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Oblok, potok, lúka, les, 

vo ným ako vták som sa stal dnes. 

 

Vtáčik spieva, potok šumí, 

Skáčem na lopte z gumy. 

 

Kamzíky skáču medzi skalami, 

teplý vetrík fúka nad nami. 

 

ahnem si na trávu hneď 

a potom rozžiarim celý svet. 

 

Lúka, pole, les, 

krásu v sebe nes. 

 

Horúce slnko, žiarivé more, 

vidím morský svet na obzore. 

 

Plávanie, bicyklovanie, beh po pláži, 

leto je obdobie zábavy a lásky. 

 

Zábava, radosti, úsmevy detí, 

poleťme do krajín, kde úsmev letí. 

 

Natália Paľuvová VIII. B 
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Milí čitatelia,  

v rukách držíte alšie číslo (tentoraz dvojčíslo) nášho časopisu 

v školskom roku 2016/2017. Čas beží ve mi rýchlo, konečne je tu leto. 

Vonku je už príjemne teplo a to znamená, že sa k nám blížia ve ké 

prázdniny. Ale nepredbiehajme. Škola fičí ešte stále v plnom prúde. Od 

februára sa toho na škole zomlelo ve a. Išlo o množstvo súťaží a akcií, 

z ktorých máme ve a úspechov nielen na pôde školy, ale aj na okresných a krajských kolách. 

Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a sme na nich hrdí. Zároveň nesmieme zabudnúť, že do 

učite ského kolektívu pribudla začiatkom marca nová pani učite ka Mgr. Zdenka Vasi ová. Týmto ju 

srdečne vítame.  

V časopise sa dočítate podrobnejšie, aké akcie sa na škole udiali. Ponúkame vám aj niečo z tvorivej 

dielne našich žiakov, rôzne vtipy a veselé hlášky z vyučovacích hodín. Ak sa chcete dozvedieť niečo 

zaujímavé o našom pánovi riadite ovi, určite si nenechajte ujsť rozhovor s ním. Samozrejme sme si 

pre vás pripravili aj nieko ko kvízov, ale pozor, nielen po slovensky, ale aj z angličtiny.  

Ke že je koniec roka už bližšie, ako sa zdá, treba si dať do poriadku známky, milí žiaci. Držíme vám 

palce, aby ste to všetci úspešne zvládli.  

          Mgr. Monika Palšová 
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Geografická olympiáda sa uskutočnila 12. 1. 2017 v školskej jedálni o 8:00. Prvé kolo bolo zamerané na rozum a 
druhé na pomôcky. Druhé kolo bolo pod a mňa ahšie ako prvé . Najťažšia úloha v prvom kole bola tajnička a naj ahšia 
úloha v prvom kole bola, aké mesto patrí uvedenému štátu . V druhom kole bola najťažšia úloha nájsť hlavné mestá 
štátov na mape a určiť ich na kompase, na akej svetovej strane sa nachádzajú. Naj ahšia úloha v druhom kole bola zistiť 
aké mesto je na obrázku . Na tejto súťaži sa mi páčilo, išiel by som určite aj na alší rok.     

            Šimon Sabol 6.C 

 

Aj tento rok sa na našej škole konala biblická olympiáda. Žiaci mali možnosť prejaviť svoj talent vo vyh adávaní 
informácií známych biblických postáv a udalostí. Je to naozaj umenie, vedieť sa orientovať v „KNIHE KNÍH“, preto si 
každý účastník zaslúži naše uznanie.         

        Mgr. Monika Palšová 

 

 

udové tradície tvoria základ našej malebnej krajiny. Preto je dôležité udržiavať ich 
a neustále ich šíriť z generácie na generáciu. Niektorí mladí udia sa o ne vôbec nezaujímajú, resp. niekedy ani nevedia, 
o aké ve ké bohatstvo vôbec prichádzajú. Preto sa aj na našej škole uskutočnil výchovný koncert umeleckého súboru 
PU S. Naši žiaci boli z predstavenia nadšení, a preto umelcov právom odmenili neutíchajúcim potleskom. 

        Mgr. Monika Palšová 
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Ve ký úbytok a s tým spojené nerozumné využívanie mokradí spôsobili, nielen na Slovensku, ale na celom svete 
vážne ohrozenie mokradí a živočíchov, ktoré tam žijú. Preto je dôležité informovať o tom každého, aby sme vedeli, ako 
sa dá predísť takejto zlej situácii v ekosystéme. Na našej škole sa aj z toho dôvodu uskutočnila prednáška o mokradiach. 
Žiaci boli predovšetkým oboznámení s kritickou situáciou mokradí na Slovensku a dozvedeli sa aj niečo nové 
o zvieratách, ktoré v mokradiach žijú.           Mgr. Monika Palšová 

 

 

Dňa 21.2.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Našu 
triedu som reprezentovala ja prednesom prózy. Môj celkový dojem bol príjemný. Po recitovaní 
sme všetci netrpezlivo čakali na výsledky. Cene riadite a školy  som sa potešila. Bol to pekný 
zážitok, ktorý by som dopriala každému. 

Lenka Palšová 6.A   

 

 

11. 2. 2017 sa v našej obci Raslavice uskutočnil 12.ročník tradičnej zimnej a historicky prvej akcie na bicykloch 
na území SR. Prihlásilo sa množstvo cyklistov z blízkeho i z alekého obdobia. Aj naši žiaci chceli zažiť úžasnú atmosféru 
tejto súťaže, preto si spravili túru z Hertníka až hore k Chate Čergov.  Aj ke  to trvalo dlho, stálo to zato. Každý bol plný 
endorfínov a spokojný so svojím výkonom.  

                    Školskí redaktori 
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Karneval neoddelite ne patrí k fašiangom. Je to obdobie plné zábavy a radosti, spojené s rôznymi maskami 
 bálmi a plesmi. Preto aj naši žiaci nachví ku opustili realitu a prezliekli sa za niekoho iného, resp. za niečo iné. Masiek 
bolo neúrekom. Skutočne sú naši žiaci vynaliezaví a aj pri výrobe svojich masiek prejavili svoje výnimočné talenty. 
                        Mgr. Monika Palšová 

 

 

Na začiatku februára sa žiaci 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Revízor. Ide o satirickú komédiu od 
ruského autora N.V. Gogo a. Autor v nej kritizuje spoločenské pomery vo vtedajšom Rusku. Ôsmakom sa táto komédia 
páčila, preto by sa radi zúčastnili takejto akcie opäť. Na konci februára navštívili Divadlo Jonáša Záborského aj žiaci 
prvého stupňa. Predstavením bola rozprávka Budulínček. Je to príbeh o chlapčekovi, ktorý nepočúval, o babke a dedkovi, 
ktorí počuli ve mi zle, a o líške, ktorá počula až príliš dobre... 

                      Mgr. Monika Palšová 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gogo%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
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 Náš lyžiarsky výcvik sa začal 27.februára. Rozhodlo sa, že pôjdeme do Bachledovej doliny. Ke  sme tam 
prišli pred obedom, hne  sme sa vyobliekali, vystrojili a hurá na svah. Boli sme rozdelení na dve skupiny: 1. lyžiari 
a 2.nelyžiari. Žiaci sa tam dobre naučili lyžovať v aka skvelým inštruktorom. Prvý deň bol nenáročný a trocha vo nejší, 
hlavne čo sa týka lyžovania. Na druhý deň sme sa išli lyžovať do iného lyžiarskeho strediska kvôli zlému počasiu. 
Podmienky na lyžovanie  tam boli celkom dobré. Ale nedá  sa to porovnať s Bachledovou dolinou. Tam bolo ove a 
lepšie. V tretí deň sa všetci nelyžiari naučili základné veci a pomaly sa z nich stávali lyžiari. Pre niektorých to nebolo síce 
ahké, ale zvládli  to. Ke  sme sa vyviezli hore vlekom, bol to neopísate ný pocit. Videli sme tam časť zamračených 

Tatier a ve a lyžiarov, ktorí si užívali marcové lyžovanie. Vo štvrtok sme sa išli zrelaxovať do Aquacity PP. Tam bolo 
tiež ve mi dobre. No a v štvrtok sme sa vybrali na červený/stredný svah. Na vrchu stáli už aj noví lyžiari, ktorý sa naučili 
lyžovať. Musím povedať, že lyžovať sa naučil každý. Ubytovaní sme boli od lyžiarskeho strediska tak 15 km v hoteli 
Kežmarské ž aby. Hotel bol, fajn aj prostredie okolo neho bolo krásne. Mali sme výh ad z hotela priamo na Lomnický 
štít. Učitelia boli super, taktiež aj naši inštruktori. 

                           Aneta Sabolová 8.B 

   Dňa 24-25. 3. 2017 sa na našej škole, v kláštore sv. Jozefa a vo farskom kostole v Raslaviciach konala Modlitbová 

reťaz za  život. Začala sa od 1400 v škole. Prvú hodinu sa modlili za život evanjelické deti spolu s p. farárkou Erikou 
Kaňuchovou. Od 1500 do 1600 sa modlili deti a rodičia spolu s učite mi udmilou Zeleniakovou, Igorom Karolom 
a Jaroslavom Gerberym. alšiu hodinu od 1600 sa modlila p. učite ka Monika Palšová. Od 1700 pri modlitbách hodinu 
strávila aj p. učite ka Marta Artimová. Po sv. omši pokračovali modlitby pod vedením p. učite ky Michaly Čuhovej. Medzi 
2000 a 2100 sa na modlitbách zúčastnila p. učite ka Nataša Harčariková. Poslednú hodinu do 2200 vyplnili modlitbami p. 
učite ky Stanislava Vavreková a Anna Rákošová. 
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 V nočných hodinách modlitbová reťaz pokračovala v kláštore sv. Jozefa pod vedením reho ných sestier až do rána do 
600. Celá modlitbová reťaz sa zakončila adoráciou a eucharistickým požehnaním v sobotu na poludnie. 

Najvzácnejší dar od Boha pre človeka je život. Nielen preto, že je podmienkou alších darov, ale aj preto, že sám Boh 
poslal svojho syna Ježiša, aby dal svoj život za človeka, a tak mu zabezpečil stratený život večný. 

Na deň ochrany počatého života 25.marca v modlitbovej reťazi za život sme chceli vytvoriť spoločenstvo zjednotené 
s Bohom v zastúpení pedagógov, rodičov a detí, aby sme odprosovali Boha za hriechy proti životu a akovali mu za 
život, ktorý je nám zverený. 

               webstránka farnosti Raslavice 

    

Z dieťaťa, ktoré číta, sa jedného d a stane dospelý, ktorý myslí.  

Aj v tomto školskom roku sme v rámci Mesiaca knihy, v marci, realizovali čitate ský maratón. Starší žiaci už 
vedia, že nejde o žiadnu bežeckú disciplínu s knihou v ruke, ale o čítanie krásnej (beletria) alebo aj vedecko-populárnej 
literatúry na troch vyučovacích hodinách za sebou s krátkymi prestávkami. Túto aktivitu na našej škole realizujeme od 
školského roka 2009/2010 s malými obmenami. Nóvum (novinka) v tomto roku bolo čítanie v každej triede spolu 
s triednym učite om (teda nie s učite mi slovenského jazyka a literatúry ako to bolo po iné roky) počas prvých troch 
vyučovacích hodín. 27. marca 2017 sa v každej triede šírila vôňa umeleckého a dušu povznášajúceho slova z úst 
čitate ov, učite ov aj žiakov. Vdychovali sme vôňu kníh a nechali sme sa ňou opantávať. Vaše ohlasy na takto obohatené 
vyučovacie hodiny sú pozitívne, preto verím, že vám táto vôňa ostane čo najdlhšie, mojím želaním by bolo aj na celý váš 
život. 

Žiaci čítanie doplňovali aj ilustráciami, najmä v ročníkoch 1. – 4., kde čitate ský maratón trval počas celého 
vyučovacieho dňa. Výstavu žiackych ilustrácií sme si mohli pozrieť v školskej jedálni. A bola to nádherná! 

              PaedDr. I. Háberová (vedúca PK SJL) 
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Deň učite ov sa oslavuje práve v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učite a národov. Sviatok je 
oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti  trpezlivosť 
a obetu, úctu a po akovanie. 

Učite  by mal byť silný a trpezlivý, rozvážny a empatický. Mal by byť pre žiaka vzorom, ktorý sa pretaví do života 
každého jedného človeka, ktorý sa chce vzdelávať a stať sa osobnosťou s ve kým „O“. Ve  ako povedal sám pán 
Komenský:  „Jediným učite om hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýš ania a rozvíja cit 
osobnej zodpovednosti.“              

  Mgr. Monika Palšová 

Pre všetkých učiteľov je venovaná aj táto báseň od našej žiačky Natálie Paľuvovej z 8. B: 

 

 

Učiteľom... 

Boli ste mi ako druhá rodina, 

keď ste na mňa h adeli. 

Prísne, nežne, karhali ma, 

ako ve kí dospelí. 

 

No len dobre ste nám priali, 

chceli ste nás vychovať. 

Veď sme celé dopoludnie, 

tie hodiny trávili. 

 

 

A vy ste sa snažili zaujať nás 

svojím múdrym rozumom. 

Len mi proste ako pubertiaci 

sme to vôbec neriešili. 

 

V pamäti vás stále nosíme 

hoci ste už minulosť... 

Za to vám chceme poďakovať, 

za tu  snahu, láskavosť. 
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Liga proti rakovine organizovala aj tento rok 7. 4. 2017 Deň narcisov. Je to príležitosť pre nás všetkých, aby sme 
aspoň finančne prispeli a pomohli tejto dobročinnej akcii. Naši žiaci z 9.C chodili po škole aj po Raslaviciach a predávali 
narcisy, ktoré sú symbolom tohto dňa.   

                    Školskí redaktori 

     

Dňa 23.4.2017 sa na našej škole uskutočnil Deň Zeme pod vedením p. učite ky Lenky Kohútovej. Začalo sa to 
privítaním na asfaltovej ploche pred tretím pavilónom. Každá trieda sa potom rozišla po rôznych stanovištiach. Bolo ich 
9. Na stanovištiach nás čakali rôzne hádanky, štafeta s témou ako sa triedi odpad, šplhanie na lane, kvíz... Každá trieda 
mala sa dopracovať k jednému slovu, z ktorých na koniec vzniklo motto dňa:  

„Až umrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba bude 

chytená, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť nedajú.“ 

 

 

Dňa 6.6 2017 v Senior centre Bardejov sa začal o 8:00 šachový 
turnaj. Turnaj bol taký priate ský. Nešlo tam o to, zlepšiť si celkové skóre, ale 
užiť si partiu. Bol som tam so Štefanom - Pištom. Na turnaji sme tam boli 
celkovo štyridsiati. Boli sme tam bez akéhoko vek dozoru .Bola to zábava.  
Porozprával som sa s kamošmi a užil som si turnaj. Celkovo som zo Školskej 
šachovej ligy skončil 2. a moja sestra 3.     

        

              

            

                       Adrián Angelovič 8.C 
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Od 20. mája sa vo farnosti Raslavice konali SV. MISIE. Redemptoristi z Podolínca zavítali aj k našim žiakom. Robili 
nám spoločnosť počas celého utorka. Vystriedali sa pri nich všetky triedy a každý odtia  odchádzal s úsmevom 
a dobrou náladou. Dúfame, že aj misionári sa u nás cítili dobre a akujeme im, že si na nás našli čas a venovali sa nám. 
                Školskí redaktori 

 

Deň detí sa začal dňa 30.5.2017 o 08:00 na amfiteátri. Na amfiteátri boli rôzne aktivity. Hne , ke  sme tam 
prišli, tancovali sme zumbu. Bolo to ve mi zábavné. Potom sme si mohli kúpiť, čo chceme, bola tam cukrová vata, 
kukurica, balóny, rôzne plyšové hračky at . Potom sme mali takú menšiu prednášku s policajtmi. Ukázali nám, ako 
chytajú zlodejov. Priviezli tam aj policajného psa. Potom tam prišli hasiči, ktorý striekali vodu na oheň. Ukázali nám to 
2-krát. A na záver prišla jedna hudobná skupina s Prešova. A potom nasledovala tombola. Skončilo sa to o 12:00 hod.            

                 Dominika a Ivana Štiblárové 
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Bola streda 24. 05. 2017 a my žiaci 8. A triedy sme sa vybrali s pánom učite om Salokym a pánom učite om Gerberym 
na triedny výlet do Prešova. Ráno sme vyrazili vlakom, v ktorom bolo kopec srandy. „Tááák“ a konečne sme tam už 
boli. Najprv sme mali trojhodinový rozchod v „Maxe“, kde sme mohli robiť, čo chceme „aspoň raz“. Po trojhodinovom 
rozchode sme išli tam, kde sme mali namierené od začiatku výletu - na bowling. Vnútri bolo všetko krásne nové 
a samozrejme nesmeli sme tam chýbať „my“. Bolo tam skvelo preto, lebo my sme urobili z toho super deň s výbornou 
zábavou, nako ko sme vôbec nevedeli extra hrať.  Ke  sme už odchádzali, tak nás zastihol dáž  a celí mokrí sme sa 
vracali opäť do „Maxu“ na menšie usušenie sa. A aby toho nebolo málo, museli sme dosť dlho čakať v zápche.  
Nakoniec sme však všetko stihli a sme radi, že sme sa mohli zúčastniť takéhoto výletu, ako bol ten náš.   

      Kristína Kašperová 8. A 

Táto exkurzia sa konala 19. 5. 2017 a na jej príprave sa podie ala pani farárka Mgr. Erika Kaňuchová. 

Zúčastnilo sa jej 48 žiakov. Prechádzali sme týmito trasami: 

BANÍCKE MÚZEUM V ROŽ AVE - expozícia je rozdelená do nieko kých tematických celkov. Hlavným motívom 

výstavy je baníctvo a hutníctvo, jeho história a vývoj so zameraním výhradne na oblasť Gemera. V zbierke tohto múzea 

sa nachádza ojedinelý technický unikát  - tretí najstarší pracovný cestný valec na svete. 

BETLIAR – sa stal našou druhou zastávkou. Je jediným kaštie om na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so 

svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Toto luxusné sídlo patrilo členom rodu ANDRÁSSY, ktorých považujeme 

za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. stor. Rozprávkový kaštie  v Betliari sa stal aj dejiskom nového 

televízneho seriálu „1890“.  

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKY A – bola našou treťou zastávkou. Je zaradená do Zoznamu svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO a nachádza sa v Revúckej vrchovine. Je svetovým unikátom. Výrazne sa odlišuje od 

ostatných jaskýň na Slovensku. 
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1. SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM REVÚCA – vzniklo presne 16. 9. 1862 a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou. 

ZÁDIELSKA TIES AVA – Slovenská pýcha. Masívna, monumentálna, roz ahlá a tajomná dolina. Hovorí sa, že túto 

úzku roklinu opradenú povesťami by mal navštíviť každý Slovák. Preto sme sa aj my rozhodli vstúpiť do tejto tiesňavy. 

Prechádzka týmito miestami patrí medzi naše nezabudnute né zážitky. 

Toto bola naša tretia spoločná výprava. Tešíme sa na alšie, ktoré máme už teraz naplánované.  

                             Mgr. Anna Vrábľová 

 

Vysoké Tatry sú jednoducho Vysoké Tatry. Top oblasť krásneho Slovenska s perfektným klimatickým 
ovzduším si vybralo 30  žiakov štvrtého ročníka a 6 žiakov piateho ročníka. Boli sme ubytovaní v penzióne 
MEDVEDICA, ktorý sa nachádza 10 minút od najvyššie položenej rýchlikovej stanice na Slovensku, ale hlavne 
v krásnej strategickej polohe tesne pod Štrbským plesom. Tejto ŠvP sa zúčastnilo aj 44 žiakov z družobnej školy 
TROUBKY. Spolupracovali sme s CK SLNIEČKO a využili sme aj zaujímavý animačný program pre žiakov. Spojený 
bol s hrami, pohybom a tvorivosťou.  

V stredu sme sa vybrali na Štrbské pleso, do nadmorskej výšky 1346 m. n. m., kde sme si urobili aj prechádzku po 
chodníku okolo plesa a vystúpili sme si aj na malý skokanský mostík HS 100.  

Medzitým sme mali aj nieko ko milých návštev. Prišiel nás navštíviť pán riadite  Mgr. Martin Klempay, ktorý sa 
s deťmi zahral zaujímavú hru a v ten istý večer prišiel rodák z našej obce pán Ing. Peter Kontura, ktorý je pilotom 
záchranárskej helikoptéry. 

Krásne, slnečné počasie nám prialo celý týždeň, a preto aj alší deň sme sa vybrali spoznávať krásy Vysokých Tatier. 
Vybrali sme sa na Popradské pleso do nadmorskej výšky 1500 m. n. m.. Na tejto túre sme sa stretli s misionármi 
z Podolínca, ktorí v dňoch 20. 5.-28. 5. 2017 boli na misiách našej dedine a znova medzi nimi boli dvaja rodáci 
z Raslavíc. Páter Jozef Novák nám požehnal našu spoločnú cestu modlitbou.  

Žiaci od CK SLNIEČKO dostali tričká, drobné darčeky na pamiatku, diplomy. Naše účastnícke diplomy sme si 
samozrejme navzájom vymenili aj s našou družobnou školou TROUBKY. 
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Školy v prírode sa zúčastnila triedna učite ka 4. A, Mgr. Anna Vráb ová, a triedna učite ka 4. B, Mgr. Anna Balážová. 
V závere sa chceme po akovať pani zdravotníčke Mgr. A. Baka arovej, ktorá sa s plným nasadením venovala 
každému, kto to potreboval a akujeme aj p. šoférovi P. Opettovi za bezpečnú jazdu, ale aj za pomoc s batožinou pri 
ubytovaní žiakov.            Mgr. Anna Vrabľová, vedúca ŠvP 

 

Od 5.6.-17.6. 2017 sa žiaci 5. ročníka a  zúčastnili školy v prírode v Chorvátsku. Cestovali sme obecným 
autobusom. Cesta trvala približne 12 hodín. Ubytovaní sme boli v meste Rovinj. Ne aleko ubytovania sme mali pláž, 
na ktorú sme chodili každý deň. Ráno sme mali pravidelnú  rozcvičku a potom raňajky. Po raňajkách nasledoval každý 
deň iný program. Navštívili sme mesto Pula, v ktorom sme videli koloseum. Vyskúšali sme si aj plavbu na vyhliadkovej 
lodi. Dokonca sme ju aj mohli riadiť. Najväčšiu srandu sme mali na izbe. Hrali sme rôzne hry a do večera sme sa 
zabávali. Z Chorvátska sme si odniesli mnoho zážitkov. Určite by sme si to chceli ešte raz všetci zopakovať. 
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Dňa 25.5.2017 sa žiaci 5.A, 5.B a 5.C spolu s p. uč. Ing. Stanislavovu Vavrekovou a p. uč. Mgr.  Annou 
Rakošovou vybrali na exkurziu a zoologickej záhrady v Košiciach. Exkurzia sa konala v rámci upevňovania poznatkov 
z predmetu biológie.  

Najprv sme išli do botanickej záhrady, kde  nás čakal sprievodca. Zaujali nás tam stromy netypické pre naše 
podmienky- pomarančovníky, banánovníky, či kávovníky, na ktorých už boli nezrelé plody. Našu pozornosť upútali aj 
zakvitnuté kaktusy. V skleníkoch poletovali  nádherné, pestrofarebné motýle. Neskôr sme sa presunuli do zoologickej 
záhrady. Tam sme sa už rozdelili na skupinky. Tu nás zaujali čiernobiele kozliatka a pávy, ktoré sa akoby pýšili svojím 
perím, obrovské leguány, či surikaty, ktoré boli pripravené na fotenie. Na záver sme všetci dali osviežujúcu zmrzlinu 
alebo nanuk. 

V mene všetkých piatakov by sme chceli po akovať našim milým pani učite kám, že nám túto exkurziu umožnili. Na 
túto exkurziu budem dlho spomínať, pretože sme si nielen zopakovali už prebraté učivo, ale dozvedeli sme sa aj nové 
zaujímavé informácie a napokon sme zažili ve a veselých príhod. 

Alexandra Micheľová 5.A 

Koniec júna patrí tradične exkurzii do po ského Osvienčimu. Aj v tomto školskom roku sme 16.6.2017 
navštívili toto pamätné miesto spolu s pani učite kou Mačákovou a Palšovou. Ve a sme o tomto navštívenom mieste 
počuli, ve a sme sa o ňom v tomto školského roku učili. No až pri návšteve tohto miesta sme si uvedomili, aké hrôzy sa 
tu diali počas druhej svetovej vojny. Mnohí z nás nedokázali skryť emócie, smútok, útosť. Naozaj stačí raz vidieť ako 
sto krát počuť.                Školská redakcia 
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MÁJ 

24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 2. miesto, Igor Matys IX.C - 60 m 
24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 2.miesto, Atletika družstiev 
24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 2. miesto "A" Atletika žiakov 4x60m 
24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 3.miesto "B" Atletika žiakov 4x60m 
24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 3.miesto, Dominik Bašista, VII.A, 1000 m 
24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 3. miesto ZŠ-Raslavice 4x60m 
24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 3.miesto, Vanesa Puzderová IX.C, vrh guľou 
24.5.2017 - Okresné kolo  - ATLETIKA - 2.miesto, Vladimíra Palšová VIII.C, skok do výšky      
6.5.2017 - Šachový turnaj dievčat - Alexandra Angelovičová, 1. miesto 

6.5.2017 - Šachový turnaj chlapcov - Adrián Angelovič, 3. miesto .         

 
APRÍL 

20.4.2017 - Krajské kolo v gymnastickom štvorboji POPRAD - družstvo dievčat -  
3. miesto - kategória "A" 
3.miesto - kategória "B" 
3. miesto - kategória "C" 

7.4.2017 - Krajské kolo - 4.miesto "Jazykový kvet" - Viktória Novotná, IV.A      

4.4.2017 - Okresné kolo matematickej olympiády -  

1. miesto v kat. Z8 - Simona Palšová, VIII.C,  
2.miesto  v kat. Z7 Daniela Vaňová, VII.A,  
3.miesto v kat.Z7 - Tomáš Gdovin VII.B,  
1.miesto v kat.Z6 - Šimon Homulka VI.B, 
2. miesto v kat. Z6 - Dominik Pacinda VI.B               
  
MAREC 

29.3.2017 - Okresné kolo biologickej olympiády - 2. miesto / zoológia  - Daniela Vaňová, VII.A  
 
21.3.2017 - Okresné kolo biblickej olympiády - 3. miesto.  
15.3.2017 - Okresné kolo Pytagoriády - 2. miesto - Šimon Homulka, 6.B .  
1.3.2017 - Krajské semifinále súťaže Jazykový kvet a postup na finálové krajské kolo - Viktória Novotná, 
4.A 
 
FEBRUÁR 

 

28.2.2017 - Školské kolo súťaže "Elektronika hrou" - SPŠE, Prešov 1. miesto - Stanislav Marcin, Tomáš 
Ondek, VIII.C 
25.2.2017 - Šachová liga mládeže - 2. miesto Alexandra Angelovičová, VII.B 
 
21.2.2017 - Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín - postup na okresné kolo (17.3.2017) 
kat. 2.-4.r. - Poézia /S.Bebčáková 3.A, Próza/ L.Lazoriková 4.B,  
kat. 5.-6.r. - Poézia / A.Micheľová 5.A, Próza /L.Z.-Kačmárová 5.B,  
cena RŠ/ L.Palšová 6.A,  
kat.7.-9.r. - Poézia / A.Angelovičová 7.B, Próza /K.Kmecová  7.B 
 
20.2.2017 - Basketbal  - chlapci 6. miesto, dievčatá - 4. miesto 
7.2.2017 - Okresné kolo Geografickej olympiády - 6. miesto, úspešná riešiteľka Simona Palšová, VIII.C 
15.2.2017 - Šachová liga mládeže - 3. miesto Adrián Angelovič. VIII.C 
4.2.2017 - Šachový turnaj - A. Angelovič, 8.C - 2.miesto, A.Angelovičová, 7.B - 3. miesto. Blahoželáme ! 

 

BLAHOŽELÁME! 
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Aj v tomto čísle časopisu máme pre vás rozhovor s najdôležitejším človekom našej školy. Ide 

o pána riadite a Martina Klempaya. Chceli sme sa o ňom niečo dozvedieť, ke že je to nový riadite  

na našej základnej škole.  

 

Aká je vaša obľúbená farba, jedlo, 

deň v týždni? 

Farba: zelená  

Jedlo: pečené kurča  

Deň v týždni: piatok  

Ako ste vnímali školu, keď ste boli 

ešte sám študentom? 

 Ve mi pozitívne, lebo sme  boli  

výborný  kolektív v triede  a mali  

sme  skvelých     učite ov. 

Čo vás viedlo k profesii učiteľa? 

Od 18  rokov. Pracujem  s deťmi 

a prišlo to  akosi  samo.  

Ako dlho pracujete v školstve a kde ste študovali? 

V školstve  pracujem sedemnásty rok a študoval  som  na  filozofickej  fakulte  Prešovskej 

univerzity,   odbor  dejepis,  politológia.                                                                                                                                  

Prezraďte nám, aký ste boli žiak či študent? 

Bol  som  dobrý  žiak, na  ZŠ som bol pionierom a predsedom skupinovej rady, na  Gymnázium 

som bol zväzkom a predsedom  školského    SZM. 

Čím ste chceli by , keď ste boli malý chlapec?    Právnikom. 

Mávate strach alebo trému pred niečím novým?    Nie. 

Ako zvyknete trávi  voľný čas?     Čítaním kníh ,športom, výletmi s rodinou. 

Čo vám v živote robí najväčšiu rados ?    Moje  dve   krásne  dcéry. 

 

Ďakujeme vám, že ste si pre nás našli čas. Prajeme vám pekný zvyšok d a.   
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Naši šiestaci si pre vás, milí čitatelia, pripravili zopár bájí o ich obciach. Prečítajte si ich 
a presuňte sa spolu s nimi do 13. storočia.  

Prečo je každý rok v Raslaviciach búrka? 

Kedysi dávno boh Búrlesk, sediac vo výšinách v kresle z oblakov, zadíval sa na hádku medzi obrom 

Fúzom a strigou Betou. Od stvorenia sveta obaja vedno žili na území lesov a hôr v Raslaviciach 

v kamennej jaskyni uprostred krásnej prírody. Až jedného dňa, niekedy v 13. storočí, po dlhých 
rokoch pokojného nažívania si, strhla sa medzi Fúzom a Betou hádka, ktorá sa tak vyhrotila, až 
zaujala pozornosť boha Búrleska. Ten nechápal, čo sa to na zemi medzi Fúzom a Betou strhlo. Už 
keď toho bolo dosť, rozhodol sa Búrlesk celé divadlo ukončiť a na Raslavice zoslal silnú búrku 

s takým bleskobitím, až spor medzi Fúzom a Betou ustál. Od tých čias sa na znak ukončenia hádky 
medzi Fúzom a Betou každý rok strhne v Raslaviciach silná búrka s takým bleskobitím, že všetky 
hádky medzi uďmi na čas utíchnu.    

         
          

             Martin Bednár 6. C  

Stvorenie Raslavíc 

Dávno pradávno žil boh Michal, ktorý mal dvoch synov, ve kých a silných obrov. Prvý sa volal Janko 

a druhý Marek. V jeden deň sa Janko a Marek vybrali do lesa na huby. Chodili po lese, až sa dostali do 
čarodejného lesa. V čarodejnom lese žili dve strigy Helena a Irena. V strede lesa stal vysoký a starý dub, pri 

ktorom strigy mali domčeky a za domčekmi jedno malé pole. Janko  a Marek sa prechádzali po čarodejnom 

lese a tak strigy zistili, že majú hostí, preto rýchlo ohradili les, aby im neušli.  Strigy sa pomaly približovali 
k obrom a povedali: ,,Budete nám robiť sluhov desať rokov, ale keď nás prekabátite alebo nás zbavíte kúzel, 
tak sa čarovný  les zmení na dedinu Raslavice.“ Helena si zavolala Janka, aby jej robil sluhu a Irena si 

zavolala Mareka. Obaja obri slúžili strigám ve mi dobre a cez noc sa pokúšali prísť na to, ako ich zbaviť  
kúzel. Slúžili už  šiesty rok, keď striga Helena chcela na pole zasadiť bylinky, tak poslala Janka nech ich 
posadí. Ale striga Irena chcela na pole zasadiť kvietky,  tak poslala Mareka nech posadí kvietky. Marek 
zistil, že na poli už je niečo zasadené a zasadil aj on. Keď striga Helena zistila, že striga Irena zasadila 
kvietky, tak nahnevaná zakliala pole, aby tam nerástlo nič. Striga Irena nahnevaná zvrieskla: „Už dávno 
som mala strige Helene zobrať z klobúka bylinky, aby som ju zbavila kúzel.“ Marek si to zapamätal. Striga 

Helena sa tiež rozkrikuje: „Už dávno som mala strige Irene zobrať kvietky z topánok, aby som ju zbavila 

kúzel.“ Aj Janko si to zapamätal. Strigy po ich vrieskaní poslali sluhov na drevo, ale oni sa stretli pri starom 

dube a vymenili si informácie. Príde Janko s drevom a striga mu prikazuje: „Dones mi klobúk!“ On to využil  
a išiel po klobúk, z ktorého vybral bylinky a strige dal klobúk bez byliniek. Marekovi striga prikazovala, nech 

jej vyčistí topánky. Marek išiel čistiť topánky a vybral z topánok kvietky. Hoci strige  dal topánky vyčistené, 
ale nemali kvietky. Strigy sa rozhodli čarovať, ale sa im to nedarilo. A v tom  okamihu sa čarovný les zmenil 
na dedinu Raslavice .V dedine Raslavice žije už odvtedy len ve a dobrých udí.           

Slavomír Obšašník 6. C 

Keď ma kopne múza 
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Máme v ponuke aj báseň od našej šikovnej žiačky: 

Jarné prebudenie  

Keď sa ráno zobudím na východ slnka 

rieka pod oblokom tak krásne žblnká. 
Je krásne do rána sa zobudiť, 

púčiky jarných kvetov a stromov prebudiť. 
 

Keď po tráve chodím bosá 

cítim, že napadla svieža rosa. 
Púčiky stromov tak krásne voňajú, 
že sa až mraky pred nimi klaňajú. 

 

Keď si ahnem na tráve, 
prebudí ma so spánku 

šum jarného vánku. 
A potom zasa na tráve zaspím, 

Pri krásnej vôni lupienkov alie celý jarný deň prespím.  
 

Natália Paľuvová 8.B 

 

Ponúkame vám veľmi aktuálnu tému na zamyslenie, ktorá sa týka každého z nás.  Zamýšľala 
sa nad ňou aj naša žiačka. Práve jej úvaha sa nám zapáčila. Téma znie: „Bohatstvo vs. šťastie“ 

Čo je bohatstvo a čo je šťastie? Určite to nie je to isté, aj keď majú k sebe blízko. 

Pre mňa je bohatstvo láska, rodina, priate stvo. Je to niečo, čo nemôžu mať všetci. Čo by za to dali 
deti z detského domova. Myslím si, že väčšina udí si to ani neuvedomuje, aké bohatstvo vlastní, ak 
má pri sebe blízkych. Bohatým uďom záleží na ich majetku, ale až v starobe si uvedomia, že nikoho 
nemajú. „Bohatých treba utovať. Síce ich obklopuje majetok, ale nepreniká, sú preto chudobní 
a vo svojom vnútri prázdni.“ „Majetok a bohatstvo zbohatlíkov priťahuje mnohých udí, ktorí 
merajú šťastie slovíčkami mať, chcem mať, moje.“ „Šťastie je mozaika zložená z menších radostí.“ 

Každý môže brať šťastie inak. Pod a môjho názoru, ktoko vek má vo svojom živote šťastie, len si to 
musí uvedomiť. udia musia mať aj nešťastie, aby videli, čo je pre nich dôležité a na čom im naozaj 
záleží. Myslím si, že  sa máme tešiť aj z maličkostí. 

Keby bol boj medzi bohatstvom a šťastím, nevedela by som určiť, kto zvíťazí. Ale jedno viem: 
rodina, priatelia, úspechy, radosti robia náš život šťastným a zároveň bohatým. 

 Otília Kočambová 8.C 

Keď ma kopne múza 
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Máte aj vy svojho najlepšieho priateľa? Ak nie, ponúkame vám overený recept na dobrého 
priateľa od našich piatakov: 

Recept. č. 1: 

Suroviny:  

5 g čest osti  
500g  spravodlivosti  

5 g priateľstva 

100g poriadkumilovnosti  

g  zruč osti  

Postup:  

Čest osť vy ieša e so spravodlivosťou, 
pridá e  poriadku ilov osť a zruč osť. 
Všetko zľahka    pre ieša e a vylejeme na 

vy aste ý ple h. Pečie e  i . pri 8  C.  

Vlado Biroš 5.B   

Recept. č. 2: 

Suroviny:  
 
200g slušnosti  
500g statočnosti  
100g vtipnosti  

60g dobrosrdečnosti  

1l úprimnosti 

0,5 l zodpovednosti  

300g poslušnosti  
100g spravodlivosti  

150g múdrosti  

 
Postup: 
Najprv si zmiešame slušnosť a vtipnosť. 
Potom postupne primiešavame ostatné 
suroviny. Cesto vylejeme na plech 
a posypeme múdrosťou. Pečieme pri 180 C, 
15 až 20 min. 

Monika Balaščíková 5.B  

 

 

Máte radi sneh a fajnovú lyžovačku? Aj keď už je po zimnej sezóne, môžete sa ochladi  
príbehom o lyžiarskom výcviku, ktorý sa uskutočnil na našej škole. 

Zlo e á lyža 

Od začiatku školského roka s e sa tešili a lyžiarsky kurz. Tatry ás eskla ali. Okolie lyžiarskeho 
strediska bolo pokryté bielou perinou a tatra ské štíty sa hrdo vypí ali k e esá . Očarujú i 
pohľad a túto kraji u ol poteše í  iele  pre oči, ale vz udzoval po it, ako y sa zastavil čas. Bez 
hluku, zhonu a akéhokoľvek áhle ia sa srd e pokoj e us ialo ad elou touto ádherou. Za takto 
priaz ivého počasia s e odhodla e, ale s rešpekto  vstúpili a lyžiarsky svah. Vý or e sa á  
lyžovalo s i štruktoro  Lukášo . Bol vyššieho vzrastu s h edý i vlas i. Všetko šlo ako po asle. 
Po iekoľko hodi ovo  lyžova í s e si uro ili prestávku. Najedli s e sa, apili sa čaju, ale hlav e 
oddý hli s e si. Po prestávke asledovalo ďalšie ú av é a pre ás začí ajú i h lyžiarov aj ťažké 
lyžova ie. Zrazu sa jed é u spolužiakovi zlo ila lyža. Všet i sa u vys ievali, ale e ho olo  

Keď ma kopne múza 
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ľúto. Bol z toho vystraše ý a aj ä sa ál toho, čo u a to povedia rodičia, keďže lyže e oli jeho.  
A pravdupovedia  aj všet i i štruktori a učitelia oli z toho vystraše í, pretože lyže zlo e é, ale čo 

ohy?! Vzhľado  a situá iu s e useli svah opustiť. I štruktori oz á ili rodičo , že i h sy  al 
šťastie v ešťastí: lyže sí e zlo il, ale ohy elé. Kvôli zlo e ý  lyžia  sa veľ i ál svoji h rodičov, 
no ako ie  u rodičia vysvetlili, že takáto situá ia sa ôže vyskyt úť u každého z nás a za tie lyže 

ez pro lé ov zaplatia. V požičov i, kde h eli ahlásiť a zaplatiť spôso e ú škodu, o sluhujú i 
perso ál však zhod otil situá iu tak, že vzhľado  a veľké opotre ova ie lyží, ie je potre é 
škodu zaplatiť.  

         Na druhý deň si a túto situá iu ikto a i espo e ul. 

                                                                       Karin Labudová 7.B 

 

 

 

Keďže sa zima už skončila, prinášame vám niekoľko pranostík o jari, aby sme sa konečne zahriali. Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnce hreje. 
 Na svätého Gregora idú ľady do mora. 
 Keď je na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.  
 Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.  
 

Na Vojtecha pekná potecha. 

 

Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa. 
 

Studený máj – v stodole raj. 

 Keď v noci na Matičku bude jasná, bude aj úroda krásna. 
 Apríl v daždi, máj v kvete. 
 Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz. 

 

 

 

 

Keď ma kopne múza 
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Už tradične vás, milí čitatelia, chceme zabaviť vtipmi zo života školy  

Zákon skúšania:  
To, čo žiak nevie, učiteľ zistí behom 1 minúty, a to čo vie, ho nezaujíma. 
Keď ide študent k tabuli, všetky jeho chyby sú spôsobené chybnou kriedou/fixkou. 
Študent nikdy neopisuje, len si cvičí zrak. 
Počítače umožňujú ľuďom efektívne MRHAŤ čas. 
 

Pani učiteľka sa pýta Janka: 
- Kde leží Trója? 

- Medzi Dvójou a Štvórou - odpovedá Janko.  

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky 
poznámku:  
,,Váš syn nič nevie." 
Otec dopísal: 
,,Práve preto ho posielam do školy." 

 

Otec sa pýta syna: 

- Čo ste ro ili d es a vyučova í? 

- Na hodi e hé ie s e sa zao erali vý uš ý i 
látkami.  

- A čo áte a progra e zajtra v škole?  

- V akej škole? 

Jožko bol prvý deň v škole. 
- Tak čo, synček, - spýtala sa ho po príchode 
matka,         - čo ste sa tam naučili? 
- Nič mamka, - vzdychol si malý Jožko, - kázali 
nám prísť aj zajtra. 

Musíme si pomáha ! 
Učitelia zvyknú niekedy decentne, inokedy zase až príliš okato, pomáhať, šepkať, skrátka radiť. Ak sa to stane aj vám, v 
žiadnom prípade sa s nimi nehádajte, ale hlavne ich pozorne počúvajte. 

Učiteľka: Aký bol najväčší boh v starovekom Grécku? 
Študent: .....hmm..... 
Učiteľka (pomáha): Volá sa tak aj jeden džús... 
Študent: .....JUPÍK? 

Študentka (a jej neskutočná odpove ): Margita Figuli – Tri konské gaštany. 

Učiteľ sa pýta študenta: „Je na Slovensku ropa? „ 
Študent: (po chví ke ticha) „nie. „ 
Učiteľ:“ ale áno je, tak nám povedzte, kde na ZÁHORÍ sa nachádza? „ 
Študent: „pod a mňa nie je, nikdy som o tom nepočul...“  

Aj samotní žiaci to vedia na hodinách poriadne okoreni : 

Takto vidí ves ír istý štude t: „Neptún sa kotúľa okolo Slnka."  

Najlepšia výhovorka a eskorý prí hod do školy: „Prepáčte, autobus šiel pomaly.“  

,,Pani profesorka, budete to z á kovať?“ Odpoveď: ,,Nie vytapetujem si s tým obývačku.“ 

A na záver: ,,Najlepšie školské týždne sú také, keď vám už v pondelok po skončení vyučovania spolužiaci zaželajú 

príjemný víkend." 
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Máme tu niečo pre našich prvákov, aby si 
precvičili čítanie: 

 

Zopár kvízov pre vás: 
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Tentokrát sme si pripravili aj kvízy z cudzích jazykov: 
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Milujete pudingy a piškóty? Ak áno, máme pre vás neodolateľnú pochú ku, ktorá vám nabije 
energiou. Príprava je jednoduchá a pomerne rýchla. Zaručujeme, že si na tom pochutnáte vy, 
ale aj celá vaša rodina.  

 

Čo budete potrebova ? 
3bal. vanilkový puding bez varenia  

1 pohár plnotučné mlieko 

1 plechovka kondenzovaného mlieka 

3 šálky smotana na š ahanie 

5 ks banán 

detské piškóty 

..:Postup:.. 

Kondenzované mlieko vyš aháme spoločne s pudingovým práškom a mliekom do hladkej hmoty. 

Potom  necháme 3 minúty postáť, aby nám všetko zhustlo. 

Smetanu vyš aháme do tuhej š ahačky a pripravíme do pohára, ktorý budeme plniť. 

Budeme vrstviť najskôr piškóty, puding, banány a takto to opakujeme, pokia  nezaplníme 

celý pohár. Na vrch dáme vyš ahanú š ahačku a ozdobíme. 

Dajte potom pohár do chladničky ešte aspoň na 2 hodiny. DOBRÚ CHU ! :-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
_________________________________________________________________________________________ 

 

25 

 

 
Žiaci z I. stupňa počas Čitateľského maratónu nakreslili takéto krásne obrázky: 

Maľby od Viktórie Homovej (7. B) 
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Letné prázdniny  

 

Let é prázd i y sa začí ajú, veľ i sa 
a e teší e. 

 

Po mesiacoch trápenia, sa s huťou 
daj e do leňoše ia. 

 

Milá škola, do re sa aj, pred prvý  
septe ro  ás určite ečakaj. 

 

My á e plá  elko  i é, takže sa 
tak skoro neuvidíme. 

 

Bude e dlho spať a veľa sa hrať, ez 
školy sa ude e veru do re ať.  

 

Pôjdeme do cudzích krajov, uvidíme 

ožstvo rajov. 
 

S ka arát i sa veľa as eje e, ale 
aj hlúposti vystrelíme. 

 

Bicyklovanie i plávanie, aj turistiku 

zdoláme. 

 

Prázdniny sú vys íva ý čas, a y si 
oddý hol každý z nás. 

 

Natália Paľuvová 8. B 
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