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_Aktuality_  

Fantastický úspech našich tretiakov na okresnom kole matematickej súťaže 
Pytagoriáda: Lukáš Bača na 2.mieste a Miško Kuriško na 8.mieste, Eliška 
Minďárová (5.roč.) na  9. a Roman Michalík (7.roč.) na 10. mieste. 

 

 
Olympiáda v anglickom jazyku: na okresnom kole skončil Adam Badran 11. 
Dejepisná olympiáda: na okresnom kole sa na 6. mieste umiestnila Alžbeta 
Madárová- úspešná riešiteľka, na 9. mieste skončil D. Popaďák. 

 

 
V Geografickej olympiáde boli všetci žiaci úspešnými riešiteľmi a to: Barbora 
Madárová, Alžbeta Palenčíková, Diana Kurišková, Valent Leško, Sofia Jeňová 
a Karolína Ferková. 
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Biologická olympiáda: Katarína Ďurinová- 6. – úspešná riešiteľka, Sofia 
Jeňová- 10., Alžbeta Madárová- 12.  

 

 
Po dlhšej prestávke sa žiaci našej školy zúčastnili výstúpenia pri príležitosti Dňa 

matiek v kultúrnom dome. Žiaci 1. stupňa si pripravili scénku Nevďačné deti 

a pieseň Čo všetko deťom k šťastiu treba. Žiaci 2. stupňa predviedli vtipné 

pásmo zo života: Co život dal. 

Už tradičnou a veľmi obľúbenou súťažou je Parchovianska rybička pod 

záštitou pána riaditeľa. Súťaže sa zúčastnilo 56 pretekárov, ktorí celkovo ulovili 

65 418 gramov rýb.  
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Z našich žiakov si najlepšie počínali: Alžbeta Poláková- 1. miesto v súťaži dievčat 

1.- 4. roč., Patrik Antolik- 1. miesto, Matej Oláh- 2. miesto- v súťaži chlapcov 5.- 

9. roč. 
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_Rozhovor_  V dnešnom čísle na 

naše otázky odpovedajú žiaci 9. 

ročníka: Karolínka Ferková a Šimon 

Obrin. 

 

Ktorú z činností, ktorým sa venuješ 

máš najradšej? 

Karolínka: Už deviaty rok hrám na 
klavíri a tomu sa venujem 
najradšej. 
Šimon: Najradšej som s kamarátmi 
a na počítači. Moje hoby sú aj 
technické veci a dejiny. 
 
Čo robíš vo voľnom čase? 
 
Karolínka: Väčšinou spím, ale, 
samozrejme, rada chodím von 
s mojou najlepšou kamarátkou 
i s celou partiou. 
Šimon: Rád sa hrám na počítači, 
pozerám historické dokumenty 
a veľmi rád som v spoločnosti 

s kamarátmi a porozprávam sa 
s nimi. 
 
O chvíľu končíš ZŠ. Aké sú tvoje 
pocity? 
 
Karolínka: Pocity sú veľmi 
smutné... Ťažko sa mi bude 
odchádzať a bude mi to tu veľmi 
chýbať. No verím, že na strednej 
škole ma čaká niečo nové. 
Šimon: Celkom sa teším, že sa po 9- 
tich rokoch posuniem niekde ďalej, 
ale určite mi naša škola bude 
chýbať. A dúfam, že sme na tejto 
škole, my deviataci, zanechali 
peknú stopu.  
 
Aké máš plány do budúcnosti? 
 
Karolínka: Čo najlepšie zvládnuť 
strednú školu a byť úspešná. 
Šimon: Plánov mám veľa, ale sú 

tajné. Ale ten prvý je úspešne 

zmaturovať. 

Aké sú tvoje vysnívané prázdniny? 

Karolínka: Prázdniny plné pohody 

s kamarátmi a oddychu pri mori. 

Šimon: Rád by som išiel na nejaké 

festivaly s ľuďmi, ktorých mám rád 

a jednoducho by som sa nechal 

unášať tou atmosférou a energiou.
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   _Školský parlament_ V apríli, len čo skončili pandemické opatrenia, začali sme 

veselo zasadať, raz niekedy aj 2-krát za mesiac.  

 

Schválené body programu:  Noc v škole,  
             Deň bez tašiek 
           Farebný týždeň 
           Deň Zeme  
 
Všetky tieto akcie boli zrealizované v réžii deviatakov za dopomoci učiteľov.  
 
Vyjadrenie zodpovedných učiteľov: 
 
Členovia parlamentu pracovali zodpovedne, aj sami iniciovali zasadnutia 
školského parlamentu. Priam sršali nápadmi, čoho dôkazom je aj nová akcia 
Deň bez tašiek. Aktívne sa zapájali do diskusie a veľmi sa snažili argumentovať 
za presadenie svojich podnetov. Niektoré  sa však najmä z časových dôvodov 
nedali uskutočniť. Žiaci nižších ročníkov začali na zasadnutia chodiť aj vo 
dvojiciach, aby sa takto posmelili do diskusie.  
 
Členom školského parlamentu vyslovujeme poďakovanie za prácu vykonanú 
v uplynulom školskom roku. 
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_Valentín_  Tento sviatok sa na  našej škole nesie v znamení valentínskej pošty. 

My, valentínski poštári, ( deviataci) sme mali naozaj plné ruky práce. Vaše 

valentínske pozdravy boli naozaj krásne. Nevynechali ste ani učiteľov. V mene 

všetkých tých, ktorých ste obdarovali pekným slovom a svojou priazňou vám 

pekne ďakujeme. 
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Valentínski poštári potešili nielen dušu, ale aj telo – banány v čokoláde boli 

SUPÉÉÉR!!!!! 

 

Naše top svetríky i prekvapenie v zborovni..... Valentín bol teda naozaj všade, 

obdarovaní sa veľmi tešili. Lámali sa aj rekordy- 10- 11 valentíniek na jednu 

osobu. Pekné! 
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Dokonca aj v telocvični. Láska a priateľstvo  nepoznajú hranice. 

Naša valentínska otázka znela:  Viac valentínskych pozdravov som: 

a) dostal           b) dal 

Odpovedalo nám 32 respondentov- vás žiakov.  Tu sú výsledky:  

Viac valentíniek dalo 22 žiakov.  

Viac valentíniek dostalo 8 žiakov.  

Rovnako dali aj dostali valentínku 2 žiaci.   

Je teda zrejmé, že ste dobrosrdeční a radi obdarujete svojich blízkych dobrým 

slovom, pekným vyznaním a z toho vyplýva, že radosť vašich blízkych je pre vás 

viac ako vaša vlastná radosť.  Veľmi pekné zistenie! 
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_Karneval_   Žiaci prvého stupňa ho doslova milujú, dôkazom toho bola 

neskutočná zábava spojená s hudbou, tancom, ale čo veľmi pozitívne vnímame 

aj my starší- v tomto roku aj s pozvaním žiakov druhého stupňa na krátku 

tancovačku. Teda nielen prvostupniarom, ale aj nám starším dobre padlo sa 

trocha zabaviť.  Ak by sme mali hodnotiť masky, tak ste si dali skutočne záležať- 

jedna maska krajšia ako druhá. Pridali sa dokonca aj pani učiteľky. Bravó!!!!!! 

 

Klubovňa nádherne vyzdobená, deti úžasne zamaskované- zábava začína. 
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Zalatá brána otvorená, len smelo vojsť. A náročný tanec s balónom- niečo pre 

skúsených tanečníkov z Parchovianky, ale i pre ostatných šikovníkov! 
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Naša karnevalová mašinka v priestoroch školy potešila všetkých. 
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Čím ťa karneval upútal najviac? Pridal by si na karnevale nejakú novú 
aktivitu? 
 
Zoja:             Páčilo sa mi tancovanie vo dvojiciach s balónmi. 
Martinka:    Najlepší bol stoličkový tanec. 
Simonka:     Pridala by som súťaž o najkrajšiu masku. 
Ďoďko:        Stoličkový tanec bol super. Mohla by byť aj súťaž  
                      v tancovaní. 
Majko:         Mne sa páčil balónový tanec.  Asi by som pridal súťaž      
                      o najkrajšiu masku.  
Samko:        Pre mňa bol naj stoličkový tanec. Možno súťaž o naj masku.  
Markus:      Aj mne sa páčil stoličkový tanec. 
Timko:         Karneval sa mi páčil. Mohli by sme ísť v maskách aj vonku a  
                      trochu sa ponaháňať. 
Miško:         Naše bitky boli super. Ešte naháňačku k tomu. 
Marek:        Dobré bolo, že sme behali po triedach. 
Lukáš:          Páčilo sa mi hranie a pridal by som naháňačku. 
Nelka:          Mne sa páčil stoličkový tanec. Pridala by som naháňačky,  
                      schovávačky a chvíľu ticha. 
Melanka:     Mne sa páčil celý karneval. Hodila by sa tanečná súťaž.  
Terezka:       Páčila sa mi hudba. Podľa mňa bol karneval krátky- pridala  
                       by som aspoň 45 minút. 
Elisska:         Najviac sa mi páčila stoličková súťaž. Pridala by som stoly 
                      s občerstvením.  
 
Novinkou v tomto školskom roku bolo, že aspoň na chvíľu sa ku 
karnevalu pridali aj žiaci 2. stupňa. Siedmaci dali dokonca aj balónový 
a stoličkový tanec, čo boli na tohtoročnom karnevale podľa účastníkov 
top aktivity. 
 A tu je záverečné zhodnotenie a prosba siedmakov: 
 

Úžasná akcia ten karneval. Aj my chceme ten karneval, 
prosím, prosím! 
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_Rozhovor_ možnosť dozvedieť sa 
niečo viac o Ukrajine sme radi 
využili a niekoľko otázok sme 
položili nášmu novému 
spolužiakovi Timurovi 
Dzhafarovovi, ktorý k nám prišiel 
priamo z Donbasu z mesta 
Sloviansk spolu s mamou a sestrou 
Tamarou. Bývajú v Božčiciach. 
Timur navšteviuje 4. ročník. 
 

 
 
 
Ako si zvykáš na našej škole? 
Zo začiatku to bolo horšie. Teraz je 
to už dobre. 
Čo ťa v našej škole, poprípade 
v dedine zaujalo najviac? 
Sú tu pekné domy, krajšie ako 
u nás, kde sú menej udržiavané. 
V čom sa naša škola najviac 
odlišuje od tej tvojej na Ukrajine? 
Je to iný typ školy. Škola 
v Parchovanoch je modernejšia- 

v triedach sú počítače aj projektory. 
U nás boli len počítače. 

 
Našiel si si už aj nejakých 
kamarátov? 
Áno, hlavne chlapci z Božčíc, ale aj 
deti v škole sa správajú priateľsky. 
Určite ti chýba tvoj domov, čo 
alebo kto najviac? 
Chýba mi zvyšok mojej rodiny, 
najmä teta Tamara, ktorá je 
v Rakúsku. Veľmi mi chýba aj môj 
kamarát Andrej, ktorý spolu 
s rodičmi tiež opustil naše mesto 
a ja dnes ani neviem, kde je. 
Ako zvládaš slovenčinu? 
Trošku viac už rozumiem a viac už 
viem aj povedať, ale ide to pomaly. 
Ako sa ti páčilo stavanie mája. 
Máte aj vy podobnú akciu? 
Bolo to krásne. My máme podobný 
sviatok 19. mája- Prazdnik 
vyšivanky- Sviatok kroja- chodíme 
v kroji, spievame a tancujeme. 
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_Farebný týždeň_   V živote človeka majú farby veľký význam. Podľa farieb, 
ktoré ľudia uprednostňujú, sa dá charakterizovať ich osobnosť či nálada. Farby 
v priestore zasa dokážu regulovať výkon či únavu. Zistilo sa, že v miestnostiach 
tmavých farieb beží čas pomalšie, svetlé miestnosti stimulujú aktivitu. Teplé 
farby zohrievajú a povzbudzujú, studené upokojujú. 

 

Červená farba je farbou odvahy, sily a tepla. Biela farba je farbou jasnosti a 
nevinnosti. Zelená farba je najjednoduchšia farba na zachytenie ľudským okom. 
Žltá farba je farbou emócií. Modrá farba symbolizuje úprimnosť.  
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Aj my sme si na našej škole na návrh školského parlamentu zorganizovali 
farebný týždeň. Každý deň vládla iná farba. Žiaci prvého stupňa sa zapojili veľmi 
pekne, ale na hornom stupni by to chcelo väčšiu aktivitu.   

 

Šiestaci v čiernej a piataci v modrej farbe boli naozaj veľmi veselí. 

 

Našim spolužiakom sme v ankete položili otázku:  

Ktorá farba sa ti počas farebného týždňa páčila najviac 

a prečo?  
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Matej:      Dobré to bolo, najmä modrá, len sa nás zapojilo akosi menej. 
Lukáš:       Bolo to pekné, páčila sa mi zelená, lebo je prírodná. 
Marek:     Zelená, pretože mám rád trávu. 
Ďoďko:    Modrá, lebo je najkrajšia. 
Majko:     Čierna, nosí ju aj futbalista Ronaldo. 
Samko:    Páčila sa mi oranžová, lebo mám rád mandarínky a pomaranče. 
Markus:  Moja obľúbená je modrá ako nebo. 
Rebeka:   Zelená, lebo sa nachádza na celej Zemi. 
Zoja:         Žltá, lebo aj Slnko je zlaté. 
Daniel:     Čierna, lebo mám rád pandy. 
Jakub:       Modrá, lebo obloha je modrá. 
Melánia:  Čierna farba, lebo mi pripomína moju babku. 
Jakub:       Modrá sa mi páči najviac. 
Lukáš:       Mne sa páčila zelená. 
Nelka:       Zelená, je to moja naj naj farba. 
Timko:      Mne sa najviac páčila čierna farba, lebo je pekná. 
Miško:      Pre mňa je najkrajšia žltá farba. 
Marek:     Mne sa najviac páčila oranžová. 
Elisska:     Najradšej mám svetloružovú farbu. 
Terezka:   Ružová a fialová. Sú to moje najobľúbenejšie farby. 
Beny:        Čierna, rád ju nosím. 
Sofia:        Čierna, tú mal na sebe každý. 
Roman:    Modrá je dobrá, aspoň pre mňa. 
Lukáš:      Čierna, nosím ju často. 
 

                                                                 
 

 

Tak by to asi vyzeralo, keby 

ste prišli do školy vo vašich 

troch top farbách- modrej, 

čiernej a zelenej. 
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_ Testovanie 9_   Pred testovaním sme sa naozaj snažili, aby to dopadlo čo 
najlepšie. Lenže matika je v našej triede tak trochu problém a zistili sme, že 
v slovenčine by zvládnutie učiva bolo vcelku v poriadku, ale ťažkosti sme mali 
z porozumením textov. Vyučujúci sa nám veľmi snažili pomôcť. Výsledky však 
naplnili naše obavy- SJL- 50%, MAT- 41%. Slovenčinu najlepšie zvládli: T. 
Jakubec:  90%, K. Ferková:  83,3%, S. Jeňová:  73,3%. Matematiku:  T. Čačko:  
86,6% a S. Jeňová: 76,7%. Blahoželáme!!! 

 
  

 

_Testovanie 5_ Fantastický výsledok dosiahli naši piataci, ktorí dosiahli 

v slovenskom jazyku úspešnosť 79,6%, čo je o 10,4% viac, ako je 

celoslovenský priemer a z matematiky dosiahli úspešnosť  61,8%, čo je 

o 0,8% viac, ako je celoslovenský priemer.  

Z jednotlivcov najlepšie napísali slovenský jazyk E. Čisárik, V. Obrinová 

a E. Minďárová- 96,7%, M. Poláková a L. Feňaková- 90%. V matematike 

boli najúspešnejší E. Minďárová- 86,7%, V. Obrinová a E. Čisárik- 76,7%. 

Piatakom blahoželáme! Nech je to pre vás motiváciou do ďalšej práce! 
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_Chemici_ vďaka pokusom na hodinách chémie si môžeme hrdo udeliť tento 
názov. Ukážku prinášame vo foto prílohe. 
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_Sadenie mája_    

Predpoludním na mája,  Niekto v kroji,  
zájde školník do hája.   niekto bez. 
Vytne peknú čerešničku,  Len máj nech stojí, 
pre Zuzku i pre Aničku.  stužky nes! 
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A všetci tancovali- malí, veľkí, učitelia, učiteľky. 
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_Romano slovos_      Amen Roma rad kelas a bašavelis 

 

Te o Roma avle urde aro rarby- adadžines are belavo. 

 

Tajsa avla aro kalo. 
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Pro majos esas najfeder kajkelenas a giľavnas.  Pro Deň čavre nek feder pes 

bajinenas pre lopta. 

 

_Fotbal turnajis_ 

Romano Lačes fotbal.  
Vysledkos:  1.B- 3.C-   0:7, 3.B- 3.C- 5:3, 3.B- 1.B- 2:1 
        Peršo mejscos: 3.B  
 

 

 

 

 

_Medzinárodný deň Rómov_ 
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_Deň Zeme_ 

Pro Džives Romano giľavas 

pre gitara. Pekľam marikľa  

a dinam savore. Mariľa esne 

lače. Vakernas sar dživnas 

ako o Roma.  Imar džanas že 

hine andane India. Džanas le 

spisovatelis romanes 

Dezider Banga. Esas šukar 

deň.   

E bokheľi 

Keravas e bokheľi le 
phabajenca 
perdal savorenge u 
igen gondoľinavas 
pre tute. 
Aľe paľis ňiko odi na 
chalas. Bares lonďi sas… 
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Na Deň Zeme našej Zemi radi pomôžeme. Najprv upraceme okolie školy 

a potom chodníky pekne pomaľujeme a hneď je všetko krajšie. 

 

 

 

_Moja budúcnosť_ 
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Každý človek premýšľa o svojej budúcnosti. Má svoje plány  

a sny, ktoré si chce splniť. Slovo budúcnosť pre mňa znamená 

niečo, čo si budujeme a je iba na nás, ako dopadne. Každý si je 

strojcom svojho vlastného šťastia. Mnohí z nás chcú mať v 

budúcnosti veľa peňazí, veľký dom a veľa iných hmotných vecí. 

Iní si zase prajú do budúcnosti lásku, zdravie a šťastie. 

Myslím si, že budúcnosť je ako jedna veľká pyramída a na jej 

vrchole na nás čaká prekvapenie. Každý deň sa postupne 

dostávame na vrchol. Aj keď je občas naša cesta smutná, musíme 

iba veriť, že na nás čaká niečo lepšie. Nikdy by sme sa nemali 

vzdávať našich snov a cieľov do budúcnosti. V našom živote 

občas nastáva búrka, ale keď prejde, cítime, že to za to všetko 

stálo. Nemali by sme všetko zahodiť pre nejaké problémy. Treba 

vždy veriť, že bude lepšie. Postupne zistíme, že sa dá všetko 

zvládnuť, hoci na to niekedy potrebujeme viac času. 

A čo moja budúcnosť? Moja budúcnosť je ešte stále v oblakoch. 

Určite by som chcela úspešne zvládnuť strednú školu a potom ísť 

študovať na vysokú školu. Veľmi ma začala v poslednej dobe 

zaujímať medicína. Ak budem dobre zvládať strednú školu, 

určite by som ju chcela skúsiť. Aspoň teraz nad tým uvažujem. 

Chcela by som mať okolo seba ľudí, na ktorých sa môžem 

spoľahnúť, keby mi bolo najhoršie. Či už rodinu alebo priateľov, 

s ktorými by som zažívala veselé príhody. V živote by som tiež 

chcela dosiahnuť úspech. Úspechom je pre mňa žiť šťastný  

a plnohodnotný život.  

V budúcnosti si chcem plniť svoje sny, aj keď viem, že cesta za 

nimi nebude vždy ľahká. 

_Anketa deviataci_    Naši deviataci nám odpovedali na päť otázok, 

ktorými zmapovali svoje pôsobenie na našej škole. 
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Aká je tvoja najpamätnejšia spomienka na našu školu? 
Sofia:  Všetky výlety, podujatia a akcie, ktoré som v škole zažila.             
Karolínka: Lyžiarsky výcvik, školské výlety, z ktorých mám veľa     
  spomienok, hodiny s našim triednym učiteľom a úžasné  
  prestávky s mojimi spolužiakmi plné zábavy.        
Lucka:  Lyžiarsky výcvik a školské výlety. 
Tomáš J.: Zábava na hodinách a prestávkach so spolužiakmi a  
  lyžiarsky výcvik. 
Lukáš:  Najpamätnejšie bolo, keď pán riaditeľ hral na gitare  
  pri ohni.  
Tomáš K.: Výlet do Starej Lesnej bol super. 
Katka:  Školské výlety, ale najmä lyžiarsky výcvik. 
Valent: Najviac sa mi páčil lyžiarsky výcvik. 
Tomáš Č.: Nikdy nezabudnem na hodiny telesnej. 
Šimon:  Asi sú to výlety so spolužiakmi a všetky školské akcie. 
Marek: Noc v škole a futbalové turnaje.  
Nikolas: Najpamätnejšia je päťka z náboženstva 
Mima:  Tak asi lyžiarsky výcvik a výlety. 
 

Ktorú zo školských akcii si mal najradšej a prečo? 

Sofia:  Lyžiarsky výcvik, lebo sa tam lyžovalo a bolo to zábavné.        
Karolínka: Je ťažké vybrať jednu z akcií, najmä keď pandémia nás  
  o mnohé pripravila. Najlepšie určite boli lyžiarske výcviky,  
  školské výlety a Noc v škole. 
Lucka:  Noc v škole. Bolo tam veľa zábavy. 
Tomáš J.: Školské výlety, pretože som tam zažil veľa pekných chvíľ. 
Lukáš: Noc v škole, lebo je to vždy zábava.   
Tomáš K.: Noc v škole, lebo sme sa zabávali celú noc. 
Katka:  Noc v škole a všetky hry ako Ovocníčkovia a pod.   
Valent: Noc v škole. Zažili sme kopec zábavy v super kolektíve. 
Tomáš Č.: Futbalové turnaje, škoda tej pandemickej prestávky. 
Šimon:  Školské výlety s našou triedou. 
Marek: Školské výlety, lebo vždy to bola zábava. 
Nikolas: Noc v škole, to ma bavilo. 
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Mima:  Najzábavnejšia bola Noc v škole. 
 

Kto alebo čo z našej školy ti bude najviac chýbať? 

Sofia:  Spolužiaci a učitelia a spoločné prestávky s kopou zábavy.        
Karolínka: Musím povedať, že mi bude chýbať naozaj všetko. Deväť 
              rokov na tejto škole mi dalo naozaj veľa a bude ťažké  
  odísť. Rozhodne mi budú chýbať moji spolužiaci a p. učiteľ  
  Bača, ale aj ostatní učitelia a hodiny s nimi, školské akcie 
  a prestávky, na ktorých sa vždy nasmejem.  
Lucka:  Budú mi chýbať učitelia. 
Tomáš J.: Spolužiaci, učitelia, proste všetko. 
Lukáš:  Naši učitelia. 
Tomáš K.: Najviac mi budú chýbať učitelia. 
Katka:  Určite mi bude chýbať kolektív a učitelia a tiež školské      
  akcie a podujatia.   
Valent: Bude mi chýbať celý učiteľský zbor, krúžky a školské  
  výlety.  
Tomáš Č.: Spolužiaci a učitelia. 
Šimon:  Chýbať mi budú spolužiaci a zážitky s nimi. 
Marek: Asi najviac učitelia. 
Nikolas: Spolužiaci a učitelia. 
Mima:  Pán učiteľ Bača a spolužiaci. 
 

Čo by si urobil inak, ak by si bol znova prvákom? 

Sofia:  Netuším, čo by som urobila inak, všetko bolo úžasné.        
Karolínka: Určite by som sa začala zodpovednejšie pripravovať od 
  prvého ročníka až po ten posledný, pretože sa to vyplatí. 
Lucka:  Nič, som spokojná s tým, ako to bolo. 
Tomáš J.: Začal by som sa poctivo učiť. 
Lukáš:  Asi nič, všetko bolo v pohode. 
Tomáš K.: Začal by som sa viac venovať učeniu. 
Katka:  Určite by som sa viac učila. 
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Valent: Možno by som sa poriadnejšie pripravoval na niektoré 
  predmety.   
Tomáš Č.: Absolútne nič, všetko je OK. 
Šimon:  Menej by som stresoval a bol viac pokojný. 
Marek: Nič a už by som nechcel byť prvákom. 
Nikolas: Nič, som spokojný. 
Mima:  Začala by som sa viac učiť. 
 

Čo by si odkázal mladším spolužiakom? 

Sofia:  Užite si časy na ZŠ čo najviac a hlavne sa pravidelne učte, 
  je to potom ľahšie.        
Karolínka: Učte sa, zodpovedne pristupujte k svojim povinnostiam,  
  lebo raz sa vám to všetko zíde, napríklad pri výbere  
  strednej školy. Počúvajte učiteľov a nehnevajte ich! 
Lucka:  Učte sa, ono sa to oplatí! 
Tomáš J.: Počúvajte učiteľov a poriadne sa učte! 
Lukáš:  Učte sa a buďte poslušní! 
Tomáš K.: Počúvajte učiteľov a venujte sa učeniu! 
Katka:  Užívajte si ZŠ, zodpovedne sa učte a buďte dobrým  
  príkladom mladším spolužiakom. 
Valent: Učte sa, ak chcete v živote niečo dosiahnuť a niekam to 
  dotiahnuť. 
Tomáš Č.: Buďte odvážni! 
Šimon:  Robte to, čo vás baví, ale rozmýšľajte do čoho investujete  
  svoj čas. Choďte za svojím cieľom. 
Marek: Poslúchajte učiteľov! 
Nikolas: Učte sa! 
Mima:  Pridajte v učení! 
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_Častušky_ 

       

 

                                                                                      

         

Sofia:  
  
Pred písomkou stresuje, 
v Parchovianke tancuje. 
No, keď si dá čokoládku, 
napíše vždy na jednotku. 
PS: Nemáte niečo sladké? 

Karolínka: 
  
V učení je to naša jednička, 
pracuje jak včelička. 
Učiteľom asistuje, 
triedu múdro usmerňuje. 
PS: Nemám na teba náladu 

Lukáš! 

Katka: 
  
Katka mení nálady,  
úsmevom nás pohladí. 
Vyľaká ju všetko možné, 
najmä na chémii je to hrozné. 
PS: Trebalo še aj učic? 
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Čaky:     
 
Čaky sedí na hodinách zamyslený, 
asi sníva o učení. 
Vo futbale nie je slabý, 
letia naňho všetky baby. 
PS: Bavime fotbal, ne? 
 

Valent:  
 
Triedu vtipmi otravuje, 
na hygiene zaboduje. 
Na tanec má veľký talent 
aj za dievčatami behá Valent. 
PS: Šak to ne ja! 

Tomáš J.:  
 
Cvičenie jeho veľmi baví, 
gymko veru raz dva spraví. 
Kilometre zabehne, 
v testovaní nás predbehne. 
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Lucka:  
 
V biológii je jednička, 
bude super sestrička. 
Pozná ona všetky kosti, 
no z matikou má starosti. 
PS: Poďme k zrkadlu! 
 

Marek:  
 
V škole sa snaží, veru tak. 
Raz on bude riadiť vlak. 
Nevedie on prázdne reči, 
v športe mu to veľmi svedčí. 
 

Mima:   
 
S kreslením si ona tyká, 
čaká na ňu kozmetika.  
Nápady má ona skvelé, 
občas povie slovko celé. 
PS: Joj, šak mám nervy! 
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Nikolas:  
 
Máme v triede parťáka, 
čo matika ho vyľaká. 
Sem-tam robí somariny, 
bude študent strojariny. 
PS: CNC je cesta! 
 

Šimon: 
   
Informačné systémy, 
zvládne Šimon bez trémy. 
Na dejepise exceluje 
aj so stresom zabojuje.  
PS:  Zase ja? 
 

Lukáš:   

Lukáš to je chlap jak hora  
aj s Fabiou cúva z dvora. 
Fotí všetko aj  našu školu,  
aby boli stále spolu.  
PS: Ja som už bol 2- krát, už 

nejdem! 
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Tomáš K.:   
 
Najtichší je z našej skupiny, 
no macher na vojnové dejiny.  
Aj keď na fyzike neboduje, 
na CNC stroje poputuje. 
PS: Konečne dejepis! 
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_Deň detí_  Ten sme si užili netradične- deviataci si pre mladších spolužiakov 

pripravili športovo- vedomostné a veľmi zábavné predpoludnie. V našej 

fotogalérii vám prinášame to najzaujímavejšie z neho. 

 

Všetci sme sa rozdelili do družstiev- veliteľmi boli siedmaci. Deviataci nás už 

čakali na jednotlivých stanovištiach. 

 

Stanovište Streľba loptou na tri terče- fľaše. Boli aj takí, čo trafili všetky tri!!!!! 
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Stanovište Vaša šikovnosť-  premiestniť čokoládové guličky slamkou do 

druhého pohára doslova vyžadovalo všetok náš dych!!! 

 

 



41 
 

 

Stanovište presnosť:  streľba loptou na malé bránky je vždy náročná. 

 

Stanovište ochutnávka: uhádnuť so zaviazanými očami, čo jeme, bolo občas 

takmer nemožné. 
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Stanovište presný hod: tu sa nám to javilo asi najľahšie, čomu nasvedčovala aj 

úspešnosť našich hodov. 

 

Stanovište vedomostný kvíz: Otázky boli primerané, zamerané na vedomosti 

i logické myslenie. 
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Stanovište šikovnosť:  Preniesť čo najrýchlejšie loptičku pomedzi kužele nebolo 

vždy najjednoduchšie. 

 

Víťazný tím pod vedením Alžbetky Madárovej.  BLAHOŽELÁME víťazom 

a ĎAKUJEME deviatakom za výborne pripravenú súťaž. 
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_Župné dni_ V piatok 13. 5. 2022 sa konali Župné dni na Zemplíne. Pri tejto 
príležitosti žiaci piateho a šiesteho ročníka našej ZŠ navštívili Správu ciest KSK 
v Trebišove, kde si mohli pozrieť priestory strediska Správy ciest KSK, autá 
a stroje, ktoré správa ciest využíva pri svojej každodennej práci.  

 
 
Okrem prehliadky si mohli žiaci užiť jazdu na motokárach, skákacích hradoch 
a bolo im poskytnuté aj občerstvenie.  
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_Čítajme si_ do tohto projektu Linky detskej istoty sa zapojila celá naša škola. 

Cieľom projektu bola snaha viac čítať, urobiť niečo spolu a spoznať niečo nové. 

 

Víťazná škola získa pekné knihy a dobrý pocit z dobre vykonanej práce. 
 Celkovo sa na našej škole do čítania zapojilo 103 žiakov. Gratulujeme!!! 
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_Múzeum deťom_ Šiestaci 23.6.2022 navštívili múzeum v Trebišove, kde si 

mohli v areáli pozrieť a vyskúšať historické remeslá- kováčstvo, výrobu 

povrazov a mnohé iné.  

 

Povozili sa na historickom traktore a v Jazdiarni si pozreli prírodovednú 

expozíciu. 
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_Stará Lesná_  Toto miesto bolo cieľom nášho výletu. Ubytovanie vo Vile 

Tatran naplnilo naše očakávania, aj keď chlapci mali trochu menšiu podkrovnú 

izbu.    

 

Začali sme welnessom Bellevue v Starom Smokovci- vírivky boli veľmi príjemné.  

 

 

Aj túra na Štrbské pleso stála za to. Tretí deň sme navštívili Podtatranské 

múzeum v Poprade a to bolo naozajstnou bodkou za našim štúdiom dejepisu, 
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keďže sme prešli od histórie Tatier v praveku až do súčasnosti. Ďakujeme za 

krásne zážitky. 

 

 _Výlet Spišský hrad_  V utorok 14.6.2022 žiaci prvého stupňa navštívili Spišský 

hrad a ZOO Spišská Nová Ves. Žiaci mali možnosť putovať hradným nádvorím, 

kde boli pre nich pripravené zábavné úlohy, 
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hradná kuchyňa, hradná mučiareň a divadelné predstavenie "Zlatá rybka".  

Po splnení úloh ich čakala sladká odmena. 
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Bol to príjemný deň plný zážitkov, ktorý sme ukončili v ZOO,  

kde sa deti vyšantili na hojdačkách a preliezačkách. 
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_Výlet Stará Ľubovňa_  Zúčastnili sa ho piataci, šiestaci a siedmaci. Ubytovaní 
boli v turistickej ubytovni v Starej Ľubovni. V prvý deň vyštartovali z Červeného 
Kláštora chodníkom vedúcim pozdĺž rieky Dunajec do Lesnice.  

 
Žiaci mohli pozorovať krásy Pieninského národného parku. Druhý deň 
pokračoval návštevou Vojenskej expozície Michala Strenka, Ľubovnianskeho 
hradu a skanzenu.  
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Posledný deň výlet ukončili v Archeoparku a múzeu v Hanušovciach. 
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_Minifutbal_ turnaj žiakov našej školy sa konal v troch kategóriách: prváci, 
mladší žiaci, starší žiaci. V súťaži prvákov si prvé miesto odniesol tím Jakuba 
Trellu, ktorý porazil tím Zoje Jeňovej 3:2 a tím Mareka Remaka 6:1.  

 
V turnaji mladších žiakov zvíťazil tím Ďoďka Ihnáta, ktorý porazil tím Majka 
Mištáľa 3:2 a tím Nelky Hvozdíkovej 4:1. 

 
 
Víťazom turnaja starších žiakov sa stal tím T. Jakubeca, ktorý porazil tím R. 
Podraného 6:1, tím K. Podraného 4:2 a tím V. Leška 4:3. 

 
 
 
_Plážový mix volejbal_  zúčastnilo sa ho šesť družstiev, po dve z MRŠ  
a Komenského Trebišov, ZŠ Pribinova Trebišov a naša škola. 

Jakub Trella, Simona 

Čonková, Martina 

Janoková, Rebeka 

Mašlejová, Alžbetka 

Poláková 

 

 

Jakub Tóth, Jozef 

Ihnát, Melánia 

Ihnátová, Marek 

Remák 

 

Lukáš Kidala, Tomáš 

Jakubec, Tomáš Čačko, 

Alžbeta Palenčíková, 

Lucia Čačková 
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Po dvoch víťazstvách- MRŠ 2 a Komenského 2, dvoch remízach Pribinova a MRŠ 
1 a jednej prehre s Komenského 1 sme obsadili vynikajúce 3. miesto.  
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           DEVIATACI 2022 


