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                    PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY.  
Päťdesiat rokov je jubileum, pri ktorom sa každý človek  zvykne obzrieť dozadu a 
hodnotiť svoj život. Niet dôvodu, aby sa tak nestalo aj v prípade vzácneho výročia 

otvorenia budovy základnej školy  v Rakovci nad Ondavou .Veď už je to 
polstoročie, čo v nej beží film o školskom dianí. 

     Naša škola prešla od roku 2010 rozsiahlou rekonštrukciou a výsledok 

stojí za povšimnutie. Myslím si, že aj táto premena prispieva k tomu, že sa v nej 
všetci určite cítia lepšie. Učitelia môžu v takomto príjemnom prostredí 

odovzdávať poznatky, ktoré  žiaci môžu s radosťou prijímať. Azda najlepšie by to 
vedeli posúdiť pamätníci, ktorí už zažili v škole nejaký ten rôčik. 

Aká je súčasnosť našej školy? V čase, kedy sa každoročne znižuje počet 

narodených detí, musí každá škola zaujať žiakov svojimi aktivitami, učebným 

plánom, úspechmi a ich propagáciou. Týka sa to i našej školy. Dnes sa všade 
preferuje výučba cudzích jazykov. Ani naša škola v tom nezaostáva. Od 1.ročníka 

vyučujeme anglický jazyk. Jazykové kompetencie si rozširovali aj učitelia účasťou 
na aktivitách projektu „Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole“. 

Zapájame sa do rôznych súťaží, či už športových, biologických, matematických 

alebo literárnych, máme výborné výsledky v oblasti olympiád, kde nás žiaci 

úspešne reprezentovali na krajských, ale aj celoslovenských kolách. Škola 
poskytuje aj rôznorodú ponukovú škálu krúžkovej činnosti. Počas 50-ročnej 

histórie základnej školy snahou učiteľov bolo odovzdať žiakom čo najviac 

vedomostí, podnietiť v nich túžbu po ďalšom poznávaní, rozvíjaní schopností, o 
ktorých nemali tušenie a ktoré im vo veľkej miere ukazovali správny smer na ceste 

životom. Mnoho bývalých žiakov zúročilo svoje vedomosti, charakter, talent 
podopretý systematickou a cieľavedomou prácou, fantáziu a tvorivosť vo vede, 

umení, športe, medicíne    a spoločensky prospešných činnostiach. Schopní mladí 

ľudia vystavili svedectvo o zmysle a kvalite dlhoročného pedagogického 
pôsobenia na základnej škole v Rakovci nad Ondavou. Výsledky práce sa nedajú 

vážiť, merať, vyratúvať v peniazoch. A predsa sú hodnotou trvácnou, 
nenahraditeľnou .Medzi nami je veľa obetavých pedagógov, pre ktorých ich práca 

veľakrát nie je iba zamestnaním, ale poslaním. Týmto všetkým patrí moje veľké 

poďakovanie a uznanie. Zároveň ďakujem aj nepedagogickým zamestnancom, 

ktorí v nemalej miere prispievajú k fungovaniu každodenného života školy. 

Rada by som vyslovila nádej, že naša škola bude aj naďalej hrdo niesť 

vlajku šíriteľa vzdelania, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie žiakov, bude 
svedkom formovania budúcich generácií. 

                                                                       PaedDr. Jarmila Lehotayová 

                                            Riaditeľka školy 
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                   50.výročie školy 

Číslo 50. Čože je to za vek? 

                   Je čas obliecť si slávnostný oblek. 

Naša škola je veľmi vzácna, 

50 ročná, no veľmi krásna. 

                      Do tejto školy chodil aj ocko, 

spomína na ňu s láskou obrovskou. 

Radšej viac vedomostí, 

než veľa mrzutostí. 

Učiteľky naučia nás čítať, písať, 

na matike aj počítať. 

Naša škola, tá je krásna, 

niekedy však trochu hlasná. 

Chodia do nej deti, 

 detí ako smetí. 

Sme radi, že ju máme,                                                             

  každý deň to vravím mame.                

                        Sofia Olexová, 4.ročník 
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Oslavy 50.výročia školských budov 

 Každé jubileum je príležitosťou na spomínanie, oslavy i hodnotenie. 

V prípade päťdesiateho  výročia budov našej školy spomínali absolventi školy,  

pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia a priatelia školy. Veríme, že 

v tejto chvíli  všetkým absolventom, žiakom, učiteľom našej školy vírili v hlave 

tisíce spomienok . A  bolo na čo spomínať. Základná škola s materskou školou, 

Rakovec nad Ondavou 2 začala písať svoju novodobú históriu v školskom roku 

1967/1968. Počas svojho pôsobenia  vychovala a vypravila do života mnoho 

mladých ľudí. Škola ustála mnoho spoločenských zmien, reforiem školstva. 

Oslavy významného jubilea začali 7.decembra 2017 a vyvrcholili 10.decembra 

2017. Pri tejto príležitosti boli dňa 7.decembra pozvaní všetci minulí 

zamestnanci, členovia zastupiteľstva, hostia, projektoví partneri. Program pre 

hostí sa začal v dopoludňajších hodinách prehliadkou školy a slávnostným 

otvorením Fitnes parku, ktorý podporila Nadácia Nafta. Pokračovali sme 

slávnostnou akadémiou v kultúrnom dome. Žiaci si pripravili spolu so svojimi 

učiteľmi bohatý slávnostný program, ktorý sa niesol v duchu tanca, spevu 

a hovoreného slova. 

Moderátormi programu boli žiaci 

8.ročníka Kristína Bučková 

a Šimon Bakajsa . Celé vystúpenie 

bolo veľmi emotívne, poučné, 

doplnené o scénu a kostýmy 

účinkujúcich. Po slávnostnom 

programe  nasledovalo 

odovzdávanie ďakovných listov za 

dlhodobú prácu a osobný prínos v 

oblasti výchovy a vzdelávania bývalým aj súčasným pedagogickým 

zamestnancom. Oslava bola ukončená slávnostným obedom. Oslavy 

pokračovali  v piatok 8.decembra mikulášskym programom pre žiakov školy 

a vyvrcholili nedeľnou akadémiou pre rodičov, starých rodičov a priateľov 

školy. Okrem kultúrneho programu , vianočnej burzy bolo pre rodičov 

pripravené sladké občerstvenie. 
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Maratón písania listov 2017 

 Žiaci 7.A,8.A a 9.A sa zapojili 13.12.2017 do Maratónu písania listov. 

Je to aktivita, ktorú realizuje Amnesty Internationale Slovensko. Žiaci formou 

listov môžu pomôcť ľuďom, ktorí sú v ohrození života a vyjadriť svoj 

nesúhlas s porušovaním ľudských práv. V listoch sme žiadali:  

- prepustenie z väzenia pre Tadjadina Mahamata Babouriho 

/ČAD/, 

/ čadská  vláda ho uväznila preto, lebo otvorene kritizoval 

ekonomickú krízu v krajine na Facebooku. / 

V tomto školskom roku sme napísali 27 listov veľkosti A3. Babouri je 

známy pod prezývkou Mahadine, je aktívnym obrancom ľudských práv 

v Čade, nemal by byť väznený len preto, že odvážne vyjadril svoj názor.  Táto 

aktivita podporuje spoznávanie ľudských práv a medzinárodných dokumentov 

o ľudských právach. Žiaci môžu nenútenou a hravou formou vyjadriť svoj 

názor na konkrétny problém, napr.:  

unesení a nezvestní ľudia, 

dlhodobo väznení ľudia, 

nespravodlivo odsúdení alebo 

prenasledovaní ... Pri písaní listov 

žiaci pracovali v dvojiciach, hľadali 

a prezentovali svoje vlastné 

riešenia, učia sa tolerovať 

odlišnosti iných ľudí. Spoznávanie 

ľudských práv je nevyhnutnou 

súčasťou každodenného života mladého človeka.  

 Žiaci boli pri písaní listov aktívni a kreatívni. Žiaci písali listy 

v slovenskom aj v anglickom jazyku, prezentovali svoje jazykové zručnosti. 

Maratón písania listov učí žiakov nebyť ľahostajný a všímať si dianie okolo 

seba otvorenými očami. 

 Verím, že naši žiaci nezabudnú pri riešení problémov na dodržiavanie 

pravidiel etiky a budú vo svojom konaní a správaní vždy rešpektovať ľudské 

práva. 

                                                                                    Mgr. Volčková   
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Naša trieda 

Naša trieda, žiadna sláva,  

vývrtky dosť často máva. 

Prestávka je v plnom prúde, 

o chvíľu tu triedna bude. 

Pero letí, v okne diera. 

V našej triede? Márna viera, 

že sa raz už polepší, 

to skôr v Mali nasneží. 

 

Poznámok je plná kniha, 

len vinník nám stále chýba, 

Nikto nikdy neprizná sa, 

ďalšia strana odliepa sa. 

 

Ak sa táto zaplní, 

školský výlet nehrozí. 

Našou spásou malé písmo, 

každému hneď v hlave blyslo. 

Toľké miesto, to je krása! 

Uhrať tamto, hádam dá sa. 

Filozofi tu len sú,  

dobrý nápad prinesú. 

Nemusíme byť ničím, 

ale musíme chcieť byť 

všetkým.    7.A                                                   
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Land –art 

v materskej škole  

Výtvarná činnosť je jednou 

z najvýznamnejších tvorivých činností, ktorá 

prispieva k formovaniu osobnosti dieťaťa. Je 

dôležité, akým spôsobom bude deťom 

sprostredkovaná a aké faktory ju budú 

ovplyvňovať. Deťom by mala byť ponúknutá pestrá škála výtvarných aktivít. Je však 

dôležité, aby tieto aktivity boli prínosné, hravé a rozvíjali kreativitu a fantáziu. Pri 

činnostiach, v ktorých chceme u detí udržať pozornosť, je veľmi dôležitý premyslený 

postup, ktorým  deťom činnosť sprostredkujeme. U detí predškolského veku môžeme 

uplatniť aj prvky moderného umenia a tieto prvky uplatňujeme aj my v našej 

materskej škole. Je dôležité motivovať deti už od materskej školy k zdokonaľovaniu 

sa, pretože okrem vzťahu k prírode a k umeniu rozvíjajú svoje sebavedomie, 

prispievajú k správnemu vývoju mozgu, podporujú motoriku, alebo len jednoducho 

obdarúvajú svoje okolie zhmotnenými emóciami. Preto je dôležité viesť „naše“ deti 

k tvorbe a zároveň láske k prírode. Vynikajúcim spojením je Land-Art umenie- tvorba 

v súlade s prírodou. Možností, ako ju interpretovať, je veru neúrekom. Ako je už 

vyššie uvedené  Land- art znamená v preklade umenie zeme. S deťmi pri aktivite 

zasahujeme výtvarným spôsobom priamo do prírodného terénu, alebo sa sústredíme 

na zber zaujímavého prírodného materiálu a z neho potom tvoríme.  
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   Naša materská škola leží v krásnom prírodnom 

prostredí, obklopená vzácnymi drevinami platana 

javorolistého, starých dubov, briez a smrekov. Je 

nositeľkou vlajky Zelenej školy a možno aj práve 

preto, nie je tvorenie v prírode respektíve Land- art 

umenie u nás také nezvyčajné.  Ak chodíte 

s „otvorenými očami“ po okolí, tak sa vám prírodný 

materiál priam núka sám. Či sú to už napadané šišky 

zo stromov, rôzne druhy plodov- nažky, žalude, kvety, ktoré vyzerajú ako chlpaté 

húsenice, alebo len obyčajné listy, ale aj   suché konáriky. No a v zimných mesiacoch, 

keď krajinu prikryje krásny biely sneh, tak tvorenie je naozaj čarovné. Veď už len 

obyčajný snehuliak. Keď postavíte tri snehové gule od najväčšej po najmenšiu, tie 

následne dotvoríte - starým známym - .... nos má z mrkvy, oči z uhlia, miesto ruky 

metlu... vznikne krásny snehuliak. Aké jednoduché, a pri tom zábavné a v podstate si 

ani neuvedomujeme, že sa s deťmi stávame malými land-artistmi. Alebo, keď si 

v horúcich letných mesiacoch s deťmi v piesku pečieme koláčiky, ktoré sú dotvorené 

všakovakými „dobrotami“-konárikmi, šištičkami, ihličím.... .  

No, my chceme viac.....                                                                                                  

 Bc. Marta Kovaľová 
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Vyspovedali sme za vás ........................... 

V tomto školskom roku sa náš 

pedagogický zbor rozrástol o troch 

nových učiteľov. 

Bc. Jana Čeklovská, triedna 

učiteľka tretieho ročníka 

1. Ako sa Vám páči na našej 

škole? 

Na škole sa mi veľmi páči. Žiaci 

na tejto škole sú  šikovní. Škola 

a jej triedy sú veľmi dobre vybavené. 

2. Aké sú Vaše záľuby ? 

Šport- tenis, futbal, hokej; dekorovanie, kreslenie, maľovanie, 

prechádzky do prírody, šoférovanie. 

3. Akú hudbu počúvate ? 

Nemám vyhradený hudobný štýl- počúvam to, čo príde. Ak ma 

pesnička zaujme, tak si ju pustím znovu. 

4. Aké boli Vaše najobľúbenejšie predmety na škole? 

Výtvarná výchova, telesná výchova, anglický jazyk, matematika. 

5. Máte rada svoju prácu ? 

Pre mňa je táto práca  záľubou. Do práce chodím s radosťou. 

6. Baví Vás pracovať so žiakmi ? 

Áno, baví. Som rada, keď vidím pokrok, ktorý žiaci dosahujú počas 

celého školského roka. 

7. Máte rada svoju triedu? 

Som  rada, že som dostala práve žiakov tretieho ročníka.  

8. Ste spokojná so žiakmi, ktorých učíte? 

Áno ,so žiakmi som spokojná. Obľúbila som si ich. 
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Mgr.Dominika Miňová,  

vyučujúca anglického a nemeckého jazyka 

1. Ako sa Vám páči na našej škole? 

Páči sa mi tu, škole je pekná, a aj atmosféra v nej. 

2. Aké sú Vaše záľuby ? 

Rada si prečítam dobrú knihu, či pozriem dobrý film. Taktiež mám 

blízko k hudbe a  k výtvarnému umeniu. 

3. Akú hudbu počúvate ? 

Mám rada rôzne hudobné žánre ako pop music, rock, ale aj klasickú, 

či ľudovú hudbu. 

4. Aké boli Vaše najobľúbenejšie predmety na škole? 

Moje obľúbené 

predmety boli 

cudzie jazyky, 

matematika 

a biológia. 

5. Máte rada svoju 

prácu ? 

Je to síce náročná 

práca, ale pomaly si 

zvykám. 

6. Baví Vás pracovať so 

žiakmi ? 

Áno, ak sú aktívni 

a usilovní. 

7. Máte rada svoju triedu? 

Svoju triedu nemám, ale raz by som chcela mať. 

8. Ste spokojná so žiakmi, ktorých učíte? 

Väčšina žiakov je aktívna a dá sa s nimi na hodinách celkom dobre 

pracovať . No niektorým chýba motivácia vzdelávať sa. 
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Mgr. Ľuboš Roško, 

triedny učiteľ piateho 

ročníka, vyučujúci 

telelesnej výchovy 

a dejepisu 

 
1. Ako sa Vám páči na našej škole? 

V škole sa mi veľmi páči. 

2. Aké sú Vaše záľuby? 

Medzi moje záľuby patrí futbal, beh ,plávanie. 

3. Akú hudbu počúvate ? 

Najradšej mám hudbu, ktorú produkujú kapely ako Chinaski, 

Divokej Bill. 

4. Aké boli Vaše najobľúbenejšie predmety ? 

Medzi moje obľúbené predmety patrila geografia, dejepis 

a samozrejme výchovy ( telesná, výtvarná ). 

5. Máte rád svoju prácu ? 

Áno, moju prácu som si veľmi obľúbil. 

6. Máte radi svoju triedu? 

Svoju triedu som si obľúbil, aj keď sú trochu živší :). 

7. Ste spokojný so žiakmi, ktorých učíte? 

Som s nimi veľmi spokojný, ich záujem o školu ma milo prekvapil. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 
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Prvého decembra 2017 sme sa všetci pekne obliekli. Bol to náš veľký deň. 

Naša pani učiteľka Radyková nás pasovala za ozajstných školákov. Museli sme 

splniť viacero úloh. Za spevu štvrtákov sme prechádzali popod bránu. Našou 

úlohou bolo uhádnuť hádanky, prejsť 

určenú trasu na vedierkach či  správne 

pomenovať písmenká. Veľmi zaujímavá 

bola práca s rozprávkou Dedko ťahá repku. 

Všetky zadania sme úspešne zvládli. Po 

slávnostnom zložení „Prváckeho sľubu“ 

nasledovala hostina. Teraz sme už naozajstní prváci.  

                                                                                                                         Prváci 
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Vianočná zbierka UNICEF 2017 

14.12. 2017 sa žiaci našej 

základnej školy zapojili do 

Vianočnej zbierky pre Unicef 

2017. Aj touto formou chceme 

pomôcť deťom, ktoré žijú 

v chudobe, zápasia so zdravotnými 

problémami, často sú viac hladné 

ako sýte. Mladší i starší žiaci aspoň malou kvapkou finančnej pomoci 

pomôžu deťom, ktoré pomoc nevyhnutne potrebujú. Možno si pri 

dnešnej zbierke uvedomili rozdiel: mám, čo potrebujem, môžem si 

kúpiť, čo potrebujem. Deti v Jemene, Južnom Sudáne túto možnosť 

často nemajú.  

Je dobré, že aspoň v tomto predvianočnom čase robíme dobré 

skutky, pomáhame malým, 

opusteným, chorým, slabým, 

biednym, lebo veríme, že spolu 

s inými s dobrým a láskavým srdcom 

vytvoríme spoločne z malej kvapky 

veľké more, ktoré pomôže.  

Vyzbierali sme 51 eur. 

                                                                                           Mgr. Volčková 
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Vianočná burza  

Dňa 8.12.2017 a 10.12.2017  sa počas Akadémie k 50. 

výročiu budov školy konala „Vianočná burza“.  Ide 

o každoročne organizované podujatie, do ktorého sa 

zapájajú učitelia, ale najmä žiaci našej školy. Cieľom burzy bolo priblížiť 

si čaro Vianoc, ukázať obchodného ducha a vyzbierať určité množstvo 

finančných prostriedkov, ktoré poslúžia ako  dar venovaný škole 

a pomôžu skvalitniť prácu ŠKD. Pod vedením vychovávateliek 

školského klubu sa 

staré veci, odpad 

z podláh, šišky, rolky 

z toaletného papiera 

premenili na 

vianočné dekorácie, 

ktoré spríjemnia 

príbytky všetkým, 

ktorí si zakúpili tieto výrobky. Okrem toho, že prispeli na pomoc škole, 

odovzdali deťom spätnú väzbu o tom, že aj odpad nemusí hneď končiť 

na smetisku, ale stačí len dobrý nápad, šikovné ruky a nejaký materiál 

navyše a zrazu vdýchnete starej veci nový život. 
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Bádatelia prírody- EXON 

V tomto školskom roku sme odštartovali trojročnú 

medzinárodnú spoluprácu s partnermi z Česka, Poľska 

a Portugalska. Projekt Bádatelia prírody Exon sa počas 

nasledujúceho obdobia stáva vlajkovou loďou našej školy. 

Čo sa udialo v projekte od septembra?  

- Stretnutie partnerov na pôde našej školy, ktorá je 

súčasne koordinátorom projektu. 

- Týždeň zdravej výživy. 

- Výtvarná súťaž EXON- logo projektu. 

- Zbierka pre zvierací útulok. 

- Starostlivosť o vtáky počas zimného obdobia. 

- Najekotrieda- bodovanie tried. 

- Mikuláš. 

Čo nás čaká? 

- Model vodného toku. 

- Meteostanica a sledovanie počasia. 

- Deň vody v Portugalsku. 

- Deň Zeme v Poľsku. 

- Prechádzky do prírody. 

- Návštevy národných parkov. 

- Film Skládky. 
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    Už sa blížia Vianoce,  

ten čas rýchlo letí.  

Na stromčeku sviečky 
svietia, 

šťastím žiaria deti.  

Starý rok už odchádza,  

nový ide za ním,  

nech vám len radosť prináša,  

to je naším prianim. 

Redakčná rada 

 

.  
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