
1 

 

Š K O L O P O V I N N Á Č I K  
Školský  rok  2013/2014  * Ročník 13 * číslo 1 

 

  

Milí žiaci, rodičia, priatelia školy. 

Školský rok už beží v plnom prúde, Vianoce pomaly klopú na dvere a Vy 

držíte v rukách ďalšie číslo školského časopisu. Dozviete sa v ňom najnovšie 

informácie zo života našej školy, spestrite si chvíle voľna čítaním našej 

tvorby a zabavíte sa pri riešení hlavolamov. Želáme Vám  aby ste našli v 

tomto predvianočnom zhone správnu mieru medzi odpočinkom, 

povinnosťami a relaxom. Aby vaše Vianoce boli radostným, čarovným, 

bohatým, pokojným a láskavým momentom, pri ktorom nájdete samých 

seba.
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Milí žiaci, vážení rodičia, priatelia školy ! 

Tak a je tu opäť zima a s ňou čas Vianoc spolu s trinástym ročníkom vydania 

školského časopisu.  Zimný slnovrat, ktorým zima oficiálne začína, prináša do 

našich končín aj neutíchajúcu túžbu po pokoji, radosti a šťastí, ktorá sa 

24.decembra pretaví do tej najkrajšej podoby. Iba vtedy je možné zažiť úžasné 

a jedinečné pocity, ktoré sa nedajú porovnať so žiadnymi inými počas roka. 

Každý školský rok  prináša nové neočakávané udalosti, veľa prekvapení, ale aj 

veľa povinností. Školský rok 2013/2014 je v plnom prúde.  Počas neho prebehne 

v našej škole v rámci realizácie projektov množstvo zaujímavých podujatí. Začali 

sme veľmi pekným úspechom. Podarilo sa nám umiestniť na 2.mieste / Košický 

kraj /v zbere papiera v rámci charitatívnej súťaže Kvapka nádeje .Nazbierali sme 

8 110 kg papiera a zároveň prispeli sumou 245,7 EUR  Nadácii KVAPKA NÁDEJE, 

ktorá ich využije na nákup lekárskych prístrojov určených na záchranu a 

uzdravenie onkologicky chorých detí. Aktivity našej školy v ochrane životného 

prostredia  boli ocenené aj udelením certifikátu, ktorý škola získala účasťou vo 

vzdelávacom ekoprograme Zelená škola. 

Blížia sa Vianoce. Čas, ktorý máte radi nielen pre dlhé prázdniny v škole / 

do 7.januára, vyučovanie začne 8.januára 2014/, ale hlavne kvôli vianočnej 

atmosfére, štedrovečernému slávnostnému jedlu a rozdávaniu darčekov. 

K sviatkom Vianoc neodmysliteľne patrí estetická výzdoba skrášľujúca naše 

príbytky, triedy, školu. Zelená čečina, sušené kvety, konáriky a vetvičky 

rôznorodých drevín a krov , sviečky, stuhy sú len nepatrným zlomkom čara 

Vianoc. 

Nech nám tieto sviatky pripomenú Božiu blízkosť, ktorá sa medzi nami 

zjavila preto, aby sme my, ľudia, boli lepší. Tak nech sa nám to podarí.  

Šťastné a veselé  Vianoce a Nový rok! 

                   PaedDr. Jarmila Lehotayová,  

riaditeľka školy 
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Vlastná tvorba žiakov 4. ročníka 

 

Veselé Vianoce                                             Mikuláš 

Vonku pekne sneží,                                                Mikuláš – ten dobrý je, 

Ježiško k nám beží.                                                 darčeky nám dopraje. 

Stromček je už ozdobený                                      Na okno nám zakukuje, 

a kapor je upečený.                                                červený nos ukazuje. 

                                                                                   On je dobrý kamarát, 

Večera nám začína                                                    každý ho má veľmi rád. 

chystala ju gazdiná. 

Neviem ja, čo dostanem,                                        Patrik Gabriel  Sabol, IV.A 

možno zlý byť prestanem. 

 

Vločky na cestu padajú, 

veľká a malá sa striedajú.                                                Vianoce 

Celý svet je nabielo, 

je mi chladno na telo.                                             Vločky už padajú, 

                                                                                    srdiečka nám búchajú. 

Šimon Bakajsa, IV.                                                   Darčeky si rozbalíme  

                                                                                    a potom sa zabavíme.Jupííí!                                    

 

                                                                                          Kristína Toľogová, IV.A 
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Martin Ivan 

Vianočný dar 
„A je to tu, Vianoce!“ potešil sa zajačik Žmúrik. 

„Veru, je Štedrý deň, “ povedala mamka. 

„Kým všetko nachystáš, pôjdem za kamarátmi.“ ... 

„Ale, kde sú všetci?“ Sám nevie. „Snáď sa na mňa nehnevajú, alebo sa 

hrajú na schovávačku?“ 

Hľadal ich úplne všade. Sem aj tam. Tam aj sem. Ale nikde nikoho. Žmúrik 

bol smutný.  

Zrazu začuje čudný zvuk: „Je to smiech alebo nariekanie, radosť či plač?“ 

Šiel za zvukmi. A čo vidí? V strede lesíka všetci jeho kamaráti tancujú, 

spievajú, niektorí plačú. Ale to od radosti. Jednej srnčej mamke sa narodilo 

mláďatko. Hurá, nový kamarát.  

     Prišiel včas, videl zázrak, nový život. To je ten najkrajší vianočný dar. 

 

Úloha k textu : Zakrúžkuj zvieratko, ktoré sa narodilo v lese. 

 

                                                       
 

Citáty k Vianociam: 

Ten, kto nemá Vianoce v srdci, nikdy ich nenájde pod vianočným 

stromčekom.  ( Roy L. Smith) 

Ver svojmu srdcu a svojej dobrote, lebo ak tak urobíš, aj iní ti budú veriť. 

Ver v zázraky, lebo ich je plný život. Ale čo je najdôležitejšie, 

ver sám v seba,lebo tam vnútri, v tvojej duši, sa skrýva zázrak, 

nádej, láska a sny zajtrajška. 

 (Ron Christian) 
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Zelená škola 
 

Dňa 10.októbra 2013 sa riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Lehotayová a 

koordinátorka programu Zelená škola RNDr.Lívia Nistorová zúčastnili 

slávnostného odovzdávania  titulov a vlajok  medzinárodného 

vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola. Certifikát oceňuje aktivity škôl v 

ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráci. Titul Zelená škola 

získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu 

výchovu   a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo 

znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a 

praktické formy výučby. 

Okrem Slovenska sa 

certifikát udeľuje v ďalších 

57 krajinách sveta. Naša 

škola sa do programu 

zapojila v septembri 2011. 

Prioritnou témou sa stala 

Voda. Vďaka aktívnej práci 

členov Kolégia sa nám 

podarilo splniť všetky 

naplánované aktivity a vytýčený cieľ. Touto cestou by sme radi poďakovali 

najmä žiakom 9.ročníka, ktorí od začiatku s nadšením pristupovali k 

plneniu akčného plánu a spolurozhodovali o ďalších aktivitách. Okrem nich 

patrí poďakovanie všetkým nepedagogickým zamestnancom  a učiteľom 

našej školy, ktorí prispeli k dosiahnutiu spoločného cieľa. Aďa, Aďka, 

Dominika, Erika, Julka, Katka , Lívia, Maťa, Nika,  Paťa, Sima, Veronika, 

Zuzka, Lukáš a Rudo, ďakujeme a veríme, že ideológiu Zelenej školy 

budeme rozvíjať ďalej spolu s ďalšími žiakmi našej školy v novom 

dvojročnom certifikačnom období. Buďme  hrdí, že patríme do rodiny  

118 škôl Slovenska,  ktoré splnili podmienky pre získanie          

medzinárodného  certifikátu  a vlajky Zelenej školy.                     

                                                                              RNDr. Lívia Nistorová     
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VÝPRAVA NÁDEJE 2013 – SEMIFINÁLE 
Cesta  súťažného tímu/ V. Marinčáková – 3.A, B. Kidala – 8.A, A. Sabol – 

8.A, D. Bakajsa – 8.A, R. Lehotay- 6.A/ pod vedením RŠ PaedDr. J. 

Lehotayovej do Popradu 16.9. 2013 našej škole priniesla veľmi pekný 

úspech. Ubytovanie v hoteli AQUA CITY Poprad bolo super. Samotné 

súťaženie 17.9. 2013  v bazénoch Aquaparku Poprad bolo plné rôznych 

prekvapení, ktoré naši plavci s veľkým nasadením a nadšením úspešne 

zvládali. Plnili niekoľko zaujímavých disciplín, ktoré boli viac alebo menej 

náročné. Trošku menej sa im darilo v štafete, kde bolo možné získať 

najviac bodov, preto sme v celkovom hodnotení získali 3. miesto. Celé ich 

zápolenie o body a postup do finále sme sledovali vo vysielaní televízie 

RTVS  STV 1 v sobotu 19.10.2013.  

Aj napriek tomu, že sme získali v semifinálovom kole 3. miesto, môžeme 

povedať, že naši žiaci, ktorí nás aj školu reprezentovali, sú výborní žiaci, 

športovci a patrí im naše poďakovanie.   

 Milí žiaci, športovci, želáme vám veľa ďalších úspechov. 

                                                                                                      Mgr. Volčková             
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Prijatie do žiackeho cechu prváckeho 
Deň 7. november 2013 sa nám hlboko vryje do pamäti. Nedočkavých 

prváčikov sme prijali do školského cechu prváckeho. Oslavu sme začali 

veľmi chutnou detskou krupicou .Pred pasovaním žiaci museli splniť 10 

dôležitých úloh, ktoré im zadali starší spolužiaci  štvrtého ročníka. Prvou 

úlohou bolo prejsť cez bránu mečov, kde nám spievali: 

Zlatá brána otvorená, 

zlatým kľúčom podoprená. 

Kto do nej vojde, 

učiť sa bude, 

či je ona, či je on, 

múdry vyjde z brány von. 

Prváci túto úlohu veľmi hravo zvládli  a smelo sa pustili aj do druhej, kde 

mali uhádnuť hádanky. Tretia úloha bola najzábavnejšia, prejsť na 

vedierkach po dĺžke koberca. Ani to ich neodradilo od tretej úlohy, kde boli 

vyskúšaní z písmen ,ktoré sa doposiaľ naučili.  Ďalej ich čakali úlohy: prejsť 

slalom s pingpongovou loptičkou na lyžičke, farby po anglicky, ako dedko 

ťahal repku, viazanie mašličky svojej dvojici, fúkanie balónov a poslednú 

úlohu si žiaci s radosťou zaspievali. Všetky úlohy prváci ľahko zvládli, takže 

nebol dôvod ich ďalej napínať. Prekvapili nás však poslovia správ: 
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Sľub prváka 

Ja prvák , 

sľubujem vám, 

že na hodinách vždy pozor dám. 

Do školy pripravím sa riadne, 

desiatu zjem každopádne,  

písmenká napíšem perom 

nakloním ich správnym smerom. 

Pravidlá slušného správania dodržím rád 

a chcem byť s každým kamarát. 

 

To všetko zvládnuť chcem sám, 

tak na svoju prvácku česť 

prisahám! 

 

Po slávnostnom sľube sme pristúpili k 

pasovaniu a prijatiu do školského cechu 

prváckeho . Okrem pamätného listu a 

sladkého pelendreku ich čakala aj 

palacinková torta, ktorú žiaci zjedli popri 

zábave v popoludňajších hodinách. 

Nadšení a trošku unavení sme sa 

rozlúčili s pozdravom SLÁVA! 

SLÁVA! SLÁVA PRVÁKOM!. 

                                                                          Mgr. Mária Radyková 
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Svetový deň zdravej výživy 

Pravidelne každý rok oslavujeme Svetový deň zdravej výživy dňa 

16.októbra, práve preto, že je jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a 

dlhému životu, na ktorú sa často zabúda. V našom veku je vyvážená strava 

veľmi dôležitá. Potrebný je dostatok: - vitamínov a minerálov (ich 

nedostatok môže zapríčiniť spomalenie rastu, oslabenie imunitného 

systému, oslabenie kostí, zubov a pod.)  

- bielkovín (sú potrebné pre rast, výstavbu a obnovu telových tkanív a tiež 

na ochranu pred  

chorobami. Dodávajú nám aj teplo a energiu. Nachádzajú sa napr. v 

hydine, rybách, ryži,  

orechoch a šošovici.)  

- vlákniny (pomáhajú správne fungovať 

našej tráviacej sústave. Vlákniny môžeme 

nájsť v cestovinách, ovocí, zelenine, 

orechoch a celozrnnom chlebe.)  

Naša strava musí byť sčasti zastúpená i 

tukmi, pomáhajú totiž dopravovať 

vitamíny v krvi.  

K zdravej strave NEPATRÍ veľa mastného, sladkého a veľa soli. Mali by sme 

nášmu telu dopriať viac ochranných látok. V našom veku často zabúdame 

aj na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú v období rastu nevyhnutné. 

Samozrejmosťou by malo byť aj dodržiavanie týchto zásad:  

Nepiť!  

Nefajčiť!  

Nedrogovať!  

Vyhýbať sa stresu!  

Nezabúdať na pohyb a výdatný 

spánok!  
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Tento rok , v rámci dňa zdravej výživy sa všetky triedy na našej škole 

zapojili do  súťaže "Najkrajšia jesenná trieda" a vyzdobili si triedu 

jesennými plodmi zo záhradky, ktoré nám dodávajú vitamíny .Triedy sa 

vyfotografovali a vyhodnotili na základe viacerých kritérií. Najväčší počet 

bodov získali a výhercami sa stali triedy z I. stupňa- 2.A a z II. stupňa -8.A. 

Žiaci obidvoch tried za svoje víťazstvo dostali výbornú ovocnú tortu, na 

ktorej si mohli všetci pochutiť.                        Mgr. Angelika Čórgóová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Záložka do knihy spája školy 

V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2013 sme sa zapojili do 

4. ročníka česko – slovenského projektu pre základné školy - Záložka do 

knihy spája školy. Našou partnerskou školou bola ZŠ s MŠ Mikulčice, ČR. 

Téma ,,Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu“ žiakov zaujala. 

Žiaci našej základnej školy- starší aj mladší sa s veľkou chuťou a elánom 

pustili do práce. Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a veľkostí s 

rozmanitými motívmi počas vyučovacích hodín alebo doma. Učitelia alebo 

žiaci pri ich výrobe čítali prevažne rozprávky a príbehy zo života detí. Pri 

práci si žiaci rozvíjali fantáziu a kreativitu.  Mnohí opäť siahli po svojej 

obľúbenej knihe a literárnom hrdinovi. Stotožnenie sa s kladným literárnym  

hrdinom pomáha formovať tie správne charakterové vlastnosti žiakov.  

Žiaci si oprášili svoje vedomosti o literárnych autoroch. Porovnávali svoj 

život so životom literárneho hrdinu, hľadali, čo je aktuálne v dnešnej dobe. 

Projektom rozvíjame komunikačné zručnosti žiakov. Motivuje žiakov k 

čítaniu kníh, k návšteve školskej knižnice. Žiaci sa prácou na záložkách 

aktívne zapájali do diania v škole, do realizovaných aktivít. Neprijímali 

informácie pasívne, ale aktívne vyjadrili svoj názor.  

Projektom sa prepojili medzipredmetové vzťahy /slovenský jazyk – 

výtvarná výchova, výchova umením, vlastiveda, geografia, biológia/ a 

upevnila sa medzinárodná spolupráca škôl.        

,,Knihy boli moji živí priatelia. 

Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili.“ 

                                                                                  Mária Rázusová-Martáková  

Verím, že čítaním získate takých priateľov, ktorí vám zostanú verní po celý 

život.     

               Mgr. Dana Volčková                                                                                            
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Z vlastnej tvorby 
Fajčenie 

 

Je to, veru, zábavné, 

fajčiť cigaretu potajme? 

Cigaretu si radšej nepýtaj, 

rýchlo si knihu prečítaj! 

 

Cigaretou si pľúca poškodíš, 

závislosť si privodíš. 

Cigareta ti zdravie ničí, 

zdravý život ti na nezdravý zmení. 

 

Fajčenie je zlé! 

Pozor! Je návykové. 

Prvýkrát ochutnáš, 

viackrát neodoláš. 

 

S fajčením je ťažké skončiť, 

preto radšej  neskúšaj fajčiť. 

   Keď ťa bude cigareta    

pokúšať, 

 choď si radšej zabehať. 

 

Ži striedmo a zdravo, 

lebo život je vzácnejší ako zlato.                              

                                                                                         

J. Cinová, M. Jakub,6.A 

 

 

             Závislák 
 

Prvýkrát ti droga nechutí, 

druhýkrát ti už zachutí, 

tretíkrát jej nevieš odolať, 

štvrtýkrát je z teba závislák. 

 

Zoberieš drogu len raz 

a budeš ju potrebovať zas. 

Drogy, drogy chutnučké, 

pokrútia ti všetko v hlavičke. 

 

Drogy ti myseľ pomútia, 

život tvoj ti dokrútia. 

Ten, kto ich má rád, 

je s nimi falošný kamarát. 

 

Nikdy neber drogy, 

lebo ťa nepostavia na nohy. 

Drogy ti život zničia, 

rodiny žiaľom mučia. 

 

Povedz im rázne, nie! 

Užívaj život radšej ako súženie. 

Aj bez drogy môžeš byť šťastný, 

 uvidíš,  že život je senzačný. 

 

P. Bodnár, R. Lehotay,           

P. Bučko, 

A.Čeklovská,P.Ujček,              

J. Vrána, 6.A 
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Neber Drogy 

Drogy sú zlá vec,  

neber ich, ani ich nejedz! 

Nefajči, nepi, veď nie si slepý.  

Budeš závislý, na to nemysli. 

Alkohol, cigareta, drogy, 

to nám veľmi škodí. 

        Nikolka Nadzamová, 2.roč. 

 

Drogy 

Chcete drogy? Nie. Ďakujem.   

Kľudne sa ti vysmejem.   

Veľa mladých je nás na svete,  

ktorí drogy neberieme. 

No nech je nás ešte viac, 

čo nezačnú drogy brať. 

Zdravia bude takto viac, 

zachránime život náš. 

                     Gabko Vass,2.roč
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Drogy – nie!  
 

Keď sa cíti človek sám, 

nenachádza pomoc nikde, 

hľadá cestu ku drogám, 

z hlavy mu krásny svet mizne. 

 

Drogy tie ti krídla dajú, 

nepocítiš žiadny strach, 

peniaze ti dochádzajú 

a nastáva krach. 

 

Budeš si musieť požičiavať, 

začneš klamať už vo sne, 

drogám radšej zbohom daj, 

lebo skončíš na dne. 

 

Lepšie je mať kamarátov 

a vyhnúť sa drogám, 

kráčať radšej s rodinou, 

ako ostať navždy sám. 

                                                                    

P. Matiová, 9. A  

 

 

 

 

 

      

Riziko 
 

Dnešná mládež skazená, 

        na drogy sa pozerá. 

        Počúvame o nich veľa, 

         poradiť si nikto nedá. 

Skúšať cigarety, alkohol? 

Nie! 

To ja veru nebudem, 

radšej sa športu venujem. 

                                                                           

L. Hredzáková, 9.A   

 

Nie! 
Zdalo sa ti všetko krásne, 

chcel si to vrátiť späť, 

už to nie je ako predtým, 

najradšej by si prestal hneď. 

 

Zabúdaš na všetko, čo si mal, 

pre drogy si sa toho vzdal. 

Viem, je to závislosť, 

život ti skrátila dosť. 

Nikdy drogy nepožívaj, 

namiesto toho si život užívaj!  

 

J. Jacková,   

A. Hromuľáková, 9.A 
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Rauchen verboten!                

Ich lebe gern  

das Leben ist fein.                      

Manche rauchen,                       

           aber ich,nein.                              

        Warum?                                     

Ich fűhle mich wohl,                                     

ich bin nicht krank  

Und Zigaretten?        

Nein,vielen Dank.                       

 

A.Volčková 9.roč. 

Drogen sind schlecht und 

schädlich, 

wir nehmen Drogen natűrlich. 

Wir sollen sie mich nehmen, 

wenn wir im Leben etwas 

erreichen wollen. 

 

Rauchen ist schädlich, 

wir rauchen natűrlich. 

Die Lungen uns verfaulen, 

wir műssen Gesundheit erhälten.  

 

A.Žolna 9.roč. 

 

         

 

Drogen 
 

 Grosse Leute,kleine Leute, 

rauchten gestern,rauchen heute. 

 

Zigarette-das ist Droge, 

aber fűr mich keine Mode. 

 

Ich will lieber gesund sein, 

mein Leben ist doch sehr fein. 

        

L.Lehotay 9.roč. 

 

Hast du Droge gern? 

Ist das dein Objekt? 

Aber gibt es schlechte Drogen, 

zerstőren sie dir dein Leben. 

 

Sag der Droge „nein!“ 

Dein Leben wird fein. 

 

M.Mati 9.roč. 
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Knowledge of foreign languages 

opens door to new work 

opportunities, but it contributes to 

the undrestanding among the people. We can say that an old saying „as 

many languages you know so many times you are a human“  is more valid 

nowadays than anytime before.  

 Each year we celebrate European Day of Languages on September 26. The 

Councile of Europe and the European Union organize this day to promote 

language diversity. Do you know that there 

are between 6000 and 7000 languages in the 

world and  about 225 languages in Europe?  

Let´s focus on the most commonly spoken 

language in the world, ENGLISH. Learning to 

speak English well may be the best thing you 

can do to improve your life. WHY??? Look... 

1 GET THE INFORMATION  

The internet, books, magazines and newspapers, television – those are the 

sources of information. If you can speak English, you don´t need any 

dictionary to use all those information. 

 2 COMMUNICATE WITH PEOPLE 

English is also called „a language of communication“. It seems all the 

people use English to talk to each other. About 1,500,000,000 people in the 

world speak English. Another 1,000,000,000 are learning it. You can 
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contact people from all over the world, talk about your ideas and     

opinions on Internet discussion groups, send e-mail to                     

interesting people and learn about their life and culture. 

 3 TRAVEL AROUND THE WORLD 

Do you wnat to learn about other cultures? It is easy to travel to different 

countries when you speak English. Communicate with people wherever you 

go — English is spoken in more than 100 countries. Ask directions, have a 

conversation, or... ask for help. Who knows, maybe English will save your 

life someday! 

 4 GET A GOOD JOB AND EARN MONEY 

If you want a good job in business, technology, or science, you better start 

learning English now! English is the language of technology. First of all, the 

computers rule our world and most computer applications are in English, 

so you will understand them better and become a better employee. 

 5 ART – BOOKS, MUSIC & MOVIES 

English lets you feel the culture of the world like no other language. With a 

good knowledge of the English language, you can do wonderful things: 

 Watch American and British films in the original. Once you try it, 

you’ll never go back to dubbed versions!  

 Read great books. Every famous book was written in English or it 

was translated into English. There is an amazing number of titles — from 

classic plays like Hamlet to modern thrillers like Jurassic Park. 

 Enjoy English-language music more. Believe us: 

music is much                 better if you can 

understand the words.  

                               Mgr. Veronika Hrustičová 
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Medzinárodný deň školských knižníc 

28.október  2013 bol na našej škole výnimočným dňom. Netradičným 

spôsobom sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. „Celá 

škola“ sa už od 1.vyučovacej hodiny venovala knihám, čítaniu, práci s 

textom. V každej triede sme čítali časti zo Starého alebo Nového zákona- O 

stvorení sveta ,Potopa, príbehy o Ester a Samsonovi, O vyhnaní z raja...Do 

čítania sa zapojili aj niektorí rodičia a starí rodičia. Svoje dojmy z čítania 

potom žiaci vyjadrovali výtvarne. Druháci vytvorili knižočku „Ester“, ktorú 

vystavili na nástenke. Na veľký výkres, ktorý koloval po triede každý 

vyjadril svoje pocity z prečítaného príbehu. Ani tretiaci a štvrtáci 

nezaostávali a svoje poznatky z čítania vyjadrili v leporele. Padli aj záväzky, 

že dobré  vlastnosti budú prevládať a zlé vlastnosti budú potláčané. 

Podobný priebeh mal tento deň aj na ročníkoch 5-9. Žiaci čítali príbehy a 

svoje poznatky a skúsenosti vyjadrili v posteroch, leporelách, pexesách, v 

biblickom kvíze. Verím, že Medzinárodný deň knižníc je inšpiráciou nielen 

pre žiakov, ale aj ich rodičov. 

                                                                                         

Mgr. Antónia 

Štefanová 
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ŠARKANIÁDA V MATERSKEJ ŠKOLE 

„Leť si šarkan ponad kraj, 

chvostom dlhým zamávaj. 

Kričia dietky: leť si leť! 

Ponad tento šíry svet.“ 

Mesiac október sa v našej materskej škole 

niesol v znamení šarkanov. Tie 

samozrejme k jeseni neodmysliteľne 

patria, preto sme sa aj my rozhodli, že 

deťom ukážeme tajomstvo púšťania 

šarkanov. Najprv ich však bolo potrebné vyrobiť. S vedomím, že po práci 

príde zábava, svedomito vyrábali svojich „papierových nezbedníkov“. Pani 

učiteľka im s nápaditosťou a trpezlivosťou pomáhala s výrobou- strihať, 

lepiť a farbiť. Pri týchto činnostiach si deti rozvíjali jemnú motoriku, 

grafomotorické  zručnosti, trpezlivosť, kreativitu a mnoho ďalších. Deťmi 

vyrobenými šarkanmi sme si na niekoľko dní vyzdobili zábradlie našej 

terasy a neskôr aj vnútorné priestory. Niektorí rodičia našich detí nás milo 

prekvapili šarkanmi, doma vyrobenými z odpadového materiálu (papier, 

staré  tenké obrusy z PVC).   

Októbrové počasie nám prialo, a tak sme si urobili malú „šarkaniádu.“  Aj 

dobrý vietor sa postaral o to, aby šarkany aj po menších neúspechoch 

vzlietli k oblohe.„Šarkaniáda“  sa konala na neďalekej lúke s brehom, ktorá 

sa na niekoľko dní zmenila na ihrisko plné detí, radostného výskotu a 

smiechu. No a keď sa už aj vietor unavil, tak sme si s deťmi vytvorili 

„šarkaniádu“ aj v triede materskej školy. Pomohli nám pri tom farebné 

vrchnáky z pet fliaš. A tak naše deti objavili tajomstvo púšťania šarkanov.                                  

      Bc. Marta Kovaľová 
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HLAVOLAMY 
Vianočný stromček    

Na stromčeku okrem iných ozdôb viseli 4 anjeli. Dvaja z nich majú modrú 

svätožiaru a dvaja žltú, ale nikto z nich si za hlavu nevidí, takže nikto nevie, 

akú svätožiaru má. Najvyššie visí anjel A a dobre vidí na anjelov B a C, ktorí 

visia pod ním. Nižšie visí anjel B, ktorý dobre vidí iba na anjela C pod 

sebou. Anjel C nevidí na nikoho. Pretože anjel D visí schovaný pod 

vetvičkou, nikto ho nevidí a ani on nikoho nevidí. 

Kto z nich prvý uhádne, akú má sám na hlave svätožiaru? 

Medveď  

Tieto logické hádanky predložil slávny fyzik svojim žiakom. 

Stretol sa raz človek s medveďom. Okolo bola pustatina, 

nablízku nebol iný človek ani iný medveď. Obaja sa 

poriadne zľakli a začali utekať. Človek utekal smerom k 

severu, medveď smerom k západu. Človek sa zastavil, 

zamieril presne smerom na juh a medveďa zastrelil.      

Akej farby bol medveď?      Ak to neviete, pomôžem vám: 

keby medveď bežal 3,14-krát rýchlejšie než človek (stále na západ), mohol 

tento človek vystreliť priamo pred seba, ale pre korisť by musel ísť na juh. 

Susedia 

Túto logickú hádanku údajne vymyslel Albert Einstein a údajne ho 98% ľudí 

vôbec nevyrieši. Je rad piatich domov, pričom každý má inú farbu. V týchto 

domoch žije päť ľudí rôznych národností. Každý z nich chová iné zviera, rád 

pije iný nápoj a fajčí iné cigarety.  

1.Brit býva v červenom dome.  

2.Švéd chová psa.  

3.Dán pije čaj.  

4.Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho.  

5.Majiteľ zeleného domu pije kávu.  
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6.Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka.  

7.Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill.  

8.Človek z prostredného domu pije mlieko.  

9.Nór býva v prvom dome.  

10.Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto chová mačku.  

11.Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí Dunhill.  

12.Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo.  

13.Nemec fajčí Prince.  

14.Nór býva vedľa modrého domu.  

15.Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu.  

Kto chová rybičky? (patríte medzi tie 2%) 

Lode 

V jednom prístave stojí vedľa seba 5 lodí.  

1.Grécka loď odchádza o šiestej a vezie kávu.  

2.Prostredná loď má čierny komín.  

3.Anglická loď odchádza o deviatej.  

4.Francúzska loď je vľavo od lode vezúcej kávu a má modrý komín.  

5.Vpravo od lode vezúcej kakao je loď idúca do Marseille.  

6.Brazílska loď ide do Manily.  

7.Vedľa lode vezúcej ryžu je loď so zeleným komínom.  

8.Loď do Janova odchádza o piatej.  

9.Španielska loď odchádza o siedmej a je vpravo od lode idúcej do 

Marseille.  

10.Do Hamburgu ide loď s červeným komínom.  

11.Vedľa lode odchádzajúcej o siedmej je loď s bielym komínom.  

12.Loď kotviaca na kraji vezie obilie.  

13.Loď s čiernym komínom odchádza o ôsmej.  

14.Loď vezúca obilie kotví vedľa lode vezúcej ryžu.  

15.Do Hamburgu odchádza loď o šiestej. Pod akou národnou 

zástavou odchádza loď do Port Saidu? Ktorá loď vezie čaj? 
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Milí rodičia, priatelia školy. 

Srdečne Vás pozývame na 

Rodičovský ples, ktorý sa uskutoční 

dňa 18.januára 2014 so začiatkom o 

19:00 hodine v Kultúrnom dome v 

Rakovci nad Ondavou. 

Vstupné: 30 eur/pár 

Súčasťou plesu je hodnotná tombola.  
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Želám všetkým čitateľom nádherné vianočné sviatky 

plné radosti, pokory a odpúšťania, 

k tomu veľa spokojnosti, šťastia a zdravia ... 

Aby bol Váš nový rok 2014 rozprávkový, šťastie 

neodbytné, láska nekonečná, 

zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť 

skvelá, to Vám z celého srdca želá redakčná rada.  
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