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Úvodník  

 

Milí čitatelia Školských novín! 

 

Čo nevidieť prídu dni plné slnka, pohody a relaxu, iným slovom, veľmi očakávané letné 

prázdniny, a preto sme sa rozhodli, že sa vám ich pokúsime trochu spríjemniť pohodovým 

čítaním našich Školských novín. Toto číslo bude trošku iné, na aké ste doteraz boli zvyknutí, 

pretože sa v našej škole slávi jedno krásne jubileum. Kto by to bol povedal, že Centrum 

voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice, pod vedením našej ,,Tety Katky“, funguje už 10 rokov?  

Áno, je to už naozaj dlhý čas, a keďže nie všetci z vás vedia o všetkých krúžkoch, ktoré tu 

boli a sú. rozhodli  sme sa vám, milí čitatelia, pripomenúť vedúcich jednotlivých krúžkov 

a množstvo podujatí, ktoré CVČ zorganizovalo. No nemusíte sa báť, nezabudli sme na nikoho 

z vás a ani na našich najmenších, ktorí určite budú radšej kresliť, ako čítať, veď predsa škola 

už skončila! Preto v tomto čísle okrem zaujímavostí o našom CVČ nájdete aj množstvo 

omaľovánok, hlavolamov a dozviete sa aj to, čo sa v poslednom období  udialo v našej škole. 

Keďže toto je posledné číslo v tomto školskom roku, dovolíme si vám zaželať krásne 

prázdniny, veľa nezabudnuteľných zážitkov, a hlavne, príjemné a veselé čítanie! 

                                                                                                                                                  

Vaša redakčná rada 

 

Redakčná rada: 

Alexandra Duračková  9. r.  

Nikola Kukučová   9. r. 

Nina Valová    9. r.  

Karin Gerátová   7. r.  

Natália Šintálová   7. r. 

Natália Hasprová    6. r. 

Sára Hercegová   6. r. 

Eleni Kepková   6. r. 

PaedDr. Denisa Benedikovičová 

 



Aktivity našej školy v skratke 

 

26. marec – Žiačka 9. ročníka, Nina Valová, sa zúčastnila Chemickej olympiády, kde 

obsadila 6. miesto. 

27. marec – Duel – učitelia verzus žiaci 

10. apríl – Žiaci našej školy sa zúčastnili Superkvízu Mikroregión nad Holeškou, kde sa žiaci 

z obce Borovce umiestnili na 6. mieste, žiaci z obce Veselé na 4. mieste a žiaci z obce 

Rakovice na 3. mieste. 

15. apríl – Najstarší žiaci z našej školy si napísali Monitor – Testovanie T-9. 

16. apríl – Playback show, pred ktorou vystúpil pán Hlbocký s pásmom na ľudovú nôtu Ja 

som malý remeselník. 

17. apríl – Okresné kolo žiačok vo vybíjanej, naše žiačky získali krásne 3. miesto. 

22. apríl – Školská súťaž Rakovický škovránok, v ktorej sa súťažilo o najkrajšie zaspievanú 

ľudovú pieseň. 

23. apríl – Prednášky s Osvetovým strediskom Trnava a Mestskou políciou Piešťany 

30. apríl – Zlet čarodejníc 

10. máj – Deň matiek 

4. jún – Žiaci prvého stupňa navštívili Červený Kameň a Jaskyňu Driny. 

5. jún –  40. ročník Športovej olympiády 

9. jún – Žiaci 7., 8., 9. triedy boli na koncoročnom výlete, pozreli si prekrásny kaštieľ v Sv. 

Antone a starodávnu baňu, ktorá niesla názov – Štôlňa Andrej. 

11. jún – Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali školský výlet do Bratislavy. 

Všetkým, ktorí vzorne a úspešne reprezentovali našu školu, blahoželáme! 

Viac informácií a fotografií si môžete pozrieť na www.zssmsrakovice.edupage.org. 

 

Pripravila: Nina Valová, 9. ročník 



10. výročie nášho Centra voľného času 

V tomto roku si pripomíname 10. výročie založenia Centra voľného času. V nasledujúcich 

riadkoch si môžete zaspomínať na záujmové útvary, v ktorých žiaci pod vedením vedúcich 

pracovali, ale aj množstvo podujatí a zúčastnených počas desaťročnej existencie CVČ. 

Vedúcou CVČ bola, je a všetci veríme, že aj naďalej bude Katarína Rafajdusová, naša „Teta 

Katka“. 

2005 
V rámci pravidelnej záujmovej činnosti pracovalo pri ŠSZČ v školskom roku 2004/2005 12 

záujmových útvarov s celkovým počtom 174 členov. Viedli ich stáli, externí a dobrovoľní pracovníci 

nasledovne: 

Počítače I.                                 Daniel  Današ                   

Počítače II.                               Daniel  Današ                  

Počítače III.                              Daniel  Današ                   

Florbal                                     Ing. Erik  Chudý              

Break dance                            Lukáš  Kabát                    

                                                  Peter  Pavelka                  

Aerobik                                    Emília  Hercegová            

Stolný tenis                              Katarína  Rafajdusová    

                                                  Pavol  Gulík                      

Klub KONTAKT                    Katarína  Rafajdusová     

Dramatický krúžok                Katarína  Rafajdusová     

Kuchárske dobrodružstvá     Katarína  Rafajdusová     

Klub hier                                 Katarína  Rafajdusová      

ZÚ turistický                          Katarína  Rafajdusová        

Od januára 2005 bolo zorganizovaných 38 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1150 

účastníkov. 

 

2006 
V školskom roku 2005/2006 pracovalo 19 záujmových útvarov, s celkovým počtom 212 

členov. 13 členov bolo v predškolskom  veku a 9 členovia boli žiakmi iných škôl. 

Loptové hry – futbalový  Mgr. František Boháč   

Mladý požiarnik   Ján Hevier     

Aranžérsky                            Galina Vatrtová                   

Tvorivé dielne                       Anna Magalová                   

Dramatický I.                        Katarína Rafajdusová         

Dramatický II.                      Katarína Rafajdusová         

Hravá angličtina                   Mgr. B. Kapičáková              

Stolný tenis                          Pavol Gulík                          

KONTAKT I.                        Katarína Rafajdusová        

KONTAKT II.                      Katarína Rafajdusová        

Rybársky                               Filip Čekan                          

Materáčik                              Katarína Rafajdusová        



Kuchársky                            Katarína Rafajdusová        

Strelecký                                Marián Doboš                      

                                                Emília Sedláčiková             

Floorbal                                 Ing. Erik Chudý                  

                                                Juraj Michálik                    

Počítače I.                              Mgr. S. Janošíková            

Počítače II.                            Mgr. Pavol Krátký            

Počítače III.                           Mgr. Ľ. Sobotová               

Počítače III.                          Mgr. Ľ. Sobotová               

V školskom roku 2005/2006 sme uskutočnili 52 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2220 detí 

do 15 rokov, 98 nad 15 rokov a 424 dospelých, t.j. spolu 2742 účastníkov. 

 

2007 
V školskom roku 2006/2007 pracovalo 24 záujmových útvarov, s celkovým počtom 264 

členov. 15 členov bolo v predškolskom  veku a 3 členovia boli žiakmi iných škôl. 

Klub KONTAKT   Katarína Rafajdusová    

Počítače I.,IV.,V.   Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok   Katarína Rafajdusová    

Materáčik I., II.   Katarína Rafajdusová    

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová    

Klub priateľov hudby a videa Katarína Rafajdusová    

Hravá angličtina I., II.  Zuzana Potroková    

Hravá angličtina III.  Mgr. Beáta Kapičáková   

Počítače II., III.   Mgr. Stanislava Janošíková   

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Redakčný krúžok   Mgr. Linda Holiková    

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Aranžérsky krúžok   Lucia Šimíková    

     Monika Tepličková    

Moderný tanec   Andrea Lukáčová    

     Dominika Čekanová    

Floorbal I.    Juraj Michálik     

Floorbal II.    Ing. Erik Chudý    

Mladý požiarnik   Ján Hevier     

Futbalový krúžok   Rastislav Ružička    

Rybársky krúžok   Jaroslav Heler     

V školskom roku 2006/2007 sme uskutočnili 50 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1577 detí 

do 15 rokov, 116 nad 15 rokov a 508 dospelých, t.j. spolu 2101 účastníkov.   

 

2008 
V rámci pravidelnej činnosti pracovalo pri ŠSZČ v školskom roku 2007/2008 29 záujmových 

útvarov, s celkovým počtom 302 členov. 20 členov bolo v predškolskom veku a 8 žiakov bolo 

z okolitých škôl. 

 



Klub KONTAKT   Katarína Rafajdusová   

Počítače I.    Katarína Rafajdusová   

Dramatický krúžok   Katarína Rafajdusová   

Materáčik I.,II.   Katarína Rafajdusová   

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová   

Klub priateľov hudby a videa Katarína Rafajdusová   

Tanečný krúžok I.   Katarína Rafajdusová   

Klub dievčat    Katarína Rafajdusová   

Spevácky krúžok   PaedDr.Viola Micháliková   

Výtvarný krúžok   Eva Hetešová     

Hravá angličtina I., II.  Zuzana Potroková    

Hravá angličtina III.  Mgr. Beáta Kapičáková   

Počítače II., III.   Mgr. Stanislava Janošíková  

Počítače IV.    Mgr. Pavol Krátký    

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Redakčný krúžok   Mgr. Linda Holiková   

Nemčina hrou   Mgr. Linda Holiková   

Stolný tenis    Ján Janošík     

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Moderný tanec   Dominika Čekanová    

Kolky     Monika Dalošová    

Rybársky krúžok   Jaroslav Heler    

Floorbal I.    Pavol Horina   

Floorbal II.    Pavol Horina     

Mladý požiarnik   Ján Hevier     

Futbalový krúžok   Tomáš Omasta    

V školskom roku 2007/2008 sme uskutočnili 66  podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2215  detí 

do 15 rokov, 149   nad 15 rokov a 776 dospelých, t.j. spolu 3140  účastníkov.   

 

2009 
V školskom roku 2008/2009 pracovalo 31 záujmových útvarov, s celkovým počtom 356 

členov. 36 členov bolo v predškolskom  veku a 17 žiakov bolo z  okolitých škôl. 

Klub KONTAKT   Katarína Rafajdusová    

Počítače I.    Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok   Katarína Rafajdusová    

Materáčik I.,II.   Katarína Rafajdusová    

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová    

Klub priateľov hudby a videa Katarína Rafajdusová    

Tanečný krúžok I.   Katarína Rafajdusová    

Klub dievčat    Katarína Rafajdusová    

Zdravíčko                                         Katarína Rafajdusova                       

Výtvarný krúžok   Eva Hetešová     

Hravá angličtina I.,II., III.  PaedDr. Zuzana Potroková   

Hravá angličtina IV.   Mgr. Beáta Kapičáková   

Počítače III.    Mgr. Stanislava Janošíková   

Počítače II.    Mgr. Pavol Krátký    

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Karate    Mgr. Jaroslav Hanzlík   



Redakčný krúžok   Mgr. Linda Holiková    

Tenis, bedminton I., II.  Mgr. Beáta Rampáková   

Loptové hry    Mgr. Miroslav Valovič   

Stolný tenis    Ján Janošík     

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Tvorivé dielne   Anna Magalová    

HIP HOP    Nina Jankovičová    

Break dance    Peter Pavelka     

Floorbal I.    Pavol Horina,      

Floorbal II.    Romana Dalošová    

Mladý požiarnik   Ján Hevier     

V školskom roku 2008/2009 sme uskutočnili 65  podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2107  detí 

do 15 rokov, 244 nad 15 rokov a 790 dospelých, t.j. spolu 3141  účastníkov.   

 

2010 

V školskom roku 2009/2010  pracovalo 32 záujmových útvarov, s celkovým počtom 366 

členov. 28 členov bolo v predškolskom  veku a 17 žiakov bolo z  okolitých škôl.  

Klub KONTAKT   Katarína Rafajdusová    

Počítače III.    Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok I., II.  Katarína Rafajdusová    

Materáčik I.,II.   Katarína Rafajdusová    

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová    

Klub priateľov hudby a videa Katarína Rafajdusová    

Estrádny krúžok   Katarína Rafajdusová    

Klub dievčat    Katarína Rafajdusová    

Výtvarný krúžok   Eva Hetešová     

Hravá angličtina I., II., V.  PaedDr. Zuzana Potroková   

Hravá angličtina III.  Mgr. Pavol Krátký    

Počítače II.    Mgr. Stanislava Janošíková   

Počítače I.    Mgr. Pavol Krátký    

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Basketbal    Mgr. Miroslav Valovič   

Redakčný krúžok   Mgr. Linda Holiková    

Aerobic / matematika  Mgr. Bohumila Beňová     

Hravá angličtina IV.   Monika Hetešová    

Stolný tenis    Ján Janošík     

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Tvorivé dielne   Anna Magalová    

HIP HOP    Nina Matulíková    

Break dance    Peter Pavelka     

Floorbal I., II.   Pavol Horina,      

Kolky     Romana Dalošová    

Mladý požiarnik   Ján Hevier     

Folklór – tanec   Alfréd Linke     

Folklór – spev   Petra Klasovitá    

V školskom roku 2009/2010 sme uskutočnili 60 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1922  detí 

do 15 rokov, 230 nad 15 rokov a 711 dospelých, t.j. spolu 2863  účastníkov.   



2011 
V školskom roku 2010/2011  pracovalo 30 záujmových útvarov, s celkovým počtom 380 

členov. 27 členov bolo v predškolskom  veku a 17 žiakov bolo z  okolitých škôl. 

Klub KONTAKT   Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok I.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok  II.  Katarína Rafajdusová    

Materáčik    Katarína Rafajdusová    

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová    

Klub priateľov hudby a videa Katarína Rafajdusová    

Estrádny krúžok MŠ  Katarína Rafajdusová    

Klub dievčat    Katarína Rafajdusová    

Florbal - dievčatá   Katarína Rafajdusová    

Klub Surikata   Katarína Rafajdusová    

Výtvarný krúžok I.   Eva Hetešová     

Výtvarný krúžok II.   Mgr. Bohumila Beňová     

Hravá angličtina I., III.  PaedDr. Zuzana Potroková   

Hravá angličtina II.   Mgr. Pavol Krátký    

Počítače II.    Mgr. Stanislava Janošíková   

Počítače I.    Mgr. Pavol Krátký    

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Redakčný krúžok   Mgr. Linda Holiková    

Hravá angličtina IV.   Monika Hetešová    

Stolný tenis    Ján Janošík     

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Tvorivé dielne   Anna Magalová    

     Katarína Čekanová    

Discotance    Aneta Farkašová     

Floorbal I.    Pavol Horina,      

Florbal II.    Juraj Michálik     

Florbal III.    Michal Rafajdus    

Kolky     Romana Dalošová    

Mladý požiarnik   Ján Hevier     

Folklór – tanec   Alfréd Lincke     

Folklór – spev   Petra Klasovitá    

V školskom roku 2010/2011 sme uskutočnili 56  podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2507 detí 

do 15 rokov, 225 nad 15 rokov a 846 dospelých, t.j. spolu 3578 účastníkov.   

 

2012 
V školskom roku 2011/2012 pracovalo 30 záujmových útvarov, s celkovým počtom 356 

členov. 41 členov bolo v predškolskom  veku a 21 žiakov bolo z  okolitých škôl. 

Klub KONTAKT   Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok I.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok  II.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok III.  Katarína Rafajdusová    

Materáčik    Katarína Rafajdusová    

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová    

Klub priateľov hudby a videa Katarína Rafajdusová    

Estrádny krúžok MŠ  Katarína Rafajdusová    



Klub dievčat    Katarína Rafajdusová    

Florbal IV. -  dievčatá  Katarína Rafajdusová    

Výtvarný krúžok I.   Eva Hetešová     

Výtvarný krúžok II.   Mgr. Bohumila Beňová     

Hravá angličtina I. MŠ  PaedDr. Zuzana Potroková   

Hravá angličtina II.   Mgr. Pavol Krátky    

Počítače II.    Mgr. Stanislava Janošíková   

Počítače I.    Mgr. Pavol Krátký    

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Redakčný krúžok   PaedDr. Denisa Benedikovičová  

Hravá angličtina III.  Monika Hetešová    

Stolný tenis    Ján Janošík     

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Tvorivé dielne   Simona Kovárová    

Discotance    Aneta Farkašová     

Floorbal I.    Bc. Monika Dalošová    

Florbal II.    Adam Kovár     

Florbal III.    Matej Kovár     

Kolky I.    Bc. Monika Dalošová    

Kolky II.    Mgr. Romana Dalošová   

Folklór – tanec   Alfréd Lincke     

Break dance    Nikolas Mičky    

V školskom roku 2011/2012 sme uskutočnili 50 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2890 detí 

do 15 rokov, 170 nad 15 rokov a 871 dospelých, t.j. spolu 3958 účastníkov.   

 

2013 
V školskom roku 2012/2013  pracovalo 34 záujmových útvarov s celkovým počtom 376 

členov. 50 členov bolo v predškolskom  veku a 19žiakov bolo z  okolitých škôl. 

Klub KONTAKT   Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok I.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok II.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok III.  Katarína Rafajdusová    

Materáčik I.    Katarína Rafajdusová    

Materáčik II.    Katarína Rafajdusová    

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová    

Čitateľský krúžok   Katarína Rafajdusová    

Florbal IV. -  dievčatá  Katarína Rafajdusová    

Výtvarný krúžok I.   Eva Hetešová     

Po stopách Angličanov  Mgr. Martina Kovácsová   

Hravá angličtina I. ročník  Mgr. Martina Kovácsová   

Hravá angličtina II. ročník  Mgr. Pavol Krátký    

Počítače I.    Mgr. Stanislava Janošíková   

Počítače II.    Mgr. Bohumila Beňová     

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Redakčný krúžok   PaedDr. Denisa Benedikovičová  

Hravá angličtina MŠ I.  Mgr. Martina Böhmová   

Hravá angličtina MŠ II.  Mgr. Martina Böhmová   

Tvorivé dielne   Mgr. Martina Böhmová   

Cvičme v rytme   Mgr. Martina Böhmová   

Loptové hry    Mgr. Jana Labáková    



Klub dievčat    Jana Rafajdusová    

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Discotance    Aneta Farkašová     

Floorbal I.    Adam Kovár      

Florbal II.    Matej Kovár     

Florbal III.    Matej Kovár, Michal Rafajdus  

Kolky I., II.    Mgr. Monika Dalošová   

Kolky III.    Mgr. Romana Dalošová   

Folklór – tanec a spev  Martina Schmidtova    

od II. polroka    Katarína Rafajdusová    

Break dance    Nikolas Mičky    

Požiarnický    Ján Hevier     

V školskom roku 2012/2013 sme uskutočnili 55  podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2904 detí 

do 15 rokov, 211 nad 15 rokov a 823 dospelých, t.j. spolu 3938 účastníkov.   

 

2014 
V školskom roku 2013/2014 pracovalo 35 záujmových útvarov, s celkovým počtom 396 

členov. 48 členov bolo v predškolskom  veku. 

Klub KONTAKT I.   Katarína Rafajdusová    

Klub KONTAKT II.   Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok I.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok II.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok III.  Katarína Rafajdusová    

Dramatický krúžok IV.  Katarína Rafajdusová    

Materáčik I.    Katarína Rafajdusová    

Materáčik II.    Katarína Rafajdusová    

Kuchársky krúžok   Katarína Rafajdusová    

Florbal I.    Katarína Rafajdusová    

Florbal IV.    Katarína Rafajdusová    

Počítačový krúžok II.  Katarína Rafajdusová    

Počítače I.    Mgr. Stanislava Janošíková   

Výtvarný krúžok I.   Eva Hetešová     

Výtvarný krúžok II.   Mgr. Bohumila Beňová   

Po stopách Angličanov  Mgr. Martina Čajkovičová   

Hravá angličtina I. MŠ  Mgr. Martina Čajkovičová   

Hráme a spievame s gitarou Mgr. Pavol Krátký    

Redakčný krúžok   PaedDr. Denisa Benedikovičová  

Hravá angličtina MŠ II.  Mgr. Martina Böhmová   

Cvičme v rytme   Mgr. Martina Böhmová   

Kolky I.,II.,III.,IV.   Mgr. Monika Dalošová   

ANJ I. ročník    Mgr. Baštáková Veronika   

ANJ II. ročník   Mgr. Anna Ondrušíková    

Klub dievčat    Jana Rafajdusová    

Strelecký krúžok   Alena Helerová    

Discotance    Katarína Malíčková     

Florbal II.    Matej Kovár     

Florbal III.    Matej Kovár     

Folklór – tanec   Lenka Ilavská     

Folklór – spev   Michaela Vavrincová    

Stolný tenis    Ján Janošík     



V školskom roku 2013/2014 sme uskutočnili 53 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2736 detí 

do 15 rokov, 57 nad 15 rokov a 599 dospelých, t.j. spolu 3392 účastníkov.   

 

Z pravidelných podujatí, ktoré sa konajú v každom školskom roku vyberáme tie, ktoré sa už 

stali tradičnými: Otvorenie krúžkovej činnosti, ktoré je spojené s Dyniádou, Imatrikulácia 

prvákov, Festival zdravia, Strašidelná škola, Mikulášske besiedky, spoluúčasť na Vianočnej 

akadémii, Turnaj v kolkoch (rodičia, deti), spoluúčasť na Karnevale, Florbal cup, Zlet 

čarodejníc, Playback show, Deň matiek, Rozprávková noc, Cesta do rozprávky, Ukončenie 

krúžkovej činnosti, rôzne besedy, súťaže pre deti, organizácia divadelných predstavení 

a mnoho ďalších. 

 

 

Nášmu Centru voľného času prajeme, aby sa aj naďalej úspešne 

rozvíjalo, aby malo dostatok žiakov, spolupracujúcich rodičov, 

vedúcich krúžkov so zmyslom pre zodpovednosť, tvorivosť 

 a obetavosť. Tete Katke želáme do budúcnosti pevné nervy, 

vytrvalosť, veľa síl, a hlavne, mnoho tvorivých nápadov. 

 

 

Skloniť sa treba práci, čo dáva ľuďom chlieb. 

Hlbšie sa však treba skloniť matkám, čo dali život deťom. 

Ale najhlbšie sa treba skloniť učiteľom,  

čo z bytosti vychovali človeka, 

lebo je ľahšie vrch preniesť,  

rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť,  

ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou. 

Ján Amos Komenský 

 

 

 

 



Zaspievaj alebo uvidíš! 

Jedného pekného letného dňa, sme sa s mojou kamarátkou Miou vybrali na kúpalisko. Bolo to 

malé kúpalisko v centre mesta. Vždy tam bolo dosť ľudí, ale vždy sa našlo miesto niekde pri 

strome v chládku (väčšinou tam chodili „paničky z Hollywoodu“, ktoré si mysleli, že keď 

strávia pár hodín na slnku, budú vyzerať ako keby vyšli zo “solárka“). Ak vám mám povedať 

pravdu, s Miou sme ako továreň na trápne zážitky. Vždy keď sme spolu, stane sa nám niečo, 

čo rozosmeje všetkých naokolo. Napríklad, keď sme minule boli na zmrzline, Mii sa podarilo 

nejako do mňa vraziť a to až tak, že sa mi zmrzlina vycapila na nové tričko. Alebo sme boli 

s triedou na lyžiarskom, ja som sa ako každý večer sprchovala  a v tom mi do sprchy vbehol 

spolužiak s tým, že si potrebuje požičať ceruzku, lebo tá jeho sa zlomila. Dodnes neviem, 

prečo ju hľadal v sprche. Mia bola ,samozrejme, pri tom, a keď môj spolužiak už odchádzal, 

spadol jej uterák. Dnes sa však stalo niečo, čo bolo prekvapivo skvelé! Každý rok robí naše 

kúpalisko akciu, ktorá má názov: Zaspievaj alebo uvidíš! Hlavnou cenou je vstup na 

kúpalisko zadarmo, ale pod podmienkou, že ak vás vyberú, nebudete sa brániť. Aby som vám 

to vysvetlila, ide o to, že vás postavia na pódium, kde budete musieť zaspievať pesničku, inak 

vás zoberú štyria (veľmi pekní) chlapci a hodia vás do nejakej “brečky“. Minulý rok to bolo 

blato, predminulý zoschnutá tráva. Tento rok si však pripravili niečo omnoho horšie. Boli to 

odpadky zo všetkých košov z kúpaliska. Keď si všetci nastúpili, aby tú potupu videli zblízka, 

my sme si sadli pod najbližší strom a sledovali to z diaľky. Každý rok si povieme, že je malá 

pravdepodobnosť, aby nás vybrali. Hlavný organizátor najskôr povedal pár slov o tom, ako 

každý rok to je na niečo dobré, že tento rok vyzbierali všetky odpadky z kúpaliska, aj z košov, 

a použijú ich na tohto ročnú „obeť“. „Už teraz ľutujem toho chudáka,“ povedala Mia. „Hej, aj 

ja,“ odpovedala som. V skutočnosti som bola úplne pokojná. „Myslíš, že nás vyberú?“ opýtala 

sa Mia. „Nie, čo blázniš?“ zasmiala som sa. Na pódiu stáli štyria úžasní chlapci. Aj spod 

stromu ďaleko od pódia som videla tie šibalské iskričky v ich očiach. Vtom sa na Miu pozrel 

jeden z nich. Krásne sa usmial a niečo pošepkal organizátorovi. Bol to Denis, náš spolužiak! 

„Takže, dnes nám zaspieva... To dievča v modro-červených plavkách,“ povedal a ukázal na 

Miu. Striaslo ma aj za ňu. Od Denisa to bolo dosť nefér, lebo Miu už spievať počul a teraz 

určite tušil, ako skončí. Ona totiž nevie spievať, len si to myslí. Mia sa badateľne začala triasť 

a pomalým krokom sa približovala k pódiu. Podali je mikrofón a dali jej minútu na to, aby 

zaspievala najlepšie, ako vie. Ak ju diváci vypískajú, skončí celá špinavá od hranolčekov 

s kečupom. Musím to zastaviť, povedala som si v duchu. „STOP!!!“ zakričala som z celej 

sily. „Ja pôjdem za ňu!“ Mia sa na mňa zmätene pozrela, no ja som sa už predierala pomedzi 

divákov. Následne som jej vytrhla mikrofón z ruky, ťažko som prehltla a spustila som prvú 

pesničku, ktorá mi napadla – Roling in the deep od Adele. Prekvapivo zo mňa vyliezali 

celkom príjemné tóny. Asi som mala naozaj šťastie, lebo doteraz skončili všetci vypískaní. Ja 

som zožala taký potlesk, aký by nezažila ani samotná Adele! Možno sa mi to zdalo, ale asi 

700 ľudí chcelo ďalšiu pesničku. „Ako sa voláš?“ „Lynn.“ „Lynn, Lynn, Lynn!“ Celé 

hľadisko skandovalo moje meno! Bola som taká šťastná. Keď sa všetko skončilo, každý sa so 

mnou chcel vyfotiť. Chlapci, ktorí nás mali hodiť do odpadkov, mňa aj Miu pozvali na kofolu 

a ako to už býva, koniec dobrý, všetko dobré. Na celé leto sme mali vstup na kúpalisko 

zadarmo! Žeby konečne pre nás zatvorili továreň na trápne zážitky?    

 Natália Hasprová, 6. ročník                          



Kam na dovolenku?  

Letná dovolenka je tu a spolu s ňou prichádza i najlepší čas na návštevu severnejšie ležiacich 

krajín. Stále viac ľudí chce pritom odpočívať aktívne, fotiť si osamotené malé domčeky, 

pozorovať veľryby, zdolávať strmé vrchy či obdivovať nádhernú horskú panorámu. A práve 

preto som vybrala tieto štyri krajiny: Nórsko, Škótsko, Írsko a Švajčiarsko. 

Nórsko: Keď cestujeme na sever, nemôžeme v prvom rade opomenúť Nórsko. Asi tak pred 

7500 až 5000 rokmi, keď bola klíma oveľa teplejšia, tu rástli borovice a lemovali fjordy a 

údolia v hustých lesoch. Keď sa ochladilo, lesy zredli a stromy zostali iba v krytých údoliach, 

ako je Stabbursdalen. Arktická príroda, možnosť vidieť soba alebo losa vo voľnej prírode, 

návšteva najsevernejšie položeného pralesa sveta so storočnými borovicami, to sú niektoré z 

dôvodov, prečo je dovolenka v Nórsku mnohými tak obľúbená. 

Škótsko: Pokiaľ sa bojíte zimy a pritom vás lákajú divoké a nespútané hory, môže byť 

dovolenka v Škótsku pre vás tá pravá. Hory a skvelé treky sú tu samozrejmosťou. 

Predovšetkým The Cobbler (884 m), presnejšie povedané Ben Arthur, má povesť jednej z 

najpozoruhodnejších hôr, asi vďaka svojmu tvaru a neobyčajným výhľadom. I tu je však 

potrebné dobre sa vybaviť a zistiť si počasie – v hmle alebo zimnom období by krok mimo 

chodníka mohol byť tým posledným. Pokiaľ však vystúpite až na vrchol, hora vás náležite 

odmení. Vrchol The Cobbler leží v oblasti jazera Loch Lomond a pohľad z neho vám ukáže 

južnú časť Škótskej vysočiny (Highlands), ktorá je známa ako oblasť hôr, jazier a horských 

údolí. 

Írsko: V Írsku existuje jedno miesto – polostrov Dingle. Mys omývaný Atlantikom, s 

domčekmi obohnanými plotmi z kameňov, megalitickými pamiatkami a všadeprítomným 

bečaním ovečiek. A práve v tejto oblasti leží jedna z najvyšších hôr Írska: Mt. Brandon (952 

m). Hora je často zahalená mrakmi, vydať sa však po starej pútnickej ceste stojí za to. Mt. 

Brandon je súčasťou horského hrebeňa, ktorý je asi 10 km dlhý a vznikol pôsobením ľadovca. 

To nakoniec uvidíte sami, až sa dostanete do ľadovcového karu. Na túru si so sebou 

nezabudnite zobrať plavky – pred vrcholom je malé jazierko, kde sa môžete osviežiť, 

poprípade sa cestou dole dá vrátiť okolo jazier, naskytnú sa vám dych vyrážajúce výhľady. 

Výstup je pomerne náročný, a tak pokiaľ chcete niečo ľahšie, iste si vyberiete – celé okolie je 

mimoriadne vhodné na pešiu turistiku i na bicykel. 

Švajčiarsko: Ako posledné na rad prichádza Švajčiarsko. Pozoruhodná alpská krajina, ktorá 

je svojou nádhernou prírodou priamo preslávená. A jeden bonus navyše: zájazd do 

Švajčiarska je vďaka tunajším upraveným cestám vhodný i pre rodiny s deťmi. Z mnohých 

trás je zaujímavá túra na Männlichen (2 230 m), odkiaľ môžete krásnou hrebeňovkou 

pokračovať na Kleine Scheidegg a naplno si vychutnať výhľady na vrcholy svetoznámych hôr 

Eiger (3 970 m), Mönch (4 107 m) a Jungfrau (4 158 m). (Zdroj: topky.sk) 

 

Pripravila: Natália Šintálová, 7. ročník    

 

Polostrov Dingle (megalitická stavba) 



Vyfarbi si! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázok si vyfarbi podľa pokynov. 

 

 

        Pomôž smejkovi nájsť cestu

        k jeho kamarátom. 

 

 

 

 

 



Vieš? Odpovieš. 

1. Prečo Indiáni pochovávali svojich blízkych za kopcom? 

2. Čo sa stane, ak hodíme modrú šatku do slanej vody?  

3. Koľko druhov zvierat zobral Mojžiš na archu? 

4. Ste na brehu rieky a máte so sebou jednu tridsaťcentovku. Ako prejdete cez rieku, keď 

ju nemôžete ani preplávať, ani prekročiť? (Pomôcka: Využite tridsaťcentovku.) 

5. Je krásny slnečný deň. Tri mačky idú na prechádzku s dáždnikmi. V jednom je malá 

dierka, v ďalšom stredná a v treťom veľká. Ktorá mačka zmokne najviac? 

Odpovede nájdete v dolnej časti strany. 

Pripravili: Sára Hercegová, Eleni Kepková, 6. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovede: 

1. Tam bol cintorín. 

2. Bude mokrá. 

3. Mojžiš nemal archu, mal ju Noe. 

4. Tridsaťcentovka nie je. 

5. Žiadna, je krásny slnečný deň. 

 



Viete, že... 

 

 najkratšia vojna sa odohrala v roku 1896? Zanzibar sa vzdal Británii po 38 minútach. 

 najznámejšie slovo na planéte je OK? Druhé je Coca-cola.  

 na výrobu 500 mililitrov medu musia včely obletieť cca 5 miliónov kvetín?  

 oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog? 

 na Mount Evereste nie je možné uvariť vajíčko na tvrdo? 

 názov populárnej čokolády Milka je vlastne skratka? Tvorcovia názvu vtipne spojili 

dve nemecké slová – Milch (mlieko) a Kakao (kakao) – tak vzniklo slovo Milka. 

 keď sa pokúsite mať pri kýchnutí otvorené oči, môže vám ich vytlačiť z hlavy? 

 v  roku 1995 sa potopila japonská loď, z dôvodu že na ňu z výšky 30 000 stôp padla 

žijúca krava, ktorá omylom vypadla z ruského nákladného lietadla? 

 jediné jedlo, ktoré šváby nezjedia, je uhorka? 

 najdlhší záchvat štikútania trval podľa Guinessovej knihy rekordov 68 rokov? 

 zapaľovač bol vynájdený predtým, ako boli vynájdené zápalky? 

 ak by bola barbie skutočná žena, jej miery by boli 39-23-33 a bola by vysoká 215 cm? 

 grécka hymna má 158 sloh? Slovenská má iba 4. 

 vo Švajčiarsku je trestné, keď hlasno zavriete dvere od auta? 

 leňochod chodí rýchlosťou 3cm za minútu? Ak sa ponáhľa. 

 prvým výrobkom s čiarovým kódom bola žuvačka Wrigley's? 

Pripravila: Karin Gerátová, 7. ročník  

 

 

 

 

      Pomôž nájsť rakete cestu k planéte. 

 

 

 

       Pripravila: Nina Valová, 9. ročník 

 

 



Hokejové Slovensko 

V máji sa v Prahe a Ostrave uskutočnili MS v ľadovom hokeji. Zabavte sa s nami 

na vtipných výrokoch komentátorov. 

„Brankár Bieloruska nie je veľmi dobrý, je ako krabica, ktorá sa hýbe.“ 

„Česi už dali toľko tyčiek, že ich je viac ako na diskotéke.“  

„Čím škaredší gól, tým sa nám viac páčil.“ 

„Tí už boli zavarení ako vlaňajšie uhorky, tí Dáni.“ Odznelo z Lašákových úst počas zápasu 

Slovensko – Dánsko. 

„Tomu Galbrathovi už zvoní tá tyčka ako telefón.“ 

„Fínsky reprezentant Salmonela!“ (Salmela) 

„Ja v mojich rokoch by som praskol ako lego.“ (Po narazení Marka Daňa na mantinel.) 

„Včera sme chalanom niečo poradili a vyšlo to, tak poďme aj dnes niečo vymyslieť.“ 

„Česi opravili predné rady tribún za tri milióny behom roka. U nás by to stálo desať miliónov 

a máme menší štadión.“ 

„Gól, konečne. Veď už sme to tam očami tlačili a neviem ešte čím všetkým.“ 

Zasmejte sa! 

Rozprávajú sa dvaja chlapci: 

„Dnes sme na telesnej behali dvanásťminútovku.“ 

„A za koľko si ju zabehol?“ 

 
Rozprávajú sa dve babky: 

„Vieš o tom, že dnes zrazilo auto nášho kominára?“ 

„To je strašné, ako tí vodiči jazdia. Človek si nemôže byť istý ani na streche.“ 
 

Dvaja Indiáni zablúdia v púšti. Jeden povie: 
„Vystreľ, možno nás niekto bude počuť.“ 
Vystrelí a nič. O chvíľu mu priateľ zasa povie:  
„Nože, vystreľ ešte raz.“ 
„Už nemôžem, minuli sa mi šípy.“ 

 

Pračlovek si číta vysvedčenie svojho syna a vraví:  

„To, že máš trojku z lovu chápem, si ešte mladý. Ale že si prepadol z dejepisu, 

ktorý má len dve strany, to je hanba!“  

 

Pripravili: Alexandra Duračková, Nikola Kukučová, 9. ročník 

 

 



 

 

Prajeme vám príjemné prežitie 

letných prázdnin! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vaša redakčná rada 

 


