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ŠKOLOPOVINNÁČIK 
Školský rok 2016/2017 Ročník 16. Číslo 1 

 

 

/ fotografia z podujatia Medzinárodný deň školských knižníc, 
3. miesto v rámci  Slovenskej republiky / 

 

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac 

ako v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť praskať 

mráz, padajúce vločky a v detských očiach jas, tak prišla 

doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet, sú tu 

Vianoce  a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet ! 
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 Milí žiaci, vážení rodičia, priatelia školy! 
Tento školský časopis vydáva ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou 2. Držíte 

v rukách prvé vydanie v poradí už  16. ročníka . Pripravili ho pre Vás žiaci 

našej školy.     

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

povinností. Rok, ktorý sa práve končí, bol veľmi bohatý na množstvo 

podujatí a udalostí, na ktorých sa každý z vás rôznou mierou podieľal a mal 

svoj nezastupiteľný podiel.  A čo je mimoriadne dôležité je stabilizácia 

budovy 1.stupňa , úspešná realizácia  projektu Erasmus + „ Inovatívne formy 

vzdelávania na ZŠ“.  Zrekonštruovalo sa  prízemie budovy odborné učebne  

- nová dlažba. Zrekonštruovať cvičnú školskú kuchynku sa nám podarilo 

vďaka príspevkom z 2 % dane, zisku z rodičovského plesu , projektu nadácie 

NAFTA.  

Najväčšou zmenou však prešla budova knižnice, ktorá sa nevyužívala 

viac ako 20 rokov. V budove knižnice sa zateplila fasáda, zrekonštruovali sa 

sociálne zariadenia. Zrekonštruované priestory školskej knižnice / výmena 

regálov, osvetlenia, podlahy, sedacie vaky/  slávnostne otvoril predseda NR 

SR p.P.Pelegriny 28.02.2016. Prvou akciou pre verejnosť bola beseda so 

spisovateľom p. Jozefom Banášom.  V rámci projektu SPPoločne „ Po 

stopách Rákocziho“ sme začali s prípravou regionálnej izby.  

Dosiahnuť vytýčené ciele možno len spoločným úsilím. Dovoľte mi,  

poďakovať všetkým za spoluprácu pri podpore našej školy vo forme 2 % 

dane, hlasovaním za projekt SPP spoločne, účasť na školskom plese, 

Vianočná burza a množstvo ďalších maličkostí, ktoré spríjemnia čas v škole , 

zlepšia prostredie, v ktorom trávia svoj čas naše deti. 

Milí rodičia,  žiaci, budujme v sebe to, čo nás spája, darujme si jeden 

druhému viac porozumenia a dobra, viac tolerancie a pokoja. Úcty človeka k 

človeku, viac spolupatričnosti a súdržnosti. Toto si želajme navzájom a 

pričiňme sa o to všetci, aby nám tieto dary vydržali nielen počas sviatočných 

dní, ale aj po všedné dni Nového roka 2017. Zo srdca Vám všetkým prajem 

pokojné a radostné Vianoce. 

                                                  PaedDr. Jarmila Lehotayová,  

                   riaditeľka školy
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Čo chceme na Vianoce 

 

Čo mám robiť na Vianoce, 

čo Ježiško od nás chce?  

Aby sme len počúvali, 

v škole dobré známky mali. 

 

Ja som chcela bábiku, 

mamka fotku v rámiku. 

Môj ocino vŕtačku 

a môj brat živú mačku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce 

 

Na Vianoce máme stromček, 

dostala som malý domček. 

A v ňom sedí bábika, 

vtáčik pri nej čviriká. 

 

Mamka piekla bábovku, 

ocko dostal šiltovku. 

Dedko nové okuliare, 

lebo tamtie boli staré. 

 

Ďakujeme Ježiškovi, 

že sme všetci šťastní, zdraví. 

Aby sme sa pekne hrali, 

na druhý rok hračky mali. 

 

 

                                                                                               Sofia Olexová, 3.ročník 
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Správne a bezpečne na ceste 

 

Vodičáčik                                      

Potvrdzujeme, že držiteľ tohto preukazu 

spĺňa všetky podmienky jazdenia po 

školskom dopravnom ihrisku.Dovolené 

dopravné prostriedky sú: 
- bicykel 

- kolobežka 

- odrážadlo  

Podmienka: povinná prilba a dodržiavanie  

stanovených pravidiel. 

  

Vďaka projektu od 

spoločnosti Volkswagen 

sme získali finančnú 

podporu, z ktorej sme 

zakúpili nové bicykle. 

Obnovili sme dopravné 

ihrisko a slávnostne sme 

ho otvorili. Naším 

hosťom bol pozvaný 

policajt, ktorý sa venoval 

našim deťom. Zaujal 

svojou prednáškou 

a riadil premávku na 

dopravnom  ihrisku, kde po jazde zručnosti dostali originálny vodičáčik. 

                                                                                                                     A. Kidalová 
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                        Rozprávkovo v knižnici 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Naša ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2 získala projektom  

,,Rozprávkovo v knižnici“ 1000 eur  z Fondu na podporu 

umenia a 100 eur z obce Rakovec nad Ondavou na nákup nových kníh 

do školskej knižnice. Výber kníh bol zameraný na rozprávky, povesti, 

encyklopédie, detektívky a beletriu pre deti a mládež. Projekt bol 

zameraný na podporu čítania, na doplnenie  a omladenie knižničného 

fondu, na zvýšenie návštevnosti školskej knižnice, zvýšenie záujmu 

o knihy a čítanie, podporu čitateľskej gramotnosti, umožniť žiakom 

zmysluplné trávenie voľného času.    

Veríme, že nové aktuálne tituly nebudú ležať v policiach, ale ako 

,,horúci zemiak“ budú kolovať medzi žiakmi našej školy, že budú 

kolovať z ruky do ruky. 

Cieľom projektu je ,,vytiahnuť“ deti od počítačov  a nudy 

k aktivite, ktorá rozvíja poznanie, zlepšuje slovnú zásobu, rozvíja 

komunikačné zručnosti. 

Som presvedčená, že žiaci našej základnej školy pochopia, že tí, 

ktorí nečítajú, nemilujú knihy, nemilujú múdrosť, prichádzajú o nové 

a zaujímavé fakty, o poznanie, ktoré rozvíja osobnosť. 

Milí žiaci, čitatelia, milovníci kníh, urýchlene navštívte školskú 

knižnicu, lebo knižné novinky už na vás čakajú.  

                                                                        Mgr. Dana Volčková 
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Kto urobí najkrajšiu búdku  

 pre vtáčiky? 

V mesiaci november  prebehla Súťaž o najkrajšiu búdku pre vtáčiky. 

Chceme deti zapojiť do aktivít, ktoré sa týkajú starostlivosti o zvieratá a 

rastliny v našom okolí. Búdky sme označili, povešali a budeme sa starať o 

vtáčatá v zimnom období. Víťazné práce boli odmenené.  Ďakujeme 

všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí pomohli deťom pri zhotovovaní  

týchto nádherných výtvorov! 

 

Búdky pre vtáčiky 

 

Na zimu sa chystáme 

a vtáčikom pekné búdky staviame. 

Z dreva všetko robíme 

a potom to farbíme. 

Veď už snežiť začína, 

každý vie, že je zima. 

My im búdky staviame, 

tak sa o nich každým rokom staráme. 
                                   Sofia Olexová, 3.roč 
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Kalendár literárnych postav 

 

 

je výsledkom našej aktivity, ktorú sme realizovali 24. 11. 2016 v rámci 

12. ročníka celoslovenského  projektu ,,Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice - Medzinárodný deň školských knižníc 2016“. Vďaka 

nadšeniu, elánu učiteľov i žiakov, chuti vytvoriť niečo nezvyčajné 

a nové,  sa nám podarilo vytvoriť zaujímavú učebnú pomôcku, ktorá sa 

bude používať na hodinách literárnej výchovy. Kalendár ocenila aj 

porota Slovenskej pedagogickej knižnice.  

Vďaka získaným bodom 143 sme sa umiestnili na 

3. mieste v rámci Slovenskej republiky a získali 

sme 300 eur  na nákup kníh do školskej knižnice. 

Verím, že nové knižné tituly motivujú žiakov k čítaniu 

a k návšteve školskej knižnice.                                  Mgr. Dana Volčková                                                                          
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                            Varím, varíš, varíme 

Na našej škole v tomto roku vznikla 

nová cvičná kuchynka. Je využívaná tri 

krát do týždňa a aktívne v nej 

prebiehajú krúžky. Dvakrát do týždňa 

v nej rozvoniavajú tradičné slovenské 

jedlá, z ktorých vznikne aj malá kniha 

receptov. Priestory kuchynky  

využívajú  aj staršie deti, ktoré sa učia 

základným zručnostiam.  

                                                            A. Kidalová 

 

Tekuté zlato 

Na všetky choroby včielka liek vyrobí – 

takéto motto máme na našej včelnici. 

A aj napriek tomu, že mnoho ľudí má 

strach z včiel, vďaka dobrej propagácii 

a projektu od ŽIVICE sme mohli 

obnoviť našu včelnicu, zakúpiť nové 

úle a tak skvalitniť naše včelárenie. 

Aby sme prepojili  príjemné, pekné 

a zdravé, náš med plníme do 

ozdobených fliaš.                

                                                                                A. Kidalová 
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Beseda o Rákóczim 

v Rakovci 

5.12. 2016 sa v priestoroch budúcej 

regionálnej izby ZŠ s MŠ, Rakovec nad 

Ondavou 2 uskutočnilo slávnostné 

otvorenie putovnej výstavy   

,, Po stopách Rákócziho a kuruckých 

vojsk“. 

Je to jedna z aktivít projektu ,,Po stopách 

Rákócziho“- Zlepšíme spoločne Slovensko. 

Projekt budeme realizovať počas roka 2017.  

Za zapožičanie putovnej výstavy ďakujeme Košickému občianskemu klubu. 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili pozvaní hostia z Košického 

občianskeho klubu KPK pani I. Palenčárová, pán P. Balázs, za Nadáciu SPP 

pán Ducár , pán Žofčák - starosta  obce Moravany, riaditeľka školy PaedDr.  

J. Lehotayová ,za DSS Rakovec nad Ondavou – pani Marinčáková 

a Ščerbáková, za Obecný úrad Rakovec nad Ondavou – pani Fedorišinová 

a Šuhajdová , ďalší pozvaní hostia – pán Micanko, pani Naščáková  a výber 

žiakov 7.- 9. roč. základnej školy. 

 Výstava bola spojená s besedou o Františkovi II. Rákóczim. Pán 

Balázs prítomným predstavil obsah jednotlivých panelov, rodostrom, 

predstavil Františka II. Rákócziho ako vojaka, politika, šľachtica i vydedenca, 

ktorý žil v rokoch 1676 - 1735. Vychádzal z historických prameňov a štúdií, 

ktoré s veľkým nadšením skúma už 40 rokov.  

Zaujímavou formou predstavil hosťom aj žiakom historickú osobnosť, ktorá je 

súčasťou našich dejín.   

Ďalšie informácie si môžu milovníci histórie naštudovať, keď výstavu 

osobne navštívia. Výstava je pre verejnosť prístupná počas decembra 2016 až 

do polovičky januára 2017 vo výpožičnom čase školskej knižnice t.j. utorok – 

13.00 – 15.00, štvrtok – 11.15 – 13.15.  

Je dobré aspoň na chvíľu byť súčasťou tejto málo známej histórie, 

preto neváhajte a výstavu navštívte.   

                                                                                      Mgr. D. 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 83 žiakov z 5. – 9. 

ročníka ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou. 

Uvádzame vyhodnotenie odpovedí na niektoré otázky: 

1. otázka:   Požil si už niekedy alkoholický nápoj? 

         a)  áno, ochutnal som raz  ............................. 53,00%                   

        b)  áno, občas si vypijem   .............................  8,43% 

        c)  nie, nepil som  .......................................... 38,55% 

 

2. otázka:   Koľkorokov si mal, keď si prvýkrát konzumoval alkohol? 

         a) menej ako 10   ........................... 19,27% 

         b) 11 - 12    ..................................... 28,91% 

         c) 13 – 14 .....................................   9,63% 

         d) viac ako 14 ..................................  4,81% 

         e) ešte som nepil .............................. 37,34% 

 

3. otázka:   Aký si mal dôvod požitia alkoholu? 

          a) oslava  ......................................... 38,55% 

          b) zo zvedavosti  ............................. 15,66% 

          c) nepijem  ...................................... 38,55% 

          d) iné  ..............................................  7,22% 



11 
 

4.otázka:   Vyskúšal si už cigaretu? 

  a) áno, ochutnal som raz  ........................... 14,45% 

   b) áno, občas si zapálim .............................   2,40%   

  c) nie, nikdy som nefajčil ...........................  83,13% 

 

5. otázka:   Koľko si mal rokov, keď si prvýkrát fajčil? 

   a) menej ako 10   .........................  2,40% 

         b) 11 - 12    ................................... 6,02% 

         c) 13 – 14 ..................................  4,81% 

         d) viac ako 14 ............................   2,40% 

         e) ešte som nefajčil  .................... 84,33% 

 

6.otázka:   Aký si mal dôvod k fajčeniu? 

          a) oslava ....................................  4,81% 

          b) zo zvedavosti  ....................... 10,84% 

          c) nefajčím ................................  84,33% 

 

7. otázka:   Užívajú niektorí vaši kamaráti nelegálne drogy? 

           a) jeden    .......................................................0%   

 

           b) viacerí  .......................................................7,22%   

 

c) nepohybujem sa v takej spoločnosti  ........92 % 

Za vyplnenie dotazníka ďakujeme.                                          Mgr.M.Krausová 
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Dedinôčka moja 

Dedinôčka moja, 

Ondavou  zdobená, 

si v mojom srdiečku 

           láskou naplnená. 

 

 

Lesy, lúky i roviny 

skrášľujú naše dediny.  

Sú ako slnko, čo svieti z neba, 

veď úsmev na tvári nám stále treba.  

Dedinôčka moja, 

ty zem vzácna, drahá, 

môj rodný kraj, 

krásny sťa raj. 

Svet má veľa krás, 

no ja budem dedinôčku ľúbiť zas a zas. 

                                                                  žiaci 7.A 
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Exkurzia Osvienčim 

Dňa 28.novembra sme navštívili koncentračný tábor v Osvienčime. Plní 

očakávania sme sa zišli v Rakovci nad Ondavou o druhej hodine rannej. Okolo 

ôsmej sme dorazili do Osvienčimu a pred sebou sme mali prehliadku 

koncentračného tábora Ausschwitz. Sprievodca nás previedol pamätníkom 

holokaustu. Všetci sme so zatajeným dychom počúvali výklad sprievodcu. 

Prehliadka bola veľmi zaujímavá, ale hlavne 

poučná. O dvanástej sme sa vybrali do 

kráľovského mesta Krakov. V Krakove sme 

mali prehliadku historického centra mesta 

a zámku Wavel. Po prehliadke sme mali 

možnosť navštíviť vianočné trhy a nakúpiť si. 

Z Krakova sme odišli o sedemnástej hodine 

späť na Slovensko. O dvadsiatej tretej nás  

                                                            už vítali rodičia. Výlet sa nám veľmi páčil.                                                                  

                                                                                                                 J.Cinová,  

                                                                                                                 J.Naščák, 9.A 
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Maratón písania listov 

 
9.december 2016 sa u nás v škole niesol v duchu solidarity 

a vyjadrenia podpory tým, ktorých práva a slobody sú porušované, či 

nejakým spôsobom obmedzované.  Maratón písania listov bol 

realizovaný pod záštitou organizácie Amnesty International s cieľom 

podporiť nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo 

utláčaných ľudí. Listy boli adresované vládam alebo úradom 

príslušných štátov a mali upozorniť na porušovanie práv konkrétnych 

ľudí. V tomto školskom roku sme si vybrali 2 konkrétne osoby- Eren 

z Turecka a Edwarda z USA, ktorí bojujú za ľudské práva a sú  

porušované ich práva vo vlastných krajinách. Akcie sa zúčastnili žiaci 

6.,7. a 9.ročníka a spolu napísali 26 listov. Žiaci mali možnosť písať 

listy aj po anglicky. Listy sú obrovskou podporou pre obete 

nespravodlivosti a ich blízkych. Sú pre nich nádejou a dôkazom, že sa 

na nich nezabudlo. 

                                                                                                      žiaci 6.ročníka 
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Enviroprojekt 2016 

 

V mesiacoch jún až november sme pracovali na enviroprojekte 

Životodarná tekutina. 

Voda je dôležitou súčasťou organizmov, je zdrojom potravy pre 

organizmy, dostatok vody zlepšuje a skvalitňuje život človeka a zároveň je 

súčasťou rôznych ekosystémov. Život v dnešnej modernej spoločnosti si 

nevieme bez vody predstaviť, a preto je potrebné ju racionálne a efektívne 

využívať, aby bola dostupná aj pre ďalšie generácie. Žiaci si prostredníctvom 

projektu osvojili základy vedeckej práce, zúčastnili sa rôznych aktivít, ktoré 

efektívne využili pri riešení danej problematiky. 

Cieľom projektu bolo inováciou výchovno- vzdelávacieho procesu rozšíriť 

pôsobenie na žiaka o environmentálny rozmer so zámerom učiť žiakov zaujať 

správny postoj k životnému prostrediu. Tento cieľ nadväzoval na školský 

vzdelávací program, ktorého hlavnou ideou je výchova žiakov , ktorí majú 

pozitívny vzťah k svojmu okoliu a chcú prispieť k jeho zveľadeniu. Medzi 

aktivity projektu patrilo mapovanie mikroorganizmov v rybníku v Rakovci nad 

Ondavou, zisťovanie kvality vody, fotosúťaž Podoby vody, rovesnícke 

vzdelávanie, vytvorenie omaľovánok o vode pre deti, workschop Mladí vedci, 

exkurzia CHKO Latorica. 

RNDr.Lívia Nistorová 
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Stromček 
 

Pod stromčekom naším malým 

sedí malá iskrička. 

Pri stromčeku pospevuje 

naša pekná Anička. 

Anička tá pekne spieva 

veľmi peknú pesničku, 

aby dobre zabavila ocinka i mamičku. 
                                      TAMARA SABOLOVÁ   3. ročník 

 

Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Rakovec nad 

Ondavou 

Vás srdečne pozýva na 

 

 

21. januára 2017 o 19.00 hod. 

v Kultúrnom dome  Rakovec nad Ondavou 

Večer nám spríjemní a o zábavu sa postará skupina  
MEGALIFE. 
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