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Skončila jar a vystriedalo ju leto. Čoraz teplejšie dni 

a vysvedčenia, ktoré o niekoľko dní skončia pod Vašimi pazuchami 

sú znakom, že školskému roku 2014/2015 o chvíľu definitívne 

odzvoní. 

Želáme teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu 

modrú oblohu , príjemné chvíle strávené s rodinou a kamarátmi, 

krásne letné dni. 

Deviatakom prajeme úspešný štart na stredných školách 

a všetci sa spoločne tešíme na budúcich prváčikov. 



Milí žiaci, 

končí sa ďalší školský rok – pre niekoho úspešný, pre 

niekoho menej vydarený. Tento rok sa nám podarilo skrášliť si 

školské prostredie výmenou novej palubovky v telocvični, 

rekonštrukciou toaliet v pavilóne dielne. Vo všetkých 

pavilónoch došlo k výmene rozvodov ústredného kúrenia. Na 

rad prišiel aj pavilón knižnica, kde sa vymenili okná. Počas 

letných prázdnin bude prebiehať ďalšia rekonštrukcia . 

V jesenných mesiacoch by sme chceli slávnostne otvoriť nové 

priestory školskej knižnice a regionálnej izby. Možno sa vo 

vašich domácnostiach nachádzajú zabudnuté staré veci  

niekde na povale alebo v pivnici. Od septembra môžu byť 

vystavené v našej knižnici v regionálnej izbe. Skúste 

prehľadať  svoje domácnosti a obohatiť našu zbierku 

z regionálnej výchovy. 

Od septembra 2014 sa na našej škole  realizuje projekt 

Erasmus plus – aktivita KA1.Cieľom projektu " Inovatívne 

vyučovacie metódy na základnej škole "  sú  inovácie a rozvoj 

profesionálnych odborných kompetencií  učiteľov vo výučbe 

cudzích jazykov. Učitelia absolvovali jazykové kurzy 

v Londýne a Viedni, hospitácie v partnerskej škole v Istanbule 

v Turecku.    

 Učili sme sa, trénovali, súťažili, absolvovali výlety, 

exkurzie, školu v prírode, koncerty, prednášky, olympiády...     

Teraz nás čaká zaslúžený dvojmesačný oddych. Aby ste za 

dva mesiace nezleniveli, prečítajte si nejakú dobrú knižku, 

vylúštite krížovku či sudoku, pozrite si poučný dokument...     

a   samozrejme, športujte. No predovšetkým si oddýchnite, 

lebo len dostatočný odpočinok vám dodá síl do ďalšieho 

školského roka. 

 

   PaedDr.J.Lehotayová 

       riaditeľka školy 



JAZYKOVÝ KVET 

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili 

recitačnej súťaže v cudzích jazykoch „Jazykový kvet“. 

Keďže príprava bola náročná, musíme pochváliť a oceniť 

všetkých žiakov, ktorí sa odhodlali a ukázali nám svoje 

rečnícke umenie pri prednese poézie a prózy. Boli to 

žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. 9. 

marca žiaci reprezentovali našu školu na krajskom 

semifinále. 

V kategórii nemecký jazyk súťažili Laura Čeklejová 

a Richard Čeklovský. 

V kategórii anglický jazyk sa predviedla Klaudia Šimková, 

Júlia Cínová, Jakub Naščák, Miriama Hoptajová, 

Alexandra Mariščáková a Simona Paková. Veľmi nás 

potešilo, keď žiačka ôsmeho ročníka Zuzana Chyrová 

postúpila na krajské finále, ktoré sa uskutočnilo 16. 

apríla, a umiestnila sa na peknom 3. mieste.  

Na základe skúseností, ktoré naši žiaci získali, sa budeme 

môcť lepšie pripraviť na budúcoročné kolo, na ktoré sa 

už teraz tešíme. 



Jazykový kvet  

Dňa 16.4 som sa zúčastnila súťaže v prednese poézie v cudzom  

jazyku „ Jazykový kvet“. Súťaž sa uskutočnila v Košiciach a po 

úspešnom absolvovaní prvého kola som postúpila na krajské kolo. 

Súťaž prebehla dobre. Na začiatku som sa trošku bála, ale potom ma 

to prešlo a recitovala som v úplnej pohode. Páčil sa mi priebeh 

súťaže nielen v anglickej časti. Zaujali ma aj iné jazyky, napríklad 

scénky v maďarskom jazyku. Som spokojná s výsledkom 

a priebehom súťaže. Dotiahla som to na tretie miesto a dúfam, že 

budúci rok budem ešte lepšia.  

Z.Chyrová 

Apríl 

Začal sa apríl, 

počasím nás prekvapil. 

Počasie je premenlivé, 

dážď a vietor nás rozčuľuje. 

Prečo tak vonku je? 

To nikto nevie. 

Z mrakov slniečko vykúka, 

aj púpava v tráve rozkvitá. 

Uzimené kvetinky čakajú, 

kedy ich slnečné lúče zohrejú. 

Vtáčiky hlasno spievať začínajú, 

spevom prírodu zobúdzajú. 

Všetci trpezlivo čakáme, 

kedy teplá jar nastane. 

Chceme na prechádzky chodiť, 

na zelenej lúke veselo šantiť. 

Žiaci 7. A 

                                                                                    



Vernisáž výstavy fotografií LES 
 

Vernisáž výstavy  fotografií Les usporiadali po ukončení súťaže 

Lesy SR vo Zvolene. Aj žiaci našej školy poslali do tejto 

fotografickej súťaže fotografie lesa . Ja som bola pozvaná na 

vernisáž tejto výstavy a rozhodla som sa zúčastniť sa jej. 

Z Košíc do Zvolena sme cestovali ranným vlakom . Do Zvolena 

sme došli okolo 9,00 hodiny. Pretože sme do začiatku 

vernisáže mali ešte čas, pozreli sme si Zvolenský zámok, 

poprechádzali sa po námestí Ľudovíta Štúra a prezreli si 

niektoré pamiatky. Po prehliadke mesta nasledovala návšteva 

Drevárskeho múzea a slávnostné otvorenie vernisáže. Tento 

rok sa nám nepodarilo vyhrať, ale naše fotografie boli 

súčasťou výstavy. Ja som urobila zopár fotografií pre 

inšpiráciu. Dúfam, že na budúci rok sa fotografie našich žiakov 

budú páčiť a získame umiestnenie.  

 

M.Hoptajová 

 

 

 

 

 

 



Žiť energiou  

Organizácia SIEA/ Slovenská inovačná a energetická agentúra/ 

pripravila 27.mája 2015 pre žiakov 2.stupňa zaujímavý deň pod 

názvom „ Žiť energiou“. Žiaci boli rozdelení do siedmich družstiev 

a postupne prechádzali a pracovali na stanovištiach, kde boli 

oboznámení s obnoviteľnými zdrojmi energie. 

Na prvom stanovišti s názvom „ Poskladaj a leť“ sa oboznámili 

s princípmi letu lietadla, odporovou a tlakovou silou. Z papiera si 

poskladali lietadlo, ktoré púšťali a merali dĺžku jeho letu.  

Na druhom stanovišti „ Balónová raketa“ pomocou nafúknutého 

balóna si mali možnosť vyskúšať zákon akcie- reakcie. Týmto 

zábavným príkladom im bol tento zákon vysvetlený , jeho princíp 

a využitie v bežnom živote.  

Na treťom stanovišti žiaci zistili, ktoré predmety bežného života / 

napr. fén, žehlička, žiarovka/, ktoré denne používame spaľujú 

najviac energie. Hľadali „ Žrútov energie „.  

„ Sila vetra „, tak sa volalo stanovisko, na ktorom si prehĺbili 

vedomosti o princípoch vytvárania elektriny veternými 

elektrárňami. Vyskúšali si prístroj na meranie sily vetra. „Elektrina 

na zjedenie“ bolo stanovište, na ktorom sa žiaci dozvedeli o histórii 

vzniku elektriny. Hravou formou sa naučili odmerať energiu 

v bežnom ovocí a zelenine.  



„ S vetrom opreteky „ bolo stanovište so základmi aerodynamiky. 

Pomocou pingpongovej loptičky a fénu mali žiaci prekonať 

prekážkovú dráhu v čo najkratšom čase. 

Na poslednom stanovišti  „Záhadné technológie „ mali jednotlivé 

družstvá za úlohu uhádnuť čo najviac pojmov v časovom limite. 

Dozvedeli sa o alternatívnych zdrojoch energie a ich využití 

v súčasnosti a budúcnosti. 

Všetky aktivity boli teda zamerané na energiu, jej úspory, využívanie 

alternatívnych zdrojov. Našim cieľom bolo, aby si žiaci zábavnou 

a zážitkovou formou rozšírili svoje vedomosti nielen z fyziky  

a prírodovedných predmetov,  ale aby sa prehĺbilo aj  ich 

envinromentálne povedomie a  cítenie. 

Na záver dopoludnia plného energie boli vyhodnotené všetky tímy 

 a každý žiak bol odmenený drobnými vecnými cenami.  

Najlepšie sa darilo tímu žiačok ôsmeho ročníka s kapitánom 

Matúšom.  

Srdečná vďaka za inšpiratívne dopoludnie patrí  pani Diane Kosovej 

a jej kolegom, ktorí do školy priniesli množstvo pomôcok, meracích  

prístrojov a  hier.  Určite si zaslúžia pochvalu aj naši žiaci, ktorí 

aktívne a disciplinovane pracovali vo svojich tímoch a využili 

príležitosť naučiť sa a vyskúšať si niečo nové   M.Mikčová ,N.Dyľová 

 



Divadlo 

 

Dňa 22.5.2015 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili 

exkurzie v Košiciach. Exkurzia bola určená žiakom 5. – 7. roč. 

Divadelné predstavenie ,,Jánošík“ žiakov veľmi zaujalo.  

Táto mimoškolská forma vyučovacieho procesu umožňuje 

žiakom poznávať predmety, javy  a procesy priamo 

v pôvodnom prostredí a typických podmienkach. 

Žiaci videli tanečné divadlo, ktoré bolo veľmi pekne 

spracované. Ľudové piesne vhodne doplnili dej. Ľudové prvky  

zaujímavo oživili celé predstavenie. Režisér vykreslil 

národného hrdinu ,,Jánošíka“ ako smelého a odvážneho 

človeka, ktorý si vážil dobrotu, lásku a spravodlivosť. Tieto 

vlastnosti sú dôležité aj v dnešnej dobe. Žiaci si oprášili aj 

vedomosti z dejepisu. Nové poznatky o tanečnom divadle 

pomôžu žiakom lepšie pochopiť jednotlivé útvary 

dramatického umenia.  Získané poznatky môžu žiaci aplikovať 

pri upevňovaní učiva a riešení tvorivých aktivít. 

Som presvedčená, že tanečné divadlo bolo pre žiakov 

nevšedným  umeleckým zážitkom, že  žiaci prežili príjemný 

deň.  

Verím tomu, že sa žiaci zúčastnia aj iných divadelných 

predstavení,  lebo každé jedno je vždy iné, nové, nevšedné , 

zaujímavé, nikdy nie nudné. 

                                                                                                                    

Mgr. Volčková 

    

 

 



Exkurzia v Michalovciach 

Dňa 18.5. 2015 sa žiaci 3. až 6. roč. ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 

2 zúčastnili najskôr v MKS Michalovce návštevy divadelného 

predstavenia ,,Mr. Wolf and three little pigs“ a potom prehliadky 

štátneho archívu. Divadelné predstavenie v ANJ umožnilo žiakom 

hravou a zábavnou formou zopakovať jednoduché vety, frázy, 

slovnú zásobu, pozdravy, číslovky. Bolo oživené pesničkami, bolo 

zábavné a zároveň aj poučné. Bolo milým spestrením hodín ANJ. 

Návšteva v Štátnom archíve v Michalovciach bola pre žiakov 

veľmi zaujímavá. Žiaci sa z výkladu pani riaditeľky Mgr. V. 

Molnárovej dozvedeli, čo je úlohou štátneho archívu. Žiaci videli, že 

starostlivosť o archívne dokumenty je veľmi náročná. Začína sa 

zhromažďovaním archívnych dokumentov v archívoch, preberaním 

archívnych dokumentov od pôvodcov, pokračuje ochranou 

archívnych dokumentov, bezpečným uchovaním, končí evidenciou. 

Skúmať archívne dokumenty môžeme na základe písomnej žiadosti, 

ktorá sa podáva priamo v archíve. Štúdium archívnych dokumentov 

je bezplatné. Ostatné vyžiadané služby sú spoplatnené. Bádanie sa 

uskutočňuje v bádateľni, bádateľ si môže objednať archívny materiál 

aj elektronickou poštou. Najväčším zážitkom bolo pre žiakov 

nahliadnutie do cirkevných matrík. Aj súťaž v skladaní archívnych 

škatúľ bola pre žiakov nezvyčajná. Žiakov zaujímalo, kde sa 

archívnictvo študuje, či sú v tejto práci potrebné jazyky? Odpoveď 

pani riaditeľky žiakov prekvapila, keď povedala, že jazyky sú 

veľmi potrebné, lebo často musia reagovať na e-maily v ANJ z 

USA, keď príbuzní pátrajú po svojich predkoch, keď zostavujú 

rodostromy. Žiaci zistili, že dôležité dokumenty si treba v živote 

odkladať, aby ich neskôr nemuseli skúmať ako bádatelia 

v archíve.  

Verím, že návštevou štátneho archívu sme získali veľa nových 

informácií a poznatkov.  

                                                                                                                

Mgr. Volčková  



„Rozprávky sa deťom rozprávajú preto, aby v ich 

čistom a miernom svetle mohli vzklíčiť a rásť prvé 

myšlienky a sily duše.“- Bratia Grimmovci 

Ako lepšie začať, než výrokom dvoch veľkých majstrov 

svojho remesla. Presne ako títo dvaja šikovní bratia, tak 

aj naši deviataci sa snažili priniesť deťom do všedných 

dní trochu radosti. A čo poteší deti viac, ak nie pekná 

rozprávka? Žiaci deviateho ročníka si pre svojich 

mladších kamarátov zo škôlky a prvého stupňa pripravili 

3 divadielka, ktoré spracovali v netradičnom prevedení. 

Aj napriek zaneprázdnenosti a stresu, ktoré sme si so 

sebou niesli v podobe Monitoru9 a prijímacích skúšok na 

stredné školy, našli sme si niekoľko minút voľného času 

a snažili sa deti svojou kreativitou potešiť. Zopár krabíc, 

vodových farieb a farbičiek, nejaký ten výkres 

a samozrejme, mierna, ale dosť podstatná dávka 

kreativity stačili na to, aby sme si pripravili scénu, 

postavičky, napísali scenár a divadielka boli na svete. 

Rozprávka O čokoládovom kráľovi bola menej známa, 

a preto aj trochu nezvyčajná. Ďalšie dve rozprávky-  

O dvanástich mesiačikoch a Tri prasiatka patria ku 

klasickým rozprávkam, ktoré všetci poznáme 

a obľubujeme. Deti boli veľmi vnímavé, dávali pozor, 

a tak im nerobilo problém zodpovedať nasledujúce 

otázky, na ktoré sme sa ich pýtali. Odmenení sme boli 

potleskom, za čo im rovnako, ako aj za ich pozornosť 

veľmi pekne ďakujeme.                  D.Bakajsová 

 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/grimovci,-bratia/421
http://www.citaty.emamut.eu/citat/grimovci,-bratia/421
http://www.citaty.emamut.eu/citat/grimovci,-bratia/421


Čiastočné zatmenie Slnka  2015 

Zatmenie Slnka je prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa Slnko, 

Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to 

prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko. 

Dôvod, že zatmenia Slnka na Zemi vôbec neexistujú, je ten, že 

pomer veľkosti Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako 

pomer ich vzdialeností od Zeme. Vzácny prírodný úkaz – 

čiastočné zatmenie Slnka sme mali možnosť vidieť 20.3.2015 

z celého územia našej republiky, pretože počasie nám prialo. 

Aj žiaci našej školy sa mali možnosť zúčastniť tohto 

výnimočného úkazu. No a ako to prebiehalo? Žiaci zo 

školského dvora s nadšením pozorovali divadlo, ktoré nám 

príroda pripravila, a to pomocou špeciálnych dymových 

sklíčok. Sledovali ako sa postupne menili obrysy a zo Slnka 

vznikol polmesiac. Slnko vyšlo pred 6. hodinou. Prví zvedavci 

chodili už od 9:00. Zatmenie sa však začalo o 9:30 a všetci 

žiaci sa vystriedali postupne až do konca 12:00 na poludnie. 

Bol to zážitok a splnil naše očakávania. Úplné zatmenie Slnka 

sa odohrávalo v celej jeho kráse nad severným Atlantikom 

a vidieť ho mohli iba ľudia v oblasti súostrovia Špicbergy (na 

Faerských ostrovoch bolo zamračené).Vďaka skvelému 

počasiu sme sa nabažili tohto nádherného úkazu, a to aj 

navyše, aby nám to vydržalo do najbližšieho čiastočného 

zatmenia, ktoré bude 10.júna 2021.Krátka rekapitulácia: 

Mesiac sa Slnka dotkol o 9 hodine 39 minúte v ľavom hornom 

okraji. Maximálna fáza prekrytia nastala o 10. hodine 50. 

minúte. No a o 12-tej už bolo po všetkom. Okrem tohto 

zatmenia nás v tomto roku ešte čaká ÚPLNE ZATMENIE 

MESIACA a to 28.septembra 2015.       B.Hajduk 

 



 Exkurzia Beňatina 

2.júna  2015 sa žiaci 4.- 6.ročníka našej školy zúčastnili v rámci 

projektu nadácie Darca Mladí vedci exkurzie do Beňatiny. 

Cieľom cesty bolo spoznať krásy regiónu Zemplín, vyskúšať si 

prácu s novými technológiami a urobiť rozbor vody. Cestu za 

poznaním sme začali ráno v Rakovci nad Ondavou. Našou 

prvou zastávkou bol drevený kostolík v Inovciach. Tento 

chrám je zasvätený sv, archanjelovi Michalovi a hoci je 

jedným z  najmenších drevených kostolíkov  na východnom 

Slovensku, právom patrí medzi kultúrne dedičstvo našej 

krajiny. Po oboznámení sa s históriou a zaujímavosťami tohto 

kostolíka sme sa pobrali ďalej. Druhým zastavením bol 

kameňolom v Beňatine. Tyrkysové jazierko vzniklo v bývalom 

kameňolome, kde sa našla skamenelina 5 metrov dlhej ryby, 

preto bolo ťažba zastavená. Zároveň došlo k zaplaveniu 

kameňolomu spodnou vodou a vytvoreniu jazierka, ktoré svojou 

scenériou pripomína Plitvické jazerá. Beňatina sa nachádza v 

okrese Sobrance medzi dedinami Beňatina a Inovce. Na 10 

metrov vysokých útesoch je zaujímavo sfarbený vápenec, jeho 

červenohnedé sfarbenie má predstavovať 5 metrov vysoký 

odtlačok (skamenelinu) pravekej veľryby, ktorá akoby sa vrhala 

hlavou dolu do vody. Väčšine ľudí to skôr pripadá ako náhodne 

vytvorený obraz zo sfarbeného vápenca. Po odobratí vzorky 

vody, urobení rozboru a fotení sme sa viezli ďalej. Našou 

poslednou zastávkou bol Lesný náučný chodník v Sobraneckých 

kúpeľoch, kde sme si mali možnosť zopakovať a precvičiť svoje 

vedomosti o lesných drevinách. 

 



Erasmus plus 

Od septembra 2014 sa na našej škole  realizuje projekt Erasmus 

plus – aktivita KA1. 

Cieľmi projektu " Inovatívne vyučovacie metódy na 

základnej škole "   sú :- inovácia a rozvoj profesionálnych 

odborných kompetencií vo výučbe cudzích jazykov 

pedagogických zamestnancov, - zvyšovanie jazykových zručností 

pedagogických zamestnancov ISCED 1 a ISCED 2 potrebných pri 

získavaní nových informácií na vyučovacie hodiny, prácu s IKT a 

programy pre rôzne predmety- hospitácie v partnerských školách 

- prehĺbenie a výmena praktických skúseností a poznatkov. 

V rámci tohto projektu sa v tomto školskom roku piati vyučujúci 

zúčastnili dvojtýždňových jazykových kurzov v Londýne, Viedni 

a Nice. Okrem toho sa riaditeľka školy, koordinátorka projektu 

Mgr. Čὂrgὂová a Mgr. Hrustičová zúčastnili hospitácií v našej 

partnerskej škole v Turecku, odkiaľ získali zaujímavé množstvo 

tvorivých nápadov a inšpirácií pre budúcu spoluprácu.  

Vypracovali sme projekt Erasmus plus- aktivita KA 2, ktorý je 

zameraný na spoluprácu škôl v oblasti environmentálnej 

výchovy. Našimi partnermi sa stanú Sema Bozkir Anaokulu- 

Turecko, ZŠ s MŠ Bystrice- Česko, Primary School of Naousa 

Paros- Grécko, Agrupamento de Escolas de Resende- 

Portugalsko, Szkola Podstawowa  Konczyce Wielke´- Poľsko. 

Veríme, že bude úspešný a v budúcom školskom roku pocestujú 

za svojimi rovesníkmi v Európe  aj žiaci našej školy. 

 

 



Vedecký jarmok 

 

V rámci projektu Nadácie Darca Mladí vedci si žiaci krúžku 

Mladý vedec a Prírodovedného krúžku pripravili pre svojich 

mladších spolužiakov z prvého stupňa a kamarátov 

predškolákov  popoludnie plné vedy. Na troch stanovištiach 

sa mohli  dozvedieť niečo zo zákonitosti  fyziky, chémie, 

matematiky a biológie. Za pomoci starších spolužiakov sa 

pokúsili vyriešiť záhadné matematické úlohy, dozvedeli sa ako 

funguje veterná elektráreň, vyskúšali si mikroskopovanie, 

zahrali pexeso Liečivé rastliny a pozreli sa na dúhu z červenej 

kapusty, tajné písmo, faraónove hady. Všetci zapojení do úloh 

boli odmenení  a celé popoludnie vyvrcholilo 

kokalovovomentosovou fontánou.   RNDr.Nistorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia Slovenský raj 

 

Dňa 20.mája 2015 sme sa vybrali na exkurziu do Slovenského 

raja. Exkurzia bola určená pre žiakov 7.-9.ročníka našej školy. 

Pred exkurziou sme si s pani riaditeľkou naštudovali, trasu 

exkurzie. Už dopredu sme vedeli, že nás čakajú 

niekoľkometrové rebríky, lozenie po skalách 

a niekoľkohodinová túra národným parkom Slovenský raj. 

Veľmi sme sa na tento výlet tešili, pretože sme doposiaľ 

nenavštívili toto miesto. Mali sme strach, aby nepršalo. 

Našťastie pre nás pršalo v noci a ráno svietilo slnko. Nočný 

dážď spôsobil to, že na  začiatku sme išli pomalšie, pretože sa 

šmýkalo. Postupne chodníky vyschli a my sme mohli 

pokračovať po modrej a zelenej značke. Cieľom našej túry 

bolo Kláštorisko. Počas túry sme vypĺňali pracovné listy, 

merali hladinu hluku, súradnice, fotografovali zaujímavé 

miesta, rastliny a živočíchy. K dispozícii sme mali tablety 

s potrebnými aplikáciami. Po niekoľkých hodinách sme došli 

na Kláštorisko, kde sme mali zaslúžený oddych/ bola tam 

strašne drahá zmrzlina 2-4 eurá / . Odtiaľ sme išli k autobusu  

a domov. Bolo nám super. Dúfame, že si to ešte niekedy 

zopakujme a dáme si ťažšiu a dlhšiu túru.  

M.Hoptajová, Z .Chyrová 

 

 

 

 



Mladí vedci  

 

Projekt Mladí vedci má za úlohu poskytnúť žiakom príležitosti pre 

rozvoj širokého okruhu prírodovedných zručností, ktoré využijú v 

budúcom živote podľa princípu , že vzdelanie nie je pasívne 

prijímané, ale je aktívne budované poznávaním subjektu. Žiaci 5.-

9.ročníka budú na vyučovacích hodinách, exkurziách  prepájať 

empirickú bázu predmetu a digitálne technológie, čo znamená, že 

uskutočnené experimenty spracujú pomocou dotykových 

technológií.  Deti získavajú skúsenosti s reálnymi objektmi,  zmerajú 

vlastnosti týchto objektov, zrealizujú i plánujú experimenty a 

interaktívne animácie im pomôžu vytvárať si príčinné súvislosti 

medzi jednotlivými javmi. 

Aktivity projektu :  

 

1. Ostrov pokladov- V parku pri škole rozmiestnime vzorky 

hornín a minerálov, ktoré sa nachádzajú v okolitých 

pohoriach. Žiaci dostanú mapu, tablety, v ktorých budú mať 

aplikáciu azimut, buzolu a ich úlohou bude nájsť dané 

vzorky, odfotografovať, určiť názov a vytvoriť virtuálnu 

zbierku hornín a minerálov vo svojich tabletoch. Po nájdení 

všetkých vzoriek prídu do prenosného laboratória, kde budú 

zisťovať chemické zloženie vzoriek minerálov na základe 

poznatkov z chémie.  

2. Exkurzia Slovenský raj- Žiaci  sa zúčastnia exkurzie do 

Slovenského raja, na ktorej ich budú sprevádzať tablety. 

Cestou v autobuse budú sledovať trasu exkurzie, merať 

intenzitu hluku a fotografovať miesta okolo ktorých budeme 

prechádzať. Počas turistickej vychádzky budú plniť úlohy, 

ktoré dostanú od vyučujúcich vo forme pracovného listu- 

budú zaznamenávať výškové prevýšenie, merať intenzitu 

hluku, zbierať vzorky minerálov a hornín, určovať rastliny a 

živočíchy, zaznamenávať činnosť srdca pred a po záťaži a 

pod. po návrate z exkurzie spracujú jednotlivé skupiny svoj 



zozbieraný materiál a odprezentujú spolužiakom z nižších 

ročníkov v rámci rovesníckeho vzdelávania. 

3. Exkurzia Beňatina- Žiaci  sa zúčastnia exkurzie do 

kameňolomu v Beňatine. Učebnou pomôckou pre nich budú 

tablety, pomocou ktorých budú zaznamenávať trasu 

exkurzie, fotografovať zaujímavé miesta. V kameňolome 

urobia rozbor vody a chemický rozbor minerálov pomocou 

prenosných výskumných sád, zmapujú rastlinstvo a 

živočíšstvo. Po skončení exkurzie si pripravia prezentáciu v 

programe Power Point. 

4. Vedecký jarmok- Pre žiakov  pripravia vyučujúci 

matematiky, chémie, fyziky, biológie a geografie 

prezentáciu jednotlivých vedných disciplín so zaujímavými 

úlohami, pokusmi , ktorými sa budú snažiť poukázať na 

význam týchto vied a využitie v každodennom živote. 

Pomocníkmi pri realizácii aktivít budú žiaci 9.ročníka. 

5. Darček pre mamu- Na hodinách chémie vyrobia žiaci  

netradičný darček pre svoje mamy ku Dňu matiek v podobe 

vlastnoručne vyrobeného mydla. Tieto im odovzdajú počas 

slávnostnej akadémie. 

6. Lúpež v škole - V škole sa odohrá fingovaná lúpež. Žiaci  

budú musieť vypátrať páchateľov lúpeže pomocou 

odtlačkov stôp, pozostatkov krvi a pod. Najrýchlejšia 

skupina vyhráva. Pomôckou na odhalenie páchateľov budú 

rôzne matematické hádanky. 

7. Juniáles- Počas tohto podujatia predvedú žiaci svojim 

rodičom ukážky zaujímavých experimentov, predstavia 

výstupy z exkurzií a porozprávajú o nových metódach 

vyučovania, ktoré zažili. 

8. Prezentácia projektu- Vyučujúce prírodovedných 

predmetov a žiaci 9.ročníka odprezentujú výsledky projektu 

na porade riaditeľov škôl, v prípade záujmu aj na 

jednotlivých školách.  
 

  



MAMA 

Mama pre mňa veľký dar je, 

vždy sa zo mňa raduje. 

S láskou ma vychovala, 

s úlohami pomáhala. 

Pri postieľke sedela, 

rozprávky mi čítala. 

Za ruku ma držala, 

prvé slová so mnou písala. 

Perie, vari, upratuje, 

úsmevom ma obdaruje. 

Úsmev sladký máva, 

ako cukríky ho rozdáva. 

Raňajky mi pripravuje, 

do školy ma vypravuje. 

Chcem s ňou denne byť, 

jej pohľad ma vie usmerniť. 

Mama mi vždy pomôže, 

trápenie odo mňa zaženie. 

Pomáha mi každý deň, 

aj keď je medzi nami hádka, hnev. 

Ja vždy cítim a aj viem, 

že ľúbi najviac mňa len. 

Mame za to veľký kvietok dám, 

na líce ju pobozkám, 

s láskou jej pošepkám, 

si najlepšia mama.    

Žiaci 7.A 

 



 

 

Materská  škola - pobyty v prírode 

Vzťah k prírode je neoddeliteľnou súčasťou života detí. 

Príroda obklopuje dieťa a samotného človeka už od jeho 

narodenia. Získava z nej vodu, teplo vzduch, potravu, 

materiály na ošatenie, na zhotovenie náradia, obydlia... . 

Materská škola má svoj podiel na rozvoji dieťaťa. Učí deti 

pozorovať prebiehajúce javy v prírode a spoločenské javy 

v ich blízkom okolí, chápať vzťahy medzi nimi a hovoriť 

o nich. 

Pobyt vonku je pre deti veľmi dôležitý. Deti sú v prírode 

veľmi uvoľnené, plné pohody a aj ich rečový prejav je bohatší. 

Našu materskú školu obklopuje krásne prírodné prostredie, 

a tak vychádzky do prírody sú bohaté na získavanie nových 

poznatkov a objavovanie nových vecí a skutočností. Pri našich 

vychádzkach stretávame nebojácne veveričky nesúce si 

oriešok. Tie, akoby nás volali hrať sa s nimi na skrývačky. 

Nachádzame hniezda vtáčikov v korunách stromov. Všímame 

si pučiace a kvitnúce stromy a kvety. Určujeme výšku, hrúbku 

a zloženie stromov. Pozorujeme chrobáčiky a mravce nesúce 

si svoj ťažký náklad. Deti sa dozvedajú z rozprávania o živote 



včielok pri vychádzkach k včelím úľom. Pri pobytoch vonku 

sa deti starajú o prírodu vyhrabávaním suchého lístia a 

zbieraním suchých konárikov spod stromov. Pozorujú počasie, 

určujú smer, farbu a veľkosť mrakov. Deti veľmi obľubujú 

chôdzu po nerovnom teréne, pri ktorej si precvičujú hrubú 

motoriku. Beh po lúke je pre nich najzábavnejší. Pri hre na 

naháňačky zo seba dostanú nadbytočnú energiu a môžu 

sa dosýta vyšantiť so svojimi kamarátmi. A čo stavbári 

a kuchárky? Stavanie hradov a pečenie koláčikov z piesku je 

pre nich najlepší spôsob, ako sa oboznámiť s kvalitami  tohto 

prírodného materiálu. 

Je nesmierne dôležité, aby každý človek poznal prírodu a jej 

zákonitosti. Len na základe týchto poznatkov môže potom 

lepšie a dokonalejšie ovládať prírodu v prospech ľudskej 

spoločnosti. Prírodu- veci živé a neživé(prírodniny) a podstatu 

prírodných javov poznávajú deti už v predškolskom veku. 

                                                                             

Bc. Marta Kovaľová 

 



 



Projekt Digiškola 

 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Digiškola. 

Úlohou národného projektu Elektronizácia regionálneho 

školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému 

a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho 

súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, 

vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie 

vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho 

vzdelávania pedagogických pracovníkov.  

V rámci projektu sme získali moderné digitálne vybavenie, 

ktoré nám umožní modernizovať výučbu.  

Naša škola a škôlka získali interaktívne tabule, ktoré sú 

využívané vo výučbe a tablety, ktoré využívame najmä na 

krúžkovej činnosti, počas exkurzií a vychádzok do okolia. Žiaci 

7.ročníka sa naučili pomocou tabletov natočiť a spracovať 

video, žiaci sa pomocou tabletov pripravovali na olympiády 

a riešili zaujímavé úlohy. Vyučujúci pripravujú sadu testov 

v programe Sokrative a všetci sa tešíme na budúci školský rok 

a vyučovanie s tabletmi. 

  



Celoštátne kolo Biologickej olympiády  

 

V dňoch 15.-17.apríla 2015 sa v Nitre uskutočnilo Celoštátne 

kolo Biologickej olympiády v kategórii C v projektovej časti. 

Chceme pochváliť žiačku 8.ročníka. Kristína Olejníková získala 

skvelé štvrté  miesto a Cenu dekana  Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  Kristínka sa na 

celoštátne kolo prebojovala po víťazstve na okresnom a 

krajskom kole.  

Kristínka sa venovala monitoringu nelegálnych skládok 

odpadu v obci Rakovec nad Ondavou a jej okolí, rozboru pôdy 

pod skládkami a zisťovaniu klíčivosti rastlín vo vzorkách pôd 

zo skládok.  

Po návrate do školy jej spolužiaci spolu s pani riaditeľkou 

a triednou učiteľkou pripravili oslavu, na ktorej boli odmenení 

všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili krajských kôl vedomostných 

súťaží - Zuzka Chyrová a Adam Ľoch.  Všetci traja spoločne 

nakrájali tortu a oslavovali spolu so svojimi spolužiakmi, ktorí 

im pomáhali pri príprave na olympiády a držali prsty.  

Žiaci 8.A 

 

 

 

 

 



Slávik Slovenska 2015   

Dňa 12.mája 2015 sa uskutočnilo okresné  kolo  

súťaže Slávik Slovenska 2015.  Bol to už 25.ročník speváckej 

súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.  Súťaž sa 

konala na ZŠ Moskovská v  Michalovciach, súťažilo sa v troch 

kategóriách.                                                                                      

Všetci  súťažiaci sme prišli vyparádení   v krojoch .  Spievali 

sme po 2 ľudové piesne s  doprovodom hudobného nástroja. 

Mňa doprevádzala   Mgr.Farkašová na  elektronických 

klávesoch. Vystúpenia všetkých boli nádherné,  strávili sme 

príjemné dopoludnie, ale zvíťaziť mohli len traja z každej 

kategórie. I napriek tomu, že som nezvíťazila, som rada, že 

som mohla reprezentovať našu školu.  Získala som skúsenosti 

, ktoré sa budem  snažiť využiť v budúcnosti.  

Laura Čeklejová  6.ročník 

 

                  

 

 

 

 



V dňoch od 11.5- 15.5.2015 

sme sa zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lomnici, v 

ubytovacom zariadení 1.Máj. Našim cieľom bola vzdelávacia 

činnosť v prírodnom prostredí našich hôr , spoznávať krásy 

Vysokých Tatier a stráviť viac času s deťmi v prírodnom 

prostredí prostredníctvom rôznych zaujímavých 

environmentálnych aktivít. Prvý deň pobytu sme sa vybrali na 

výlet na Štrbské Pleso a turistickú vychádzku na vodopád 

Skok, takisto aj prechádzku okolo Štrbského plesa. Počasie 

bolo krásne, slnečné, čo skrášlilo náš výhľad na Vysoké Tatry 

.Využili sme to aj na fotenie krásnych hôr. Večer sme sa 

spoznávali s našimi spolužiakmi zo Základnej školy v Hrušove 

a žiaci predviedli svoj talent v aktivite" Izba baví izbu". Ďalší 

deň k nám privítala ochranárka a pracovníčka TANAP-u, 

Martina Procházková, držiteľka Ceny ministra za dlhoročný 

prínos v starostlivosti o životné prostredie ,aby sa venovala 

našim deťom rôznymi aktivitami v prírode na poznávanie 

drevín, rastlín, pozorovali spolu rôzny hmyz pomocou vodných 

lúp.Okrem toho sme navštívili aj expozície Tatranskej prírody, 

kde sme mohli vidieť rozkvitnuté rastlinky ,ktoré rastú v 

horách. Večer sme mali opekačku pri vatre, kde sme si všetci 

spoločne zaspievali a zabávali sa na rôznych vtipoch. Venovali 

sme sa aj učeniu-okrem environmentálnej výchovy v prírode 

sme mali slovenský jazyk aj matematiku v našej jedálni. Každý 

bol veľmi aktívny ,pretože bol každý odmenený za aktivitu, 

rešpektovanie pravidiel a udržiavanie čistoty na izbách. 

Zaviedli sme si prvý deň bodové hodnotenie, ktoré bolo vo 

štvrtok na rozlúčkovom večierku ocenené krásnymi cenami.  

Deti mohli súťažiť aj v olympiáde, kde boli rôzne stanovištia v 

prírode a to: ručný futbal, stop, futbal a aj 

bedminton.Predposledný večer sme zavŕšili diskotékou,kde 



sme sa spolu s deťmi mohli vyblázniť. Posledný deň, v piatok 

sme cestou domov navštívili Kežmarský zámok a mesto 

Levoču s krásnym námestím. Domov sme došli unavení , plní 

krásnych zážitkov a aj s novými priateľmi. 

Nepríjemným zážitkom boli neočakávané udalosti a to 

ochorenie niektorých detí. Ako správni kamaráti a spolužiaci  

boli veľmi starostliví a ochotní pomôcť kamarátom ,začo ich 

verejne chválime a oceňujeme . Boli to títo žiaci: Ondrej 

Hlavatý, Kristián Tkáč , Peťko Fedorišin . Okrem toho Radko 

Tirpák dostal odmenu za odvahu , pretože bez problémov 

vydržal celý svoj pobyt namiesto Školy v prírode- v nemocnici 

,keďže ochorel a jeho hospitalizácia bola nevyhnutná. 

Dúfame, že žiaci prežili krásny týždeň plný 

zaujímavých  zážitkov.   Mgr. Angelika Čörgöová   

 

 

    

 



Športové súťaže 
Súťaž Súťažiaci Umiestnenie 

Cezpoľný beh   / OK   / 

 dievčatá 

Zuzana Chyrová 19.miesto  

 

3.miesto 

 

4.miesto 

Katarína Matiová 20.miesto 

Kristína Olejníková 2.miesto                   

chlapci Branislav Hamar 11.miesto 

Daniel Bakajsa 17.miesto 

Adam Sabol  3.miesto 

Bedminton- dievčatá / OK / Antónia Fedorišinová 2.miesto 

 Zuzana Chyrová 

Chlapci / OK / Daniel Bakajsa 2.miesto 

 Adam Sabol 

Florball chlapci st.  obvod Chlapci 8. a 9.roč. 3.miesto 

Volejbal – dievčatá- obvod Žiačky 8. a 9.roč. 4.miesto 

Volejbal – chlapci - obvod Žiaci 8. a 9.roč. 3.miesto 

Futbal- obvod Žiaci 8.a 9.roč. 4.miesto 

Futbal – dievčatá st. / OK / Žiačky 8. a 9.roč 2.miesto 

Florbal – dievčatá st. / OK /  Žiačky 8. a 9.roč 3.miesto 

Futbal Coca-cola  / OK / Žiaci 8.a 9.roč.  3.miesto 

Vybíjaná / obvod / Klaudia Šimková, 

Ivana Nadzamová, 

Laura Čeklejová, 

Slávka Truhlíková, 

Lenka Majerníková, 

Simona Švidraňová, 

Veronika Kovaľová 

4.miesto 



Futbal dievčatá / OK / Klaudia Šimková, 

ILaura Čeklejová, 

Slávka Truhlíková, 

Lenka Majerníková, 

Táňa Hlavatá,  

Veronika Kovaľová, 

Bianka Mikulková, 

Julka Malá, Hoptajová 

 

 

 

3.miesto 

Futbal chlapci 5.-7.r. /obvod / Vladimir Bažo, Samo 

Kidala, Richard 

Lehotay, Miroslav 

Jakub, Boris Hajduk  

 

 

2.miesto 

Mladí záchranári Zuzana Chyrová, 

Kristína Olejníková, 

Daniel Bakajsa, 

 Filip Fedorišin 

 

10.miesto 

 Júlia Cinová,  

Kristína Bažalíková, 

Richard Lehotay, 

Miroslav Jakub 

 

 

11.miesto 

Atletika / OK / Kristína Olejníková 3.miesto beh 800 m 

Gabika Budziňáková 5.miesto loptička 

Dominik Jabčanka 6.miesto guľa 

Futbal dievčatá st / OK / 

 

 

Z. Chyrová, K.Matiová, 

Monika Mikčová, 

Katarína Ondovová, 

Nika Dyľová,  

Tonka Fedorišinová, 

 Miriam Hoptajová, 

Slávka Truhlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.miesto 

 

 

 



Olympiáda/súťaž 
kategória 

Meno a 

priezvisko Trieda OK 

 

KK 

Biologická olympiáda teoret.-prakt.časť kat. C Adam Ľoch 8.r 1.  

  Katarína Ondovová 9.r 5.  

  projektová časť kat. C Kristína Olejníková 8.r 1. 

1./ 

4. 

SK 

Dejepisná olympiáda 
kategória C Boris Hajduk 7.r 6.  

Geografická olympiáda kategória G Šimon Bakajsa 5. r  2.  

  Martin Ivan 5. r  7.  

  kategória F Jakub Naščák 7. r 7.  

  Richard Lehotay 7. r 15.  

  Zuzana Bezeková 6.r riešiteľka  

  kategória E Jakub Ivan 9.r 5.  

   Kristína Olejníková 8.r 9.  

   Filip Fedorišin 9.r 15.  

Olympiáda zo slovenského 

jazyka   Dominika Bakajsová 9.r 11. 

 

Olympiáda z anglického 

jazyka kategória 1B Dominika Bakajsová 9.r 10. 

 

Šaliansky Maťko  Kategória 3 Denisa Sabolová 4.r 

Cena 

poroty 

 

Matematická olympiáda Kategória 5 Šimon Bakajsa  5.r 7.  

 Kategória 9 Jakub Ivan 9.r 5.  

 Kategória 8 Kristínka Olejníková 8.r. 3.  

 Kategória 7 Jakub Naščák 7.r. 5.  



Chemická olympiáda Kategória D Filip Fedorišin 9.r 8.  

Biologická olympiáda 

Kategória D- teoreticko- 

prakt.časť Boris Hajduk 7.roč. 12. 

 

  Jakub Naščák 7.roč. 7.  

  Richard Lehotay 7.roč. 8.  

 Posterová časť Júlia Cinová 7.roč. 2.  

  Jakub Naščák 7.roč. 3.  

 Kategória F Šimon Naščák 5.roč 4.  

  Šimon Bakajsa 5.roč. 4.  

  Martin Ivan 5.roč. 4.  

  Bianka Mikulková 5.roč. 4.  

  Anna Hoptajová 5.roč. 4.  

  Katarína Semanová 5.roč. 4.  

Pytagoriáda Katergória 5 Martin Ivan 5.roč. 12.  

 Kategória 6 Jozef Horč 6.roč 13.  

 Kategória 7 Richard Lehotay 7.roč. 6.  

 Kategória 8 Adam Ľoch 8.roč. 10.  

 Kategória 3 Samuel Hamar 3.roč. 4.  

 Kategória 4 Viktória Marinčáková 4.roč. 8.  

      

Európa v škole Multimediálne práce Viktória Marinčáková 4.roč. 2.  

Súťaž Energetika VSE   Branislav Kidala 9.roč. 1.  

     

B L A H O Ž E L Á M E  



 

 

 

 

 

 

 

 

            Starožitnosti z nášho regiónu 

 

 

 

 Možno sa vo vašich domácnostiach nachádzajú 

zabudnuté niekde na povale alebo v pivnici. Od 

septembra môžu byť vystavené v našej knižnici 

v regionálnom kútiku. Skúste prehľadať  svoje 

domácnosti a obohatiť našu zbierku z regionálnej 

výchovy.  
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