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Úvodník 

 Prvýkrát v tomto školskom roku 2013/2014 sa Vám prihovárame 

prostredníctvom školského časopisu Raketa. Pokúsime sa Vám priniesť 

množstvo zaujímavostí zo života našej školy i mimo nej. 

 Naša škola sa rok čo rok zapája do mnohých akcií a súťaží 

organizovaných pre všetkých žiakov ZŠ. 

 Raketa Vám prinesie prehľad aktivít a súťaží organizovaných na 

primárnom i sekundárnom stupni našej školy. Môžete si prečítať 

rubriky, ktoré pre Vás pravidelne pripravujú členovia redakčnej rady 

a samozrejme, v časopise nájdete práce žiakov, ktorí pravidelne 

prispievajú do  časopisu vlastnou tvorbou, za čo všetkým ďakujeme 

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

 Čítajte Raketu, je to časopis pre Vás a o Vás...! 

 

                                   

 

                                         Ďakujeme . . . 

 

 

 

 

 

Členovia redakčnej rady: Mgr. Katarína Búcorová, Eduard Piovarči, Marek Upohlav
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September: 

27. 9. Európskych deň jazykov –European day of languages 

V tento istý deň 27. 9. boli naši žiaci z druhého stupňa na športovej 

súťaži „Cezpoľný beh“ v Hrnčiarovciach. 

Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 21. mieste: 

                                  Andrej Vranka (9. roč.) 

                                  Kristián Králik (9. roč.) 

                                  Slavomír Billa (8. roč.) 

Najlepší čas mal Andrej Vranka 14:01,1 min., z 95 súťažiacich sa 

umiestnil na 54. mieste. 

Družstvo dievčat: Patrícia Bojdová (9. roč.) 

                               Karolína Fábryová (8. roč.) 

                               Gabriela Billová (7. roč.) 

Najlepší čas mala Patrícia Bojdová 14:04,6 min., z 83 dievčat sa 

umiestnila na 58. mieste. 

 

Október: 

2. 10. Tematický deň „Boj proti obezite“ 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

18. 10. Deň zdravej výživy  

 V rámci environmentálnej výchovy sa konal tematický deň 

s názvom „Žijeme a rastieme zdravo“. Žiaci pod vedením svojej triednej 

učiteľky pripravovali skvelé a zdravé jedlá. Cieľom tejto akcie je spestriť 

žiakom vyučovací proces, upevňovať vzťahy v triede a vzťah ku škole 

a vypestovať u žiakov zdravý životný štýl. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18. 10. Celoštátna postupová súťaž „Coca – cola školský pohár“ – súťaž 

žiakov vo veľkom futbale ZŠ. 

Turnaja sa zúčastnilo šesť ZŠ a to: Výčapy - Opatovce, Čakajovce, Zbehy, 

Lužianky, Nitra – Tulipánová. Organizátorom bola ZŠ Výčapy – 

Opatovce. Odohralo sa 10 zápasov systémom každý s každým. Boli to 

vyrovnané zápasy, ale víťaz môže byť len jeden. Postup si vybojovala ZŠ 

Nitra – Tulipánová. 

Našu školu reprezentovali: Slavomír Billa, David Minár, Michal Urbaník, 

Marek Karas, Kristián Králik, Andrej Vranka, Peter Žarnovičan, Nikolas 

Koller, Stanislav Billa, Nikolas Rafael, Branislav Vőrőš, Norbert Biháry, 

Zsolt Varga, Samuel Maťo. 

Okrem náročného športového dňa sme prežili, sme získali nové športové 

skúsenosti i dobré priateľstvá. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

19. 10. Vystúpenie žiakov 3. a 4. ročníka v kultúrnom dome Lužianky  

„Rok na Dedine“. 

 

 

 

 

 

  

22. 10. Pasovačka prvákov 

Pre žiakov prvého ročníka pripravila ich triedna učiteľka Mgr. Lucia 

Zahoranová zaujímavé podujatie – pasovačku prvákov. Čakal ich pestrý  

a namáhavý deň. Splnením všetkých úloh mohli byť prváci pasovaní 

pani učiteľkou,  za „platných  prvákov“ – žiakov našej školy. Hosťami 

boli škôlkari, ktorí prišli v sprievode pani učiteľky Márii  Minárovej. 

 

25. 10. Jesenné upratovanie v okolí našej školy 

Aj my vieme pracovať, a preto vždy pridáme ruku k dielu pri jesennom 

upratovaní. A takto sa nám darilo . . .  

 



 

 

 

  

 

 

 

24. 10. Regionálna súťaž v malom futbale žiakov o „Čakajovský pohár“ 

Organizátorom bola ZŠ s MŠ Čakajovce.  

Súťaže sa zúčastnili tieto ZŠ: ZŠ s MŠ Lužianky, ZŠ Výčapy – Opatovce, 

ZŠ Zbehy. 

Súťaž sa uskutočnila turnajovým spôsobom na multifunkčnom ihrisku. 

Žiaci našej školy sa umiestnili na 3. mieste. Za najlepšieho strelca bol 

vyhlásený Slavomír Billa, ktorý bol ocenený pohárom. 

Našu školu reprezentovali: Slavomír Billa, David Minár, Marek Karas, 

Kristián Králik, Andrej Vranka, Peter Žarnovičan, Stanislav Billa, 

Norbert Biháry, Nikolas Koller, Zsolt Varga.  

Bol to pekný športový deň! 

  

 

 

 

 

 

 



28. 10. Medzinárodný deň školských knižníc 

Počet účastníkov: 89 

Téma:  „Brána do života.“ 

Naše heslo: „Knihy sú prameňom múdrosti a múdrosť je bránou do života.“ 

Prvú hodinu sa konalo  

„Stretnutie v školskej knižnici“,  

kde si žiaci spolu čítali. 

Počas druhej hodiny sa zbierali 

 „ Vedomosti o knihách“. 

Tretia hodina bola „Hodina tvorivosti“                                                                       

Hodina tvorivosti, pracovitosti a osobnej                             

zaangažovanosti žiakov.  Žiaci sa rozdelili                                                                      

podľa tried a v rámci medzipredmetových                                                               

vzťahov im boli zadané tvorivé a praktické úlohy.   

Nakoniec tohto krásneho podujatia sme prezentovali vytvorené diela.  

  

 

 

 

 

 

 

November: 

Dňa 13.11. sa naši piataci zúčastnili testovania piatakov. V tento istý deň 

sa žiaci 6.-9. ročníka zúčastnili interaktívnej výstavy prírody, vedy 



a techniky, ktorá sa konala v obchodnom centre Mlyny v Nitre. Na 

výstave ich čakali zaujímavé úlohy zamerané na logické myslenie 

a pamäť. Taktiež si žiaci zmerali svoju silu. Všetci sa výborne zabavili! 

 

Dňa 28. 11. sa konalo divadelné predstavenie v školskej telocvični 

„Pyšná princezná“. Predstavenie bolo spestrené krásnymi piesňami, 

hrou na gitare a moderným spracovaním rozprávky. Žiakom sa veľmi 

páčilo,  tlieskali a smiali sa.  

 

 

 

 

 

 

  

December: 

2. 12.  „Bajzove Zbehy“ 

Našu školu na tejto súťaži v prednese prózy a poézii reprezentoval žiak 

4. ročníka Eduard Piovarči, ktorý sa v kategórii pre 1.-4. roč. umiestnil na 

krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme! 

  

 

 

 

 

 



4. 12. „Regionálna súťaž v stolnom tenise“ 

 Na našej škole sa konal už IX. ročník tradičnej športovej akcie pod 

názvom „Regionálny stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce a 

riaditeľky školy“  za účasti 40 súťažiacich žiakov zo šiestich základných 

škôl.  

 Turnaja sa zúčastnili: ZŠ s MŠ Alekšince, ZŠ Výčapy – Opatovce, 

ZŠ s MŠ  Nové Sady, ZŠ Zbehy, ZŠ s MŠ Čakajovce a ZŠ s MŠ Lužianky. 

 V súťaži družstiev o putovný pohár vyhralo družstvo zo ZŠ s MŠ 

Alekšince. Žiaci našej školy sa umiestnili na druhom mieste. 

 V súťaži o najlepšieho hráča si vybojoval prvenstvo žiak zo ZŠ 

s MŠ Alekšince Andrej Trnka, ktorý bol odmenený za svoj výkon 

pohárom s emblémom stolného tenisu, ktorý zostáva v osobnom 

vlastníctve. 

 Náš žiak, Slavomír Billa, sa umiestnil na treťom mieste a získal 

diplom. 

 Vianočný stolnotenisový turnaj je tradíciou našej školy, kde okrem 

zápasov v duchu fair-play sa nadväzujú aj nové priateľstvá a pre žiakov 

sú to nezabudnuteľné zážitky. 

 Našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a veríme, 

že v ďalšom ročníku sa im podarí umiestniť na popredných miestach. 

Tak trénujte! 

 

 

 

 

 

 

 



6. 12. „Mikuláš“ 

 Deti sa veľmi tešili na tento deň, pretože vedeli že 6.decembra 

príde Mikuláš i do našej školy. Ráno čakalo žiakov prekvapenie 

v podobe premietacieho kina u nás v škole. Žiaci si pozreli peknú 

vianočnú rozprávku „Sobík Niko“. Po filmovom predstavení sa pobrali 

žiaci so svojimi učiteľkami do tried, kde čakali na Mikuláša. Nakoniec sa 

predsa len dočkali. Neprišiel len Mikuláš, ale i jeho pomocníčka pani 

Mikulášová.  

 Žiaci im zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a on ich potešil 

sladkosťami.  

 

 

 

 

  

 

 

9. 12. „Vianočné aranžovanie“ 

Súťaž v aranžovaní sa konala v CVČ Domino a našu školu 

reperezentovali: Karolína Fábryová (8. roč.) a Eduard Piovarči (4.roč.). 

Témou vianočného aranžovania bol „Vianočný svietnik s jednou 

vysokou sviečkou a čečinou“. Naši žiaci vytvorili krásne svietniky. 

 

 

 

 

 



10. 12. „Pytagoriáda“ 

V školskom kole tejto súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov 3.-8. ročníka. 

Úspešnými riešiteľmi sú: Eduard Piovarči (4. roč.), Adam Kiš (4. roč.), 

Karolína Fábryová (8. roč.), David Minár (8. roč.) a Ľudmila Kostolanská 

(8. roč.). Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili ďakujeme a úspešným 

riešiteľom gratulujeme! 

 

12. 12. „Šaliansky Maťko“ 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je recitačná súťaž v prednese 

povestí. Výsledky jednotlivých kategórií: 

I. kategória 2.-3. roč.:                                                                                                      

Jakub Juraj Bakay (3. roč.) – 1.miesto                                                                                                                                                                                                                           

Karin Laurincová (2. roč.) – 2. miesto                                                                              

Marek Kolompár (2. roč.) – 3. miesto                                                                                     

Marek Šípoš (2. roč.) – 4. miesto                                                                                                                                                                                

 

  

II. kategória 4.-5. roč.:                                                                                                      

Samuel Varga (4. roč.) – 1.miesto                                                                                                                                                                                                                           

Marek Upohlav (4. roč.) – 2. miesto                                                                              

Sabína Bandryová (4. roč.) – 3. miesto                                                                                      

 

 

III. kategória 6.-7. roč.:                                                                                                      

Norbert Biháry (7. roč.) – 2.miesto                                                                                                                                                                                                                          

Dominik Kolompár (6. roč.) – 3. miesto                                                                           

 

 



     

 

 

 Bol raz jeden zasnežený deň. Rýchlo som sa obliekol a išiel som 

sa s bratom von guľovať. Ale zabudol som sa naraňajkovať a bol som 

slabý v guľovačke. Postavili sme snehuliaka a aj iglu.  

 Ja s Miškom sme si zabudli rukavice. Museli sme ísť domov 

a dať si teplý čaj. Maminka nás vyhrešila. Maminka nám povedala, že 

nebudeme písať list Ježiškovi. Keď sme ozdobovali stromček mamička 

si to rozmyslela a napísali sme list Ježiškovi.  

 Prial som si lego a autíčka. Môj brat Mišo si želal korčule. Na 

vianočnú večeru sme mali kapra, kapustnicu, oplátky a trubičky. 

 Išli sme do izby a o 10 min. sme sa vrátili a pod stromčekom 

sme si našli to, čo sme si priali. Rozbaľovali sme ako besní. Hrali sme 

sa s našimi hračkami. Páčili sa nám. Potom sme si išli ľahnúť 

a zaspali sme so splnenými snami. Keď sme sa zobudili, išli sme za 

kamarátmi a povedali sme im, čo sme dostali. Andrej dostal 

pingpongové rakety. Jozef dostal auto na ovládanie. Katarína dostala 

barbie morskú pannu. 

 Všetkým deťom sa splnili ich vianočné želania! 



 

Pred Vianocami 

Svietia svetlá vo dne - v noci,  

hudby zvuk zuní z obydlí – 

orchester i v ľudskom srdci, 

a iskra v oku usídli. 

                                                                                       Duch času týka sa ľudí, 

                                                                                        rok cyklí sa ako veniec – 

                                                                                        tak jak vlani, aj dnes budí 

                                                                                       nádeji známu nakoniec. 

 

Na sklonku rok, plný sily, 

ovocie dobré vydáva –  

osoh každému to milý, 

biedny bohatým sa stáva. 

                                                                                    Rok  končí sa rozprávkovo, 

                                                                                    veď právo načas panuje – 

                                                                                    a víťazí dobré Slovo, 

                                                                                   tým, že cnosti zvelebuje. 

Keď prevládnu múdrosť, miernosť, 

spravodlivosť medzi nami – 

Zem zázračne zmení tvárnosť, 

tak býva pred Vianocami.                                             Mgr. Vladimíra Pekárová 



 

 

 

 

                                                                           Lesklý obal sladkosť zdobí,

                                                              na stromčeku šuchot robí.                                                      

                                                                   Zboka nabok sa tam kýva,                                                     

                                                                   plné bruško po nej býva.                                                        

               

 

Počas mrazu hrdo stojí,                                                                                                                                    

tepla sa však veľmi bojí.                                                                                                                         

Miesto nosa mrkvičku,                                                                                                                                   

zo snehu má hlavičku. 

                                                                          

 

                                                                       Pekný darček pod ním leží,                                                  

                                                                       kŕdeľ detí hneď tam beží.                                                      

                                                                       Počas Vianoc krásne žiari,                                                      

                                                                       prekvapenie máš na tvári.                                                    

                                                                             

Letia, letia hviezdy biele                                                                                                        

ako z čipiek tkané celé.                                                                                                     

Plno ich je na stráni.                                                                                                       

Plno ich je na stráni. 



 

- Mami, ja by som chcela na Vianoce psa..... 

- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!! 

 

Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný 

stromček." 

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?" 

 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? 

Nie synak. 

No, predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: 

"Mami, mami, stromček horí!" 

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, mami, záclony už tiež 

svietia!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niečo na vyfarbovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nájdeš cestičku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,  

v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.  

Nie sú dôležité dary,  

 ale v novom roku nech sa darí. 

 

 

 

 

 

 

 

Prajeme Vám krásne prežitie 

vianočných sviatkov a všetko dobré 

do nového roku 2014. 

Členovia redakčnej rady školského časopisu Raketa  

 

  


