
 

 

Časopis Základnej školy v Raslaviciach 

 

3. Číslo                                                                        2014/2015 

 

Návšteva žiakov 

zo ZŠ Troubky 

SPLAV –  

VLTAVA 2015 

Deň detí 

Karel Plicaka – výtvarník, fotograf, režisér,...  

Rozlúčka s deviatakmi  



 

 

Milí čitatelia!  Dostávate do rúk v 
poradí tretie číslo nášho 
časopisu a v tomto 
školskom roku aj posledné. 

Koniec školského roka 
útočí na nás zo všetkých 

strán a veľa z nás už začalo premýšľať o tom, 
čo bude, keď sa brána školy zavrie a my si 
budeme môcť užiť zaslúžené prázdniny. Ale 
skôr, ako sa to celé začne, mali by sme 
zhodnotiť, aký bol pre nás  tento školský rok. 
Udialo sa toho veľa, každý z nás má vlastné 
zážitky a prežil na škole svoj príbeh. Prváci 
sa za ten rok oťukali, zistili, ako to chodí, 
deviataci poslednýkrát zatvoria za sebou 
dvere na tejto budove. A my ostatní budeme 
pokračovať v našej práci ďalej. Počas 
školského roka sa uskutočnilo mnoho 
zaujímavých akcií, zrealizovali sa 
obojstranné návštevy s družobnou Základnou 
školu školou v Troubkach  a opäť sme 
bodovali v rôznych súťažiach, vďaka čomu 
sme zviditeľnili našu školu v dobrom svetle. 

 Všetkým želám, aby sa školský rok 
skončil tak, aby ste neboli len vy spokojní 
sami so sebou a aby ste si počas prázdnin 
oddýchli a do nového školského roka prajem 
príjemné čítanie! 

Dovidenia v septembri! 

         Mgr. Valéria Semanová 
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Zo života školy 
Duchovná obnova učiteľov 

 
Z piatka na sobotu, 20. -21. marca 2015, pred 

sviatkom Zvestovania Pána, keď si zároveň 
pripomíname Deň ochrany počatého života, sa konala 
na fare a v kostole modlitbová reťaz za život. Jej 
súčasťou bolo aj duchovná obnova pre učiteľov pod 
vedením p. kaplána Jozefa Oláha. Obnova sa začala 
prednáškou o 16:00, pokračovala možnosťou prijatia 
sviatosti zmierenia a vyvrcholila spoločnou krížovou 
cestou v kostole a svätou omšou spojenou s adoráciou. 
Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 14 učiteľov. Väčšina 
z nich sa následne zapojila do modlitbovej reťaze, aby 
tak umocnili duchovné dobro, ktoré mohli načerpať. 
Na jednu hodinu v sobotu ráno od 7:00 do 8:00 sa do 
modlitbovej reťaze zapojili aj žiaci. 
                                                           Mgr. Vladimír Saloky 

 
 

25. marec – Deň počatého dieťaťa 
 
Základná informácia o kampani 

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“) je 
pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych 
organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť 
úctu ku každému počatému ešte nenarodenému 
dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého 
dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú 
rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský 

život od počatia.  
 
Kampaň je 

možné podporiť 
nosením bielej stužky 
na odeve, najmä v 
týždni, v ktorom je 25. 
marec. Biela stužka je 
symbol rešpektovania 
práva na život od 
počatia. Kto nosí bielu 

stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého 
dieťaťa!                                                                                    

Prečo práve 25. marec? 
25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený 

za pamätný Deň zápasu za ľudské práva, ktoré sú dnes 
odopierané práve nenarodeným deťom. Takisto 
kresťania na celom svete oslavujú v tento deň 
spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k 
nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii 
samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 
2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého 
dieťaťa.  

Základné ciele DPD 
Cieľom kampane nie je iba šíriť úctu ku 

každému dieťaťu od počatia, ale aj zdvihnúť verejne 
hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany 
detí a dať možnosť verejne prejaviť postoj za život. 
Biela stužka 

Symbolom úcty k životu počas kampane je 
biela stužka. Pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa 
môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane. Stužku 
si môže každý vyrobiť sám, alebo získať od 
dobrovoľníkov na rôznych miestach, napr. na 
námestiach niekoľkých miest na Slovensku. Nosenie 
bielej stužky je jedným z hlavných propagačných 
nástrojov kampane. Médiom nie sú v tomto prípade 
elektronické médiá ani reklamné plochy, ale samotní 
ľudia, ktorí sú najvhodnejším „médiom“ na 
odovzdávanie posolstva úcty k životu. 

Mgr. Vladimír Saloky 
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Cestujeme v knižnici alebo Výlet do Afriky 

Tí, ktorí mali chuť cestovať a chýbali im 
financie, neváhali a prišli do školskej knižnice 25. marca 
2015, kde  zažili dobrodružstvo pri čítaní knihy Ľuda 
Ondrejova - Africký zápisník. Ako vyzerá africká príroda 
a život detí prezradil nielen zaujímavý dokumentárny 
film Čarovná hračka, ale aj p. učiteľ geografie J. 
Gerbery. Cestovať sa dá aj bez cestovného pasu, stačí 
len chcieť čítať, objavovať a počúvať.  

Na výlety v knižnici v budúcom školskom roku 
vás už teraz srdečne pozýva p.učiteľka S. Liščinska. :-) 

 
 
 

DEŇ ZEME 

 
Dňa 21.4.2015 sme si v našej škole 

pripomenuli Deň Zeme. Počas prvej vyučovacej hodiny 
sme si vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorá nám priblížila 
históriu ale hlavne význam tohto dňa. Reláciu pre nás 
pripravila p.uč. A. Majdová spolu so svojimi redaktormi.  
Súčasťou tohto dňa boli aj rôzne sprievodné akcie. 
Jednou z nich bolo predstavenie spoločnosti Astronyxm 
ktorá si pre našich žiakov pripravila pútavé prezentácie, 

pre 1.stupeň – „Čarodejka príroda“, pre 2. stupeň 
„Tajomstvo prírody“. Svoj vzťah k prírode a samotnému 
Dňu Zeme mohli naši žiaci vyjadriť aktívnym spôsobom 
pri vytváraní ekoplagátu (1.-4.roč.), umeleckého 
a úžitkového predmetu (5.-6.roč) a odevu 
z odpadového materiálu (7.- 9.roč.).O tom, že žiakom 
naozaj záleží, ako vyzerá ich okolie, potvrdzovali plné 
vrecia odpadkov, ktoré sa im podarilo vyzbierať 

v najbližšom okolí školy. Koordinátormi celého dňa boli 
p. uč. A.Rákošová a p.uč. A. Cvelihárová. Prácu 
v triedach zodpovedne viedli triedni učitelia. O bohatú 
fotogalériu sa postarali p.uč. B.Mačáková, N.Gdovinová 
9.B a žiačky 5.A 
 

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorým záleží 
na životnom prostredí a uvedomujú si vlastnú 
zodpovednosť za jeho ochranu.  

Ing. Anna Rákošová 
 

 
 Deň s rozprávkovou knižkou v špeciálnych 
triedach 

 
    Pri príležitosti mesiaca kníh sme pre žiakov 
špeciálnych tried pripravili dopoludnie s rozprávkou 
knihou a nie jednou.                                        

                                                                                               
    V úvode 

sme si predstavili 
zbierku bájok, ktorej 
autorom je Jean de 
La Fontaine. 

Prostredníctvom 
knihy, ktorú čítali 
žiaci, sme chceli 
poukázať na niektoré 
nepekné vlastnosti, 
ktorých by sa deti 
mali vyvarovať.  

    Druhá 
v poradí nasledovala 
kniha s  názvom 

Strom, ktorý dáva, ktorú napísal  Shel Silverstein. Počas 
čítania knihy nastalo v triede neskutočné ticho. Kniha 
deti úplne pohltila. Pracovný šum nastal len vtedy, keď 
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žiaci odpovedali na otázky. Po prečítaní knihy si žiaci 
vyrábali z papiera pozdrav s motívom stromu.  
    Ako tretiu sme si prečítali knihu Píšťalkár. 
ktorej autorom je Erik Jakub Groch. Autor nám 
nenápadne zanechal odkaz, ktorý každý z nás pozná. 
Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa 
ponižuje, bude povýšený. 
 
    S odstupom času viem, že tento deň mal 
zmysel, pretože deti si občas samé vyberajú knihy 
z knižného fondu a čítajú si. 

Mgr. Alena Jančíková 
 
 

Veľkonočné vajíčko 
 
Veľkonočná nálada ovládla aj nás všetkých 

 v našej škole, preto sa p. učiteľky Mgr. Anna 
Cvelihárová, Ing. Stanislava Vavreková,  Ing. Anna 
Rákošová a Mgr. Alena Jančíková 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 .  

Školská redakcia 
 

 

Veľkonočný workshop špeciálnych tried 
 

Neoddeliteľnou súčasťou jari je Veľká noc, s 
ktorou sa spája množstvo zvykov a tradícií. Aj my v 
špeciálnych triedach sme jedno dopoludnie, dňa 31. 
marca 2015, venovali tomuto krásnemu sviatku. 

Na začiatku sme si pozreli film o veľkonočných 
zvykoch a rozprávali sa o nich.  Následne sa žiaci 
predstavili  pekným programom viažucim sa k tejto 
tematike – recitovali básne a spievali piesne o jari  a 
veľkonočných sviatkoch.  Potom nasledovala práca  s 
rozličným materiálom (papier, plast, polystyrén...), z 
ktorého  vykúzlili krásne veľkonočné dekorácie a 
pozdravy. Z hotových výrobkov pani učiteľky 
nainštalovali peknú výstavku. 

 
Všetkým sa takto strávený čas v škole páčil , 

verím, že každý z nás bol spokojný a odniesol si 
množstvo zážitkov.   
 

Mgr. Martina Romanová 
 

ZŠ v Raslaviciach si uctila pamiatku padlých 
vojakov na Dukle 

8. mája uplynulo 70. rokov od skončenia 
druhej svetovej vojny, v ktorej bol porazený nemecký 
fašizmus. Je to  pomerne dlhá doba na to, aby 
aktuálnosť udalostí vybledla, nie tak v pamäti ľudí, ktorí 
boli jej priamymi účastníkmi, ako vo vedomí tých, ktorí 
o nej vedia len z hodín dejepisu, kníh, filmov a 
rozprávania. Učitelia a žiaci našej školy sa preto 
rozhodli pripomenúť si skutočnosť, že aj oslobodenie 
územia Slovenska spod fašistickej diktatúry nebolo 
ľahké a neprišlo samo.  

Pri tejto príležitosti zrealizovala ZŠ v 
Raslaviciach 12. mája 2015 pietny akt na Dukle pri 
Pamätníku československých vojakov padlých za našu 
slobodu.  Tejto spomienkovej akcie sa zúčastnila aj 
družobná Základná škola z Troubiek, pretože práve 
Karpatsko - duklianska operácia ( jedna z najväčších 
horských bitiek ) patrí medzi najvýznamnejšie 
historicko-vojenské udalosti československých dejín 
počas druhej svetovej.  
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Jedným zo vzácnych hostí bol vojnový veterán 
Ján Jurčišin z Vagrinca, ktorý vo svojom príhovore 
objasnil myšlienku odboja. Patrí k najstarším žijúcim 
účastníkom protifašistického odboja a aktérom 
oslobodenia krajiny. Vo svojej zbierke má vyše tridsať 
medailí. Povinnosť ctiť si veľkú hodnotu slobody 
a vedieť si ju pripomínať zdôraznil vo svojich slovách 
ďalší významný hosť tejto pietnej spomienky  pplk. 
Mačák. Riaditeľ ZŠ v Troubkach Mgr. Petr Vrána 
vyzdvihol vážnosť si uctenia československých 
bojovníkov práve spoločnou účasťou českých 
a slovenských žiakov a učiteľov pri pamätníku, ktorý 
bude pripomínať, že Česi a Slováci sú navždy historicky 
spojení. Po ich príhovoroch českí a slovenskí žiaci 
dokumentovali svoje vedomosti z tohto obdobia  
prezentáciou dôležitých etáp slávnej bojovej cesty tých, 
ktorí priniesli po rokoch vojny vytúženú slobodu a dali 
tak najavo, že pamiatku osloboditeľov v tomto kraji 
udržia večne živú. V závere tohto spomienkového 
podujatia, za spevu českej a slovenskej hymny, riaditeľ 
ZŠ v Raslaviciach Mgr. Igor Drotár a riaditeľ ZŠ v 
Troubkach Mgr. Petr Vrána položili vence, zapálili 
sviečky a poklonili sa pamiatke českých a slovenských 
vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní.  

Veľkými zaujímavosťami v okolí Svidníka sú 
lokality, ktoré pripomínajú boje 2. svetovej vojny a tie 
sme si , samozrejme, nenechali ujsť. Azda najväčším 
zážitkom pre žiakov bolo prezretie si bunkrov 3. čs. 
brigády 1. čs. armádneho zboru,  kde sa počas 2. 
svetovej vojny musel skrývať nejeden vojak  či 
prejdenie  známym Údolím smrti, v ktorom sú 
rozmiestnené tanky, delá a ľahšie zbrane. Na našej 
spomienkovej ceste  do minulosti sme navštívili aj 
Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Mali sme tú 
česť vidieť expozíciu, ktorá obsahovala podrobný súhrn 
vojenských dejín r. 1914 – 1945 Československa, 
vojnové uniformy, zbrane, rôzne odznaky a iné. 
Súčasťou prehliadky bol aj podrobný výklad sprievodcu 
a krátke filmové ukážky z čias vojny, ktoré viacerým z 
nás spôsobili zimomriavky.  

Sloboda a mier nie sú samozrejmosťou, 
napriek tomu, že si to dnešní mladí ľudia veľmi 

neuvedomujú, preto im to treba neustále pripomínať. 
Odkaz týchto padlých hrdinov znie: „Môžeme odpúšťať, 
ale nikdy nezabúdajme.“ A toto je vlastne motto, ktoré 
sme si  z pietnej spomienky ako aj návštevy miest, kde 
položili tisíce vojakov svoje životy za náš mier a slobodu 
odniesli.   

Mgr. Valéria Semanová 
 

 
 

Druhá svetová vojna očami žiakov základnej 
školy – žiacka konferencia pri príležitosti 
ukončenia 2. svetovej vojny 
 

Aj žiaci zo Základnej školy Raslavice si 
pripomenuli 70. výročie ukončenia druhej svetovej 
vojny, najväčšieho ozbrojeného konfliktu v ľudských 
dejinách zorganizovaním žiackej konferencie, ktorá sa 
konala dňa 13. mája 2015 v divadelnej sále Domu 
kultúry v Raslaviciach. Tohto podujatia sa zúčastnili aj 
mnohí vzácni hostia – starosta a prednosta z obce 
Raslavice, starosta z obce Demjata či riaditeľ, učitelia 
a žiaci z partnerskej školy – Troubky z Českej republiky.  
Spoločne si zaspomínali na priebeh a útrapy vojny, 
ktorá zasiahla do životov miliónov ľudí vo svete. 
Konferencia bola vedená formou prezentácií udalostí 
odohrávajúcich sa počas vojny a ich umeleckého 
stvárnenia – útrapy židovského obyvateľstva, 
spomienky rodákov na vojnu, príchod Nemcov a Rusov 
do dediny a oslobodzovanie obce i územia Slovenska 
a Čiech.  

 

                                                                                            
Mgr. Jana Hiščarová 
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Návšteva žiakov zo ZŠ Troubky 

 
V dňoch 11. až 13. mája 2015 navštívili našu 

školu žiaci a učitelia z družobnej školy v Troubkach.  
Počas týchto pár dní sme mali možnosť 

spoznať nových ľudí, s ktorými sme nadviazali alebo 
upevnili už existujúce kamarátstvo. V priebehu 3 dní, čo 
tu boli, sme si pre nich, my žiaci  i naši učitelia, pripravili 
pestrý a hlavne zaujímavý program, čo potom aj sami 
potvrdili. Keďže Raslavice sú dedina s folklórnymi 
koreňmi, tak hneď v prvý deň ich pobytu, kde okrem 
iného navštívili Bardejovské Kúpele a Bardejov, si žiaci  
i učitelia z Troubiek vyskúšali svoje tanečné schopnosti 
v škole tanca, ktorú sme si pre nich vymysleli. Potom 
nasledovalo vystúpenie DFS Raslavičanik, ktoré ich 
očarilo a v rytme hudby a tanca pokračovala zábava na 
diskotéke. Na druhý deň navštívili Duklu, kde si 
pripomenuli pamiatku padlých hrdinov z 2. svetovej 
vojny.  

Po návrate z Dukly absolvovali koncert 
základnej umeleckej školy a po ňom nasledovali rôzne 

športové hry a diskotéka, kde sme sa všetci poriadne 
vyšantili a zabavili. Tretí deň sa niesol v duchu 
spomienok a lúčenia. Dopoludnia sa žiaci a učitelia 
z Troubiek zúčastnili žiackej konferencie pripomínajúcej 
si ukončenie 2. svetovej vojny, ktorú si pre nich 
pripravili p. učiteľky a žiaci z našej školy. Konferencia sa 
im veľmi páčila, no v ich tvárach sa však zračil aj 
smútok. Ten pramenil nielen z hrôz vojny, ktoré sa mali 
možnosť dozvedieť a vidieť na konferencii, ale aj preto, 
že nastal čas lúčenia. Ťažko sa lúčilo aj nám s novými 
českými kamarátmi, lebo sme spoznali naozaj skvelých 
ľudí a výborných kamošov. 

Preto pevne veríme, že sa čoskoro stretneme 
a prežijeme opäť niekoľko nezabudnuteľných dní

Martin Bašista, VIII.C 
 
 

„Stoj noho! posvátná místa jsou kamkoli 
kráčíš...“ (Ján Kollár) 
 

Za nepoznanou históriou blízkeho okolia, ktorá 
bola ťažká, krásna a bohatá, sa vybrali žiaci ZŠ 
Raslavice. Predpoveď počasia neveštila nič dobré 
a nasvedčovalo to aj ráno dňa, v ktorom sa exkurzia za 
nepoznaným mala konať. Žiaci plní očakávania nasadli 
do autobusu. 

       Medzi najcennejšie kultúrne a duchovné 
pamiatky Slovenska patria drevené chrámy, ktoré sú 
jedným z najväčších turistických lákadiel. Môžeme sa na 
ne pozerať z hľadiska histórie, etnografie, architektúry 
či umenia. 
      Prvá zastávka bola v drevenom kostolíku 
v Tročanoch. Šumenie starých mohutných líp už 
naznačovalo, že sa stretneme s niečím, čo nám vyrazí 
dych. Pani sprievodkyňa Čverhová 500 – ročným 
kľúčom otvorila starobylý chrám. Vošli sme cez nízke 
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dvere, skloniac hlavu pred Božou velebnosťou, pokorne 
sadnúc do lavice, počúvali sme výklad o histórii kostola. 
Tento výklad plastickým rozprávaním o jednotlivých 
ikonách, zariadení a liturgických predmetoch doplnila 
pani sprievodkyňa. 
      Ohúrení nevídanou krásou sme sa pobrali do 
ďalšieho dreveného kostolíka v Hervartove. Keď sme 
odbočili z hlavnej cesty, kochali sme sa v nádherných 
prírodných scenériách. Vstup do dediny bol očarujúci. 
Zdalo sa nám, akoby sa zastavil čas. Obdivovali sme  
krásu ľudovej architektúry a v samom prostriedku 
drahokam – Chrám sv. Františka z Asissi. Historické 
jadro Hervartova so starými chalúpkami a súborom 
zachovaných tradičných skladových objektov – 
sypancov vytvárali dojem rozprávky. Človek sa zastaví, 
zatají dych a nevie sa nabažiť pohľadom na tú krásu. 
Nasáva silu, ktorá sa šíri všade navôkol. Silu ľudských  
mozoľnatých pracovitých rúk, silu zdravého sedliackeho 
rozumu a Božského pokoja. Pani sprievodkyňa 
Mackaničová hodinovým pútavým výkladom previedla 
poslucháčov dejinami obce i kostola. S nevšednou 
trpezlivosťou odpovedala na otázky žiakov. 
Nezabudnuteľný dojem v každom zanechala 
prechádzka dedinou. 
    Ďalšia zastávka bola v kaštieli v Hertníku. 
Vypočuli sme si históriu aj zaujímavé historky, ktoré sa 
tradujú. Naše oči sa pokochali krásou svedka dávnej 
minulosti a upraveného parku okolo neho. 
      Vo Fričkovciach sme navštívili historickú 
pivnicu, ktorá vznikla v 17. – 18. storočí a slúžila ako 
sklad vín prevážaných z Maďarska do Poľska.  Nakoniec 
sme sa zastavili v Osikove pri rímsko – katolíckom 
kostole, kde sme obdivovali jedinečnú vežu so 
štítkovou atikou.   

Koľkokrát sa ženieme za dovolenkovým 
a turistickým dobrodružstvom do zahraničia a to naše, 
ktoré je tak blízko, ostáva nepoznané, často 
v zabudnutí. A stačí tak málo – dúchať do pahreby 
predkov, v ktorej ešte tlejú iskry a v úfaní čakajú na svoj 
plameň. Len treba prikladať a vytrvalo dúchať do 
ohníka. Lebo čo nám bolo dané, to treba dať ďalej.                                                

Mgr. Erika Kaňuchová 

 
Drevené kostolíky 

Vo štvrtok 28. mája sme sa žiaci 5.ročníka 
vybrali na exkurziu, ktorej cieľom boli drevené 
kostolíky. Priznávam, mala som menšie obavy z tejto 
exkurzie a premýšľala som, či bude pre mňa dosť 
zaujímavá. Ráno sme nasadli do autobusu a naša prvá 
zastávka bola v Tročanoch, kde sa nachádza krásny 
drevený kostolík. Najviac sa mi na ňom páčilo to, že bol 
malý a útulný, no nachádzali sa v ňom obrazy až zo 17. 
storočia. Zároveň nám zaujímavé informácie o tomto 
kostolíku porozprávala aj pani sprievodkyňa. Druhá 

zastávka bola v Hervartove, kde je tiež pekný kostolík 
z dreva. Ten bol o niečo väčší ako kostolík v Tročanoch. 
V tomto kostolíku ma zaujali nádherné kresby na 

drevených stenách. Posledná zastávka bola vo 
Fričkovciach. Tu sme ostali prekvapení, lebo sme 
nenašli žiaden drevený kostolík. No nachádza sa tam 
vínna pivnica, kde si kedysi Poliaci uskladňovali víno  
a tú sme mali možnosť aj vidieť. 

Na záver teda môžem povedať, že moje obavy 
z tejto exkurzie boli zbytočné. Deň strávený 
poznávaním drevených kostolíkov bol veľmi poučný 
a odporúčam každému navštíviť aspoň jedno z týchto 
krásnych miest, ktoré máme na Slovensku. 

Alexandra Matysová, V.B 
 
 
 

Návšteva miestnych podnikov  -  KOVO, PÍLA, 
RAKYSTAV 

Žiaci siedmeho ročníka sa 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 planetária v Prešove 
 

Keďže záhady vesmíru sa najlepšie spoznávajú 
v planetáriu, vybrali sme sa, my siedmaci, 11. 6. 2015  
do Planetária v Prešove . Akciu zorganizovala p.uč. 
Marta Artimová. 
      Návšteva planetária bola pre nás 
nezabudnuteľným zážitkom. Pozorovali sme nočnú 
oblohu plnú hviezd. Objavovali sme súhvezdia 
pripomínajúce rôzne zvieratá na oblohe posypanej 
drobnými hviezdami a porozprávali nám príbehy 
starých gréckych bájí. 
 Získali sme množstvo nových, cenných informácií 
potrebných pre svoj ďalší rozvoj. 
      Celodenný pobyt v Prešove bol spojený aj 
s poznávaním nielen krás vesmíru, ale aj spoznávaním 
historických pamiatok v centre mesta. Po náročnej 
exkurzii si všetky deti pochutnali na výbornej spoločnej 
tohtoročnej zmrzline. 

Školská redakcia 
 
 

Čistička odpadových vôd v Hertníku 
 
Dňa 2. júna 2015 sme navštívili my žiaci 6. 

ročníka spolu s p. uč. Artimovou a p. uč. Kohútovou 
čističku odpadových vôd v Hertníku. Výlet bol spojený 
s menšou turistikou na chatu Koliba. 
Vo čističke nám jej pracovníci porozprávali o úprave 
pitnej vody, ukázali nám aj filtráciu vody. Po odchode 
z čističke sme absolvovali už spomínanú turistiku  a na 
chate Koliba nás čakal vytúžený oddych. Dosýta sa 
každý najedol a napil a všetci sme sa pobrali domov. 
Táto exkurzia bola nielen poučná, ale aj zábavná. 

Eliška Opettová, VI. C 
 
 

MDD 
Dňa 29.mája 2015 sme v 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 spolu so žiakmi z 5. 
ročníka absolvovali divadelné predstavenie v divadelnej 
sále Dómu kultúry v Raslaviciach. Žiaci druhého stupňa, 
ku ktorým sa neskôr pripojili aj žiaci prvého stupňa, 
navštívili priestory základnej umeleckej školy, ktorá si 
pre nich pripravila prezentácie žiakov z rôznych 
umeleckých odborov. Tak napr. literárno – dramatický 
odbor si pripravil pantomimické vystúpenie, výtvarný 
odbor nám umožnil prezrieť si výtvarné práce v podobe 
kresieb, obrazov, zavítali sme aj do tanečnej učebne, 
kde sme v tanečnom rytme obdivovali ukážky rôznych 
druhov tancov. Nakoniec naše kroky viedli do 

hudobného odboru, kde nám žiaci prestavili nástroje 
a skvele nám na nich aj zahrali. Umelecky vyžití sme sa 
premiestnili na dedinské ihrisko, kde sme už netrpezlivo 
očakávali príchod vojenského vrtuľníka. Po chvíľke 
čakanie sme zazreli nielen vrtuľník, ale aj parašutistov, 
ktorí predviedli zaujímavé akrobatické zoskoky.  Po 
pristátí vrtuľníka a aj úspešnom zoskoku parašutistov 
sme si všetci s úžasom prezerali interiér a aj exteriér 
vrtuľníka. Po obhliadke vrtuľník opäť vzlietol 
a parašutisti znovu predviedli svoje akrobatické 
umenie.  

Nikto z nás nepochybuje, že to bol deň plný 
zážitkov, zábavy a dobrej nálady.  

Už teraz sa tešíme na oslavy MDD o rok. ☺ 
Zuzana Luterančíková, VI.C 
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SCHOOL DANCE 
 V mesiaci máj 

sa žiaci našej školy pod 
vedením p.uč. Bibiány 
Mačákovej zapojili do 
veľkej tanečnej súťaže 
s názvom The SCHOOL 
DANCE určenej  pre 
základné a stredné školy. 

Táto súťaž pozostávala z dvoch kategórií a to LOCAL 
DANCE a MOVIE DANCE. Naši žiaci súťažili v kategórii 
LOCAL DANCE, kde formou tanca a videa spropagovali 
nielen školu, ale aj náš región. Ich zaujímavé tanečné 
kreácie  si môžete pozrieť aj na videu, ktoré natočili.  

Školská redakcia 
 

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.  

Druháci sa vybrali do Starej Ľubovne, kde 
navštívili hrad i skanzen, štvrtáci zavítali na Duklu, VI.A 
si bola pozrieť ZOO a krásy metropoly východného 
Slovenska, teda Košice, VI.C vycestovala do Spišskej 
Novej Vsi, kde obdivovali zvieratká v ZOO a zdolávali 
náročné lanové dráhy v lanovom centre MONKEYLAND, 
V.B  a VIII.C si urobili turistickú vychádzku na 
Kapušiansky hrad, V.A  a VI.B sa vyšantili v prírodnom 
kúpalisku na Delni, , dvojdňový pobyt absolvovali VII.A, 
VIII.A a VIII.C v Lipovci, VII.C si užila krásy prírody na 
Slnečnom majeri v Stebníckej Hute, IX.C strávili dva dni 
na Sigorde, IX.B sa vyšantila na paintballovom ihrisku vo 
Vyšnej Šebastovej. Treba skonštatovať, že naši žiaci 
a ich triedni učitelia si vyberajú nepochybne zaujímavé 
destinácie výletov, vďaka ktorým spoznajú nové miesta 
a zažijú pekné okamihy.  

 
Školská redakcia 

Dopravné dopoludnie 
 Blíži sa záver školského roka, čo naznačuje, že 

v škole sa všetko opakuje, skúša a bilancuje. A preto 
sme nemohli zostať nič dlžný dôležitému atribútu 
vzdelávania, ako je dopravná výchova. Dňa 12.6. 2015 
sme pripravili pre žiakov prvého stupňa stanovišťa, kde 
si mohli vyskúšať svoje praktické schopnosti 
a teoretické vedomosti z dopravnej výchovy.  
    V areáli školy boli pripravené stanovišťa, kde 
na malých žiakov čakali starší spolužiaci deviateho 
ročníka. Každé stanovište malo svoje špecifické 
pomenovanie, ktoré v názve ukrývalo, čo asi na žiakov 
čaká: Vzorný cyklista, Dopravné situácie, Cestolam, 
Dopravné značky, Kolobežky, Doprava v kocke, 
Dopravný chaos, Život na “kolesách“, Lokomotíva, 
Rýchle kolesá.  

    Úlohou 
detí bolo prejsť 
všetkými  desiatimi 
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 
dopravnou 
situáciou, ktorej súčasťou sú aj žiaci(cyklisti, chodci). Ak 
úlohu správne vyriešili, získali písmeno, ktoré ich po 
prejdení všetkých stanovíšť priviedlo k vyriešeniu 
tajničky. Ak úspešne absolvovali všetky stanovištia 
a správne vyriešili všetky indície, tak zložením písmen 
im vznikol text: JAZDI BEZPEČNE!     

Mgr. Alena Jančíková 
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SPLAV 

V dňoch 31.5. -6.6.2015 sa žiaci ZŠ Raslavice 
spolu s družobnou školou ZŠ Troubky zúčastnili 
vodáckeho výcviku. Počas celého týždňa nám počasie 
prialo a za deň sme splavili približne 14 km. Ubytovaní 
sme boli v chatkách v kempe Viking. Navštívili sme 
krásne mesto Český Krumlov, kde sme si nakúpili pekné 
suveníry. Po dlhej a náročnej ceste sme krásny júnový 
týždeň strávili na vlnách Vltavy s ľuďmi, ktorých úsmev 
vyčarilo padlo a vôňa vody. Vďaka našim učiteľom sme 
tak prežili nádherné dni plné zábavy.  

Sme radi, že sme sa zúčastnili tohto skvelého 
zájazdu, ktorý v nás zanechal veľa pekných 
a nezabudnuteľných zážitkov na celý život. 

Viktória Ličáková, IX.A 
 

Záplavy  2015

Mnoho ľudí v Raslaviciach a aj tých skôr narodených 
hovorí, že z  15. na 16. júna 2015 sa dedinou prehnala 
najsilnejšia prietrž mračien, čo pamätajú. Všetko sa to 
začalo približne o pol desiatej večer, kedy sa začala 
voda v potokoch Sekčov a Hrabovec monitorovať. 15. 
júna o jedenástej hodine pán starosta  vyhlásil tretí 
povodňový stupeň. Voda začala ustupovať približne o 
pol druhej v noci. Značné škody napáchal vodný živel, 
bohužiaľ, i v našej  základnej škole, kde bolo prízemie 
všetkých štyroch  pavilónov pod vodou. Nachádzali sa 
tam veľké nánosy bahna. Prevádzka školy bola z tohto 
dôvodu v dňoch 16. a 17. júna 2015  uzatvorená. Ako sa 
vyjadrili mnohí žiaci, voľno ich síce potešilo, no boli 
smutní, že  dôvodom ich neúčasti v škole boli zpavilóny. 

My učitelia sme sa poobliekali do pracovného 
oblečenia, obuli si čižmy a namiesto učebníc sme chytili 
do rúk vedrá, lopaty, handry a začali odstraňovať vodu 
z tried. Počas tých dvoch dní  spojili učitelia všetky svoje 
fyzické sily a spolu s hasičmi i verejnoprospešnými 
pracovníkmi sa nám podarilo čiastočne odstrániť škody 
napáchané vodou a „spojazdniť“ niektoré triedy. Tie, 
ktoré boli postihnuté viac, sa dočkajú opravy počas 
letných prázdnin. Vo štvrtok 18. júna sa žiaci vrátili do 
škôl a pokračovalo sa v záverečnej klasifikácii. 

Pevne veríme, že vodný živel nás už takto 
nepríjemne neprekvapí. 

Školská redakcia 
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Škola v prírode 
 

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 dvoch turnusoch , v  čase od 12.júna do 
19.júna 2015 prvý turnus a od 18. júna do 24.júna 2015 
druhý turnus. 
Po dlhej 15- hodinovej ceste autobusom z Raslavíc sme 
sa na druhý deň ráno ocitli v nádhernom prímorskom 

chorvátskom mestečku Drveník. Vynikajúce ubytovanie, 
pestrý každodenný program, ľeňošenie na pláži, 
kúpanie sa v mori, prechádzky malebnými uličkami 
Drveníka či  diskotéka a karneval, kde sme sa do sýtosti 
vytancovali, to sú nádherné spomienky na príjemne 
strávené chvíle v Škole v prírode, ktoré by sme určite 
chceli zažiť aj na budúci rok.  

Veronika Lenártová 5.A

 

Deň otvorených dverí v 1.A 

Dňa 25.6.2015 sa v 1.A uskutočnil Deň 
otvorených dverí. Témou tohto dňa bola Školienka a jej 
kamaráti. 

Školienka bola ich spolužiačkou po celý školský 
rok. Spoločne s ňou zažili každodenné starosti i radosti. 
Počas Dňa otvorených dverí sa deti predstavili 
prítomným hosťom divadielkom O puknutom vajíčku, 
počas ktorého sa vyliahla malá moľa Anička. 

Deti pracovali v troch centrách, kde si 
v priebehu dňa nakupovali v Bufete u lúčneho koníka 
Cyprána, dozvedeli sa zaujímavosti zo života 
chrobáčikov na lúke a vyrobili si papierovú Lienku 
Školienku.   

Celý deň bol pre deti a ich rodičov veľmi 
zaujímavý, v centrách pracovali mamky – učiteľky, ktoré 
sa tiež tešia na pokračovanie tohto projektu v budúcom 
školskom roku. 

   Mgr. Antonia Novotná
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Redaktor:  Ako ste vnímali školu, keď ste boli 
študentkou? 

P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová:   Ja som 
bola študentkou, ktorá nechcela sklamať – 
myslím tým rodičov a učiteľov. Snažila som 
sa plniť si svoje povinnosti. Základná škola 
sa mi spája s dobrým triednym kolektívom, 
kde dievčatá aj chlapci  chceli mať čo 
najlepšie známky a navzájom sme sa 
vnímali ako veľmi dobrí kamaráti. Strednú 
školu som absolvovala v Prešove – bola to 
stredná pedagogická škola. Prvý polrok sa 
mi zdal veľmi ťažký – množstvo nových 
predmetov, noví učitelia,... Ale postupne 
som si na školu zvykla a dnes tvrdím, že lepšiu školu som si vybrať nemohla. Táto škola mi dala výborný základ – 
praktický aj teoretický - do môjho učiteľského povolania. 

 Redaktor: Čo Vás viedlo k profesii učiteľky? 

P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová: Profesiu učiteľky  som aktívne vnímala už od narodenia. Mama aj otec boli 
učitelia.  Z piatich súrodencov jediná pokračujem v ich povolaní.  Asi som dostala toto povolanie do vienka. 

Redaktor: Čím ste chceli byť ako malé dievča? 

 P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová: Ako som napísala v predchádzajúcej odpovedi, stále som chcela byť učiteľkou. 
Iba raz som sa zahrávala s inou myšlienkou. V 8. ročníku ZŠ, keď som sa mala rozhodnúť, na akú strednú školu 
pôjdem. V tom období  sa už veľa  rozprávalo aj o informatike a vážne som rozmýšľala o štúdiu na 
Elektrotechnickej priemyslovke v Prešove. Vtedy ešte bol určený počet žiakov, koľko chlapcov a dievčat 
z jednotlivých okresov prijmú na tú školu,  a z okresu Bardejov neprijímali žiadne dievča, tak som sa vrátila 
k pôvodnej voľbe ,budem učiteľkou. Ale informatike sa teraz venujem aj v škole, a tak mám asi splnené obidva 
sny. 

Redaktor: Mávate strach alebo trému pred niečím novým? 

P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová: Vraj na mne nie je „vidieť“ strach alebo trému. Ale aj ja ich prežívam. Verím, že 
ak ide o niečo nové, každý človek má „strach alebo trému“. Ide iba o to, v akej intenzite to človek prežíva. Určite 
sa snažím nedostať sa do fázy panického strachu. Držím sa vety: „Pokiaľ nejde o život, nejde o nič,“  preto mám 
strach v istých nebezpečných, život ohrozujúcich situáciách, čo je podľa mňa prirodzené. Aj trému beriem ako 
samozrejmú súčasť života.  

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

P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová:  Na prázdniny sa teším, hlavne na to, že nebudem musieť počúvať ráno budík. 
Neplánujem vopred žiadnu dovolenku.  Budem hlavne doma  a to s radosťou, lebo si viem oddýchnuť aj na svojej 
terase. Možno ma častejšie uvidíte na kolieskových korčuliach, na bicykli alebo na turistike s batohom na pleci. 
Takto si ja predstavujem relax. 

Redaktor: Čo Vám v živote robí najväčšiu radosť?  

P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová: Najväčšou radosťou v živote je určite môj syn.  Niekedy pozlostí, nahnevá, ale 
aj poteší. Radosť mi prinášajú chvíle prežité v kruhu mojich skutočných priateľov (a tých mám, chvalabohu, veľa aj 
v našej škole). 

Vizitka pani zástupkyne Mgr. Gabriely 

Gabužďovej 

Zvláštne znamenie  - neviem povedať, 

musím sa spýtať známych, čo je na mne 

zvláštne 

Obľúbená farba – zelená 

Obľúbené jedlo – čokoľvek makové 
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Redaktor: Blíži sa záver školského roka 2014/2015, ako by ste zhodnotili činnosť školy v tomto školskom roku? 

P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová:  Ja som na každom konci školského roka šťastná, že pracujem v tejto škole, 
v super kolektíve, so super žiakmi. Mám pocit, že „z roka na rok“ je naša činnosť bohatšia o nové a zaujímavé 
podujatia. Teší ma, že sa rozbehla spolupráca so ZŠ v Troubkach, myslím si, že nie každá škola sa môže pochváliť 
takou vzájomnou spoluprácou učiteľov a žiakov pri príprave a realizácii krásnych podujatí. Oceňujem ich prácu 
a ochotu. Ešte nemáme presne zmapované aj vzdelávacie úspechy žiakov, ale podľa priebežných informácii sa 
môžeme pochváliť aj úspechmi vo viacerých predmetoch. 

Redaktor: Pani zástupkyňa, čo by ste zaželali všetkým žiakom a učiteľom našej školy tešiacim sa na prázdniny? 

P. zástupkyňa Mgr. G. Gabužďová:  Verím, že Vám sa podarí odpočívať ,relaxovať a venovať sa všetkému, čo máte 
radi.  Buďte s tými, ktorí Vás majú radi, na ktorých Vám záleží. Užívajte si všetko, čo leto ponúka. 

Redaktor: Pani zástupkyňa, ďakujeme Vám za rozhovor. 

Školská redakcia 

 

 

„Aj keď som sa nadchol mnohými krásnymi miestami a krajinami za hranicami, a bolo ich 
nemálo, dnes viem, že napokon každý z nás hľadá to najkrajšie, to v srdci najmilšie vo svojej 
vlasti, vo svojej domovine...jedine doma nachádzam skutočnosť radosť a šťastie.“ 

Významný slovenský a český výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista a 

hudobný vedec, patril medzi zakladateľov Akadémie múzických umení v Prahe. Sám sa označoval za muža 

deviatich remesiel. Bol známy tým, že vášnivo miloval všetko, čo je krásne, harmonické a prosté. Preto tak 

priľnul k hudbe, ktorej ostal verný po celý život. No už v mladosti stretol ďalšiu svoju lásku – fotografiu. 

Práve tieto dve lásky predurčili Plickov vzťah k Slovensku. S fotografickou a filmovou kamerou na pleciach 

prešiel takmer celé Slovensko krížom-krážom a zachytil jeho prekrásnu prírodu, jeho prostý ľud, všímal si 

jeho kroje a podrobne si zapisoval jeho piesne, rozprávky, zvyky a obyčaje. 

Narodil sa 14. októbra 1894 vo Viedni v Rakúsko-Uhorsku českým rodičom.  

Študoval na učiteľskom ústave v českom Hradci Králové a hru na husle a spev v Prahe.  

V rokoch 1925-1929 si doplnil vzdelanie v oblasti hudobnej vedy a dejín umenia na Filozofickej fakulte UK 

v Bratislave. Slovensko po prvý raz navštívil v roku 1919 ako vedúci školského zájazdu do Piešťan.

KAREL PLICKA 
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Karel Plicka – zberateľ - zozbieral niekoľko desiatok tisíc textov s nápevmi ľudových piesní z celého 
Slovenska. Pod jeho menom vyšlo niekoľko publikácií, okrem príspevkov v periodikách, napríklad Eva 
Studeničová spieva (1928), Z kytice slovenských pohádek (1985) s ilustráciami Alberta Brunovského, Slovenské 
uspávanky (1927) či Slovenské pesničky (1937). 

Karel Plicka – fotograf.  Ako tvrdil, fotografiou sa nesnažil imitovať grafiku. Vydal fotografické 
publikácie  ako Slovensko(1937), Zlatábrána (1964), Spiš (1971), Československo (1974),Levoča (1980), z 
Česka zas Praha vo fotografii Karla Plicky  (1940),Praha královská (1957), Vltava (1959), Pražský 
hrad (1962) a mnohé ďalšie. 

Karel Plicka – fimár.  Film  Po horách, po dolách (1930) získal Zlatú medailu na Medzinárodnej 
výstave fotografického umenia vo Florencii a v roku 1932 Zlatú medailu na benátskom festivale za najlepší 
dokumentárny film a kameru. V roku 1933 nakrútil svoje najvýznamnejšie životné dielo, celovečerný film Zem 
spieva, prvý zvukový film slovenskej kinematografie. V roku 1935 spolupracoval pri výrobe filmu Jánošík ako 
znalec slovenského prostredia pri výbere exteriérov.  

Zomrel 6. mája 1987 v Prahe vo veku 92 rokov. Aj s manželkou je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine 
na Slovensku. Jeho pôsobenie na Slovensku pripomína múzeum v Blatnici pri Martine nesúce jeho meno. 
                   PaedDr. Iveta Háberová  

 

Naj ... na svete: 

* Najstaršia pyramída – Sakkára (Egypt), postavená 2700 r. pred Kristom;                                                
* Najvyššie položená železnica – Morococha (Peru) – nadmorská výška 4800 m;                                       
* Najvyššie položené hlavné mesto – La Paz (Bolívia) – 3630 m;                                                              
* Najväčší futbalový štadión – Maracana (Rio de Janeiro, Brazília) – kapacita 200 tisíc divákov;                                                                                                           
* Najjužnejšie mesto – Ushnaia (Argentína);                                                                                              
* Najvyťaženejší prístav – Rotterdam;                                                                                                          
* Najväčší stredoveký hrad – Hradčany (Praha, Česko) – 267500 m².  

 
 Naj ... o čase:                                                                                                                                                                                         
* 0,0005 sekundy trvá jedno mávnutie krídla včely (za jednu minútu teda mávne krídelkom až 12000-krát);                                                                                                                       
* 0,02 sekundy uplynie, než dospelý človek pocíti bolesť po pichnutí špendlíkom;                                           
* 1,25 sekundy letí svetelný lúč z Mesiaca na Zem;                                                                                        
* 1 minúta – za tento čas srdce myši urobí 1000 tepov;                                                                            
* 37 minút trval let Francúza Louisa pri prvom prelete Lamanšského prielivu roku 1909;                                 
* 24 hodín stačí na to, aby mláďa modrej veľryby pribralo 100 kg;                                                                 
* 1 rok trvá, kým sa myš stane babičkou, pretože na svet príde už jej tretia generácia                    
 
Naj ... vtáčie ranostaje:                                                                                                                                         
* 3,45 hod. – prvý sa prebúdza škovránok poľný s trilkovaním;                                                                         
* 4,00 hod. – slávik obyčajný vstáva a stále mení melódiu;                                                                        
* 4,30 hod. – vstáva drozd, strieda vysoké a nízke zvuky a komponuje ich do melódie.              

 Školská redakcia 

Sakkára Maracana 

Hradčany 
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Svetový deň rodiny  

Verejnosť po celom svete si pripomína 15. máj ako Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený OSN v 
roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky 
spoločnosti. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi 
radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa 
učíme vzájomnej láske, úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná a je základnou bunkou spoločnosti. 
Vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. V poslednom čase je u nás miera 
rozvodovosti najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných 
rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny.  

Rodinu nemôže nič nahradiť. Skúsme to zmeniť, snažme sa o to, aby deti otcov mali, aby mali mamy!   

Spýtali sme sa aj našich žiakov, čo pre nich 
rodina znamená. Ako odpovedali žiaci na dané 
otázky?  

1. Čo sa ti vybaví pod pojmom rodina ?  

Vybaví sa mi dobrá skvelá mamka, dobrý otec, 
dobrý, ale otravný brat.  

Pod pojmom rodina sa mi vybaví pomoc, spomienky 
na spoločne strávené chvíle.   

Ja si predstavím mamku. Mamka je pre mňa 
dôležitá.  

Láska iných, priateľstvo, starostlivosť, 
zodpovednosť, výchova, radosť a zážitky.  

2. Ako sa tebe žije v tvojej vlastnej rodine ?  

Skvele. 

Veľmi dobre, lebo nikto z nás nie je chorý, 
postihnutý, máme sa radi, pomáhame si.  

Ako kedy, väčšinou veľmi dobre.  

Mne sa v mojej rodine žije dobre.  

3. Aký význam má pre teba rodina ?  

Keď potrebujem pomôcť, tak mi rodina pomôže, 
moja rodina má pre mňa veľký význam.  

Je to miesto, kde si človek môže oddýchnuť a na 
chvíľu zabudnúť na svoje problémy. Veľmi veľký. 
Bez nej by som bola deprimovaná.  

Môžem sa na nich obrátiť, keď sa mi niečo stane, 
vychovávajú ma, starajú sa o mňa.  
Nenahraditeľný.  

Výroky slávnych o rodine 
 
Žena je počiatkom i koncom rodiny.  (Domitius Ulpianus) 

Najšťastnejšími okamihmi môjho života bolo tých pár, ktoré som prežil doma, v kruhu svojej rodiny.  

(Thomas Jefferson) 

Puto, ktoré spojuje tvoju skutočnú rodinu, nie je v krvi, ale vo vzájomnej úcte a radosti vašich životov.  

Málokedy vyrastú členovia jednej rodiny pod jednou strechou. (Richard Bach) 

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život. (Ján Pavol II.) 

Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine. (Lev Nikolajevič Tolstoj) 

Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre. (André Maurois) 

Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom. (George Bernard Shaw) 

                           Školská redakcia
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MEDZI NAMI DIEVČATAMI 
 Zisti, aký máš style! 

Reggae- je hudobný žáner, ktorý vznikol na Jamajke v 60. rokoch 

minulého storočia. Napriek tomu, že sa niekedy používa na označenie 

širšieho spektra jamajskej hudby, slovo reggae pôvodne označovalo jasne 

vyhranený hudobný štýl, ktorý vznikol ako následovnik skaa najmä 

rocksteday. Milovníci reggae určite poznajú reggea majstrov ako: Bob 

Marley, The Morwells, Black Uhuru, Peter Thos a mnoho iných. Tí, čo 

obľubujú tento štýl, určite majú v šatníku základné farby rastafariánov, 

teda červenú, žltú a zelenú. Prívesky so znakom marihuany sú 

samozrejmosťou.  

Rock - tento hudobný štýl vznikol v USA v 40. – 50. rokoch minulého storočia. Rock sa hrá 

na elektrickej gitare, basovej gitare a bubnoch. Vyznačuje sa strhujúcim spevom a silným 

rytmom. Najznámejšie zahraničné rockové kapely sú: The Killers, legenda Anglicka Beatles a 

nesmiem zabudnúť na velikánov ako: REd Hot Chilli Peppers, Guns n Roses, Rolling Stones a, 

samozrejme, Qeen. Slovenskí fanúšikovia určite poznajú: Zoči Voči, Horkýže Slíže, Horskú 

chatu, Hexa Inékafé. Rockeri sa vyznačujú čiernou farbou (podobne ako aj iné tvrdé štýly), 

vybíjanými doplnkami, tetovaniami (tým nemyslím, aby ste sa dali tetovať), tričkami s 

potlačou kapiel a rôznych symbolov.  

DuBstep -ponorte sa s nami do hlbín oceána elektronickej hudby a vylovte si 

svoju vlastnú vzorku exotických skladieb, ktoré na vás zapôsobia. Dubstep je 

elektronický hudobný žáner, ktorého počiatky sú datované niekedy pred 

prelomom milénií v mestských štvrtiach Londýna. Vznikol fúziou žánru dub – v 

podstate reggae s elektronickým beatom, veľmi chilloutová hudba a slovíčko 

step pochádza zo žánru 2-step garage – akýsi experimentálny priestor miešania 

prvkov žánrov dub, house a drum and bass (DNB). Momentálne sa dubstep 

uberá viacmenej smerom k tvrdej elektronickej hudbe, vysoko experimentálnej, 

s použitím basových liniek a hlavne charakteristického zvuku, ktorý sa volá 

wobbling. Takto ho prezentuje aj v súčasnosti najznámejší dubstepový 

producent Skrillex.  

 

Letné osvieženie 

 Uvažovali ste už nad tým, že si vyrobíte vlastnú zmrzlinu, ale nevedeli ste do nej prísady? Ak áno, prinášam 
vám postup spolu s ingredienciami.  
POTREBUJEME:  5 dl mlieka, 150 g kryštálového cukru, 10 g maizeny, 1 žĺtok, 50 g čokolády.  

AKO NA TO : Do 3 dl mlieka si dáme kryštálový cukor a privedieme do varu. V ostatnom mlieku rozmiešame 
maizenu, žĺtok a zmäknutú čokoládu, prilejeme k vriacemu mlieku a za stáleho miešania chvíľu povaríme. 
Zhustnutý krém necháme vychladnúť, vložíme do mrazničky a necháme zmraziť. Môžeme ju podávať v pohári, 
ale aj v kornútkoch.                                            DOBRÚ CHUŤ
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Leto klope na dvere 
 

Malé vtáča si skoro ráno spieva, 

slnko našu krásnu krajinu ohrieva. 

Letný vzduch nám dáva silu 

vychutnávať si túto nádhernú chvíľu. 

 

Lesný prameň si razí svoju cestu 

a posieva lístie od miesta k miestu. 

Je čistý a hučí v doline, 

na jeho brehu si turista odpočinie. 

 

Vôňa kvetov a plodov nám pripomína, 

že LETO už o chvíľu začína. 

 

Simona Palšová, VI.C 

 

 

Rozlúčka so školou 
 

Zbohom moja školička, 

zatvára sa bránička. 

Dva mesiace pokoj máš, 

v septembri všetky deti znova privítaš. 

 

Deviataci lúčia sa so základnou školou 

a spoznávajú sa s tou novou. 

Veľa skúseností si zo školy berú, 

všetky majú pre nich veľkú cenu. 

 

Deviataci plní vedomostí, 

tí už nemajú školské starosti. 

Posledné dni školy si užívajú, 

na učenie pomaličky zabúdajú. 

 

Za všetko v škole ďakujeme, 
spolu s učiteľmi sa radujeme. 
Všetci sa raz spolu stretneme 

a na všetko pekné spomínať budeme. 
Michaela Švabová IX.B 

 
 
 

Prichádzajúce letné prázdniny 

 

Blížia sa letné prázdniny 

tešia sa menší a my spolu s nimi. 

O chvíľu tu budú ako na koni 

a školský zvonček poslednýkrát zazvoní. 

 

Dovtedy nás čaká ešte zopár dní, 

veľa testov  a zopár skúšaní. 

Snáď to všetko prežijeme 

a letné prázdniny si užijeme. 

 

Eliška Opettová, VI.C 

 

Letný čas 
 

Teplé slnko svieti, 

na lúke si šantia deti. 

Pri veselej pesničke, 

deti veľké i maličké. 

 

Letí motýľ, letí včela, 

v lete práce máva veľa. 

Do vodičky skočím hneď, 

zaplávať si trochu chcem. 

 

Len čo slnko ráno vstalo, 

prírodu poprebúdzalo. 

Už prichádza prázdnin čas, 

nápadov je mnoho v nás. 

 

Zmrzlinou sa osviežim, 

ku kamarátom pobežím. 

Všade znie ten krásny hlas, 

je tu predsa letný čas. 

 

Lucia Kmecová, IX.B

Keď ma kopne múza 
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Každý, kto je na tajnej misii, je vlastne tajný 

agent, no nie? A preto sa medzi nich môže smelo 

zaradiť aj Evka, druháčka, ktorá si povedala, že ona 

chce kompletnú rodinu a donúti jej rozvedených 

rodičov uvedomiť si, čo jeden v druhom majú. A tak 

sa púšťa do dobrodružstva, na ktorého konci môže 

získať najväčšiu odmenu zo všetkých – otca a mamu, 

ktorí majú radi nielen Evku, ale aj seba navzájom. 

Začína sa Misia Eva, prísne tajné z pera Tamary 

Heribanovej. 

Evka je druháčka a jej rodičia sa rozviedli. Otec 

sa však nemal kam odsťahovať, a tak žijú v jednej domácnosti a dusivej atmosfére. 

Jedného dňa, po zlej skúsenosti s posmievačnou učiteľkou, sa Evka rozhodne, že to 

nenechá tak. Spolu so svojím najlepším kamarátom vymyslí plán, ako rodičov 

uzmieriť. Začína sa tak séria milých dobrodružstiev, pri ktorých Evka zisťuje, že 

dobrí ľudia ešte nevymreli. 

Kniha má formu denníka a napísaná je krásnym detským písmom, akoby 

atramentom. Popritom je bohato ilustrovaná a celá sa dá uzavrieť praktickou 

gumičkou. 

Ak hľadáte čarovnú, milú knižku, ktorá pohladí na duši nielen mladých 

čitateľov, ale aj tých, ktorí ešte stále nosia v duši  kúsok dieťaťa, potom nemusíte 

hľadať ďalej.  

Prajem príjemné čítanie aj cez prázdniny!  

 

 

 

 

 

Školská redakcia
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ÚSPECHY  ŽIAKOV 
Úspech Pauly Zbrehovej v sú ťaži Jazykový kvet – Language Flower  

Po absolvovaní krajského finálového kola "Jazykový kvet" v prednese anglickej poézie a prózy 
v Prešove, ktoré sa konalo v apríli 2015, naša žiačka Paula Zbrehová získala 1. Miesto a postúpila do 
celoslovenského finálového kola. 

Dňa 15.5.2015 v Nitre reprezentovala našu školu aj Prešovský kraj a na celoslovenskom 
kole zví ťazila a obsadila vynikajúce 1. miesto.  

Paulu na súťaž pripravovala p.uč. Mgr. Bibiána Mačáková.  Blahoželáme! 

Školská redakcia  

Vyhodnotenie Biblickej olympiády v šk. roku 2014/15  

Téma: Knihy - Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov 

Školské kolo sa konalo dňa 14. 1. 2015 v školskej jedálni. Zúčastnilo sa na ňom  12 žiakov 
z 2. stupňa.  Poradie  súťažiacich  bolo: 1. Benedikt Kočamba, 2. Salokyová Laura, 3. Palšová  
Simona, 4. Hammerová Zuzana. Prví traja postúpili do okresného kola, kde reprezentovali našu školu. 
4. sa stal náhradníkom.  

V okresnom kole, ktoré sa konalo 12. 3. 2015 v Bardejove, naše družstvo zvíťazilo, a tak 
postúpilo do Krajského kola v Košiciach. 

Krajské kolo sa uskutočnilo  16. 4. 2015. Družstvo reprezentujúce nielen našu školu, ale aj 
okres Bardejov sa v silnej konkurencii umiestnilo na 6. mieste z 15–tich účastníkov.  O náročnosti 
súťaže a sile konkurencie svedčí aj fakt, že stačilo im získať o pol bodu viac, aby boli 5. a1 bod aby 
boli 4.  Zúčastneným žiakom blahoželáme a veríme že svoje poznatky a skúsenosti zužitkujú  nielen 
v ďalších rokoch, ale aj v ďalšom živote. 

                                                                                                  
                                                                                               Mgr. Vladimír Saloky 

 
 

 

Literárne sú ťaže 

Niet pochýb o tom, že v našej škole sa rodia aj budúci literáti, veď 
potvrdzuje to aj  úspech v okresnej literárnej súťaži, v ktorej  1. miesto 
získala Monika Homulková , kde písala na tému „Môj pán učiteľ, moja pani 
učiteľka.“ Témy „Mamka, ocko ste moje všetko“ sa výborne zhostili žiačky 
Laura Packová a Bianka Knutová, ktoré sa umiestnili  na víťazných 
miestach.  

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov v písaní. 

Školská redakcia 
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Dejepisná sú ťaž 

V máji sa žiaci M. Stolárik a M. Adam čák zúčastnili  dejepisnej súťaže s názvom  Medzníky 
2. svetovej vojny, ktorú organizoval Oblastný výbor slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v spolupráci s CVČ v Bardejove. Svoje skvelé vedomosti z dejepisu potvrdili aj pekným 4. 
umiestnením , k čomu ich blahoželáme! 

Školská redakcia 

 

Výtvarné sú ťaže 
 

Prebúdzanie jari  je názov  okresnej súťaže, v ktorej naša š 
žiačka Natália Gdovinová, IX.B  opäť potvrdila svoje výtvarné nadanie 
a obsadila ako vždy skvelé 1.miesto . Našej talentovanej výtvarníčke 
prajeme veľa úspechov  v ďalších súťažiach. 

 
Dňa 25.3. 2015 sa uskutočnila okresná súťaž s názvom Veľkono čné vajíčko , kde 1. miesto  

získala Júlia Krav čuková z VIII.B  a na 2. mieste  skončila Viktória Vasi ľková, VIII.B.  Blahoželáme 
ku skvelým umiestneniam! 

 
 
 

 

Školská sú ťaž v zdobení ve ľkono čných kraslíc 

Veľkonočná nálada ovládla aj nás všetkých  v našej škole, preto sa p. učite ľky Mgr. Anna 
Cvelihárová, Ing. Stanislava Vavreková , Ing. Anna Rákošová a Mgr. Alena Jan číková spolu 
s našimi žiakmi rozhodli uskutočniť   veľkonočné zdobenie kraslíc.   

 A tu sú nasledujúce umiestnenia žiakov: 

1. kategória: 5. – 6. ro čník: 1.Lenka Hudáková, VI.B, 2. Kamila Š češňáková, VI.A, 3. Miroslava 
Groho ľová, V.A. 

2. kategória: 7. – 8. ro čník: 1. Júlia Krav čuková, VIII.B, Aneta Bednárová, VIII.A, 3. Lesana 
Kmeťová, VIII.A. 

3. kategória: 1. Miroslava Va ňová, VII.C, Olívia Kundrátová, VII.B, Miroslava Dur káčová, VIII.B. 

Srdečne blahoželáme! 

Mgr. Anna Cvelihárová 

Súťaže z telesnej výchovy 
 

V máji sa uskutočnilo okresné kolo v atletike, v ktorom naše žiačky a žiaci obsadili vynikajúce 
umiestnenia.  Dievčatá  Martina Staneková, Viktória Li čáková, Lýdia Maníková, Bianka 
Nováková, Stanislava Lenártová, Viktória Stašková, Júlia Krav čuková a Terézia Krav čuková sa 
ako družstvo umiestnili na vynikajúcom 2. mieste . Martina Staneková  získala zároveň 3. mieste  
v skoku do výšky. Blahoželáme k výborným výsledkom! 
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V okresnom kole atletiky nezaostávali ani naši chlapci a dosiahli nasledujúce umiestnenia: 
Vrh gu ľou – René Kme ť, 3.miesto  
Hod lopti čkou – Samuel Mank, 3.miesto 
Štafeta 4 krát 60 m –René Kme ť, Matej Groho ľ, Dávid Vaňo, Marek Nosá ľ  -3. miesto 
Srdečne blahoželáme! 

 
Mgr. Danka Stoláriková, PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD . 

 
 

Okresné kolá vo futbale a volejbale 
 

V okresnom kole vo volejbale sa žiaci Martin Šutko, Tomáš Maník, Samuel Mank, Matej 
Groho ľ, René Kme ť, Marek Nosá ľ, Marek Švab, Samuel Maník a Erik Pažin  umiestnili na skvelom 
3. mieste . V okresnom kole vo futbale si žiaci Eliáš, Mank, Groho ľ, Kmeť, Vaňo, Gvuš č, Šutko, 
Maník a Lazorik  vykopali výborné 3. mieste. 

PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD. 
 

 
Zber papiera 

 
V tomto školskom roku sa víťazmi v zbere papiera stali triedy: 1. stupe ň III.A ( 1597 kg),  

2.stupe ň - V.A ( 1413 kg) .  Ďakujeme všetkým žiakom a triedam, ktoré sa v tomto šk.roku zapojili do 
zberu papiera. Osobitné Ďakujeme patrí aj pomocníkom - dobrovoľníkom, ktorí počas týždňa pomáhali 
pri vážení papiera. Množstvo papiera, ktoré sa nazbieralo dokazuje, že nám všetkým naozaj záleží na 
našom prostredí, ktoré je potrebné neustále chrániť.  

 Ing. Anna Rákošová  
 

 
Finančná gramotnos ť 

 
Dňa 24.6.2015 sa na našej škole uskutočnil Deň finan čnej gramotnosti . Každá trieda sa 

rozdelila do  troj – štvorčlenných skupín. Počas prvých štyroch vyučovacích hodín prechádzali 
jednotlivé triedy rôznymi oblasťami finančníctva a súťažili o to, ktorá skupina postúpi ďalej do 
celoškolského kola. Žiaci spoznali históriu peňazí, dozvedeli  sa, ako fungujú banky, ale aj to, odkedy 
môžu mať svoj vlastný účet v banke. Zaujímavá bola aj téma - Rodinný rozpočet, ktorá naznačila 
dôležitosť šetrenia a odkladania si peňazí. Pri téme - Zadĺž sa rozumne  viacerí žiaci pochopili 
problémy, s ktorými sa často stretávajú ich rodičia. 

Na poslednej piatej hodine sa žiaci zišli v telocvični, kde každá trieda povzbudzovala svoju 
víťaznú skupinu. Celoškolské kolo pozostávalo z kvízu, ktorého obsahom boli preberané témy. Všetci 
sa snažili byť najlepší, veď o tretie miesto sa v rozstrele stretlo až 5 tried.  

Nakoniec na tre ťom mieste skon čila trieda V.A, na druhom mieste VII.B a na prvom 
mieste VIII.C. 

Blahoželáme ! 
Počas tohto dňa sme pochopili, že nikto z nás nie je natoľko bohatý, aby si mohol dovoliť 

zaobchádzať s peniazmi neopatrne, nešetrne. Preto je dôležité sa v tejto téme neustále vzdelávať. 
Veríme, že tento deň bol začiatkom nášho vzdelávania v tejto oblasti. 

Školská redakcia 
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PRECVIČME SI SVOJE HLAVIČKY 
 

1. Aké je typické talianske jedlo?    a) guláš b) pizza c) šaláty d) kapustnica 

2. Kto je Kate Ryan?     a) herečka b) speváčka c) moderátorka d) topmodelka 

3. Maracana je:      a) hrad b) mesto c) štadión d) rieka 

4. Koľko okresov má SR ?    a) 79 b) 29 c) 59 d) 39 

5. Aké je hlavné mesto Grécka?    a) Tirana b) Ľubľana c) Atény d) Bern 

6. Pieseň Toxic patrí:     a) Pink b) Britney Spears c) Anastacii d) Shanii Twain 

7. Najväčšie vajce znesie:    a) hus b) sliepka c) sova d) pštros 

8. Koľko je na svete svetadielov?    a) 6 b) 5 c) 7 d) 4 

9. Taliansko má tvar:    a) čižmy b) fľaku c) hlavy koňa d) topánky 

10. Koľko núl má miliarda?    a) 9 b) 3 c) 6 d) 12 

11. Michal Handzuš je:     a) spevák b) hokejista c) herec d) moderátor 

12. Najväčší ostrov na svete je:    a) Grónsko b) Madagaskar c) Kréta d) Cyprus 

13. Ktorý štát má najviac obyvateľov na svete?  a) USA b) Rusko c) Čína d) SR                                                                     

Školská redakcia 

 
Aj majster tesár sa utne ☺ 

 

Kde sa nachádza Kórea?    „Neexistuje.“  
 
Na akom kontinente leží Slovensko? ,,Na  
Slovensku."   
 
Čo je kino?  „Veľká telka!“   
 
Viete, ako sa dá najrýchlejšie na lyžiach 
zabrzdiť? „Predsa hodiť sa na brucho.“   
 
Ja to neviem, som „krátkopamätný“.  
„Dáte mi nejakú inšpirovanú vetu?“   
 
Utvor radovú číslovku od sto.  „Stoví.“  
 

Ako sa volala príloha Slovenských národných 
novín?  „Orol“   
„Aký?“  „Skalný.“  
 
 Kto vynašiel kníhtlač? „Johanesburg.“  
 
Čo je western? „Divoký západ.“  
 
Ako píšeme vizita? „V-I-Z-I-T-A.“ 
 
Ako sa volá neželezný striebrobiely kov?  
„Alobal.“      
 

Školská redakcia 
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Vymaľuj ☺ 

 

 

 

Školská redakcia
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Malý Jožko dostal poznámku: „Váš syn nevedel, kto r ozbil atóm.“ 

Rozčúlený otec odpísal: „Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja ho plati ť nebudem.“ 

 

„Pán učiteľ, prečo som dostal päťku?“  

„Lebo horšia známka neexistuje.“ 

 

Po svadobnom obrade na Luníku IX hovorí 
nevesta farárovi: 

„A dáte mi aj nejaké potvrdenie?“ 

„Prečo?“ 

„Aby som nemala v škole neospravedlnené hodiny.“ 

 

V škole sa pýta pán učiteľ žiaka:  

„Prečo ešte nemáš nakreslený vlak?“ 

„ Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou odišiel.“ 

 

Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka: 

„Jožko, mama ti dá dve žuvačky a ocko jednu, čo budeš mať? „ No predsa svieži 
dych.“ 

 

„ Prečo je pracovný zošit z matematiky taký smutný?“ 

„Lebo má veľa problémov.“                             Školská redakcia
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Posledná strana nášho časopisu patrí našim deviatakom. 

Prajeme Vám všetkým veľa zdravia, úspechov a mnoho dobrých 
a pravých priateľov!         Školská  redakcia 
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Správne odpovede 

Za každú správnu odpoveď si prirátaj 10 bodov: 1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7d, 8a, 9a, 10a, 11b, 
12a, 13c. Hodnotenie: 130 -120 bodov = Jackpot! Si absolútne neprekonateľný! 110–100 
bodov = Milionár! Málokto má na teba! 90–70 bodov = Tisíckár! Uvedom si, sú aj lepší od 
teba! 60–50 bodov = Ešte sa v tvojej hlave niečo múdre nájde! 40–20 bodov = V hlave máš 
nejaké zvyšky niečoho, ale čo to je? 10–0 bodov = Mal by si ísť na röntgen hlavy, či tam niečo 
máš! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


