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Úvodník  
 

Milí čitatelia,  

 

už zas je tu ten čas vianočný. Zase si pripomíname narodenie Ježiška. Mnohí očakávame dary 

od blízkych, preplnené podnosy tradičných koláčikov, podstatné je však, aby sme sa aspoň 

cez tieto sviatky nestresovali, aby sme si doma spravili pohodu, snažili sa neviesť nezmyselné 

spory. Nemusíme sa predbiehať, kto upečie viac druhov koláčikov, aj tak sa potom  hneváme, 

že po vianočných sviatkoch veľa priberáme. Užívajme si vianočné sviatky v kruhu rodiny 

a tešme sa z maličkostí! Potešiť sa môžete aj teraz, keď si prelistujete náš časopis. 

V stručnosti sa dozviete, aké úspechy dosiahli žiaci našej školy doteraz, možno sa inšpirujete 

novými receptami, zasmejete nad vianočnými vtipmi a mnoho ďalšieho.  

Prajeme vám teda krásne vianočné sviatky, oddýchnite si a do nového roka vám prajeme samé 

úspechy, úsmev na tvári, radosť, no hlavne, nech ste celý nastávajúci rok zdraví. 

 

Vaša redakčná rada 

 

 

 

Redakčná rada 

 

Sára Hercegová, 6. ročník 

Natália Hasprová, 6. ročník 

Nina Hluzinová, 6. ročník 

Veronika Zelinková, 9. ročník 

Nina Valová, 9. ročník 

Alexandra Duračková, 9. ročník 

Nikola Kukučová, 9. ročník 

Sára Sámelová, 9. ročník  
 



Aktivity našich žiakov a školy v skratke 
 

September –  Dyniáda,  

Cezpoľný beh – Piešťany  

Divadlo Maska a skupina Joker (výchovný koncert) 

Október –  Strašidelná škola 

Čítajme s radosťou a pre radosť – Medzinárodný deň školských knižníc 

Festival zdravia 

Biblická olympiáda  

Exkurzia – Bratislava  

Návšteva divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave 

November –  Komparo – Testovanie žiakov 8. ročníka  

Šaliansky Maťko – školské kolo 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  

Imatrikulácia prvákov  

Streľba zo vzduchovky 

Šaliansky Maťko – obvodné kolo v Piešťanoch 

Tvorivé dielne – výroba adventných vencov 

Návšteva Hvezdárne v Hlohovci 

December –  Stretnutie s Mikulášom 

  Olympiáda z anglického jazyka 

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – obvodné kolo v Piešťanoch 

 

 
 

 
Podrobnejšie informácie a fotografie nájdete na stránke školy 

www.zssmsrakovice.edupage.org 



Festival   zdravia 
 

Ako každoročne, v októbri, sa v našej škole uskutočnil týždeň zdravej výživy – 
Festival zdravia. Počas tohto týždňa ponúkali žiaci rôzne ochutnávky jedál a 
každá trieda si vylosovala svoju tému a na ňu pripravila výstavku:  
1.ročník – Mlieko a mliečne výrobky                                                                                      
2.ročník – Cukry, tuky a sladkosti  
3. a 4.ročník – Zdravý životný štýl 
5.ročník – Pôvod potravín      
6.ročník – Chlieb, obilniny a cestoviny  
7.ročník – Plytvanie  potravinami 
8.ročník – Ovocie a zelenia 
9.ročník – Mäso, vajcia, ryby a strukoviny 
Cieľom tohto zdravého týždňa bolo, aby si žiaci uvedomili, že sa majú stravovať 
zdravo a zdravo žiť. Festivalom zdravia sme sa zapojili do súťaže  Hovorme 
o jedle, v ktorej sa naša škola umiestnila v Zlatom pásme najlepších škôl.  
 
Pripravila: Sára Hercegová, 6. ročník  

 

Šarkan 
Letí šarkan poletúva, nad poľami, nad lesmi, 

letí z vetrom o preteky, vyhrať smie len najlepší. 

Už je skoro nad oblakmi, no vetríček ho doháňa, 

ponad domy, ponad mestá veľkou silou uháňa. 

No aj šarkan rýchlo letí, tu stratí sa pri hájičku, 

ešte že sa rýchlo zdvihol, skoro zrazil kačičku. 

Cieľ už vidieť, dosť je blízko, šarkan rýchlosť naberá, 

ako to vždy dobre býva, zas porazil súpera. 

 

Sára Hercegová, 6. ročník 



Strašidelná škola – 10. ročník  
 V tomto školskom roku sa v našej škole konal 10. ročník Strašidelnej školy. Podujatie sa 

uskutočnilo v spolupráci s Centrom voľného času pri ZŠ s MŠ na čele s tetou Katkou. Počas 

návštevy ste mali možnosť vidieť Alžbetu Báthoryovú s jej úbohými slúžkami, Janka 

a Marienku i s Ježibabou, zombíkov, psychiatriu s „normálnymi“ pacientmi a mnohé iné 

strašidlá, pri pohľade na ktoré vám naskočili zimomriavky. Ľudia, ktorí čakali pred školou, 

kým to všetko uvidia, mohli svoje čakanie využiť popíjaním teplého čaju a sledovaním 

strašidelného filmu. Všetci odchádzali domov plní nezabudnuteľných a neopakovateľných 

zážitkov.  

Napísali o nás a Strašidelnej škole aj v Piešťanskom denníku: 

Nad Rakovicami sa vznášal tmavý súmrak. Na šibenici sa hompáľal obesenec. Z otvorených oblokov 

školy sa ozývali strašidelné výkriky. V hlahole zvonov, ktoré zvolávali ľudí na večernú omšu, bolo vo 

štvrtok 30. októbra niečo nástojčivé, čo pripomínalo výjavy z anglických hororov. Vstúpili sme do 

školy zadným vchodom. Z tmy vystrčila hlavu príšera. 
http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/spravy/region/pred-rakovickou-skolou-sa-hompalal-obesenec-19189/ 

Pripravila: Alexandra Duračková, 9. ročník 

Imatrikulácia prváčikov 
20. novembra 2014 sa na našej škole konala už tradičná imatrikulácia prvákov. Naša škola sa 

vtedy zmenila na jedno včelie kráľovstvo. Osemnástich prváčikov uvítal v novom školskom 

prostredí pán starosta Dušan Daloš ako kráľ celých Rakovíc, za právoplatných žiakov ich 

pasoval pán riaditeľ Mgr. Pavol Krátký, ktorý predstavoval kráľa včelieho úľa a včeľou 

kráľovnou bola ich triedna pani učiteľka, Mgr. Martina Böhmová. Celý program organizovala 

vedúca Centra voľného času – teta Katka. Deti mali pripravený program, s ktorým im 

pomáhalo aj niekoľko včeličiek, niektoré žiačky ôsmeho a deviateho ročníka. Deti najprv 

skladali obrázok včielky Maje, potom rátali na počítadle, potom nasledovalo pasovanie 

žiakov, ktorí dostali aj tričká a nejaké dary ako pamiatku. Nakoniec mali deti voľný program, 

tancovali a zabávali sa.   

Pripravila Veronika Zelinková, 9. ročník 

 



Balada o pokazenej hračke 
           Každé ráno slnko vstane,                                 Jedno ráno zobudím sa, 
           každú noc zas ide spať.                                    začnem hrabať v perine. 
          No pokým za zoru príde,                                  ,,Och, môj Pingu, stratil si sa?“ 
          môžem sa s hračkami hrať.                               Hneď tá radosť pominie. 
 
           No len jedna je tá pravá,                                    Behám ja po celom dome, 
           s ktorou sa ja stále hrám.                                   no Pingu sa neozýva. 
           Ktorá ma vždy, stále baví,                                 Pomaličky strácam nádej,                     
           s ktorou ja aj zaspávam.                                     slzička sa kotúľa. 
 
           Keď vám poviem jeho meno,                             Tu ho zbadám v obývačke, 
           od smiechu vás prevalí,                                     nádej znova prichádza. 
           no keď poviem jeho príbeh,                              Keď však prídem k nemu bližšie, 
           srdce sa vám zastaví.                                         je nožičkami dohora. 
                                       
                                                       
                                                 Teraz neviem, kde sa skrýva, 
                                                  či je tu a či je tam. 
                                                  Viem však jednu istú vec, 
                                                  že v srdiečku ho stále mám. 

Sára Hercegová, 6. ročník 

 

Osemsmerovka 

  J  A  B L K O H K Z B
B  M  F M A K R E E A
R  A  H R A CH U L L N  O  R  A R E B Š M E Á
S  H  S L I V K A R N

  K  U  K S Á N A N A K
Y  Ľ  I  N B Ô B G Ý Ô
Ň  A  V S Ó J A O L P  A  I  I  C U K E T A O
Č 

 

jablko, hruška, slivka, banán, čerešňa, broskyňa, marhuľa, ananás, hrach, kivi, mango, kel, 
kôpor, cuketa, sója, bôb, mak 

Sára Sámelová, 9. ročník 

 

E  R E Š Ň A S T R



Veľký Miško 
Malý Miško placho skríkol: 

„Bojím sa spať potme, 
vždy, keď sa zotmie.“ 

„Ale Miško, tmy nemusíš sa báť. 
Ukážem ti ako sa veľkým stať.“ 

„Ale ja sa veľmi bojím. Čo s tým teda urobím?“ 
„Pozri, tma je čierna farba len, 

neublíži ti a neskazí tvoj sladký sen. 
Tak povediac, i ja som sa bála 

aj stará i malá. 
Ale dedko naučil ma jeden trik. 

Nie paniku, záchvat a veľký krik, 
spomeň si na jedno želanie, 

nech ti pán Bubák zaženie trápenie.“ 
„Kto je to pán Bubák, mami?“ 

„To vedia všetky malé deti samy. 
Je to strašidielko malé, 

ale také iné, milé. 
Stráviš s ním aj pekné chvíle. 
On učí deti, ako sa tmy nebáť, 

ako sa veľkým, odvážnym stať.“ 
Natália Hasprová, 6. ročník 

 

 

Vianočná báseň  
 

Padá sniežik trblietavý,                              Vo vzduchu cítiť koláčiky sladučké, 

zvoní zvonček ligotavý.                              na klziskách sú samé deti maličké.  
Sklená guľa na strome sa ligoce,                  Všade sú len svetielka a koledy vianočné, 

každý vie, že už sa blížia Vianoce.               všetci sa už tešia na krásne chvíle spoločné. 

                       

Sára Hercegová, 6. ročník 

 
 



Vianočné tradície tak trošku inak 
V Bulharsku vianočné darčeky rozdáva Dedo Koleda v noci zo Štedrého dňa na prvý sviatok 
vianočný. Darčeky sa ale rozdávajú aj na Troch kráľov. V žiadnej bulharskej rodine nechýba 
vianočný stromček. Tradičné vianočné menu na Štedrý večer sa skladá z piatich až siedmich 
bezmäsitých jedál. Ich základom je šošovica, fazuľa, ryža a kapusta. Zo sladkého kysnutého 
cesta sa pečú kruhovité koláče podobné našim štrúdľam. Je v nich tvaroh, syr a vajcia a volajú 
ich banica.  
Na Cypre vianočné sviatky sa na Cypre slávia od 24. decembra do Troch kráľov. V týchto 
dvanástich dňoch v roku prichádzajú akísi zlí duchovia známi ako „kalikantzari“. Darčeky 
deťom na Cypre rozdáva až na Nový rok ráno Ai – Vasilis. Na štedrovečernom stole nesmie 
chýbať bravčové pečené mäso. Považujú ho za sväté a sviatočné jedlo.  
Dáni vianočné obdobie nazývajú „Oslavou sviečok“. Vianočné darčeky deťom v krajine 
rozprávkara Hansa Christiana Andersena nosí záhadný „vianočný posol“. Zaklope na dvere a 
každému dá špeciálny darček: kyticu slamienok, otep sena, obrovskú škatuľu alebo balík 
zabalený aspoň v dvadsiatich vrstvách vianočného papiera. Na štedrovečernom stole Dánov 
dominuje husacina, kačacina, bravčové pečené s červenou kapustou, teplá šunka, okorenená 
treska s reďkovkou a horúca ryža poliata studeným mliekom, pivný a pšeničný chlieb a ako 
dezert sladký ryžový nákyp so zapečenou mandľou. Kto ju nájde, dostane špeciálny darček – 
tzv. „Julemand“.  
V Estónsku patrí zaujímavým tradíciám napríklad vytváranie vianočnej koruny, ktorá 
pripomína kostolné lustre. Každý rok na Štedrý deň estónsky prezident vyhlási tzv. Vianočný 
mier a vyzve obyvateľov, aby hodovali. Na vianočnom stole Estóncov nesmie chýbať pečená 
hus alebo morka s jablkami. Ako dezert sa podávajú vianočné koláčiky posypané kakaom a 
škoricou – Pipparkogid.  
Vo Fínsku  darčeky nosí veľký Ukko. Pochádza z Laponska, kde žije na úpätí hory 
Korvatunturi so svojou ženou a množstvom škriatkov, ktorí mu pomáhajú s balením darčekov 
pre deti. Má dlhé biele fúzy, ktoré mu siahajú až po pás. Nosí červený kabátik. A veselí 
piadimužíci, ktorí ho sprevádzajú, chodia v pláštenkách lemovaných bielou kožušinou. Vo 
Fínsku sú Vianoce veľkou slávnosťou vianočného stromčeka. Vianočnému stolu dominujú 
pečené husi a moriaky.  
Vo Francúzsku je dobrým vianočným duchom Pére Noel (Otec Vianoc). Chodí vždy v 
bielom, darčeky dáva deťom do topánok a čižiem, alebo ich necháva za kachľami či pri 
kozube. Náprotivkom Péra Noela je Pére Fouettard. Ten rozdeľuje deťom buď darčeky, ak 
boli dobré po celý rok, alebo im trstenicou uštedrí pár milosrdných úderov na zadok, ak boli 
neposlušné. V menších mestách sú obľúbené „živé“ jasličky. Vianočná večera nezaprie v sebe 
zvyky povestnej francúzskej kuchyne. Nečudo, že máva i dvanásť chodov. Na stole by ste 
našli - ustrice a biele klobásy, slimáky a rybiu polievku, pečeného moriaka s gaštanovou 
plnkou a lanýžovou pastou a kurčatá so zeleninovým šalátom, paradajkami, pečenú hus na 
divoko, kaviár, údeného lososa, obaľované žabie stehienka, niekoľko druhov syrov, konfety a 
bonbóny v pestrofarebných papieroch. Na Troch Kráľov mamičky pečú na rozlúčku s 
Vianocami La Galette du Roi, veľkú tortu ozdobenú korunou vystrihnutou zo zlatého papiera.                 

                     Pripravila: Nina Valová, 9. ročník 



Pranostiky na zimu 
Tuhá zima vytrvá, keď hneď na počiatku pri severnom alebo východnom vetre silne mrzne. 
Tuhá zima bude, ak je leto vlhké a chladné a júl horúcejší než august. September je potom 
veľmi chladný. 
Studená zima a mnoho snehu prinášajú peknú jar. 
Po dlhej zime slnko ostrejšie páli ako v drieku /uprostred/ leta. 
Dlhá zima, krátke leto. 
Suchá zima, suché leto. 
Na peknú zimu, nepristavuj stodolu. 
Čím skorej sa počne zima, tým skorej i prejde. 
Keď je do polovice zimy tuhá zima, v druhej polovici treba čakať oteplenie. 

 

Pranostiky na 24. december 

 

Na Adama a Evu čakajme oblevu (oteplenie). 

Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni. 

Keď je na Štedrý večer (deň) hmla, bude plané (škaredé) počasie. 

Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa /19.3/ bude na ľade. 

Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach. 

Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať. 

Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň. 

Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí. 

Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce (ovocia). 

Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec. 

Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. 

Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine (miesto na odkladanie 

potravín, úrody) 

Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu kečku (hlavu) vám ohreje. 

Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné. 

Do Vianoc – hoj, od Vianoc – joj! 

Od Vianoc do Ducha nepúšťaj sa kožucha, a po svätom duchu zas dobre v kožuchu. 

 

Pripravila: Alexandra Duračková, 9. ročník 



Test o Vianociach 

1. Ako sa volá jedna z najznámejších vianočných piesní? 

1. Tichá noc 

2. Biela noc 

3. Mesačná noc 

2. K tradičným vianočným jedlám patrí: 

1. kapustnica a vyprážaný kapor  

2. fánky 

3. gulášová polievka a rezeň 

3. Štedrý deň slávime: 

1. 1. decembra 

2. 24. decembra 

3. 25. decembra 

4. Ako sa povedia Vianoce po anglicky?  

1. Happy 

2. Holidays 

3. Christmas 

5. Oslavujú sa Vianoce len na Slovensku? 

1. Áno, Vianoce sa oslavujú len na Slovensku. 

2. Nie, oslavujú sa všade. 

3. Sú len v Amerike. 

 

Správne odpovede: 1 a), 2 a), 3 b), 4 c), 5 b) 

Pripravila: Nina Hluzinová, 6. ročník  

 



 

 

 

Tajnička 

               
           

               
               
           

             
 

1. Najkrajší sviatok v roku. 
2. Jeme pri ňom.  
3. Čo jeme každý rok na Vianoce s medom? 
4. Horí nám na adventnom venci. 
5. Vianočná ryba. 
6. Čo máme na špičke vianočného stromčeka? 

Sára Sámelová, 9. ročník 

 

 

 

 



Vianočný super receptík  
Potrebujeme:   

Cesto – hladká múka 500g, práškový cukor 200g, sóda bikarbóna 2 ČL, vanilkový cukor 12g, 
maslo 200g, med 70g, mlieko 2 PL, rum 1 PL, vajce 2 kusy                            
Orechová griláž – vlašské orechy 400g, práškový cukor 60g, vanilkový cukor 12g, med 100g, 
maslo 130g                                                                                                                                                             
Krém – mlieko 600ml, kukuričný škrob 70g, hladká múka 60g, citrónová šťava 2 PL, 
vanilková aróma                    
Postup:  V miske zmiešame múku, cukor, jedlú sódu. Primiešame rozpustené maslo, med, 
mlieko, rum a vajcia. Vymiesime hladké cesto, ktoré dáme na 20 minút zachladiť, aby sa s 
ním lepšie pracovalo.  
Počas chladenia cesta pripravíme orechovú griláž. Na panvicu dáme najemno nasekané 
orechy s cukrom a vanilkovým cukrom. Pridáme maslo a med. Za stáleho miešania 
zahrievame na mierom ohni, pokiaľ sa maslo a med nerozpustí a cukor nezačne zľahka 
karamelizovať a následne odstavíme z ohňa.  
Zachladené cesto rozdelíme na dve rovnaké časti, rozvaľkáme ich a prenesieme na plech 
vystlaný papierom na pečenie. Ak sa cesto pri prenášaní na plech potrhá, nevadí, na plechu ho 
rukami pospájame. Prvý plát vložíme do rúry a pečieme pri teplote 200°C asi 8 minút, pokiaľ 
nezačne plát zlatnúť. Kým sa prvý plát pečie, na druhý rozvaľkaný plát na plechu rovnomerne 
nanesieme orechovú griláž a tiež ho upečieme. V troche studeného mlieka si rozmiešame 
kukuričný škrob, múku a prilejeme k vriacemu mlieku. Za stáleho miešania uvaríme hustú 
kašu. Do teplej kaše vmiešame citrónovú šťavu a vanilkový extrakt. Za občasného miešania 
necháme vychladnúť. V miske vymiešame zmäknuté maslo s cukrom. Postupne k maslu 
primiešavame vychladnutú kašu. Na plát bez griláže rovnomerne rozotrieme krém a ten 
prikryjeme plátom s grilážou.  
Zákusok dáme do chladničky a po stuhnutí podávame. DOBRÚ CHUŤ !  

 

Pripravila: Veronika Zelinková, 9. ročník 



Vtipy, vtipy, vtipy... 
 

Dve blondínky sa túlajú po lese asi štyri hodiny, zrazu jedna povie: „Ja 

som už unavená, kašlime na to, zoberme aj neozdobený.“   

Dva kapry plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: „Ešte stále si myslíš, že nás 

chcú iba okúpať?“ 

Rozprávajú sa dve babky: „Počuj ten môj starý somár sa ma opýtal, že či sa nejdem 

pozrieť, že ide robiť živý betlehem. Tak som sa ho opýtala: „Čo taký starý somár 

môže robiť v živom betleheme?“ A on: „Ako si uhádla, že somára idem robiť?“ 

Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. Američan hovorí: "Vidíte to červené Ferrari?" 
Ostatní: "Hm, dobré." 
"No, tak také som dostal na Vianoce." 
Rus hovorí: "A vidíte to zelené Porsche?" 
Ostatní: "Tiež dobré." 
Rus: "Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja."  
A Slovák: "Vidíte to Infiniti G35 GTO?" 
Ostatní: "Nádhera!" 
"Tak takej farby som dostal menčestráky." 

Pripravila: Nikola Kukučová, 9. ročník 

 

Slovensko-japonský slovník 
 

Nervozita – Hisaki     Čudák - Haraši-mu 
Rádio Expres - Ta-hiti    Zamestnanec - Pako-Maka 
Smädí ho - Ta-Ho-Suši    Ignoruje - Ma-Na-Haku 
Zima - Sa-Kuri     Pes - Šika-Muri 
Krčmár - Šidi-Lidi     Krčmárka - Šidi-Taki                          
Riaditeľ - Ja-Pan 

Pripravila: Sára Hercegová, 6. ročník 



Vyfarbi si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ešte stále je čas napísať Ježiškovi! 

Ak máš nejaké tajné túžby a prianie,  

tento papier je tu pre Teba. 

Nezabudni ho dať tým, ktorých môže zaujímať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianoce sú tam, kde nikto neplače, 

Vianoce sú tam, kde voňajú sladké koláče. 

Vianoce sú s ľuďmi, ktorých ľúbime, 

ale aj s tými, na ktorých myslíme.  

 

Vezmi dnes sviečku do dlaní, 

zašepkaj tisíc želaní, 

pozri sa hore do neba, 

svieti tam hviezda pre teba. 

V jej svetle svet sa ligoce, 

prajeme vám nádherné Vianoce. 

 

 

 

 

 

Vaša redakčná rada 


