Pred 
sebou máme najkrajšiu 
časť roka, nielen toho 

školského. Každý z nás vie, že hovorím o 
Vianociach, ktoré nám už klopú na dvere.  

Dovtedy sa však musíte snažiť 
usilovne pracovať, aby ste celé vianočné 
prázdniny nesedeli iba nad knihami. 
Prázdniny si predstavujeme rôzne, 
lyžovačka, návšteva starých rodičov alebo 
len sladké ničnerobenie. Všetci sa však 
najviac tešíme na ten jediný deň 24. 
december, kedy si pod stromčekom nájdeme 
mnoho prekvapení. Vianoce však nie sú len 
o darčekoch. Aspoň počas týchto dní by sme 
mali byť na seba milší, viac si všímať 
svojich spolužiakov, byť pozornejší na 
hodinách, snažiť sa robiť veci najlepšie ako 
vieme. Bolo by však veľmi pekné, keby sme 
sa takto nesprávali iba počas týchto dní, ale 
po celý rok. Pevne verím, že sa nám to 
spoločnými silami podarí. Teraz nás však 
spolu čaká ešte pár náročnejších školských 
dní, ktoré vám umožnia opraviť si známky a 
s pohodou začať oddychovať. 

Preto vám všetkým želám veľa síl do 
týchto dní, príjemné prežitie skoro troch 
prázdninových vianočných týždňov, veľa 
krásnych zážitkov, pohody a, samozrejme, 
zaujímavé čítanie nášho 1. vydania 
Školských stôp. 

Mgr. Valéria Semanová 
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Zo života školy 
Zoznamovací pobyt žiakov 5.ročníka v Kežmarských Žľaboch 

  
Začiatkom septembra sme sa všetci piataci zúčastnili 

zoznamovacieho pobytu v Kežmarských Žľaboch. Išli sme tam 
s cieľom lepšie sa spoznať nielen s novými spolužiakmi, ale aj 
s našimi novými učiteľmi. Čas strávený v tomto príjemnom 
prostredí s krásnou prírodou sme venovali spolu so svojimi 
učiteľmi rôznym športovo-zábavným ,vedomostným hrám a  išli 
sme aj na zaujímavú turistickú vychádzku v tomto malebnom 
prostredí. Na základe týchto aktivít sme sa naozaj lepšie spoznali 
a upevnili si naše kamarátske vzťahy.   
O tom, že takáto forma zoznamovania sa nám páčila, svedčí aj 
naša spokojnosť a príjemné zážitky, ktoré sme si z Chmeľovej 

odniesli.  
Tatiana Jurčišinová, V.A 

 

VÝSTUP NA ZBOJNÍCKU CHATU 

V stredu 17.9.2014 sme sa s našimi učiteľmi vybrali na túru do 
Vysokých Tatier. Naším cieľom bola Zbojnícka chata, ktorá leží 1 960 m n. 
m. Spolu s páni zástupkyňou Gabužďovou, pánom učiteľom Balšajom 
a pani učiteľkou Stolarikovou sme s úsmevom na tvári kráčali kilometer 
po kilometri. Aj počasie nám prialo. Cestou na chatu sme stretávali mnoho 
turistov či už zo Slovenska, Maďarska alebo Česka, ktorí sa snažili nás 
povzbudiť. Keď sme dorazili na Zbojnícku chatu, tak sme si povedali, že ten 
výstup stál za to, pretože pohľad na Tatry  bol z nej  úchvatný a nádherný. 
Zostup z chaty bol plný smiechu, zábavy, vychutnávania si krás tatranských 
vrchov a štítov, ale aj radosti domov na konečný oddych. 

 Všetci sa tešíme na ďalšie takéto túry v prírode. 

        Klára Hudá, VIII.C  

 

BEH ULICAMI RASLAVÍC 

Dňa 28. septembra 2014 sa konal tretí ročník 
„Memoriálu Jozefa Kovalčína“, významného rodáka 
z Raslavíc, ktorý zostáva pre obec Raslavice pýchou 
svojimi atletickými výkonmi. Organizátormi tohto 
podujatia boli Základná škola v Raslaviciach, OZ Modrý 
motýľ a  Obec Raslavice.  

Prítomných bežcov privítal riaditeľ ZŠ 
v Raslaviciach, Mgr. Igor Drotár. Akcie sa zúčastnilo skoro 100 súťažiacich. Svojou účasťou prišli športovcov 
povzbudiť aj ich rodinní príslušníci. Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie ako ruka v ruke pre deti materských 
škôl s rodičmi, alebo novinka pod názvom “fartlek“ – beh voľnou technikou. Účastníci behu dostali pozornosti od 
sponzorov. Prví traja na stupni víťazov v kategórii dospelých boli odmenení finančnými cenami a v kategórii žiakov 
to boli hodnotné vecné ceny. Víťazov jednotlivých kategórií dekoroval p.uč.Balšaj. Celé podujatie moderovala Mgr. 
Alena Majdová, ktorá zároveň spríjemňovala atmosféru dobrou hudbou.   

S priebehom tretieho ročníka „Behu ulicami Raslavíc“ boli spokojní aj jeho organizátori, ktorí sa tešia na 
ďalšie ročníky tohto podujatia.            Redakcia 
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VÝLET V PARÍŽI 

Všetko sa to začalo pred dvomi rokmi, keď sme pod 
vedením p.uč. Mgr. Moniky Balážovej vyhrali celoslovenské 
kolo v súťaži Supertrieda, kde hlavnou cenou bol výlet do 
Paríža. Ten nakoniec organizátori súťaže zrušili, no náš pán 
riaditeľ nám sľúbil, že my do toho Paríža aj tak pôjdeme. A tak 
po dvoch rokoch čakania  prišiel ten dlho očakávaný deň D -  
deň odletu. Bezpečne sme sa dopravili na letisko do Krakova, 
odkiaľ sme leteli necelé 2 hodiny do nášho vysnívaného Paríža. 
Z priestorov letiska nás autobus doviezol do hotela, kde sme si 
oddýchli, vyspali a načerpali dostatok síl na nadchádzajúce dni. 
Prvou zastávkou nášho pobytu boli prekrásne záhrady vo 
Versailles, kde sme sa prešli po areáli. Tu ma okrem iného 
zaujalo jadro zámku, ktoré tvoril mramorový dvor. Z Versailles 
sme sa vlakom dopravili k najznámejšej pamiatke Paríža - 
Eiffelovej veži. Nezostali sme len na prízemí, ale lákal nás 
pohľad na Paríž aj z druhého poschodia Eiffelovky. Z tohto 
poschodia bolo krásne vidieť aj Víťazný oblúk, ktorý bol našou 
ďalšou zastávkou. Od Eiffelovky nás metro priviezlo k 
Víťaznému oblúku, kde vedie ulica Champs- Elyssés. Fotiek 
nebolo nikdy dosť. „Cvak, cvak“ bolo počuť aj pri Louvri - 
sklenenej pyramíde. Deň sme ukončili skvostom Paríža, 
známym ako katedrála Notre-Dame, kde podľa legendy pôsobil Quasimodo - zvonár zjavom odpudivým, ale 
srdcom dobrotivým. Plní emócií sme zaľahli do postelí v hoteli. Posledný deň nášho výletu patril  Disneylandu. 
Okolo nás sa prechádzali rôzne rozprávkové postavy. Najviac ma zaujala plavba   po umelo vytvorenej rieke na 
loďkách, cesta disneyovským vlakom, rýchla jazda v baníckych vozoch a iné zábavné atrakcie. Po návšteve 
Disneylandu naša cesta bola opäť namierená k nočnej Eiffelovej veži. Bola vysvietená miliónmi malých žiaroviek. 
Úžasný pohľad! Naše nohy zvládli aj cestu do baziliky Sacré-Coeur, ktorá náš deň zakončila. Posledné chvíle nášho 
výletu patrili baleniu a návšteve Pantheónu - hrobky 42 osobností Francúzska.  

Cesta domov uplynula veľmi rýchlo. Každý z nás sa tešil na svoj domov a na to, ako to všetko vyrozpráva 
svojím blízkym. Bol to úžasný výlet, na ktorý budem ešte dlho spomínať. 

                                                                                         Peter Vaňo, VII.C 
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LETOVÉ UKÁŽKY DRAVCOV 

Ako vyzerá orol, sup, haja, kuvik, výr a mnohé iné 
dravce, ktoré môžeme pozorovať v prírode,  predstavili 
našim žiakom dňa 18.9.2014 členovia spoločnosti na 
ochranu dravých vtákov ZAYFERUS z Českej republiky. Mali 
sme možnosť vidieť dravcov aj pri lietaní a chytaní koristi 
a dokonca, tí najšikovnejší si mohli zasúťažiť a za odmenu 
mohli svojho dravca nakŕmiť a vypustiť k letu. Bol to veľmi 
zaujímavý a pútavý zážitok.  

Michal Sabol, VIII.C 

 

 

 

 

 

EXKURZIA V PREŠOVE 

Dňa 23.9.2014 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie 
o živote nočných dravcov- netopierov v EkoParku Holá Hora 
v Prešove, ktorú organizovala p.uč. Ing. Anna Rákošová. Ráno 
o deviatej sme nasadli do autobusu, ktorý nás odviezol na naše 
vytýčené miesto. Po príchode sme sa ocitli v krásnom prostredí 
s množstvom zelene, zvieratiek, vtáctva a tvorivých dielní. Najprv 
nám porozprávali zaujímavé informácie o netopieroch a potom sme si išli poobzerať zvieratká a vyšantiť sa na 
preliezkach. Kto bol hladný, alebo smädný mohol si tam aj niečo kúpiť. Bola to zaujímavá exkurzia, ktorá nám 
pootvorila dvere do života týchto zaujímavých živočíchov.               

                       Daniela Vaňová, V.A 

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU V BARDEJOVSKEJ KNIŽNICI 

Dňa 9.10.2014 sa žiaci VI.C vybrali s. p. uč. 
Semanovou a p. uč. Hiščarovou  na besedu  so známou 
spisovatelkou Gabrielou Futovou, ktorá sa uskutočnila 
v Knižnici D. Gutgesela v Bardejove. Žiaci zistili, že 
spisovatelia môžu byť veľmi milí a zaujímaví ľudia, ktorí 
dokážu odpovedať na každú zvedavú otázku. Gabriela 
Futová rozprávala o svojich knihách, ba porozprávala aj 
o sebe a svojej rodine. Hodina strávená v jej 
prítomnosti nás presvedčila, že čítať knihy sa oplatí. 
Pomocou nich sa môžeme preniesť do sveta snov 
a fantázie, môžeme sa stretnúť so zaujímavými 
hrdinami a zažiť neobyčajné príbehy. 

Mgr. Valéria Semanová 
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METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV CUDZÍCH JAZYKOV 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“. Nie nadarmo sa o 
tom hovorí v známom prísloví.  Ani Základná škola v Raslaviciach 
na dôležitosť výučby cudzích jazykov nezabúda.  

Dňa 3. októbra sa tu pri príležitosti  Európskeho dňa 
jazykov uskutočnil Metodický deň učiteľov cudzích jazykov, ktorý 
otvoril riaditeľ školy, Mgr. Igor Drotár.  Zúčastnili sa ho aj 
vyučujúce zo ZŠ Vinbarg  v Bardejove a ZŠ v Malcove. Európsky 
deň jazykov je  jazykové podujatie, ktorým sme sa zapojili do 
celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe pri 

príležitosti European Day of Languages.  

Tento deň sa oslavuje 26. septembra a všetky aktivity 
a podujatia majú za cieľ podporiť zachovanie jazykovej 
rozmanitosti, nakoľko jazyková rozmanitosť je prvkom 
interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého 
kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Cieľom je takisto 
podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách aj mimo 
škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom 
mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a 
skúseností.  

Vyučujúce cudzích jazykov ZŠ v Raslaviciach si pre žiakov pripravili množstvo aktivít, ktoré boli zárukou 
príjemne stráveného jazykového dopoludnia. Po vypočutí rozhlasovej relácie venovanej jazykom si žiaci zmerali sily 
v Jazykovom kvíze. Nasledovali prednášky o vybratých európskych krajinách, ktoré odprezentovali žiaci 9. ročníka 
v jazykoch anglický, nemecký a ruský svojim mladším spolužiakom. Žiaci prvého stupňa vyrábali matriošky a zabavili 
sa pri sledovaní každému dobre známej nezbednici Máši v ruskom jazyku. Piataci vyrábali vlajky štátov EÚ, šiestaci 
Stromy pozdravov. S výrobou štvorjazyčného slovensko-anglicko-nemecko-ruského slovníka sa popasovali žiaci 
siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. A ako odmena na všetkých  čakala tanečná škola, kde sa žiaci oboznámili 
so základmi historického English country dance a tí najmenší to roztočili s   Come on and Jump!  

Sme radi, že našu školu poctil svojou návštevou Mgr. Roman Čančinov, zástupca vydavateľstva Oxford, ELT 
konzultant na Slovensku, ktorý s našimi deviatakmi diskutoval na témy ako je využívanie zdrojov na Internete pri 
učení sa angličtiny, prečo sa učiť slovíčka alebo prečo čítať knihy v angličtine. Takisto svoje odborné rady poskytol 
aj vyučujúcim  cudzieho jazyka, ktoré sa zúčastnili metodického dňa. Európsky deň jazykov vyhodnotili učitelia aj 
žiaci ako skvelý, poučný ale hlavne zábavný.  

Na budúci rok si ho určite zopakujeme znova. Teší nás hlavne to, že si uvedomili, aký veľký význam má 
učenie sa cudzích jazykov,  a že učiť sa dá aj ináč -  zábavne, netradične a s úsmevom na tvári . Nám už zostáva len 

popriať žiakom veľa chuti pri učení sa cudzích jazykov a veriť, že sa doňho pustia s ešte väčším nasadením a elánom 

.      
Mgr. Andrea 

Raceková 
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EXKURZIA DEVIATAKOV V MARTINE 

Naši deviataci absolvovali 14. októbra 
prekrásnu exkurziu v Martine, ktorú zorganizovala 
p.uč. Iveta Háberová. O piatej ráno sme nasadli na 
vlak a už o pol desiatej sme dorazili do Martina. Po 
vystúpení z vlaku sme prešli námestím okolo 
Národného domu, Slovenského komorného divadla a 
vošli do domu Matice Slovenskej. Tam nás zaujala 
výstava a prednáška o slovenskej literatúre od 
svätého Cyrila a Metoda až po prvú svetovú vojnu. Po 
prednáške nasledovala audiovizuálna prezentácia o 
prvej svetovej vojne a o živote spisovateľov počas nej. 
Potom sme sa pozreli na výstavu s názvom Krvavé 

sonety, v ktorej sa okrem iného nachádzajú aj zaujímavé, kreslené príbehy slovenských námorníkov z prvej 
svetovej vojny. Keďže sme už boli všetci hladní, išli sme na námestie, kde sme si kúpili niečo pod zub  a nejaké 
suveníry svojim najbližším. Najedení sme sa potom presunuli na Národný cintorín, kde sú pochované mnohé 
významné osobnosti. Po návšteve cintorína sme ešte nakukli do Slovenskej národnej knižnice a utekali na vlak. 
Domov sme prišli o pol desiatej večer.  

Exkurzia sa vydarila a už sa tešíme na ďalšiu.     Marek Stolárik, IX.B   

 

NÁVŠTEVA SESTRIČIEK V KLÁŠTORE SV.JOZEFA 

Dňa 14.10.2014 žiaci II.A a II.B triedy 
spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Annou 
Vrabľovou a Mgr. Annou Balážovou navštívili 
sestričky pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším“. 
V súčasnosti tu pôsobí ženská rehoľa „ 
Kongragácia sestier Božského vykupiteľa“, kde žije 
14 sestričiek v dôchodkovom veku a 5 mladších, 
ktoré sa starajú o staré a choré sestričky. Žiaci sa 
na stretnutie veľmi tešili. Poďakovali sa 
sestričkám za to ,že pomáhajú chorým, ľuďom v 
núdzi a za ich modlitby. Prichystali si pre ne aj 
malé skromné darčeky. Nastalo aj  vzájomné 
predstavovanie, ale  niektoré mená sestričiek  boli 
pre deti  ťažko zapamätateľné .Žiaci si prichystali 
aj farebné srdiečka, na ktorých mali svoje mená, ktoré odovzdali sestričkám s prosbou o modlitby. To isté urobili aj 

sestričky. Napísali si na srdiečko svoje meno s prosbou o 
modlitbu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať staršie sestričky 
ako sa tešili, navzájom si ukazovali a čítali mená na 
srdiečkach, za ktoré deti sa budú modliť. 

Bolo to veľmi milé a obohacujúce stretnutie. 
Zaželali nám lásku, pokoj duše, chuť do modlitby a k 
plneniu si povinností. 

                                                                                                   
                 Mgr.Anna Vrabľová 
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                                      DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

Isté slovenské porekadlo hovorí: „Povedz mi, čo ješ a ja 

ti poviem, ako dlho budeš žiť.“  Nepochybne jednou z 
najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, 
na ktorú sa často zabúda. No práve október je mesiac, kedy si 
ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta pripomínajú Svetový deň 

zdravej výživy. Aj vďaka tomuto dňu sa mnohí rozhodnú 
intenzívnejšie zaoberať myšlienkou správnej výživy, ktorá sa 
významnou mierou podieľa na zdravotnom stave ľudí a je 
hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších 
ochorení. Najmä v detskom veku ovplyvňuje zdravý rast a vývin.  

Uvedomili sme si, že život a prostredie školy sa môžu 
stať hybnou silou podporujúcou zdravie, ktoré je naším najväčším 
darom. I z tohto dôvodu sme v našej škole tento významný deň 

nemohli opomenúť a už po tretíkrát s jeseňou vôní ovocia a zeleniny pripravili akciu Zdravý životný štýl 
školopovinných detí, pričom pri naplnení obsahu tohto dňa sme vychádzali z Národného programu ozdravenia 
výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Národného programu prevencie obezity. Podujatie sa uskutočnilo 17.10. 
2014 pod vedením koordinátorky PhDr. Oľgy Guľovej pre žiakov 5. – 9. ročníka.  

Netradičnosť a pestrosť programu tohto zaujímavého dňa potvrdzujú napr. prednášky zamerané na 
zdravú výživu školopovinných detí a správne držanie tela, ktoré predniesli pracovníčky Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Bardejove, v školskej jedálni nám deviataci spolu s p. uč. Ing. Annou Rákošovou a p. uč. 
Mgr. Lenkou Mačákovou pripravili veľmi chutné ovocno – zeleninové pokrmy, ktoré mohli žiaci ochutnať a mnohí 
z nich zistili, že to „nie je až také hrozné“  jesť aj trošku zdravšie, o kreativite našich žiakov svedčí aj plagátová 
propagácia zdravého životného štýlu, na ktorú dohliadala  p.uč. Mgr. Anna Cvelihárová. Keďže pre zdravie človeka 
je dôležitý pohyb, tak ten si žiaci mohli užiť pri pohybovo – zábavných aktivitách pod vedením p. uč. Mgr. Danky 
Stolárikovej, ale aj spolu s triednymi učiteľmi, keď absolvovali chôdzu ulicami Raslavíc. Dokumentovanie priebehu 
tohto dňa v podobe videozáznamu zabezpečovali žiaci 9. ročníka.  

Tento výnimočný deň  obohatil žiakov našej školy o mnoho cenných poznatkov z oblasti zdravého 
životného štýlu  a pripomenul im, že zdravá výživa je základ zdravia. 

Mgr. Valéria Semanová  

                                                                                                      

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU MARTOU HLUŠÍKOVOU 

V stredu 22. októbra 2014 navštívila našu školu vzácna 
návšteva. Bolo nám potešením, že sme mohli medzi nami 
privítať spisovateľku pre deti a mládež Martu Hlušíkovú. Pani 
spisovateľka prišla našim žiakom porozprávať o svojom detstve, 
školských časoch, súkromnom živote, ale hlavne o tom, ako 
vznikajú jej knihy, kto ich ilustruje a podobne.  

V úvode naše žiačky položili pani spisovateľke zopár 
otázok z jej osobného aj profesionálneho života, ktorým viesť 
rozhovor s pani spisovateľkou pomáhala aj p.uč. Mgr. Slávka 
Liščinská, organizátorka tohto podujatia. Potom si naše žiačky 
pripravili pre pani spisovateľku súťaže v štýle Máme radi 
Slovensko ako napr. grilovanie či slepá mapa, vďaka ktorým nám tiež pootvorila dvere do svojho súkromia. Pani 
spisovateľka nám prečítala i ukážku zo svojej obľúbenej knihy. V závere tohto príjemného stretnutia bola pani 
spisovateľka obdarená aj peknými darmi, pretože začiatkom októbra oslávila narodeniny a naši žiaci jej pri tejto 
príležitosti zaspievali narodeninovú pesničku. 

Beseda sa všetkým páčila, dôkazom toho boli úsmevy na tvárach našej vzácnej návštevy, ale i žiakov, ktorí 
si domov odniesli zážitky s pani spisovateľkou. 

Mgr. Valéria Semanová 
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NETRADIČNÁ ČESKOSLOVENSKÁ OLYMPIÁDA 

Dalo by sa povedať, že skoro do roka a do dňa od podpísania 
zmluvy o vzájomnej družobnej spolupráci medzi ZŠ v Raslaviciach a ZŠ 
Troubky, navštívilo 25 žiakov zo siedmych ročníkov zo ZŠ v Raslaviciach, 
družobnú školu Troubky. Obec Troubky, ktorá sa rozkladá cca 8 km 
juhozápadne od Přerova, ležiaca na sútoku riek Moravy a Bečvy s počtom 
2030 obyvateľov sa stala v dňoch od 20.10.2014-24.10.2014 domovom 
trom slovenským učiteľom Mgr. Anne Vrabľovej, Mgr. Alene 
Jančíkovej, Mgr. Jaroslavovi Gerberymu a ich žiakom. Počas celého 
týždňa prebiehali vedomostné a športové súťaže žiakov budované nie na 
vzájomnom súperení škôl, ale na súperení zmiešaných československých 
družstiev. Počas behu Troubkami, žiaci spoznávali nielen obec, ale pri 
jednotlivých disciplínach plnili úlohy z MAT, SJL, ANJ, DEJ, 
PRI,CZJ,.....Netradičné športové hry prebiehali aj v športovej hale TJ Sokol. 
Žiaci malo možnosť spoznať mesto Přerov, kde navštívili múzeum 
J.A.Komenského a Olomouc, kde sa mohli zoznámiť s historickými 
skvostami tohto mesta / stredoveký orloj, 23 metrov vysoký stĺp zapísaný 
do zoznamu UNESCO.../. Záver týždňa patril vyhodnoteniu tejto 

netradičnej československej olympiády. Zaznela česká a slovenská hymna. Vytvorili sa krásne priateľstvá. Slzy 
radosti a plač na rozlúčku. Týždeň plný emócií. Tak ako pred 25. rokmi. Veď spojili sme rozdelené.  

Všetci sme prežili krásny týždeň, plný nezabudnuteľných zážitkov, skúsenosti a nových poznatkov. 
Poďakovanie patrí celému kolektívu ZŠ Troubky za ich milé prijatie a vytvorenie príjemnej atmosféry počas celého 
pobytu.                                                

                                                                                                        Mgr. Anna Vrabľová 
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 POSLANECKÝ SĽUB 

Dňa 29. Októbra 2014 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.      
  

Mgr. Bibiána Mačáková 
 

 

    STRETNUTIE ŽIAKOV ŽIACKÉHO PARLAMENTU S DÔCHODCAMI 
 

Koncom októbra sa uskutočnilo stretnutie našich žiakov s dôchodcami z obce Raslavice Pod vedením 
koordinátoriek žiackeho parlamentu mali žiaci pripravení kultúrny program a taktiež sa postarali aj o občerstvenie 
pre dôchodcov. Počas celého stretnutia prebiehala konverzácia medzi dôchodcami a žiakmi. Žiaci boli zvedaví na 
školský systém v minulosti, ale aj na život dôchodcu v prítomnosti.  

Po skončení tohto príjemného popoludnia sme sa dohodli na ďalšej  spolupráci a ďalších stretnutiach 
v budúcnosti s raslavickými dôchodcami. 

Mgr. Bibiána Mačáková 
 
 

VYROBME SI ŠARKANA 
 
Dňa 6.11.2014 sme si spríjemnili popoludnie zaujímavou 

akciou s názvom Vyrobme si šarkana, ktorú zorganizovali p.uč. Mgr. 
Anna Cvelihárová a p.uč. Mgr. Alena Jančíková. Po privítaní nás 
pani učiteľky oboznámili s priebehom akcie a možnosťami výroby 
šarkanov. Samotná výroba prebiehala v radostnej pracovnej 
atmosfére, v pozadí ktorej nám vyhrávali aj pekné pesničky. 
K dispozícii sme mali dostatok materiálu, či už to boli výkresy, 
lepidlá, špagáty, fixy. Vytvorili sme naozaj pekných šarkanov, 
s ktorými sme sa aj odfotili. Naše šarkanove výtvory sme si buď 
zobrali domov, alebo si skrášlili nimi naše nástenné noviny 
v triedach.  

Zúčastneným žiakom sa toto tvorivé popoludnie páčilo 
a tešíme sa už na ďalšiu takúto akciu. 

Laura Salokyová, VII.C 
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ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRE ŽIAKOV 2. AŽ 5. ROČNÍKA ALEBO 
 „ V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH “ 

V jedno 
stredajšie popoludnie, 
19.11. 2014, si p.uč. 
Slávka Liščinská 
a p.uč. Danka 
Stolariková pripravili 
pre našich žiakov 
zaujímavú čitateľsko – 
pohybovú akciu, ktorá 
sa uskutočnila 
v telocvični. Čitateľský 
maratón bol 

odštartovaný 
pohybovou riekankou IKA – TIKA GYMNASTIKA. Potom žiaci – maratónci vytvorili dvojice a tie dostali knihu 
s názvom Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Žiaci začali čítať prvý príbeh Ako si psíček a mačička umývali dlážku. 

„Umývanie dlážky“ vystriedala hudobno – pohybová aktivita SOCHY. Sochy sa znovu premenili na čítajúce dvojice. 
Čitateľský maratón pokračoval naháňačkou, kde v cieľovej rovinke si čítali príbeh Ako to bolo na Vianoce. Čítanie sa 
ukončilo rôznymi športovými aktivitami, pri ktorých sa žiaci mohli do sýtosti vyšantiť.  

Žiakom sa takto strávený popoludňajší deň veľmi páčil o čom svedčia aj ich reakcie: „Bol to pekný deň plný 
zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalší čitateľský maratón.“  

Mgr. Slávka Liščinská 

POPOLUDNIE S BIBLIOU 

Je piatok koniec týždňa, víkend, čaká oddych od pracovných 
povinností. V nedeľu sa začína advent – očakávanie, jasný znak že 
Vianoce sa nezadržateľne blížia. Učitelia na našej škole sa rozhodli že 
prípravu na Vianoce nezačnú nákupmi ani upratovaním, ale spoločným 
posedením pri Svätom Písme.  Vo svojom voľnom čase sa zišli 
v hojnom počte, aby sa zamýšľali nad posolstvom Biblie, poznávali ju 
a načerpané pravdy z nej preniesli do svojho života a okolia. 
Popoludnie s Bibliou viedol učiteľ Vladimír Saloky. Stretnutie sa začalo 
vzývaním Ducha Svätého. Pokračovalo prednáškou na tému Sv. písmo 
a vybrané kapitoly knihy Genezis, nasledovali modlitby žalmov a katechéza.  

Nakoniec bolo zdieľanie postrehov a myšlienok a záver pri spoločnom stole – agapé.  

Mgr. Vladimír Saloky 

 

MIKULÁŠ NA NAŠEJ ŠKOLE 

Tak ako každý rok, aj tento školský 
rok našu školu navštívil 5.decembra 2014 
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.    Redakcia 
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NOC ČÍTANIA BIBLIE 

Podobne ako učitelia pred adventom aj žiaci 
našej školy sa počas adventu v piatok popoludní a aj 
cez noc až do soboty rána stretli pri zamýšľaní sa nad 
hodnotami, ktoré nám ponúka Biblia. Uskutočnil sa 
už 5. ročník „Noci čítania Biblie“. Čítali sa knihy 
Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov.  

Spoločnou témou bolo „putovanie a rodina“ 
pod ochranou Božou a dôverou v neho.  Spolu 54 
detí v dvoch skupinách  za účasti 10-tich pedagógov 
sa zamýšľali nad dôverou Jozueho pri putovaní do 
zasľúbenej zeme, nad usilovnosťou poctivosťou 
a zmyslom pre rodinu Tobiho a odhodlaní, láske 
a spolupatričnosti apoštolov a prvých kresťanov.  

Na nočnom bdení sa zúčastnili aj piati žiaci 
s p. uč. Kristínou Semánkovou zo ZŠ v Hertníku, aby v budúcnosti aj sami uskutočnili tento zmysluplný projekt. 
Okrem čítania si žiaci mohli pozrieť aj film, vypočuť katechézu, zažiť spoločnú večeru pri ktorej sa zamýšľali nad 
hodnotami rodiny a zúčastniť sa na sv. omše v kostole, kde mali možnosť dostať darček od sv. Mikuláša. Nakoniec 
žiaci nakreslili obrázok toho, čo ich z Biblie najviac zaujalo. 
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PASOVANIE PRVÁKOV 
 

Dňa 5.12.2014 sa o 9.00 uskutočnilo na našej škole  „Pasovanie 
prvákov“.  
Táto slávnosť mala na škole premiéru a veríme, že  žiacky školský parlament 
založil touto slávnosťou novú tradíciu.  

Naši prváci boli prijatí do cechu „Žiakov – školákov“. Pred prijatím do 
tohto cechu boli vyskúšaní zo šikovnosti a bystrosti. Potom slávnostne zložili 
prísahu a za asistencie kráľa, šaša a jeho pomocníkov boli pasovaní do žiackeho 
cechu.  

Prísahu zložili za prítomnosti pána riaditeľa Igora Drotára a jeho 
zástupkýň Viery Pelákovej a Gabriely Gabužďovej. Pán riaditeľ  žiakom – 
prvákom zablahoželal a povzbudil ich pred dlhoročnou prácou školáka. Na 
pasovaní prvákov sa zúčastnili aj žiaci 1. stupňa so svojimi triednymi učiteľkami. 
Pasovaných bolo 19 prvákov. 

Za príjemnú atmosféru ďakujeme aj p.uč. Majdovej, ktorá túto slávnosť okrášlila peknou hudbou, p. uč. 
Racekovej a Mačákovej za výbornú réžiu a žiakom ŠŽP za zábavné sprevádzanie celým programom.  

Mgr. Antonia Novotná 

 

AKO BY VYZERAL MÔJ ŠKOLSKÝ DEŇ PRED 100 ROKMI 

 Bol utorok 9. decembra 2014, 

ale nebol to obyčajný utorok. Naša 

trieda cestovala v čase. Ocitli sme sa 

v škole pred 100 rokmi. Už večer 

predtým sme sa veľmi tešili. 

 Ráno sme prišli do školy 

oblečení ako kedysi. Dievčatá mali šaty 

a kroje, chlapci široké nohavice, košele, 

klobúky a baranice, a aj naša pani 

učiteľka vyzerala ináč. 

  Vypli sme svetlo a zapálili sme 

si lampášiky. Na umývanie rúk sme 

používali vodu, ktorú sme si „židlikom“ 

naberali z vedra. Priniesli sme si staré 

maľované hrnčeky, z ktorých sme pili šípkový čaj, ktorý nám uvarili naše tety kuchárky. Všetci sme pripravili pre 

triedu niečo na desiatu : domáci chlieb s masťou a cibuľou, lokše, kysnuté koláče, medovníčky, oblátky s medom. 

Nechýbali orechy, sušené jablká a slivky.  

 Čítali sme si z knihy Jano od spisovateľa Fraňa Kráľa. Úlohy sme písali na papier obyčajnou ceruzkou : 

tvorením viet sme hádali, čo znamenajú nárečové slová, ako napr. bambuchačka, okoštuj, blajvas, smačne, cajger, 

sprobujem, atď.. Vznikali aj veľmi zaujímavé a smiešne vety, keďže sme niektoré slová nepoznali. Taktiež sme na 

tieto slová vytvárali matematické slovné úlohy.  

 Veľmi nás potešilo, keď k nám na hodinu prišiel pán riaditeľ a pani zástupkyne. Aj ich sme vyskúšali zo 

šarišských slov – zvládli to na jednotku! 

  Zistili sme, že v minulosti to deti v mnohom určite nemali také ľahké ako my, no napriek tomu tento deň 

bol pre nás skvelým a nezabudnuteľným zážitkom. 

Mgr. Nataša Harčariková 



ŠKOLSKÉ STOPY č.1          ROZHOVOR   2014/2015 

13 

 

 

V 1.čísle nášho školského časopisu sme sa rozhodli urobiť interview s pani zástupkyňou Mgr. 
Vierou Pelákovou, ktorá nám niečo prezradila aj zo svojho súkromia. 

Vizitka pani zástupkyne Mgr. Viery Pelákovej: 
-zvláštne znamenie-  nemám, ale niekedy som poverčivá 
-obľúbená farba – modrá a hnedá 
-obľúbené jedlo- všetko, čo je dobre pripravené 
 
Redaktor:  Ako ste vnímali školu, keď ste boli študentkou? 

P. zástupkyňa Mgr. V. Peláková: Zo začiatku, ako žiačka, ako nutnosť, ale neskôr ako študentka SŠ a 
VŠ som školu mala rada vďaka obľúbeným predmetom, dobrým učiteľom a ešte lepším spolužiakom. 

 Redaktor: Čo vás viedlo k profesii učiteľky? 

P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Rozhodla som sa na strednej škole, kde som mala vynikajúceho 
učiteľa dejepisu a láskavú triednu učiteľku, ktorá s nami riešila každý náš problém. Ich práca sa mi páčila 
a neskôr sa stali pre mňa vzorom. 

Redaktor: Ako dlho pracujete v školstve a ako dlho v pozícii zástupkyne? 

P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Od skončenia VŠ, najprv na SPTŠ a potom v ZŠ v Raslaviciach a 
ako zástupkyňa od roku 2001. 

Redaktor: Ako by ste čo najstručnejšie charakterizovali ZŠ v Raslaviciach? 

P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Najstručnejšie? Ako najlepšiu. 

 Redaktor: Čím ste chceli byť ako malé dievča? 

 P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Všetkým možným, aj učiteľkou. 

 Redaktor: Mávate strach alebo trému pred niečím novým? 

P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Strach asi nie, ale rešpekt mám pred všetkým, 
čo je nové a mne zatiaľ neznáme. A trému mám skoro stále. 

Redaktor: Ako zvyknete tráviť voľný čas? 

P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Väčšinou s rodinou, priateľmi, rada cestujem, 
čítam. 

Redaktor: Čo vám v živote robí najväčšiu radosť? 

P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Posledné dva roky je to moja vnučka. 

Redaktor: Čo by ste popriali žiakom a učiteľom našej školy v novom školskom roku?             

 P. zástupkyňa Mgr. Viera Peláková: Veľa pozitívnej energie, žiakom prajem dobrých, trpezlivých, 
motivujúcich učiteľov a učiteľom zodpovedných, usilovných a poznania chtivých žiakov.      

Redaktor: Pani zástupkyňa, ďakujeme vám za rozhovor.        Oliver Varchol, VII.C  
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 1. december, 5. december, 6. december... 
... mesiac, ktorý má svoje osobité čaro. 

Najmä deti sa tešia a takto odrátavajú, koľko dní 
ešte zostáva do Vianoc. 

No najskôr je tu sviatok sv. Mikuláša, až 
potom sa rozžiari jagajúci stromček. Nielen deti, 
ale aj dospelí často spomínajú tieto dni. Vracajú 
sa do čias svojho detstva, kedy v kuchyni všetko 
rozvoniavalo vanilkou, škoricou či medom. Celé 
predvianočné obdobie bolo plné zvykov, ktoré už 
dnes mnohí ani nepoznajú. 

Po Kataríne, na Ondreja už bol adventný 
pôst. Bolo to štvortýždňové  obdobie pred 

Vianocami. Vtedy boli zakázané zábavy, svadby, nesmelo sa tancovať. Počas pôstu sa šetrilo. Na raňajky 
sa pil iba čaj a jedol sa chlieb s maslom. Na obed to bola polievka z fazule, šošovice či hrachu. Na večeru 
boli zväčša pečené zemiaky s kyslou kapustou. Rodina sa večer schádzala, rozprávali sa zaujímavé 
príbehy, rozprávky. 

Prvým zimným sviatkom bol Mikuláš. Ľudová riekanka hovorí:„...a na toho Mikuláša, celá zima 
naša...“. Po dedine chodil Mikuláš, v ruke mal zvonec a rozdával deťom orechy, jablká, ale i čierne uhlie 
či cesnak. 

13.decembra je Lucie. V tento deň sa dievčatá zahalili do bielych plachiet, v ruke mali kríž a 
chodili po dedine. Navštevovali domácnosti, dostávali múku, mak, orechy, vajcia, lekvár. Z týchto 
surovín potom upiekli koláče, ktoré potom zjedli s mládencami. Tí sa tak mohli presvedčiť, či 
sú súce na vydaj. V túto noc sa nespalo. Chlapci „vystrájali rôzne kúsky“ najmä 
bohatým a skúpym ľuďom. Dievčatá vychádzali von a načúvali odkiaľ prichádza 
psí brechot, lebo v tú stranu sa mali vydať. Po Lucii sa už ľudia chystali na Vianoce.  

Na Štedrý deň gazdiná nevychádzala z domu. Musela napiecť čerstvý 
chlieb, koláče, pripraviť večeru. Cez deň sa držal pôst. Gazda pripravoval 
vianočný stromček. V dome sa nesmelo svietiť, kým nevyšla prvá hviezda. 
Potom gazda zapálil sviečku, vošiel s ňou dnu a zavinšoval šťastlivé 
sviatky. Potom rodina zasadla k štedrovečernému stolu. Na polnočnú omšu 
šli všetci spolu. Výnimkou boli malé deti a chorí.  

Na prvý a druhý vianočný deň sa chodilo vinšovať. Na 
Štefana chodili po dedine pastieri – betlehemci. V domoch 
rozprávali udalosti o narodení Ježiša, spievali, recitovali. 
Zimné radovánky skončili Silvestrom a vítaním Nového roka.                    
 
Mgr. Valéria Semanová 
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Žiaci 8. B triedy  - Tomáš Maník a Šimon Kravec - na hodine mediálnej výchovy urobili 

anketu,  ktorá mala zmapovať vzťah žiakov 8. B k moderným médiám. Pozrite si, aké sú 
výsledky: 

 

                      

                         

                                                                     žiaci VIII.B 

  Áno Nie Facebook YouTube Ostatné 

Máte radi Facebook ? 12 2       
Využívate každý deň PC ? 9 5       

Aká je vaša najobľúbenejšia sociálna sieť ?     8 5 4 

Máte radi mediálnu výchovu ? 8 6       

Máte vlastné USB ? 10 4       
Využívate alebo poznáte YOUTUBE ? 14 0       

Sťahujete hry alebo filmy z internetu ? 14 0       

Využívate svoj smartfón k pripojeniu na internet ? 12 2       
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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. 

 

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  
         Mgr. Valéria Semanová 
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Dni sa krátia, 
noci predlžujú, 
listy sa farbia, 

šarkany už lietajú. 
Skončilo sa leto, 

už je menej teplo, 
stromy žiaria ako svetlo, 
stromy žiaria ako svetlo, 

každý človek vie to. 
Listy opäť farby menia, 
to je  príroda umenia. 

Deti už šarkany vyrábajú, 
veľkú radosť z toho majú. 

Atmosféra jesenná, 
potešenie z nej každý má, 
veľa to pre nás znamená, 
Ach, tá jeseň nádherná, 

koľko čara máš. 
Každý sa už červená, 
čo nám len dáš? 

 
Zuzana Hammerová, VII.C 

 

 
Skončilo sa leto 
a nastáva jeseň. 

Každý dobre vie to, 
že má zaznieť pieseň. 

Tá pieseň jesenná, 
oči nám otvára 
a fialka zranená 
kalíštek otvára. 

Všetko je farebné 
a všetko je krásne, 
to lístie sfarbené, 
svieti všade jasne. 
Babie leto všade 
a slniečko svieti. 

Berte metly, hrable 
a bavte sa všetci. 

Jeseň, pani bohatá, 
vlasy má žiarivé. 

Užime si ju do zlata, 
lebo nám odíde! 

 
Laura Salokyová, VII.C

Keď skončia sa letné radovánky, 
začnú pomaly prichádzať jesenné vánky. 

Každý v škole sedí 
a pozerá ako čas letí. 

Kto starý bol, už nie je, 
maličké dieťa sa v perinke chveje. 

Vtáci už odlietajú preč, 
pretože jeseň vytasila svoj meč. 

Lístie už pomaly opadáva zo stromov, 
hrejivý pocit ťa volá domov. 

Keď nastane jeseň, 
skladá sa nová pieseň. 

O tom, ako sa všetko ukladá  do spánku, 
ja otváram hrdzavú školskú bránku. 

Vietor mi fúka do tváre, 
zo školy idem, keď už tma je. 
Každý tieň stromu sa kolíše, 

len ja idem sama potiše. 
Hmla sadá na lesy ešte zrána, 

počuť tu už iba škrekot havrana. 
V slnku sa farebné lístie ligoce 
čochvíľa už budú Vianoce. 

 
Lívia Ščešňáková, VII.C                                        

 
 

Keď ma kopne múza 
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Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok 

Zažila som a dúfam, že ešte zažijem mnoho vecí s ľuďmi, ktorých mám veľmi rada. Sú to 
starí rodičia.  

Už od malička ma babka brávala na svoju veľkú záhradu, na ktorej pásla spolu s dedkom 
niekedy kravy a ovečky. K týmto zvieratám som už preto odmalička mala vzťah, ktorý mám 
dodnes. Raz ma dedko zobral na trh, kde mi kúpil, čo sa mi zapáčilo. Brával ma na miesta, 
o ktorých nevedel skoro nikto, len on a ja, a ja mu za to ďakujem. Babka mi robila a aj stále robí 
tie najlepšie kysnuté koláče, aké len môžu existovať. Sem – tam ma zobrala k svojim 
kamarátkam, ktorým som pomáhala s nejakými prácami v záhrade. Aj babke som veľakrát 
pomáhala s rôznymi vecami. Spolu ma brávali na rôzne kúpaliská, kde bolo výborne. 

Mojim starým rodičom som vďačná za nesmierne veľa vecí. 

    Alexandra Matysová, V.B 

 

Môj deň pred 100 rokmi 

Pred 100 rokmi by môj deň vyzeral úplne inak ako teraz. 

Nehral by som sa s autíčkami na diaľkové ovládanie, ale s drevenými hračkami. Deti boli 
vtedy určite skromnejšie ako v dnešnej dobe. Nepotrebovali tablety, počítače, plazmové telky. 
V škole by sme písali ceruzkou alebo perom, ktoré by sme museli ponoriť do atramentu, pretože 
vtedy nebolo toľko  rôznych farbičiek a pier. Nemali by sme ani tak veľa kníh a zošitov. Naša 
potrava by nebola tiež taká pestrá. Určite by sme jedli to, čo by sme si vypestovali doma a pili by 
sme kravské alebo kozie mlieko. Žili by sme zdravšie. Žiadne sladkosti, občas nejaký koláč 
upečený v peci. Oblečenie by sme si prali v potoku nie v automatickej práčke ako je to dnes.  

Vďaka vývoju doby a techniky je náš život oveľa jednoduchší. 

    Matúš Migaš,  IV.A 

 

Život pred 100 rokmi mojimi očami 

Keby sme žili pred sto rokmi, určite by sme museli veľmi ťažko pracovať.  

Vstávali by sme skoro ráno. Počas jari, leta až do polovice jesene by sme nechodili do 

školy, ale na pole a starali sa o hospodárstvo. Až v druhej polovici jesene a v zime by sme začali 

chodiť do školy. Museli by sme žiť iba z toho, čo by sa počas roka urodilo na poliach alebo 

vychovalo na hospodárstvo, pretože pracovných príležitostí bolo málo a zárobky veľmi nízke. 

Vtedy neboli žiadne supermarkety, iba malé jednoduché obchody a jarmočné trhy. Existovali už 

jednoduché autá, vlaky, no autobusy v tom čase ešte neboli. Prevažne sa chodilo peši alebo na 

vozoch ťahaných koňmi, volmi či kravami. Niekedy mali deti do školy veľmi ďaleko, niektoré až 

niekoľko kilometrov. Domy boli stavané z kameňa, dreva a hliny a strechy zase zo slamy. 

Kuchyne boli staromódne, pec bola kamenná alebo hlinená, umývadlá, ktoré sú pre nás teraz 

samozrejmosťou, vtedy ešte neboli, používali iba nádoby na umývanie. V jednom dome žilo aj 

viac rodín- generácií. Elektrina v tom čase sa používala málo, pretože si ju mohli dovoliť iba 

ľudia, ktorí mali dostatok peňazí. 
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Bol to ťažký život, ale myslím si, že ľudia si vtedy viac pomáhali a boli k sebe milší. 

Jakub Bendík, IV.A  

Ako by vyzeral môj deň pred storočím 

Pred 100 rokmi by sa písal rok 1914. Vtedy sa nežilo ľahko.  

Ráno by som vstal a musel by som ísť pomôcť nakŕmiť dobytok. Vstávalo sa skoro ráno. 
V lete by sme do školy nechodili, pretože deti museli ísť pásť kravy alebo husi. Do školy sa 
chodilo v zime. Nemali sme také zošity a perá ako teraz. Neboli žiadne interaktívne tabule, 
tablety. Aby v škole bolo teplo, drevo si museli priniesť aj deti z domu, aby si mohli zakúriť 
v piecke. Určite by som nemal bicykel a počítač. Nemohol by som nikomu zavolať, lebo by som 
nemal mobil. Po škole by som pomáhala rodičom s dobytkom a s prácami okolo domu. Nejedol by 
som toľko sladkostí, len výnimočne na Vianoce, kedy som nejaké dostal pod stromček. Ani jedla 
nebolo toľko ako teraz, niekedy sa išlo spať aj bez večere. Nebývalo sa v takých moderných 
domoch ako dnes, deti žili v jednoduchých príbytkoch, v jednej izbe spali aj piati, často v kuchyni 
na piecke, aby im bolo teplučko. Hračky si vyrezávali z dreva a veľmi sa z nich tešili. V zime si 
spravili drevené lyže a už boli na snehu. 

Teraz v dnešnej dobe máme skoro všetko a niekedy si to nevieme vážiť. 

Ján Svitek, IV.A 

Milý Mikuláš!                                                               Mikuláš, čo nám dáš... 

Do čižmičky mi dáš sladkú maškrtu                             Príde zima, bude mráz,                                                                            
a za sebou zanecháš vôňu svojho kabátu.                     Príde s ňou aj Mikuláš.       

Kabát, čo svetom letí,                                                    Prinesie nám krásne dary,                                                                        
pre nás tvoje deti.                                                           v čižmičkách detí sa radosť rozžiari.  

 Anjelik sa z neba smeje                                                Keď na Teba pomyslíme,                                                                          
a na čerta dáždik leje.                                                    netrpezlivosťou po tvojej prítomnosti horíme. 

Na čiapke Ti zvonček zvoní,                                          Láska, štedrosť a pokoj k nám zavíta                                                                         
anjelik sa k tebe kloní.                                                   a Tvoja návšteva nás všetkých privíta. 

Mám ťa rada, Mikuláš,                                                  Láska, porozumenie a obetavosť,                                                         
veď nám lásku do rodín prinášaš.                                  tie najväčšie hodnoty v živote ľudí,   

                                                                                       bez teba tu každé dieťa smúti. 

Timea Sabolová, V.C                                                   Tomáš Fignár, VI.B 
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Milí čitatelia! 

Viem, že počas dlhých zimných večerov si radšej pozriete film, ako prečítate knihu. Je to 
predsa zaujímavejšie, napínavejšie a akčnejšie. No kniha má aj tak svoje čaro. 

A kniha, ktorú som pre vás vybral, je naozaj plná 
čarov a kúziel. Možno ste ju nečítali, ale aj tak všetci 
poznáte jej obsah. Je to preto, lebo bola sfilmovaná. Vyšlo 
už sedem častí a ja som sa rozhodol priblížiť vám hneď 
prvú s názvom Harry Potter a kameň mudrcov. Je to 
naozaj zaujímavé čítanie od J. K. Rowlingovej. Harry sa 
tam ako aj vo filmovej podobe dostane na Rokfort, zoznámi 
s Ronom, Hermionou a Hagridom a zažije úžasné 
dobrodružstvo.  

Naozaj vám túto knihu odporúčam, pretože sa 
chystám prečítať aj ďalšie časti. 

Pekné čítanie praje Marek Stolárik! 
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ÚSPECHY  ŽIAKOV 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Svoje vedomosti zo slovenského jazyka a 

literatúry si overili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka 

v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a 

literatúry, ktorá sa uskutočnila v novembri . Táto súťaž 

je zameraná na prehĺbenie záujmu o materinský jazyk a 

na zvyšovanie kultúry medzi žiakmi. Najlepšie vedomosti 

preukázala žiačka IX.B triedy Lucia Kmecová, 1.miesto, 

ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole, 2. 

miesto obsadila Bianka Barčáková, IX.A a na 3. mieste 

sa umiestnila Viktória Ličáková, IX.B.  

Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom! 

Okresná dejepisná súťaž o SNP  

 

V októbri sa uskutočnila okresná dejepisná súťaž, ktorej cieľom bolo 

pripomenúť si 70. výročie SNP. Naši žiaci v tejto súťaži preukázali výborné 

poznatky o SNP, čomu nasvedčujú aj vynikajúce umiestnenia:  2. miesto: 

Vanessa Puzderová, Vanesa Rimarčíková, Oliver Varchol a 3. miesto: 

Zuzana Hammerová, Laura Salokyová, Adela Vavreková.   

Blahoželáme ! 

Výtvarné súťaže 

Jeseň pani bohatá  je názov súťaže, v ktorej naše šikovné žiačka 

Natália Gdovinová, IX.B  opäť potvrdila svoje výtvarné nadanie a obsadila 

ako skvelé 1.miesto. Našej talentovanej výtvarníčke prajeme veľa 

úspechov  v ďalších súťažiach. 

                                              Blahoželáme ! 

 

 
COCA – COLA cup  futbal 

 
7.10. 2014 sa uskutočnila v Terni celoslovenská postupová 

súťaž vo futbale starších žiakov, v ktorej naši futbalisti vyhrali nad 

Terňou. Autormi gólov boli Martin Šutko a Kristián Eliáš. O dva 

týždne, teda 21.10. 2014 sa zúčastnili 1. kola Coca-cola cupu 

v Stropkove, kde si zmerali sily s Kračúnovcami, Kurimou a Stropkovom. Vďaka dvom výhram a jednej 

prehre so Stropkovom sa umiestnili na výbornom 2. mieste. Blahoželáme našim šikovným futbalistom 

a to: S. Mankovi, M. Grohoľovi, D. Vaňovi, M. Maníkovi, S. Maníkovi, E. Lazorikovi, M. Nosáľovi, K. 

Eliášovi, R. Kmeťovi, M. Šutkovi, D. Gvuščovi, M. Bilému, M. Švabovi a M. Lazorikovi.   
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Okresná florbalová súťaž dievčat 
  

Dňa 10.11. 2014 sa uskutočnilo okresné florbalové kolo, v ktorej 

súťažilo 8 družstiev. Naša dievčenská florbalová liga v zložení: T. 

Kravčuková, B.Nováková, V. Ličáková, M. Staneková, V, Stašková, S. 

Lenártová, K. Svíteková, T. Bučková, S. Vašková, M. Mihalčinová, K. 

Buranovská, A, Sabolová, L. Kmeťová a B. Barčáková sa umiestnili na 

skvelom 3. Mieste. 

 

20.11. 2014 sa naše dievčenské florbalové družstvo S. Lenártová, V. Stašková, K. Svíteková, T. 

Bučková, K. Buranovská, Miriam Staneková, M. Mihalčinová, B. Kuchtová, O. Obšutová, T. 

Kravčuková a B. Nováková  zúčastnilo I. kola súťaže, v ktorej vyhrali nad 1. ZŠ Komenského a prehrali 

nad 4. ZŠ Bartolomeja Krpelca. Najlepšími hráčkami boli T. Kravčuková a brankárka B. Nováková. 

Blahoželáme k dosiahnutému výsledku! 

 

 
Šachový turnaj 

V októbri a v novembri sa naši šachisti zúčastnili 1. a 2. kola školskej 
šachovej ligy v CVČ v Bardejove, kde pekné 7. miesto  v 1. kole  obsadil 
Erik Lazorik z IX.C a 9. miesto v 2. kole Adrián Angelovič zo VI.C  

Našim šachistom blahoželáme k pekným umiestneniam!             

 

Jazykový kvet  /  LANGUAGE FLOWER – SPRACHBLUME - языкoвой цветок 

Dňa 27. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže 
Jazykový kvet v prednese poézie a prózy v anglickom, nemeckom a ruskom 
jazyku, v ktorej žiaci ukázali svoje jazykové zručnosti. Pestrosť ukážok bola 
naozaj bohatá a porota, ktorú tvorili p.uč. cudzích jazykov, mala ťažké 
rozhodovanie a poriadne sa zapotila.  

A tu sú výsledky jednotlivých kategórií: 

 

II. AJ  Poézia & Próza : 

1. Paula Zbrehová, IX. C 
2. Lucia Kmecová, IX. B 
3. Tomáš Fignár, VI. B 

II. NJ Poézia & Próza: 

1. Bianka Barčáková, IX. A 
 

II. RJ Poézia & Próza  : 

1. Lucia Kmecová, IX. B 
2. Tadeáš Gecik, IX. C 
3. Paula Zbrehová, IX. C 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom prajeme veľa šťastia na krajskom 
semifinálovom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2015 v Prešove.                                                                                                                             

   Mgr. Andrea Raceková 
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I – BOBOR 

V mesiaci november sa na našej škole konala medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Do súťaže sa 

u nás zapojilo vyše 50 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali: 

V kategórii Bobrík : V.Kapcová, R. Čech-Špirek, L.Kravcová, M.rakoš, D.Pacinda, N.Hudačeková, 

F.Tarnovský. 

V kategórii Benjamín: F.Eliáš, S.Gvušč,  O.Kočambová, Z. Luterančíková. 

V kategórii Kadet: T.Gecík, M.Stolárik, P.Zbrehová, M.Bašista, T.Kravčuková, E.Lazorik, I.Kmec, 

L.Kmeťová,  R.Kotík, E.Srálik, M.Sabol, D. Puzder. 

Súťažiacim blahoželáme! 

Školské kolo geografickej olympiády 

28.11.2014 sa na 2. a 3. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo 
GO. Súťaž sa bude konala  v školskej jedálni za bohatej účasti žiakov. Vyše 60 
žiakov sa popasovalo s teoretickými, ale aj praktickými úlohami z geografie. 

Úspešnými riešiteľmi a postupujúcimi na okresné kolo sú: 

Kategória G (5.ročník) – 1.m. T.Seman,  5.A, 2.m. D.Vaňová, 5.A, 3.m 
R.Timko, 5.B 

Kategória F (6.-7. ročník) – 1.m. S.Palšová, 6.C, 2.m. Z.Hammerová, 7.C, 3.m. M.Staneková, 7.B, 3.m. 
M.Rejdovjan, 7.C (do okresného kola však nepostupuje, lebo rozhoduje väčší počet bodov v teoretickej časti a tú mala 
lepšie napísanú Miriam S.) 

Kategória E (8.-9.ročník) – 1.m. B.Kočamba, 8.A, 2.m. M.Stolárik, 9.B, 3.m. B.Nováková, 9.C 

Veľa úspechov v okresnom kole! 

 PYTAGORIÁDA 

Matematická súťaž Pytagoriáda je asi 
najtradičnejšou matematickou súťažou na 
našej škole a teší sa svojej obľube. Veď 70 
účastníkov tohtoročného školského kola to len 
potvrdzuje. Úspešnými riešiteľmi 
v jednotlivých ketegóriách sa stali: 

P3 – N. Vasičkaninová, 3.A, T.Madurová, 3.A, K.Kopčák, 3.A, A. Paľa, 3.A, D. Hudák, 3.A 

P4 – Š. Homulka , ZŠ -Lopúchov, M.Bortňáková, 4.B, K. Obšut, 4.B, R. Čech – Špirek, 4.B,  

S. Kočiščáková, 4.A 

P5 – K.Čisariková, 5.B, A. Salokyová, 5.B, Z. Štiblár, 5.B 

P6 – S.Palšová, 6.C, L.Hudáček, 6.C, J.Biroš, 6.C, M.Demský, 6.C 

P7 – žiadny úspešný riešiteľ 

P8 – M.Paľa, 8.C, I.Kmec, 8.A, B.Kočamba, 8.A                             Veľa úspechov v okresnom kole! 
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Vianočný medovník  - okresné kolo 

Dňa 10.12.2014 sa v CVČ v Bardejove konala okresná súťaž v zdobení medovníkov. Našu školu 

reprezentovali Júlia Kravčuková z 8.B, Viktória Ličáková z 9.B a Terézia Kravčuková z 9.C. Prvé miesto 

obsadili Júlia Kravčuková a Viktória Ličáková. Dievčatá boli odmenené diplomom a vecnou cenou. Pani 

učiteľka Anna Cvelihárová, ktorá pripravovala dievčatá na súťaž, obdržala ďakovný list za dlhoročnú 

spoluprácu s CVČ.  

Výsledky školského kola 

v zdobení medovníkov: 

kateg. 5.-6. ročník 
1.miesto - Lucia 
Ščešňáková, 5.A 
2. miesto - Tobias 
Barčák, 6.C 
 
 
kateg. 7.,8.,9. ročník 
1.miesto - Viktória 
Ličáková ,9.B 
2.miesto - Terézia 
Kravčuková, 9.C 
3.miesto - Viktória 
Vasiľková, 8.B 
Júlia Kravčuková, 8.B       
   
Dievčatám a pani učiteľke ďakujeme za vzornú  reprezentáciu našej školy! 

Školské kolo Olympiády  v ANJ 

Výsledky jednotlivých kategórií: 

Kategória 1A ( 5. – 7. roč.) 

1. Laura Salokyová, VII. C 
2. Peter Vaňo, VII. C 
3. Alžbeta  Marcinová, VII. C 

Kategória 1B ( 8. – 9. roč.) 

1. Paula  Zbrehová, IX. C 
2. Marek Kuchta, VIII. A 
3. Aneta Bednárová, VIII. A    

Veľa úspechov v okresnom kole ! 
______________________________________________________________________________ 

NEZABUDNITE! 

Úlohy 2. Kola obvodnej matematickej súťaže OMS je potrebné odovzdať do 30.1.2015 ! 

Úlohy školského kola matematickej olympiády odovzdávajte svojím učiteľom matematiky po 
vianočných prázdninách ! 

Rubriku pripravil a spracoval Filip Eliáš 
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NAŠI  VÝTVARNÍCI 
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Poznáte známe slovenské osobnosti? OtePoznáte známe slovenské osobnosti? OtePoznáte známe slovenské osobnosti? OtePoznáte známe slovenské osobnosti? Otestujte sa:stujte sa:stujte sa:stujte sa:    

1. Martina Moravcová je: 

a) atlétka                b) plavkyňa                c) herečka 

2. Ľudmila Podjavorinská: 

a) bankárka           b) spisovateľka        c) politička 

3. Milan Rastislav Štefánik: 

a) spevák               b) politik                  c) rezbár 

5. Štefan Banič: 

a) dídžej               b) vynálezca padáku          c) učiteľ 

6. Martin Benka: 

a) maliar             b) pekár                   c) herec 

7. Daniel Hevier: 

a) spisovateľ             b) ilustrátor                c) kuchár 

8. Ivan Bella: 

a) horolezec        b) kozmonaut               c) vymyslená postava 

9. Pavol Dobšinský: 

a) zberateľ rozprávok         b) zberateľ počítačov            c) lyžiar 

10. Dominika  Cibulková: 

a) golfistka          b) tenistka                   c) rozprávková 
postava 

11. Pavol Országh-Hviezdoslav: 

a) básnik                 b) drotár                  c) herec 

Správne odpovede nájdete na zadnej strane časopisu. 
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Odtlačky prstov pomáhajú zlodeja dezinfikovať.  

 

Kľúče máme na krúžku preto, aby sme ich nestrácali po jednom. 

 

 

Dedičnosť je keď dcéra vyzerá ako otecko.  

 

 

 

 

Najlepší darček na Vianoce je kniha, ale sestra už dve má. 

 

Rád by som mal umelé zuby, lebo keby ma boleli, tak by som si ich vybral.  

 

 

                               Zvieratká majú vyvinuté zmysly, človek nezmysly. 

 

 

 

 

Vyhynuté zvieratá žijú už len v múzeách.  

 

 

Marek Švab, VIII.C 
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 Uhádneš? 

 

 

    Prečo kôň erdží od radosti? 

                                                     Aký je rozdiel medzi soplíkom a špenátom? 

    Prečo blondínka polieva počíta?               

                                                          Ako delia muži svoje oblečenie? 

   Čo sa stane, keď na blondínku spadne regál s knihami? 

_____________________________________________________________________________ 

Doplň znamienka, aby platila rovnosť: 

5        3       1      5      2       2       1      1      3      7  =  2 

  ____________________________________________________________________________ 

Vymaľuj si obrázok! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Správne riešenie hádaniek a poprehadzovaných písmen nájdeš na zadnej strane časopisu.   ☺ 
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Na hodine chémie: 

Učiteľka sa pýta: ,,Ako pomocou vody získame svetlo?´“  

Jeden žiak povie: ,,Stačí umyť okno, pani učiteľka!“   

 

  

„Vojak Metli čka, vy neviete, že alkohol zabíja?“  

„Vojak sa nesmie smrti báť, pán kapitán!“ 

 

 

Idú dvaja rómovia na bicykli, spadnú do vápna a sú celí bieli. 

Jeden z nich povie: ,,Čo budeme robiť?“ 

Ten druhý povie: ,,Si pár sekúnd biely a už by si chcel 
pracovať?“ 

 

,,Pán doktor, potrebujem okuliare!“ 

,,Vyzerá to tak, že áno, toto je totiž stánok s hranolkami.“   

 

 

Ježko sa pýta zajaca: „Prečo máš také krátke uši?“ 

„Lebo som romantický...“ 

„A to s tým ako súvisí?“ 

„To vieš, raz som sa tak započúval do spevu slávika, 
že som nepočul kosačku. 
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SUDOKU 
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Správne riešenia 

Doplň znamienka, aby platila rovnica: 

5 + 3 + 15 – 22 x 11 + 3 : 7 = 2 

Uhádneš? 

Odstáva mu iba jedno ucho. 

Deťom špenát nechutí. 

Lebo chce plávať v mori informácií. 

Na špinavé a špinavé nositeľné. 

Bude to prvá blondínka zasypaná vedomosťami.. 

Testík: Správne odpovede:1 b, 2 b, 3 b, 4 b, 5 b, 6 a, 7 a, 8 b, 9 a, 10 b, 11a 

 



 


