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Milí čitatelia Školských novín! 

 

Tak, je to tu. Určite si rovnako ako my hovoríte, ako rýchlo ten rok ubehol. Áno, 
Vianoce sa opäť blížia. Blížia sa neskutočne rýchlym krokom, už sú skoro s nami, všetci ich 
chceme s nedočkavosťou privítať, pretože, povedzme si úprimne, určite máme všetci radi 
Vianoce. Je to predsa čas, ktorý trávime spolu a užívame si každú minútu. Vianoce prinášajú 
radosť mnohým ľuďom. Ale nie iba kvôli darčekom. Vianoce sú aj o darčekoch, ale 
najdôležitejšia a najhlavnejšia podstata Vianoc je, že v tento krásny čas sme všetci spolu. Deti 
sa radujú zo zdobenia stromčekov, z pečenia vianočných maškŕt pri spievaní vianočných 
piesní. Rodičom sa vyčarí úsmev na tvári, keď sú spolu s rodinou a môžu si oddýchnuť 
a vychutnať všetok čas, ktorý darujú svojim blízkym a prežiť s nimi krásne chvíle. Starí 
rodičia sa tešia na svoje vnúčatá, na ich veľké úsmevy a trblietky v očiach. Nezabúdajme 
však, že spolu s príchodom Vianoc sa tešíme aj z nového čísla našich Školských novín, ktoré 
vám, dúfame, spríjemní tieto vianočné sviatky svojím obsahom. Dočkáte sa mnohých 
zaujímavostí, zhrnieme vám aktivity na našej škole. Môžete sa tešiť aj na vianočné 
vyfarbovanie a rôzne iné veci, ako vtipy a podobne. Ale nebudeme vám už toľko prezrádzať,  
tak radšej otočte stránku a vrhnite sa do čítania. Ale ešte predtým vám chceme popriať 
nádherné prežitie Vianoc. Dúfame, že si vychutnáte každú sekundu tohto nádherného času 
a užijete si spoločné chvíle so svojou rodinou.  

Prajeme krásne vianočné sviatky! 

    

                                                                                                         

                                                                                                                Vaša redakčná rada 

 

Členovia redakčnej rady: 

Ema Hazuchová  5. ročník 

Soňa Bublávková  5. ročník 

Lívia Ruľáková                      9. ročník 

Eleni Kepková                      9. ročník 

Tatiana Minarčíková  9. ročník 

PaedDr. Denisa Benedikovičová 

 

 



Aktivity a akcie našej školy v skratke 
September 

Dyniáda – v našej škole nie je nuda 

Európsky deň jazykov 

Október 

Festival zdravia 

Beh Márie Zavarskej 

Chemická show 

Čítame s radosťou a pre radosť 

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi (8. a 9. ročník) 

Strašidelná škola 

November 

Exkurzia do stolárskej firmy Lindner Mobilier Madunice 

Testovanie 5-2017 

Imatrikulácia prvákov 

Olympiáda z anglického jazyka 

Komparo – testovanie deviatakov 

Majstrovstvá okresu vo florbale 

Majstrovstvá okresu v streľbe družstiev a jednotlivcov.  

Rakovickí šplhúni – súťaž v šplhu na tyči  

December 

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí 

Vianočný turnaj v stolnom tenise 

Stretnutie s Mikulášom 

Mikulášska diskotéka 

Pytagoriáda – matematická súťaž 

Vianočné trhy a Vianočná akadémia 

 

 

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

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

 

http://www.zssmsrakovice.edupage.org/


Strašidelná škola 
Presne tak, ako každý rok, sme sa dočkali našej obľúbenej Strašidelnej školy. A tento rok to 

bola hotová „pecka“! Všetci si to poriadne užili, zabavili sa, ale aj naľakali. Vystrašené 

výrazy sme videli vychádzať zo stanoviska chirurgie, kde sme sa všetci poriadne báli. Upíri 

a ich cesnak, panovníčka Báthoryová so svojimi sluhami, kanibali, ktorí si nás chceli všetkých 

vychutnať a rodina Adamsovcov – nič nechýbalo. Strašidelná škola je každým rokom 

strašidelnejšia a zábavnejšia. Objavili sa aj nové strašidlá, ale aj sprievodcovia, ktorí nás desili 

a sprevádzali po celej škole. Aby si to celé vychutnali aj naši najmenší, dočkali sa vodníkov 

a ich zábavných hier, Janka a Marienky a samozrejme aj ježibaby, ktorá si ich chcela 

vychutnať a nechať si ich, ale všetci našťastie úspešne prešli všetkými prekážkami, ktoré im 

bránili v úteku a pokračovali ďalej. V Čarodejníckej škole sa ľudia naučili rôzne zaklínadlá 

a čary, v pekle sa poriadne vybláznili s čertmi a nechýbali ani mŕtve nevesty s ich tancami 

a tragickými príbehmi. Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie. Ponúknuť ste sa mohli 

našimi krvavými pečenými prstami. 

Určite sme aj tento rok mali veľký úspech, veľmi sme si to užili a zabavili sa.   

                                  Pripravila Eleni Kepková, 9. ročník 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Ema Hazuchová. 5. ročník 

 

Vianočná akadémia 
 

V období pred Vianocami sa v našej škole koná tradičná Vianočná akadémia. Nebolo to inak 
ani v tomto roku. 16. december sa v našej škole niesol v duchu vianočnej nálady. Pre rodičov 
a žiakov boli pripravené vianočné trhy, na ktorých si mohli kúpiť rôzne vianočné dekorácie, 
ozdoby, medovníčky a tiež mohli ochutnať aj vianočný punč. O druhej hodine začal vianočný 
kultúrny program, ktorý pripravili žiaci školy, ale aj naši najmenší, detičky z materskej školy. 
Pri príprave programu spolupracovali so svojimi pani učiteľkami a s vedúcimi záujmových 
útvarov. V programe mohli všetci prítomní vidieť folklórne a orientálne tance, pásmo scénok 
a piesní s vianočnou tematikou, vystúpenie členov Dramatického krúžku a krúžku Hráme 
a spievame s gitarou. Milým rozptýlením boli veselé tanečné vystúpenia žiakov 2. ročníka 
a detí zo záujmového útvaru Materáčik. V závere programu sa prítomným prihovoril pán 
riaditeľ a všetkým zaželal príjemné vianočné sviatky. 

 
 
 
 



ZASMEJ SA NA VIANOCE  

�

RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA 
 
Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 2 až 5 litre rumu 
Postup: zoberece čokoladovu figurku, odkrucice jej hlavku, dolejece rum a možece takoj 
konzumovac. 
A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty... 
 
"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán Novák. "Manželka chce, aby som 

jej pomohol s vianočným upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. "Vedel som, že je na vás spoľahnutie." 

Muž vyberá vianočný darček: "Máte niečo lacné, užitočné a pekné?" 
"Čo poviete na tieto vreckovky," ukazuje ochotne predavačka, "pre koho to chcete?" 
"Pre manželku." 
"Tak to bude určite prekvapená." 
"To áno," súhlasí muž, "ona myslí, že dostane pod stromček kožuch!" 

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?" pýta sa Jožko otca. 
"Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?" 
"No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a chce tretiu splátku." 

 

"Každý rok k nám na Silvestra chodí svokra, ale tento rok asi urobíme konečne 
výnimku!" 
"Akú?" 
"Pustíme ju dovnútra!" 

Zákazníčka: "Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu, ktorá by zvýraznila jeho 
oči." 
Predavačka: " Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju treba dobre zatiahnuť." 

„Sranda	musí	byť,“	povedal	Ježiško	a	nerozdal	darčeky.	

Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček. 
Chcel by som: sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, kolieskové korčule, 
tablet, nový LCD televízor, mp3 prehrávač, snowboard s výbavou, notebook, playstation, 
nové hodinky, autíčko na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry do počítača... a veľa iných vecí,  
ale keďže som veľmi skromný, tak tie ďalšie už nemusia byť. 
 
                                                                                              Pripravila Eleni Kepková, 9. ročník 



VYZDOB SI VIANOČNÝ STROMČEK 
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Porekadlá a príslovia, aké nepoznáte.  

 

Koho nešťastie prenasleduje, ten si ešte aj v nosovej dierke prst zlomí. 

Aby si ty mňa nezjedol, zjem ja teba. 

Chod sa pozrieť do zrkadla, uvidíš tam čerta.  

A čo by sme nepili, však sme z jednej dediny. 

Ak je niekto mŕtvy, je to nadlho. 

Ak nemáte šťastie a podnikáte s rakvami, nikto nezomrie. 

Blchy kŕmi a slonov necháva dochnúť. 

Hoc sa krčíme, predsa trčíme. 

I bohatý dve má v nose dierky. 

 

Hádanky  

 

Má to štyri nohy, 
veľké brucho plné peria,                 (oľptse a rpiean) 
a nie je to ani vták, ani zviera. 

 

Keď ja idem, aj on ide,                     (ňite) 
keď ja stojím, aj on stojí. 
      Pripravila: Tatiana Minarčíková, 9. ročník 
 



 
SUDOKU PRE DETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nájdeš medzi Mikulášmi ovečku? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snehuliaci 
 
Deti postavili v parku veľa snehuliakov. Čiarou spoj rovnaké snehuliaky a vyfarbi ich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Všetkým čitateľom Školských novín 

prajeme krásne vianočné sviatky 

a v novom roku 2018 

veľa zdravia, šťastia 

a úspechov v škole. 

 

Vaša redakčná rada 

 


