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Milí čitatelia Školských novín! 

 

Asi už viete, čo nás, žiakov aj učiteľov, všetkých čaká. Samozrejme, sú to prázdniny! 

Prázdniny, ktoré odštartujú koniec školského roka. Určite sa spolu s nami nemôžete dočkať, 

pretože, kto by sa netešil na všetok ten voľný čas, zmrzlinu a bazén, teplé počasie a hlavne 

každý deň bez školy?                           

Žiaci a učitelia už rátajú dni do konca školského roka. A keď už konečne zazvoní zvonček 

v škole poslednýkrát, žiaci sa bez váhania rozbehnú von, plní elánu a radosti, pretože, 

povedzme si pravdu, nikto by asi nechcel zostať v škole, keď je vonku krásne a môže byť so 

svojimi najbližšími, však? Aj keď sa blížia prázdniny, nemôžeme zabudnúť na školu. Pre 

dobrý pocit z toho, že sme cez prázdniny neohlúpli, si môžeme prepočítať pár matematických 

príkladov, slovných úloh a pod. Alebo, zábavnou formou si môžeme vylúštiť sudoku, 

bludisko, hádanky na ďalších stránkach, pretože, ako už isto viete, spolu s prázdninami 

a vysvedčeniami k Vám pravidelne prichádza aj školský časopis. V tomto čísle si môžete 

prečítať množstvo vtipov, hádaniek, taktiež veľa zaujímavostí a množstvo iného. Dúfame, že 

si toto číslo užijete spolu s prázdninami, ktoré sú k nám bližšie každým dníčkom. Želáme 

Vám príjemné prežitie letných prázdnin!  

 

    

                                                                                                 Vaša redakčná rada 

 

Členovia redakčnej rady: 

 

Ema Hazuchová 5. ročník  

Soňa Bublávková 7. ročník  

Lívia Ruľáková 9. ročník  

Eleni Kepková 9. ročník  

Tatiana Minarčíková 9. ročník  

PaedDr. Denisa Benedikovičová 

 

 

 

 



Aktivity a akcie našej školy v skratke 

Február 

Karneval 

Lyžiarsky výcvikový kurz  

Marec 

Hollého pamätník – súťaž v prednese poézie a prózy 

FLORBAL CUP 

Majstrovstvá školy vo vybíjanej 

Apríl  

Deň otvorených dverí v prvom ročníku pre deti z MŠ      

Zápis do prvého ročníka 

Super Mikro kvíz 2018 – Dominik Ruľák, Lívia Ruľáková, Lukáš Nesteš získali 1. miesto  

Škola tancom, Playback show 

Máj 

Rakovický škovránok 

Beseda s Danielom Hevierom 

Deň matiek 

Zázračný oriešok – návšteva Mestskej knižnice v Piešťanoch 

Jún  

Športová olympiáda 

Výlet do Bratislavy – 3. a 4. ročník 

Výlet do Aurélia v Bratislave – 6. a 7. ročník 

Výlet na Červený Kameň – 1. a 2. ročník 

Cesta do rozprávky 

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/


Zápis prvákov 
 
Budúcich prvákov v deň zápisu privítali starší spolužiaci, ktorí pre nich s „tetou Katkou“ 

pripravili bohatý program plný zábavných úloh v rozprávkovom duchu. Pod dohľadom 

„myšiek“ museli předškoláci dokázať, že vedia zašnurovať topánky, zapnúť a navliekať 

gombíky, určiť základné farby, uložiť si pomôcky do peračníka, určiť veľkosť, přiradit počet 

predmetov k číslici, pomenovať obrázky a rozlíšiť začiatočnú hlásku, niektorí zvládli aj 

priradiť správne písmenko, orientovať sa v priestore a poznať pojmy vľavo, vpravo, hore, 

dole, vystrihnúť jednoduchý tvar. Kým deti statočne zdolávali pripravené úlohy, rodičia pod 

vedením p. uč. Mgr. Krátkého a p. uč. Mgr. Ďurišovej vypĺňali Zápisný lístok a Dotazník a 

dostali odpovede na prípadné otázky. Budúci prváci ukončili svoj veľký deň pod vedením  p. 

uč. PaedDr. Arbetovej a Mgr. Böhmovej, s kterými vyplnili pracovný list, vyskúšali si prácu 

na interaktívnej tabuli a dostali zaslúženú odmenu za svoju prvú veľkú skúšku. 

                                                                    Mgr. Martina Böhmová   

 

VYLÚŠTITE SI SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 

V  piatok 01. júna 2018 sa uskutočnila už po 43-krát tradičná Športová olympiáda  v areáli 

Základnej školy s materskou školou Rakovice. Táto športová slávnosť prebiehala 

v radostnom, športovom a detskom duchu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. 

     Presne o ôsmej hodine ráno si triedy zoradené do jednotlivých štátov so svojimi vlajkami 

nastúpili pred vchod našej školy a za rytmu Olympijskej hymny pochodovali na školské 

ihrisko, kde už čakali hostia na slávnostné otvorenie tohtoročnej olympiády. Na otvorenie 

olympiády nás prišli povzbudiť starosta obce Borovce – pán Ivan Šiška a samozrejme starosta 

obce Rakovice – pán Dušan Daloš. Ako každý rok, nechýbali ani naši najmenší spolužiaci zo 

škôlky so svojimi pani učiteľkami. Na úvod žiaci deviateho ročníka slávnostne vytiahli 

olympijskú vlajku a zapálili olympijský oheň. Po slávnostnom otvorení olympiády sa žiaci 

spolu s pedagógmi presunuli na veľké ihrisko uskutočniť prvú športovú disciplínu – 

vytrvalostný beh.. Po tomto namáhavom športovom výkone žiaci všetkých troch kategórií 

šprintovali už v areáli školy. 

     Po vyčerpávajúcich behoch sa deti podľa kategórie rozdelili k jednotlivým disciplínam – 

hod kriketovou loptičkou a granátom, skok do diaľky a preťahovanie lanom.   Ako to už na 

všetkých olympiádach chodí, víťazi boli odmeňovaní medailami,  diplomami vecnými 

cenami.  Na našej tomu nebolo inak. Žiaci z každej kategórie z jednotlivých športových 

disciplín si prví traja zaslúžili diplom a tradičné ocenenie – zlatú, striebornú a bronzovú 

medailu (dar Obecného úradu Rakovice). I tento rok sme vyhodnotili najlepších športovcov, 

ktorí dostali vecné ceny.  Najlepšími športovcami sa stali – Sofia Bolješiková a Michal 

Adamčík (obaja mali po 4 zlaté medaily) – žiaci 3. ročníka.  Na olympiáde boli vyhlásení aj 

Miss a Mister Olympia Rakovice 2018. Miss Olympia sa stala Lívia Ruľáková a Mister 

Olympia bol Dominik Ruľák.     

        Mgr. Ján Jankech (upravené) 

 

 

 

 

 

 



Legenda o sv. Jozefovi 

     Bolo raz veľmi chudobné mestečko, v ktorom žili veľmi chudobní ľudia. 

Toto mesto sa volalo SMÚTKOVCE. Zo všetkých strán bolo obklopené horami. 

Ľudia, ktorí tu žili, hovorili, že toto mesto je nedobytné. Raz ráno, keď vyšlo 

slnce, tak toto mestečko napadli zbojníci. Zbojníci chceli od nich ich posledné 

mince, a keď ich im nedajú, tak ich všetkých zabijú a zbúrajú im mesto. Hneď 

ako to dopovedali, tak na bielom koni prišiel Jozef, ktorý mal na sebe brnenie 

a v ruke držal striebristý meč. Keď ho zbojníci zbadali, vrhli sa na neho. Jozef 

mal v sebe takú silu, že ich všetkých premohol. Vytasil meč a všetci zbojníci 

onemeli. Jozef po mestečku cválal na koni pomedzi chudobných a rozdával im 

mince z mešca. Nemí zbojníci slúžili chudobným ľuďom. Po tejto udalosti si 

obyvatelia sv. Jozefa zvolili za vládcu mestečka. 

Janko Drahovský, 5. ročník 

Zbojníkova premena  

Za horami a dolami, kde sa piesok lial a voda sypala, žil bohatý zbojník, ktorý večne zbíjal 

ľudí. A ako sa hovorí: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto,“  takto zastihol osud aj zbojníka. 

Raz,  keď sa tadiaľ prechádzal sám kráľovič, chcel si zbojník už na neho kyjak chystať, no 

zrazu zahrmí a začne sa blýskať, príde zlá čarodejnica a vraví: „Osud ťa zastihol za toto tvoje 

večné zbíjanie, budeš musieť pykať!“ „Ráno sa zobudíš so somárskymi ušami na hlave.“ 

Zbojník nestihol ani vydýchnuť a po čarodejnici nebolo ani stopy. A tak tri dni a tri noci 

chodil zbojník so somárskymi ušami na hlave a čakal, či sa mu niečo neprišťastí. Keď už 

nevedel, čo robiť,  nevedno skadiaľ, zjavil sa tu starček „Pán Boh daj šťastia,“ vraví zbojník.  

„Pán Boh daj aj tebe synu.“ „A či by ste vari nemali pre mňa jednu radu, ako sa zbaviť týchto 

somárskych uší?“ „Jednu by som pre teba mal, ľudí ktorých si pozbíjal, tým už život nevrátiš, 

ale môžeš toto všetko zlo napraviť tým, že tieto hriechy oľutuješ a všetko svoje pozbíjané 

bohatstvo vrátiš ľuďom dvojnásobne.“ „Nedbám,“ vraví zbojník. A tak všetko svoje 

bohatstvo, ktoré zbojník mal, vrátil ľuďom dvojnásobne, a keď aj oľutoval,  somárske uši  mu 

zmizli a stal sa z neho dobrý človek. Hovorí sa, že dodnes tento premenený zbojník chodí po 

kopcoch a dolinách  a pomáha ľuďom, ktorí sú v núdzi... 

 

Klára Bednárová, 5. ročník 

 



Ako dobre vieš po anglicky?  

Zvládneš odpovedať na tento jednoduchý kvíz? 

 
Nohy sa povedia: 

1. Eyes 

2. Arms 

3. Legs 

Prst sa povie:  

1. A mouse 

2. A finger 

3. A hand 

Kvet sa povie: 

1. A flower 

2. A lamp 

3. A tree 

Ľahké?? Skúsime vety! 

„It is a sunny day,“ znamená: 

1. Je slnečno. 

2. Je slnečný deň. 

3. Svieti slnko. 

„Nice to meet you,“ znamená: 

1. Teší ma. 

2. Rád ťa opäť vidím. 

3. Opäť sa stretávame. 

Ako sa povie „Rád sa učím angličtinu“? 

1. I like English. 

2. I like learning English. 

3. I can speak English. 

Ako sa povie „Rád ťa vidím“? 

1. I am glad to see you. 

2. I see you. 

3. I would like to see you. 

( Výsledky: 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ) 

 Pripravila Eleni Kepková, 9. ročník 



Letné hry pre viac hráčov 

 

Abeceda: Hráči vedú rozhovor na danú tému pod podmienkou, že musia 

začínať každú vetu písmenami abecedy v poradí. 

 

Párty: Jeden z hráčov usporadúva „párty“ a musí hádať, koho napodobňujú 

ostatní hráči. 

 

Preklad: Jeden hráč si vymyslí tému, nikomu ju nepovie a vymyslenou rečou sa 

danú tému pokúsi opísať. Môže pri tom čokoľvek napodobňovať, vydávať divné 

zvuky, aby tému vystihol. Ostatní hráči sa jeho „zvláštny jazyk“ a danú tému 

snažia preložiť. Na konci hry hráč prezradí, o čom hovoril. 

 

Iba otázky: Hráči vedú rozhovor na danú tému, ale môžu si navzájom 

odpovedať iba otázkami. Hráč, ktorý sa pomýli a nepoužije otázku, vypadne. 

 

Posledné písmeno: Hráči vedú dialóg na danú tému, ale v poradí musia začať 

novú vetu posledným písmenom posledného slova v poslednej vete. 

 

Čelovka: Na papierik každý napíše meno nejakej postavy, celebrity, spolužiaka, 

kohokoľvek. Navzájom si ich nalepia na čelo, bez toho aby vedeli, aký papierik, 

s akým menom majú na čele. Pomocou otázok na „áno/nie“ sa snažia uhádnuť 

správnu osobu. 

 

Pripravila Eleni Kepková, 9. ročník 

 

 



Dokážeš sa dostať na koniec bludísk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaujímavé otázky 

 

Koľko detí má muž, ktorý má desať synov a každý syn má ešte sestru? 

 

Francúzsky Boeing 747 havaruje na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom. 

Na palube je 150 Francúzov a 200 Belgičanov. Kde budú pozostalí pochovaní? 

Vo Francúzsku alebo v Belgicku? 

 

Ktorá hora bola najvyššia na svete predtým, ako bol objavený Mount Everest? 

 

Keď máte iba jednu zápalku a vojdete do tmavej miestnosti, kde je olejová 

lampa, noviny a drevo - čo zapálite ako prvé?  

 

Farmár má 17 oviec. Všetky okrem deviatich zomrú. Koľko ich má teraz? 

 

Zuzkin bungalov je ladený do ružova. Jej lampy, steny, koberce, stropy a všetko 

ostatné je ružové. Akú farbu majú jej schody?  

 

Keď páv pána Emila znesie vajíčko na pozemku pána Karola, kto je rávoplatným 

majiteľom vajíčka?  

 

Muž opustil hotel a vyrazil na parkovisko. Bez akéhokoľvek pomocného svetla, 

mesačného a pouličného svetla videl svoje čierne auto na sto metrov. Ako je to 

možné?  

 

 Ak zomrie nočný strážnik počas dňa, dostane dôchodok? 

 

Pripravila Eleni Kepková, 9. ročník 

 



Zasmejme sa 

Učiteľ: „Trieda. Ak vám dám 2 mačky a ďalšie 2 mačky a ďalšie 2, koľko by ste mali?" 

Jožko odpovedá: „Sedem." 

Učiteľ: „Nie, pozorne počúvaj... Ak ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve ďalšie, koľko 

by si mal?" 

Jožko: „Sedem." 

Učiteľ: „Dovoľte mi, aby som vám to povedal inak. Ak ti dám dve jablká a ďalšie dve jablká 

a dve ďalšie, koľko by si mal?" 

Jožko: „Šesť." 

Učiteľ: „Dobre, teraz, keď ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve ďalšie, koľko by si 

mali?" 

Jožko: „Sedem!" 

Učiteľ: „Jožko, odkiaľ máš tých sedem?!" 

Jožko: „Pretože už mám jednu mačku!" 

 

Príde chlap do vinohradu a spýta sa: „Nemáte náhodou fit loptu"? 

„Nie, my nepredávame fit lopty, my sme vináreň. A nechceli by ste víno?" 

„Dám si, ale pánboh mi je svedkom, že som chcel cvičiť." 

 

Idú školáci na výlet a pokazí sa im autobus. Nahnevaný vodič vyjde z autobusu a opravuje.  

O 5 minút príde Jožko a hovorí: „Pán vodič, ja viem čo s tým je." Vodič: „Ale čo by si ty 

vedel, padaj do autobusu!"  

O ďalších 5 minút príde Jožko a hovorí: „Pán vodič, ale ja naozaj viem, čo s tým je!" 

Nahnevaný vodič so zamasteným čelom naňho zvrieskne: „Švihaj, do autobusu čo by si ty 

vedel!"  

O 10 minút príde Jožko a hovorí: „Pán vodič, ale ja naozaj, naozaj viem, čo s tým je!"  

Vodič: „No, tak mi to povedz!" 

Jožko: „Je to pokazené." 

 

Nájdi 5 rozdielov 

 

 

 

 

 

 

Pripravila Tatiana Minarčíková, 9. ročník  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselé prežitie letných prázdnin 

Vám želá 

 Vaša redakčná rada 

 

 



 

 

 


