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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy

ŠKOLSKÝROK
201 7/201 8
AKÝSI BOL?

Ak chceme, aby raz naše deti stáli pevne na nohách,
treba im dávať na plecia zodpovednosť, preto sme
školou, ktorá vytvára optimálne podmienky na rozvoj
vzdelanostnej a osobnostnej úrovne svojich žiakov.
V školskom roku 2017/2018 sú žiaci rozmiestnení do 14
tried 1. stupňa a 11 tried 2. stupňa. V škole sú zriadené
2 oddelenia ŠKD.
Vyučovanie prebieha v 1. – 3. a v 5. – 7. ročníku podľa
Inovovaného školského vzdelávacieho programu ZŠ s
MŠ Pavlovce nad Uhom Škola pre život a vo 4. a v 8. –
9. ročníku podľa Školského vzdelávacieho programu ZŠ
s MŠ Pavlovce nad Uhom Škola pre život. Žiaci majú
možnosť realizovať sa aj v popoludňajších hodinách v
28 záujmových krúžkoch rôzneho zamerania.
V 1. polroku školského roka 2017/2018 bola naša
činnosť pestrá. Metodické orgány – metodické združenia
a predmetové komisie sa podieľajú na príprave
predmetových olympiád či ďalších zaujímavých akcií,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života školy.
Koordinátori projektov Zdravá škola, Environmentálna
výchova, Primárna prevencia a Ochrana života a zdravia
pravidelne organizujú zmysluplné akcie zamerané na
pozitívny postoj k životu. Medzi tradičné podujatia patrí
Inaugurácia do cechu prvákov, Prišiel k nám Mikuláš,
slávnostná akadémia Tešíme sa na Vianoce či
medzinárodne podporované akcie, akými sú Týždeň
zdravej výživy a zdravého životného štýlu, Týždeň boja
proti šikane, Týždeň boja proti drogám, ktoré podporujú
zdravý životný štýl. Tradičnou akciou je Deň otvorených
dverí  ŠKOLA DOKORÁN. Sme skutočne otvorenou
školou, preto vždy radi privítame dobré nápady, ktoré
smerujú k napredovaniu školy. Žiaci spoznali krásy
Zemplína prostredníctvom obrazov regionálneho umelca
Júliusa Patakyho, rodáka z Pavloviec nad Uhom.
Tvorcami umenia sa stali v tvorivých dielňach v
predvianočnom období.
Prostredníctvom športu sa venujú zdravému spôsobu
života, absolvovali lyžiarsky kurz v Kežmarských
Žľaboch i ďalšie športové aktivity.
Na základe partnerskej zmluvy s družobnou školou v
Užhorode sa uskutočnila družobná návšteva
pedagogických pracovníkov našej školy v meste

Užhorod na Ukrajine. Cieľom stretnutia bola vzájomná
výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovy a
vzdelávania, ale aj nadviazanie priateľských vzťahov
medzi susednými krajinami.
Opakovane už niekoľko rokov sa naši žiaci zapájajú do
testovania KOMPARO, pretože to považujeme za
výbornú príležitosť ako pripraviť žiakov na Testovanie 9
a Testovanie 5. Spätná väzba a porovnanie s
výsledkami žiakov z iných slovenských škôl sú pre nás
dôležité. Popri preverovaní vedomostí, kompetencií z
testovaných predmetov a zisťovaní všeobecných
študijných predpokladov žiakov, KOMPARO ponúka
tréning za podmienok, ktoré sa približujú tým počas
celonárodného preverovania vedomostí.
Nadštandardné materiálnotechnické vybavenie školy,
ktoré je našou devízou, nám naďalej umožňuje byť
spolupracovníkmi Národného ústavu certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM). Naša škola je oprávnená
realizovať celoštátne (NÚCEMom organizované)
certifikačné testovania elektronickou formou (Testovanie
5 online, Testovanie 9 online), o ktorú každoročne žiaci
prejavia záujem. NÚCEM ponúkol v jesennom období
školského roku 2017/2018 elektronické testy pre školy,
ktoré majú licencie pre systém eTest. Vzhľadom na to,
že naša škola patrí k certifikačným školám, sme
umožnili žiakom 5. ročníka absolvovať prípravu na
Testovanie 52017 modernou elektronickou formou.
Rodičia a učitelia nestoja na opačných stranách, ale
spoločne sa usilujeme o to, aby sa čo najviac naplnili
reálne potreby žiakov. Rodičia sú rovnocenní partneri a
majú právo podieľať sa na vzdelávacom a výchovnom
procese, čím sa zvyšuje ich informovanosť o dianí v
škole.
Moderná doba je orientovaná na život na sociálnych
sieťach, čomu sa prispôsobujú už takmer všetky sféry
života. Z koláča obľúbenosti medzi užívateľmi stále
najviac ukrajuje Facebook, preto aj nás tam môžete
nájsť a dozvedieť sa oveľa viac o živote v našej škole. O
jednotlivých školských akciách informujeme širokú
verejnosť prostredníctvom webovej stránky školy,
Facebooku, školského časopisu i školskej televízie.
„Nie je možné naučiť všetky deti všetkému, ale je
možné učiniť každé dieťa šťastným.“
Naša škola rešpektuje intelektuálne a fyzické možnosti
každého jednotlivca, čím vytvára viacero ciest vedúcich
k jednému cieľu, a tým je zvládnutie štátneho i
školského vzdelávacieho programu všetkými žiakmi.
Vieme, že každé dieťa má svoje sny a naša škola mu
pomáha na ceste na vrchol.
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Aj v 2. polroku mali žiaci možnosť zapojiť sa do
rôznorodých voľnočasových aktivít, k takým patrí
napríklad karneval pre žiakov základnej i materskej
školy, tvorivé dielne so zvykmi a tradíciami Veľkej noci,
Pavlovský talent 2018, zdobenie veľkonočných
baránkov, 11. ročník podujatia Noc s Andersenom,
tematické podujatia Spoznávame Európu, Žime zdravo a
hravo, Deň vody, Deň Zeme, Príroda okolo nás a mnoho
ďalších.
Určite nám hanbu neurobili žiaci, ktorí si zmerali svoje
sily v talentových súťažiach na okresnej, krajskej i
celonárodnej úrovni, kde držali krok s konkurenciou. V
okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína školu
reprezentovali Paulína Sijartová (3.B), Denisa Mihaliková
(4.B), Stanislava Arvayová (6.B), Sarah Popiková (5.B),
Matej Šeba (9.A) a Terézia KišKováčová (9.A).
V literárnej časti súťaže Hovorme o jedle bola práca
Denisa Orosa (9.A) vybraná ako jedna z desiatich
najlepších prác v rámci Slovenska. Odovzdávanie cien
sa uskutočnilo v Bratislave za účasti ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej.
Zastúpenie sme mali aj v krajskom kole súťaže Ruské
slovo. Táto súťaž sa teší veľkej obľube medzi žiakmi aj
učiteľmi, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci počet
súťažiacich. V prednese ruskej poézie a prózy, v speve a
v divadelnej dramatizácii spolu súťažilo 144 súťažiacich
zo základných a stredných škôl Košického kraja. Našu
školu sme mali zastúpenú v kategórii próza a skupinový
spev. V kategórii skupinový spev žiaci 7. ročníka – Marek
Gombár (7.A), Antónia Lacková (7.A), Dominik Popík
(7.B) obsadili 2. miesto.
V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2018 sa
predstavili Elia Fedorová (1.B), Katarína Hrešová (6.B),
Antónia Lacková (7.A).
Kvalitné tanečné formácie sme privítali na 3. ročníku
súťaže AMARO KHELIBEN  NAŠE TANCE. Do súťaže
sa prihlásilo 7 rómskych súborov z týchto škôl: ZŠ
Malčice, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ s MŠ
Trhovište, ZŠ s MŠ Žbince, Komunitné centrum Veľký
Šariš, Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom a ZŠ
Šamudovce. Naši žiaci obhájili 1. miesto.
Šport má u nás nezastupiteľné miesto, žiaci sa presadili
v rámci okresu. V gymnastickom štvorboji žiačky
kategórie A  Sofia Adamová, Petra Molnárová, Lenka
Tóthová, Timea Vasiľová a Miroslava Štafurová získali 2.
miesto. Žiačky kategórie B  Denisa Mihaliková, Nina
Fedorová, Lucia Spišáková, Lívia Jurasová, Stanislava
Arvayová a Paulína Mašlejová sa v kategórii družstiev
umiestnili na 2. mieste a v kategórii jednotlivcov sa Lucia

Spišáková umiestnila na 3. mieste. Žiačky kategórie C 
Jana Bérešová, Katarína Hrešová, Simona Mašlejová,
Simona Pihuličová a Petra Tomčiová získali 3. miesto. V
gymnastickom štvorboji žiakov našu školu reprezentovali
v kategórii A  Dávid Halajčík, Oliver Imrich, Lukáš
Mihálik, Marko Šlinský, v kategórii B  Daniel Horňak,
Dávid Mašlej, Matej Stanko, Rastislav Stanko, v kategórii
C  Tomáš Belák, Kristián Filip, René Filip, Marián
Spišák.
Darilo sa aj dievčatám v obvodovom kole vo vybíjanej 
Lucia Spišáková, Nina Fedorová, Sofia Bodnárová, Lívia
Jurasová, Kristína Michalcová, Roxana Tamašová, Karin
Vargová, Katarína Hrešová, Jana Bérešová, Stanislava
Arvayová, Paulína Mašlejová a LeaKristína Tkáčová sa
zo štyroch zúčastnených škôl umiestnili na peknom 2.
mieste.
Tento rok sme sa zapojili v rámci projektu Zober loptu,
nie drogy do florbalového turnaja vo Veľkých
Kapušanoch. Do vyučovacieho procesu vstupujú formou
besied príslušníci PZ, hasiči, lesníci, poľovníci,
pracovníci Červeného kríža, uskutočnili sa besedy na
rôzne témy – kyberšikana, kriminalita mládeže, vtáctvo
nášho regiónu, kontakt so škodlivými látkami,
obchodovanie s ľuďmi, besedy o knihách.
Tradične úspešne u nás prebehlo ETestovanie 9 v roku
2018. Realizáciou tohto certifikačného testovania
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania aj v
roku 2018 pokračoval v aktívnom využívaní systému e
Test, ktorý bol uvedený do prevádzky v rámci národného
projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s
využitím elektronického testovania. ETestovanie 92018
vykonalo 870 žiakov z 52 základných škôl, ZŠ s MŠ
Pavlovce nad Uhom umožnila žiakom 9. ročníka testovať
modernou elektronickou formou, úspešnosť školy je
porovnateľná s úspešnosťou v rámci SR.
Azda najväčšiu radosť prinášajú žiakom vychádzky,
exkurzie či koncoročné výlety, v tomto roku sa podarilo
zrealizovať niekoľko – návšteva galérie a knižnice v
Michalovciach, exkurzia do pekárne v Čiernom Poli,
vychádzka Chráneným vtáčím územím Senianske
rybníky, exkurzia na Poľnohospodárske družstvo Gama,
žiaci športových krúžkov navštívili náučný chodník
Morské oko, nechýbala plavba loďou po Zemplínskej
šírave, návšteva košického divadla a hradu Brekov.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Škola je naďalej otvorená pre rodičov a všetkých
priaznivcov. Obraz o dianí v škole môžu rodičia
nadobudnúť aj prostredníctvom otvorených hodín, na
ktoré sú pozývaní. O veľkom záujme rodičov o takéto
hodiny svedčí ich početná účasť. Práve tam môžu vidieť
svoje deti pri práci a zistiť, čo všetko sa už v škole
naučili. Naďalej môže široká verejnosť zavítať na
webové sídlo školy a sledovať činnosť žiakov aj
pedagógov prostredníctvom školského časopisu,
školskej televízie či sociálnych sietí. Vysoká návštevnosť
dokumentuje záujem o prácu na našom pracovisku,
ktorou sa môžeme pochváliť.
Naša škola nechce ponechať bez povšimnutia
mimoriadne aktivity, úspechy, úspešnú reprezentáciu,
preto tí najlepší sú prijatí starostom obce i riaditeľom
školy. V tomto školskom roku starosta obce prijal 39
žiakov, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach.
Riaditeľ školy prijal 98 žiakov, ktorí dosahujú výborný
prospech či úspešne reprezentujú školu.
Snažíme sa vytvárať klímu založenú na dobrých
vzťahoch. Nielen preto, že vzťahy sú v živote človeka
dôležité pre jeho pohodu, ale aj preto, že v skutočnosti
sú silným nástrojom, ktorý ovplyvňuje učenie. Sú to
práve vzťahy, čo umožňuje aj v školách vytvoriť
podporné pozitívne prostredie, kde sa každý cíti prijatý a
kde na každom záleží. Miesto, kde ľudia môžu rásť, kde
môžu byť skvelými ľuďmi. Miesto, kde môžu ísť vyššie a
urobiť viac. Potrebujeme pomáhať našim žiakom a
študentom tvoriť takú budúcnosť, v ktorej chceme žiť my
všetci.

RNDr. Milan Zolota, PhD., riaditeľ školy

Deň matiek
Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripravili
pre rodičov kultúrny program, ktorý predviedli pri
príležitosti Dňa matiek, 13. mája 2018, v kultúrnom dome
našej obce. Podujatie otvoril príhovorom starosta obce
Pavlovce nad Uhom, Anton Kocela a riaditeľ ZŠ s MŠ
Pavlovce nad Uhom, RNDr. Milan Zolota, PhD. V
programe vystúpili deti materskej školy, žiaci základnej
školy a tiež žiaci Základnej umeleckej školy Michalovce,
elokované pracovisko Pavlovce nad Uhom.

Hospodárenie v rodine
17. mája 2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili zábavno
vedomostného popoludnia Hospodárenie v rodine.
Cieľom bolo uvedomiť si ťažkú pozíciu rodičov pri
zabezpečovaní základných životných potrieb,
zorientovať sa vo svete financií, poznať hodnotu svojej
práce, dokázať hospodáriť s peniazmi, vedieť odpovedať
na otázky, čo sa musí zaplatiť ako prvé a prečo, čo sa
musí kúpiť, čo si môžem odpustiť. Žiaci na základe
aktivít zostavili rodinný rozpočet a zistili, čo patrí k
príjmom v domácnosti a čo k výdavkom. Zamýšľali sa
nad tým, kde by sa mohli výdavky znížiť, prípadne, čo by
sa nemuselo kupovať vôbec. Iba finančne gramotný
človek sa vie zodpovedne rozhodovať.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Plánovanie rodičovstva, vzťahy v partnerstve
15. mája 2018 sa žiaci deviateho a ôsmeho ročníka
zúčastnili besedy na tému Plánovanie rodičovstva a
vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať
sa so žiakmi o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami,
o znakoch zdravého partnerského vzťahu. Besedu viedla
Mgr. K. Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad
Uhom. Prostredníctvom aktivít so žiakmi hovorila o tom,
ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akými sa vzťah
buduje, o dôvere, komunikácii, úprimnosti, príťažlivosti,
ale aj o rizikách predčasného sexuálneho života, o AIDS
a HIV víruse. Pani Serenčková na základe aktivít
zisťovala, ako dievčatá a chlapci vnímajú samých seba a
svoje okolie.

Týždeň zdravia
O problematike zdravia sa žiaci našej školy dozvedajú
nielen na vyučovacích hodinách, ale aj prostredníctvom
inej zábavnej a poznávacej činnosti, ktorá s touto
problematikou súvisí. V rámci podujatia Týždeň zdravia
(2.5. – 7.5.2018) sa žiaci 1. a 2. stupňa zapojili do
rôznych aktivít s témou zdravie. Mladší žiaci vyfarbovali
omaľovanky a písali krátke básničky, z ktorých si
najlepšie umiestnili na panel vo vestibule školy. Pre
žiakov bolo pripravené tiež pohybové a športové
popoludnie, beseda či anketa, v ktorej na otázky o zdraví
odpovedali aj niektorí učitelia.

Posedenie pri čítaní
Čítanie textu v akejkoľvek podobe je súčasťou
každodenného života žiaka v škole. Ako sa s čítaním
popasovali po vyučovaní žiaci 5. a 6. ročníka, dokázalo
podujatie s názvom Posedenie pri čítaní (18.5.2018). Pre
žiakov boli pripravené rôzne úlohy, ktoré preverili
niektoré schopnosti žiakov – čítanie s porozumením,
správnosť čítania, výslovnosť, tempo čítania a iné. Žiaci,
ktorí sa zúčastnili podujatia, dokázali, že s textom vedia

pracovať. Správne odpovedali na otázky k textu, skladali
časti textu, tvorili básnický text pomocou kľúčových slov.
V závere podujatia predviedli krátku dramatizáciu
rozprávky O zlatej rybke.

Matematické popoludnie
15. mája 2018 si žiaci 3. a 4. ročníka hravým spôsobom
zahrali rôzne matematické hry. Súťažili v dvoch
družstvách. Precvičili si hravou formou násobenie a
delenie, spočítavali spamäti. Hádali čísla, priraďovali k
príkladom správne odpovede. Pracovali s interaktívnou
tabuľou. Na konci vypracovali pracovné listy. Šikovné
družstvá boli odmenené.

Páli vám to
24. mája 2018 sa žiaci 5. ročníka zapojili do zábavno
vedomostného podujatia Páli vám to. Cieľom podujatia
bolo hravou formou preveriť úroveň vedomostí žiakov,
ktoré získali na vyučovacích hodinách slovenského
jazyka a literatúry. Úlohy boli jednoduché a zaujímavé.
Žiaci prechádzali križovatkami a cestičkami, kde hľadali
podstatné mená, vlastné podstatné mená, vyškrtávali
slová, priamo odpovedali alebo hľadali správne
odpovede z daných možností. Žiaci si navzájom
pomáhali a radili sa.

Na bicykli bezpečne a dobre
24. mája 2018 sa žiaci ŠKD zúčastnili dopravnej akcie
„Na bicykli bezpečne a dobre.“ Po dôkladnej teoretickej
príprave a absolvovaní dopravného testu sa žiaci
presunuli na školské ihrisko a absolvovali jazdu
zručnosti. Pre žiakov bola pripravená zaujímavá trať
(veľký slalom, prejazd cez lievik, prenesenie pohára s
vodou, osmička). Žiaci v závere akcie dostali preukaz
cyklistu a sladkosť. Akcie sa zúčastnilo 24 cyklistov a 11
chodcov.



Pavlovský školák 2017/20183

časopis pre žiakov i rodičov

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Vychádzka Chráneným vtáčím územím
Senianske rybníky
30. mája 2018 boli žiaci prvého stupňa na vychádzke v
okolí Senianskych rybníkov. Za slnečného počasia prešli
časť náučného chodníka vtáčím rajom. Voľným okom,
ale aj ďalekohľadom, pozorovali lyžičiara bieleho, ktorý
je symbolom chráneného územia, belušu veľkú, žeriava
popolavého, kaňu močiarnu a pod. Veľkým zážitkom pre
žiakov bol aj pohľad z pozorovacej veže a označovanie
vtáčikov (krúžkovanie) pred vypustením do voľnej
prírody.

Poľnohospodárske družstvo Gama, exkurzia
žiakov 1 . a 2. ročníka
24. mája 2018 sa 38 žiakov 1. a 2. ročníka zúčastnilo
exkurzie na PD GAMA v Pavlovciach nad Uhom. Počas
presunu po uliciach Školská, Hlavná a Družstevná žiaci
pozorovali dopravné značky, účastníkov cestnej
premávky a dodržiavali pravidlá bezpečného pohybu po
cestnej komunikácii. Po príchode na PD sa žiaci
oboznámili s históriou i súčasnými aktivitami družstva.
Najväčšiu pozornosť žiakov si získala živočíšna výroba.
Tu mali žiaci možnosť vidieť malé teliatka ešte
prikrmované mliekom a suchou stravou, jalovice, kravy,
býky a moderne vybavenú dojáreň. Pozornosti žiakov
neunikli ani prívesy a rôzne pluhy, nákladné autá a
kombajny. Exkurzia bola poučná, žiaci si odniesli veľa
zážitkov aj pekné darčeky, za ktoré ĎAKUJEME.

Beseda s pracovníčkou Červeného kríža
5. júna 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda s
pracovníčkou Slovenského Červeného kríža, p. Alenou
Kniežovou a jej pomocníkmi zo strednej zdravotníckej
školy, Lenkou a Patrikom. Cieľom besedy bolo
pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc a
ako postupovať pri ošetrení rezných rán a poranení.

Beseda s poľovníkmi
12. jún 2018 bol pre žiakov prvého a druhého ročníka
opäť zaujímavý a poučný. Prišli medzi nás pán Ján
Pavlovič, Ján Sisák, Slavomír Hudák a Martin Gröninger
 poľovníci a niektorí aj zanietení rybári. Najprv nám p.
Sisák porozprával veľa o prírode, zvieratkách, ako sa
máme správať v lese, čo s nájdeným vtáčikom či malou
srnkou. Priblížil nám „lesnú etiketu správania.“ Taktiež
dával rady ako sa správať pri stretnutí s agresívnou
zverou, pričom nám vysvetlil dôvod takéhoto správania.
Potom p. Pavlovič vysvetlil, prečo vlastne poľovníci
strieľajú zver a doniesol aj konkrétne náboje na rôzne
druhy zveri. Popýšil sa trofejou a ozdobeným
poľovníckym klobúkom. P. Hudák si priviedol aj
poľovného psa, ktorý preukázal poslušnosť a oddanosť
svojmu pánovi. Najmladší z poľovníkov M. Gröninger
porozprával o dôležitosti psa a o jeho význame pri love.
V priebehu dvoch vyučovacích hodín bolo zo strany
žiakov, najmä chlapcov druhákov, položených
neskutočne veľa otázok. Snáď nám vyrastie nová
generácia poľovníkov, rybárov a milovníkov prírody.

Návšteva filmového predstavenia
22. júna 2018 sa žiaci Školského klubu detí zúčastnili
akcie „Návšteva filmového predstavenia – Luis a ufóni.“ I
napriek nepriazni počasia si žiaci výlet užívali. Po
návšteve filmového predstavenia si žiaci zakúpili
suveníry a poprechádzali sa po pešej zóne v
Michalovciach. Prezreli si výstavu určenú pamiatke
židovských mužov, žien a detí odvlečených do
koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny. Po
návrate z výletu sme spoločne večerali chutnú pizzu,
hamburgery a iné dobroty.
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Rozlúčková slávnosť žiakov 9. ročníka
28. júna 2018 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková
slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy
sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia,
rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci
školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom,
ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala.

Slávnostné ukončenie školského roka
29. júna 2018 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy,
kde sme slávnostne ukončili školský rok. Riaditeľ školy
odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný
prospech a úspešne reprezentovali školu a všetci sme
vykročili prázdninám oproti.

UDALOSŤROKA
Prijatie najlepších žiakov starostom obce
27. júna 2018 prijal starosta obce Anton Kocela v
obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom
žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2017/2018
dosiahli výborný prospech alebo reprezentovali našu
školu v okresných, krajských a celoslovenských
súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 39 žiakov, ktorí boli
ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

Marko Šlinský, 1.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, výborný prospech

Petra Molnárová, 1.B, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok, výborný prospech

Sofia Adamová, 2.B, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok, reprezentácia v prednese
poézie a prózy Drahňov, výborný prospech

Dávid Halajčík, 2.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, výborný prospech

Oliver Imrich, 2.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, výborný prospech

Lukáš Mihálik, 2.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, výborný prospech

Matej Stanko, 3.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, výborný prospech

Lenka Tóthová, 3.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiačok, 1. miesto Amaro Kheliben 2018

Timea Vasiľová, 3.B, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok

Miroslava Štafurová, 3.B, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok

Diana Gombárová, 4.B, 1. miesto Amaro Kheliben 2018,
výborný prospech

Denisa Mihaliková, 4.B, účasť v OK Hviezdoslavov
Kubín, 2. miesto okresné kolo Gymnastický štvorboj
žiačok, výborný prospech

Tatiana Tancošová, 4.B, 1. miesto Amaro Kheliben 2018

Jozefína Pužová, 5.A, 1. miesto Amaro Kheliben 2018

Nina Fedorová, 5.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiačok, 2. miesto v obvodovom kole vybíjanej, 4.
miesto v okresnej súťaži Mladý zdravotník, výborný
prospech
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Lucia Spišáková, 5.B, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok, 3. miesto v Gymnastickom
štvorboji  kategória jednotlivcov, 2. miesto v obvodovom
kole vybíjanej

Daniel Horňak, 5.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, úspešný riešiteľ Biologickej olympiády v
kategórii F, výborný prospech

Lívia Jurasová, 6.A, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiačok, 2. miesto v obvodovom kole vybíjanej,
výborný prospech

Rastislav Stanko, 6.A, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiakov

Marián Spišák, 6.A, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, 3. miesto vo florbalovom turnaji v rámci
projektu Zober loptu, nie drogy

Dávid Mašlej, 6.A, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, 3. miesto vo florbalovom turnaji v rámci
projektu Zober loptu, nie drogy

Katarína Hrešová, 6.B, 3. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok, 2. miesto v obvodovom
kole vybíjanej, iBobor medzinárodná informatická súťaž 
úspešný riešiteľ, výborný prospech

Tomáš Belák, 6.B, 2. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov, výborný prospech

Kristián Filip, 6.B, 3. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiakov

Paulína Mašlejová, 6.B, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok, 2. miesto v obvodovom
kole vybíjanej

Stanislava Arvayová, 6.B, 2. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok, 2. miesto v obvodovom
kole vybíjanej, účasť v OK Hviezdoslavov Kubín, výborný
prospech

Jana Bérešová, 6.B, 3. miesto okresné kolo Gymnastický
štvorboj žiačok, 2. miesto v obvodovom kole vybíjanej,
výborný prospech

Silvia Andrejová, 7.A, 1. miesto Amaro Kheliben 2018

Michael Čičák, 7.A, 1. miesto Amaro Kheliben 2018

Terézia Čičáková, 7.A, 1. miesto Amaro Kheliben 2018

Marek Gombár, 7.A, 1. miesto Amaro Kheliben 2018, 2.
miesto v KK súťaže Ruské slovo, 3. miesto vo
florbalovom turnaji v rámci projektu Zober loptu, nie
drogy

Antónia Lacková, 7.A, 1. miesto Amaro Kheliben 2018, 2.
miesto v KK súťaže Ruské slovo, účasť v OK súťaže
Slávik Slovenska 2018

Dominik Popik, 7.B, 1. miesto Amaro Kheliben 2018, 2.
miesto v KK súťaže Ruské slovo  kategória spev

Simona Mašlejová, 8.A, 3. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok

Simona Pihuličová, 8.A, 3. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok

Petra Tomčiová, 8.A, 3. miesto okresné kolo
Gymnastický štvorboj žiačok

René Filip, 8.A, 2. miesto v gymnastickom štvorboji
žiakov

Denis Oros, 9.A, OK technická olympiáda 2.miesto,
Olympiáda zo SJL 16. miesto, Hovorme o jedle
(literárna súťaž)  1 z desiatich najlepších prác na
Slovensku, Olympiáda z ANJ  10. miesto, výborný
prospech

Kristián Krištof, 9.A, OK technická olympiáda 2.miesto
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Vytvor siVedeli ste?

Slony sú jediné zvieratá, ktoré nemôžu skákať. Sú najväčším
suchozemským živočíchom. Sloniemu mláďaťu trvá pol roka,
kým sa naučí správne ovládať svoj chobot.

Viac ako 10 000 vtákov ročne zomrie po náraze do okna.

Slimák môže spať až 3 roky. Niektoré druhy slimákov majú
viac ako 14 tisíc zubov.

Odtlačky prstov medveďa koala sú prakticky na
nerozoznanie od ľudských. Na mieste činu by tak dokázali
urobiť poriadny zmätok.

Oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog.

Leňochod chodí rýchlosťou 3 cm za minútu. Ak sa ponáhľa.

Jediné jedlo, ktoré šváby nezjedia, je uhorka.

Delfíny spia s jedným okom otvoreným.

Zlatá rybka má pamäťové rozpätie troch sekúnd.

Samček koníka morského privádza na svet mláďatá, nie
samička.

Matej Repka
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S humorom

Nájdi rozdiely

UROB SI
RADOSŤ
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Školská športová olympiáda
1. júna 2018 sa uskutočnila na pôde našej školy Školská
športová olympiáda. Olympiádu otvoril sľub za
rozhodcov i športovcov a príhovor starostu obce Antona
Kocelu. Po slávnostnom otvorení začali jednotlivé
súťaže. Medzi súťažné kategórie patrili: skok do diaľky,
hod plnou loptou a kriketovou loptičkou, štafetový beh.
Malé odreniny a iné boliestky boli ošetrené v kútiku prvej
pomoci. V školskej telocvični prebiehal volejbalový
turnaj, ktorý si zahrali starší žiaci, prehadzovaná a
vybíjaná, v ktorej si zmerali sily mladší žiaci. Po
ukončení športových disciplín bol slávnostný ceremoniál
odovzdávania medailí najlepším športovcom.

Vyhodnotenie plaveckého výcviku
1. skupina
Chlapci: 1. Marko Cisár, 2. Milan Komárik, 3. Alex Salay
Dievčatá: 1. Nina Fedorová, 2. Lucia Spišáková, 3.
Daniela Lešňanská
2. skupina
Chlapci: 1. Patrik Adam, 2. Samuel Varga, 3. Samuel
Tancoš
Dievčatá: 1. Sarah Popíková, 2. Alexandra Baláková, 3.
Hana Moščáková
3. skupina
1. Nikola Tomčiová, 2. Katarína Kukráková, 3. Ivana
Nistorová
Žiaci boli ocenení medailami, sladkosťami, mokrým
diplomom a vecnými cenami.

Olympiáda trochu inak
8. júna 2018 sa uskutočnilo v 2. oddelení ŠKD športové
popoludnie, kde si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a
rýchlosť v zábavných disciplínach  žabie preteky,
klokanie skoky, klobúčik hop, sloní futbal, papučový
basketbal a veľký pong. Pri súťažiach bolo veľa zábavy a
nechýbala ani sladká odmena.

Výlet na Morské oko pre športovcov
11. júna 2018 sa uskutočnil v poradí štvrtý ročník
turistickej vychádzky pre žiakov športových krúžkov. V
tomto roku 86 žiakov a 8 pedagógov navštívilo náučný
chodník Morské oko. Po príchode na Morské oko žiaci
navštívili poľovnícku chatu, kde mali možnosť na
pripravenom ohnisku buď opekať špekáčiky či slaninku
alebo si nakúpiť dobroty v otvorenom bufete. Po
výdatnom občerstvení žiaci 1. až 4. ročníka spoznávali

krásy náučného chodníka Morské oko a žiaci 5. až 9.
ročníka sa vydali na turistický pochod k Malému
Morskému oku. Počasie nám prialo, nechýbala dobrá
nálada a spokojný úsmev.

Volejbal žiakov (obvodové kolo) – 3. miesto
Ján Kažmir, 9.A
Ľubomír Novakovský, 9.A
Jakub Vinco, 9.A
Lukáš Spišák, 9.A
Dušan Vasiľ, 9.A
Matej Šeba, 9.A
Karol Kováč, 9.A

Florbalový turnaj žiakov základných škôl v
rámci projektu ZOBER LOPTU, NIE DROGY

Dávid Mašlej, 6.A
Marián Spišák, 6.A
Rastislav Stanko, 6.A
Marcel Beňak, 6.A
Tomáš Belák, 6.B
Marek Gombár, 7.A
Dominik Hruščák, 7.A
Kevin Adam, 7.B
Rastislav Cica, 7.B
Lukáš Spišák, 9.A
Jakub Vinco, 9.A
Ján Kažmír, 9.A

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
ssii mmôôžžeettee vvyyhhľľaaddaaťť

nnaa šškkoollsskkeejj wweebboovveejj ssttrráánnkkee
aa ttiieežž aajj nnaa

wwwwww.. ffaacceebbooookk ..ccoomm//zzssppaavv lloovvcceeuuhh
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ŠŠééff rreeddaakk ttoorr ::
KKrr ii ss tt ii áánn KKrr iišš ttoo ff ((99 ..AA))

PPrreeddsseeddaa rreeddaakkččnnee jj rraaddyy ::
TTeerréézz iiaa KKiišš KKoovvááččoovváá ((99 ..AA))

RReeddaakkččnnáá rraaddaa::
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NNiinnaa FFeeddoorroovváá ((55 ..BB))
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TTeerréézz iiaa KKiišš KKoovvááččoovváá ((99 ..AA))
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MMaattee jj RReeppkkaa ((77 ..AA))
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DDoommiinn ii kk TTóótthh ((99 ..AA))
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Idú školáci na výlet a pokazí sa im
autobus. Naštvaný vodič vyjde z
autobusu a opravuje. O 5 minút
príde Jožko a hovorí:
 Pán vodič, ja viem, čo s tým je!
 Ale, čo by si ty vedel, choď do
autobusu!
O ďalších 5 minút príde Jožko a
hovorí:
 Pán vodič, ale ja naozaj viem, čo s
tým je!
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 s radosťou odpovie:
 Je to pokazené.

Učiteľka sa pýta žiakov na
slovenčine:
 Žiaci, som pekná. Aký je to čas?
 Minulý!

Janko, z čoho si dostal tú päťku?
pýta sa otec.
 To kvôli Hviezdoslavovi.
 Tak sa s ním prestaň kamarátiť!
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Príde pani učiteľka k Jožkovi a pýta
sa ho:
 A ty si prečo nič nenakreslil?
 Nakreslil som vláčik, ale už odišiel!

Ocko, triedny ťa pozýva do školy!
 A to už prečo?
 Čo ja viem? Štvrťroka som ho
nevidel...

Učiteľ sa pýta Móricka:
 Keby si mal sedem cukríkov a ja
by som ťa o dva poprosil, koľko by ti
ich ostalo?
 Sedem!

Babička vyčíta vnučke, že chodí
neskoro spávať:
 Anička, to ja, keď som bola v
tvojom veku, chodila som spávať so
sliepkami.
 Áno, babička? A ako si sa udržala
na bidielku?

Príde Janko domov a mamička sa
ho pýta:
 Janko, od čoho máš tú modrinu na
čele?
 Od premýšľania.
 Ako to?
 Myslel som, že Karol ma tým
kameňom netrafí.




