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ŠKOLOPOVINNÁČIK 
Školský rok 2015/2016 Ročník 15. Číslo 1 

 

 

Milí čitatelia , 
pod stromčekom darčeky, 
čo srdce pohladia, 
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, 
prekrásne Vianoce a šťastný nový rok, Vám 
praje redakčná rada. 
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 Milí žiaci, vážení rodičia, priatelia školy ! 

Tak a je tu zima a s ňou čas Vianoc spolu s pätnástym 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 2015/2016 je v plnom 

prúde.  Pokračujeme v aktivitách v ochrane životného prostredia , 

snažíme sa znova získať certifikát vo vzdelávacom ekoprograme Zelená 

škola. V novembri sme ukončili prácu na niekoľkých projektoch -  

inkluzívne vzdelávanie PRINED, odbornej prípravy ZS Odborne, 

elektronické testovanie e-testovanie, AMV – aktivizujúce metódy vo 

vzdelávaní, DIGISKOLA . Pokračujú aktivity projektu Erasmus + 

„Inovatívne metódy vzdelávania“ ,  Nadácie KONTO Orange projekt 

„Pavučina“ , Nadácie T-mobile pomáha komunite „Mladí záchranári“. 

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

v škole / do 8. januára, vyučovanie začne 11.januára 2016/, ale hlavne 

kvôli vianočnej atmosfére, štedrovečernému slávnostnému jedlu 

a rozdávaniu darčekov. Vianoce majú v  sebe magickú silu, ktorá neraz 

prinútila nejedného zatvrdilca a zdanlivo ľahkomyseľného človeka, aby 

rozmýšľal. A nielen o sebe, o vlastných radostiach a  vlastnom šťastí, 

ale aj o  tom, čo tu po sebe zanechá. Lebo šťastný je ten človek, ktorý 

dokázal žiť tak, že keď raz dohorí jeho životná svieca, zanechá po sebe 

niekoho, komu bude chýbať. Aspoň jedného jediného človeka.  

Vážení žiaci, kolegovia prajem Vám čo najkrajšie prežitie vianočných 

sviatkov. Nech je Vám dopriate zdravie, pokoj duše, životný optimizmus a 

nech nás na tejto spoločnej ceste sprevádza láska, z ktorej sa zrodilo 

vianočné posolstvo. Šťastné a veselé ! 

                   PaedDr. Jarmila Lehotayová,  

riaditeľka školy 



3 
 

Cezpoľný beh 

Dňa 25.9. 2015 sme sa zúčastnili okresného kola 

cezpoľného behu v Michalovciach okolo jazera Baňa. Už 

od rána nám neprialo počasie. Kristína Olejníková, 

Miriam Hoptajová a Zuzana Chyrová reprezentovali za 

skupinu dievčat a David Bakajsa, Adam Ľoch a Boris 

Hajduk reprezentovali skupinu chlapcov a učiteľský zbor 

reprezentoval náš Vladimír Čeklovský. Dievčatám sa 

darilo lepšie, lebo sme krajšie, múdrejšie a máme logiku 

a nerozbehneme sa „jak splašené byvoly” hneď dopredu, 

ako to spravili chlapci. Miriam Hoptajová sa umiestnila 

z približne tridsiatich piatich trinásta. Zuzana Chyrová sa 

umiestnila na siedmom mieste a Kristína Olejníková sa 

umiestnila na prvom mieste. Adam Ľoch bol 

sedemnásty, Dávid Bakajsa bol dvadsiaty štvrtý, Boris 

Hajduk dvadsiaty prvý. Za skupinu dievčat sme sa 

umiestnili na druhom mieste ale porotcovia sa pomýlili, 

síce nám uznali druhé miesto no dali nám bronzové 

medaily.Chlapci sa neumiestnili. Kristína Olejníková 

postúpila na krajské kolo kde sa umiestnila štvrtá 

z približne dvadsiatich ôsmich.          

Žiačky 9. ročníka 
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Exkurzia Spišská Nová Ves a Levoča 

Dňa 6.11.2015 sme sa zúčastnili exkurzie do Spišskej 

Novej Vsi z toho dôvodu, že si naše dievčatá z 8.-9. 

ročníka vybojovali cestu na krajské kolo v súťaži vo 

florbale. Kým nás naše spolužiačky reprezentovali, my 

sme za ten čas navštívili vežu v chráme Nanebovzatia 

Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Vo veži sme mohli 

vidieť zvon menom Urban, ktorý zvoní každú štvrť 

hodinu. Stúpanie po schodoch nebolo až tak náročné, 

ako sa nám na prvý pohľad zdalo. Ale stálo to za to, 

pretože veža nám ponúkla neopísateľný výhľad na 

námestie okolo chrámu zo všetkých svetových strán. Po 

návšteve veže sme sa vydali na cestu do malého múzea, 

kde sme sa dozvedeli niečo o tamojších zaniknutých 

baniach. Dozvedeli sme sa, čo sa v nich ťažilo. Potom 

sme šli do športovej haly, kde sme mohli priamo vidieť 

ako nás reprezentujú naše spolužiačky a povzbudiť ich 

našou prítomnosťou. Potom sme spoločne aj s našimi 

reprezentantkami pokračovali v exkurzii a spoločne sme 

navštívili Chrám sv. Jakuba v Levoči a priamo v tomto 

chráme sa nachádza aj majestátny oltár Majstra Pavla 

z Levoče. Na námestí pred chrámom sme mohli vidieť 

klietku hanby, do ktorej v minulosti zatvárali neposlušné 

ženy. A taktiež sme mohli vidieť v parku pred chrámom 

sochu Ľ. Štúra. Našu exkurziu sme úspešne zvládli a sme 

radi, že sa nikomu nič zlé nestalo.  

Prežili sme super deň. Daniela Bučková 9.A 
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Florbal   

V tomto školskom roku sa žiačky 8.a 9.ročníka 

zúčastnili na dvoch turnajoch vo florbale  

v Michalovciach. Úspešne sa nám podarilo 

zdolať všetkých súperov. Vďaka našej 

usilovnosti, bojovnosti a super hráčke Tonke, 

ktorá podala výborný výkon, sme skončili  

dvakrát na  1. mieste a prebojovali sa až na 

krajské kolo do Spišskej Novej Vsi.  Bola to pre 

nás nová skúsenosť. Na jednom z turnajov nás 

prišli povzbudiť aj naši spolužiaci. Napriek 

spoločne vynaloženému úsiliu sa nám 

nepodarilo zopakovať úspech z okresných kôl 

a skončili sme na štvrtom a piatom mieste. Tešili 

sme sa z toho viac ako náš tréner , ktorý dúfal 

v športový zázrak. Nevadí, pán učiteľ, na budúci 

rok to dáme....  

Žiačky 9.roč  
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Medzinárodný deň školských knižníc 2015 

Žiaci našej ZŠ sa s veľkou chuťou a elánom zapojili do aktivity, 

ktorú sme realizovali 26.10.2015 v rámci 11. ročníka 

celoslovenského projektu ,,Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice“. Téma ,,Žiaci v školskej knižnici – v centre 

vzdelávania“  bola pre žiakov zaujímavá.  V jednotlivých 

triedach 1.- 9.A žiaci čítali encyklopédie o slovenských 

spisovateľoch, hľadali na webových stránkach zaujímavosti zo 

života slovenských spisovateľov, poznatky v skupinách 

výtvarne spracovali ako projekty - postery a spoločne všetci 

vytvorili základ pre nezvyčajnú encyklopédiu slovenských 

spisovateľov, ,,Majstri pera“. Táto encyklopédia bude 

užitočnou učebnou pomôckou na hodinách literárnej výchovy, 

bude ozdobou školskej knižnice, v ktorej si budú môcť listovať 

nielen žiaci našej školy, ale aj hostia. Dôležité miesto 

v encyklopédii je venované aj Ľ. Štúrovi pri príležitosti 200. 

výročia od jeho narodenia. Pomaly sa zo života žiakov vytráca 

chuť čítať knihy a hľadať fakty v školskej knižnici. Táto aktivita 

motivovala žiakov k návšteve  školskej knižnice. Žiaci 

spoznávali život a literárnu tvorbu známych slovenských 

spisovateľov. Pomocou tejto aktivity rozvíjame komunikačné 

zručnosti žiakov, medzipredmetové vzťahy, kreativitu, 

podporujeme čítanie s porozumením. Žiaci aktívne realizovali 

zadané úlohy. Do projektu bolo zapojených 280 školských 

knižníc. Naša škola sa umiestnila na 53. mieste.Verím, že 

čítanie kníh a návštevy vynovenej školskej knižnice sa pre 

našich žiakov stanú samozrejmosťou.    

                           Mgr. Dana Volčková
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Kvíz o Ľudovítovi Štúrovi 

26.11.2015 sa v multimediálnej učebni našej 

základnej školy uskutočnila beseda o Ľ. Štúrovi. 

Žiaci 8.A si najskôr pozreli film o živote a tvorbe 

tejto výnimočnej postavy národných dejín 

a potom si tri súťažné družstvá zmerali sily vo 

svojich vedomostiach. Súťažilo sa s veľkou 

chuťou, vyhrať chceli všetci.  Vyhral však tím  

B. Hajduka, ktorý pohotovo reagoval na každú 

súťažnú otázku. Ostatní žiaci dôsledne sledovali 

odpovede každej skupiny na jednotlivé otázky. 

Zábavnou formou sme si pripomenuli zaujímavú 

osobnosť 19. storočia. Všetko prebiehalo pod 

odborným dohľadom pani Tkáčovej z MKS 

Michalovce.,,Slovan nosí všetko v srdci 

a v duši a dokáže to aj vyjadriť silou 

prejavu.“                       

       Ľudovít Štúr- Slovanstvo a svet budúcnosti  

Verím, že naši žiaci budú s láskou v srdci 

spisovne a správne ospevovať svoju krásnu 

domovinu.  

                                                                                              

Mgr. Volčková 
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„ Inovatívne metódy vyučovania “ 

V rámci projektu Erasmus plus+ mobilita 

školských zamestnancov,  učitelia našej školy mali 

možnosť zúčastniť sa rôznych jazykových kurzov v 

zahraničí. 2 učiteľky  I. stupňa vyučujúce anglický jazyk 

sa zúčastnili jazykového pobytu vo Veľkej Británii - v 

Londýne,  2 učiteľky nemeckého jazyka na  II. stupni 

absolvovali jazykový pobyt v Rakúsku vo Viedni, 

učiteľka anglického a francúzskeho jazyka vo 

Francúzsku  v Nice. Podrobne sme o týchto aktivitách 

informovali v predchádzajúcom čísle. 

 Posledná mobilita sa uskutočnila v mesiaci 

október v Nemeckom Mníchove , absolvovala ju  

učiteľka nemeckého aj anglického jazyka Mgr. Petra 

Čeklovská. Zažila tam plno zážitkov, práve prebiehal 

svetoznámy národný sviatok Októberfest, kde spoznala 

rôzne národné špeciality , navštívila významné múzeá 

a galérie, takisto významný koncentračný tábor 

Dachau , ktorý bol prvý trvalý koncentračný tábor 

v Nemeckej ríši , svetoznámy futbalový štadión Bayern 

Mníchov, rôzne známe nákupné ulice napr. 

Kaufingerstrasse. Počas svojho pobytu si rozvíjala slovnú 

zásobu a zručnosti v komunikácii v hostiteľskej rodine 

a samozrejme v jazykovej škole, kde sa venovali reáliám 

Nemecka.    Nové metódy a aktivity  nadobudnuté počas 

jazykového pobytu bude  využívať  

pri vyučovaní  nemeckého  

a anglického jazyka. 
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Šaliansky Maťko 

Dňa 2.12.2015 sa v počítačovej učebni ZŠ s MŠ, Rakovec 

nad Ondavou 2 uskutočnilo školské kolo súťaže 

,,Šaliansky Maťko“. Recitácie v prednese povestí sa 

zúčastnilo 31 žiakov od 2. po 7. ročník ZŠ. Boli zastúpené 

všetky 3 kategórie. Mladší i starší žiaci sa veľmi snažili  

a porote / R. Kaľuhová, A. Štefanová, D. Volčková/ sa 

výber ukážok veľmi páčil. Žiaci recitovali povestí od 

autorov /napr.: A. Chudobu, P. Straku, M. Ďuríčkovej, V. 

Jakubičkovej, J. Tatára, J. Horáka, J. Domastu/.  Na 

okresnom kole v Michalovciach v januári 2016 bude 

školu reprezentovať za I. kat. T. Sabolová /2.A/, II. kat.  

D. Sabolová /5.A/, III. kat. V. Kovaľová /7.A/. Recitátorov 

odmenili prítomní  diváci obrovským potleskom. Na 

konci školského roka budú všetci zúčastnení žiaci 

odmenení pamätným listom. Porotu veľmi potešilo aj to, 

že žiaci o recitáciu majú záujem, všetci predniesli svoje 

texty najlepšie, ako vedeli.  

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme. 

                                            Mgr. Volčková      
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Vyhodnotenie  Dotazníka na monitorovanie 

patologických javov 

V mesiaci november sme robili na našej škole prieskum 

v súvislosti s protidrogovou tematikou. Anonymný 

dotazník vyplnilo 92 žiakov z 5. – 9. ročníka ZŠ s MŠ 

Rakovec nad Ondavou.Uvádzame vyhodnotenie 

odpovedí na niektoré otázky: 

1. otázka:Dokázali by ste odmietnuť cigaretu, alkohol, 

alebo inú drogu, keby vám ju niekto  napr. i z vašich 

kamarátov ponúkal, aby ste ju vyskúšali? 

          a)  áno  .............................    69,56%                   

        b)  nie   .............................    13,00% 

        c)  neviem  .......................    17,30% 

2. otázka:   Myslíte si, že ak odmietnete, zosmiešnite sa 

tým? 

         a)  áno   ...........................     16,30% 

         b)  nie    ...........................     80,43% 

 c) neviem  ......................       3,27% 

3.otázka:   Vyskúšal si už cigaretu? 

  a) áno  .............................      17,39% 

 b) nie  ..............................      82,60% 
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4. otázka:   Zvyknú vám naliaťna rodinných oslavách 

alkohol? 

         a)  áno  .............................      10,80% 

b)  nie.............................     61,95% 

         c)  občas  ..........................      21,74% 

 

5. otázka:   Užívajú niektorí vaši kamaráti nelegálne 

drogy? 

a) jeden    ......9,78% 

b) viacerí ......9,78% 

c)   nepohybujem sa v takej spoločnosti ......73,91% 

6.otázka:  Myslíte si, že užívanie drog, alkoholu 

a fajčenie zabezpečí mladému človeku 

   väčšie uznanie v spoločnosti, lebo je to znak 

dospelosti a sily? 

 a)  áno......9,78% 

            b)  nie...... 83,69% 

c) neviem ...... 6,50% 

 

Za vyplnenie dotazníka ďakujeme. 
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September 
 

Mama ráno 

na mňa volá! 

Vstávaj! 

Začína sa škola! 

 

Hneď som rýchlo vstala, 

nové šaty obliekala. 

Kytičku mám veľkú 

- pre našu pani učiteľku. 

 

Škola krásna 

- deti veľa. 

Mama šepká: 

,,Aj učiť sa bude treba!“ 

Dostala som z toho 

strach, 

ale je to všetko naopak. 

  

             A. Kidalová 1.A

  

 

Jeseň 
 
Od severu vietor fúka, 
z oblohy sa chlad už núka. 
Prišla jeseň, predzvesť zimy, 
sedím v teple, tvorím rýmy. 
Slniečko už menej hreje, 
na nás sa vôbec nesmeje. 
Vetrík píska po chotári, 
za ním idú už aj chmáry. 
Listy ležia na zemi, 
strom už nie je zelený. 
Zoskočili na zem aj gaštany, 
ležia v tráve vedľa brány. 
Zbadal ich tam malý Stano, 
keď šiel s mamou tade ráno. 
Má ich teraz plné vrecká, 
spraví darček pre otecka. 
Nôžky, bruško, hlavička, 
hotová je veverička. 
Mamička sa usmieva, 
ale je tá jeseň pestro sfarbená. 
B. Mikulková 6.A 

                                                                      6.A 
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Športové úspechy našich žiakov 

 

 

 

 Družstvo  Umiestnenie v OK Umiestnenie 

v KK 

Cezpoľný beh Dievčatá 

Z. Chyrová 

M.Hoptajová 

K.Olejníková 

Chlapci 

D.Bakajsa 

B.Hajduk 

A.Ľoch 

2.miesto  

7.miesto 

13.miesto 

1.miesto 

 

26.miesto 

25.miesto 

17.miesto 

 

 

 

4.miesto 

Florbal Chlapci 8.-9.ročník 

Chlapci 8.-9.ročník 

Chlapci 5.-7.ročník 

Chlapci 3.-4.ročník 

Dievčatá 5.-7.ročník 

Dievčatá 8.-9.ročník 

Dievčatá 8.-9.ročník 

5.miesto 

3.miesto 

5.miesto 

5.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

 

 

 

 

 

4.miesto 

5.miesto 

Malý futbal Dievčatá 7.-9.ročník 2.miesto  

Futbal Chlapci 7.-9.ročník 2.miesto  

Stolný tenis Dievčatá 4.miesto  

Bedminton Chlapci 9.ročník 

Dievčatá 9.ročník 

2.miesto 

1.miesto 

 

účastník 
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Záložka do knihy 2015 

V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc 

2015 sme sa zapojili do 6. ročníka česko – slovenského 

projektu pre základné školy - Záložka do knihy spája školy. 

Našou partnerskou školou bola ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130, 

Slovenská republika. Téma ,,Múdrosť ukrytá v knihách“ 

žiakov zaujala. Mladší aj starší žiaci sa s veľkou chuťou 

a elánom pustili do práce. Žiaci vyrábali záložky rôznych 

tvarov a veľkosti s rozmanitými motívmi počas vyučovacích 

hodín, ale aj doma. Pri výrobe záložiek sa v jednotlivých 

triedach čítali ukážky z umeleckej literatúry – rozprávky, 

poviedky, príbehy zo života detí. Mnohí žiaci navštívili 

školskú knižnicu, aby si tu svoju obľúbenú knihu opäť našli. 

Pri práci žiaci prejavili fantáziu a kreativitu. Spoločne sme 

hľadali zrnká múdrosti ukryté v jednotlivých knihách, ktoré 

sme výtvarne spracovali.  Žiaci si oprášili svoje vedomosti 

o literárnych autoroch a ich tvorbe. V knihách sme hľadali 

múdre rady hlavných hrdinov, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej 

dobe. Táto aktivita rozvíja komunikačné zručnosti žiakov. 

Motivuje žiakov k čítaniu kníh, k návšteve školskej knižnice. 

Žiaci sa prácou na záložkách aktívne zapojili do diania 

v škole. Podporili sme aj  medzipredmetové vzťahy a upevnila 

sa spolupráca škôl. Čítanie rozvíja poznanie, na ktorom sa dá 

neskôr v živote stavať. 

           ,,K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“ 

                                                                / V. Hugo/  

                                                                                                                                    

Mgr. Dana Volčková                                                                                            

 

Moravany (Erb) 
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Bola raz obec, ktorá  sa volala Moravany. V obci sa bývalo 

dobre, ale bol tu jeden problém, obec nemala erb. Nebola 

ničím výnimočná, a preto bola bez erbu. Ľudí nenapadal 

žiadny motív ani predmet, ktorý by vystihoval obec 

Moravany. V dedine Moravany žil slušný, skromný a múdry 

muž. Volal sa Matej. Živil sa lovom rýb. V dedine bol veľmi 

známy, lebo iba on mal loď, s ktorou chodil skoro ráno loviť 

ryby na Ondavu. Jedno pekné, slnečné ráno sa vybral Matej 

na ryby. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa stane katastrofa. 

Keď si spokojný Matej sedel na svojej loďke, chytal ryby 

a počúval spev vtáčikov zrazu začul streľbu. Vystrašený 

priplával k brehu a spoza stromu pozoroval, čo sa deje. Na 

obec Moravany zaútočila susedná obec , ktorá si chcela 

Moravany podmaniť. Ženy utekali s plačúcimi deťmi. Matej 

nemal žiadnu rodinu a tak tam sám stál a neveril vlastným 

očiam, čo sa to deje. Z diaľky pozoroval ten veľký rozruch 

a bombardovanie obce Moravany. Zrazu zbadal, že k nemu 

bežia muži, ktorí ho chceli zabiť. Matej neváhal a rýchlo 

nasadol na loďku. Kým muži bežali k Ondave ,Matej rýchlo 

vesloval preč. Muži prišli k Ondave, ale Matej sa stratil, 

nebolo ho. Pri tomto boji zomrelo veľa ľudí. Moravany si 

chceli tento boj navždy zapamätať, preto si do svojho erbu 

zvolili muža, ktorý sa plaví na malej loďke po Ondave. Tento 

muž je pravdepodobne Matej, ktorý sa 

zachránil.               

Júlia Cinová , 8.ročník 
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Z písomiek a písomných prác: 

Časti príbehu sú: úvod, jadro a závet. 

Zmýlil som sa asi preto, že som myslel. 

Niekto je bohatý a niekto zas hudobný. 

Diamant patrí medzi drahé kmene. 

Kura je bravčové alebo hovädzie mäso. 

Tráviaca sústava stavovcov končí kanálnym otvorom. 
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