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Ročník: 8     číslo: 1       Školský rok: 2010/ 2011 

Časopis žiakov Základnej školy Parchovany 

 
Letí k tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo ti treba. 

Šťastie, pokoj, láska, viera, Ježiško má rád aj teba. 
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Úvodník 
 

Čochvíľa sú Vianoce a na stromček vešiame tradičnú 
svoju nehu.  Pod stromček kladieme sny svojich 
blízkych. Plníme aj ich najtajnejšie túžby, ak je to 
v našich silách. My v našom časopise by sme tiež radi 
potešili tých, pre ktorých je vianočné čítanie tradičným 
spestrením sviatočných chvíľ.  
V tomto čísle sa dozviete, ako sme prežili mikulášsky 
deň, ako sme si vyzdobili školu, prinášame vianočné 
vinše, príbehy a mnoho iných zaujímavostí 
a príjemného sviatočného čítania. 
 

Želáme Vám krásne a pokojné Vianoce a šťastný 
Nový rok 
 

                  
  

............................................................................................ 

Školoviny: adresa redakcie: ZŠ Parchovany, Hlavná 462, 076 62, 

redakčná rada: šéfredaktor: Mgr. Ján Bača, redaktori: Patrícia 

Tóthová - paťa, Kristína Šepeľáková - kristinka,  Zuzana Trellová 

- zuzi, Ivana Ďurová - ivka, Jozefína Dobranská - jožka, Martin 

Ľoch - maťo, Pavol Kunca - pali, Patrik Koscelanský - paťo, 

Viliam Kačmár - vilo, Tobiáš Hvozdík - tobi, René Pastelák - rene, 

Samuel Šurmanek - sašu 
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Riaditeľňa 

 

 

 

Zrekonštruovaná škola vyzerá super! Bude sa 

pokračovať v rekonštrukcii aj zvnútra? 

Rekonštrukcia školy prebieha v troch etapách. Teraz sa 

ukončila 1. etapa - zateplenie budovy školy. Mala by 

nasledovať 2. etapa - rekonštrukcia vykurovacieho systému 

a nakoniec 3. etapa - rekonštrukcia interiéru budovy- oprava 

podláh, sanity 

Bude sa rekonštruovať aj telocvičňa? 

Žiaľ, rekonštrukcia telocvične bude plne v našej réžii. Takže 

musíme najprv trošku nasporiť a potom sa pustíme do prác. 

Tu počítame aj s finančnými prostriedkami od sponzorov 

Potešili nás interaktívne tabule v niektorých triedach, 

objavia sa aj v ďalších triedach? 

Postupne vybavíme všetky triedy interaktívnymi tabuľami 

 

 

Pán riaditeľ dnes odpovedá na 

týchto päť zvedavých otázok 

svojich žiakov: 

 

file:///C:/Users/Projekt1/Desktop/My Web Sites/aaa/www.2zskladno.cz/foto16b7.html
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Na čo nové sa môžeme v škole v najbližšej dobe tešiť? 

Určite niečo vymyslíme, ale teraz vám neviem nič konkrétne 

povedať, pretože sme v súčasnosti veľmi vyťažení. 

S postupom času určite príde niečo nové. Hlavne čakám aj 

na podnetné návrhy zo strany žiackeho parlamentu. Zatiaľ je 

naša spolupráca na veľmi dobrej úrovni 

Tešíte sa na Vianoce? Na čo najviac? 

Vianoce sú pre mňa sviatkami pokoja a mieru. Takže asi 

najviac sa teším na možnosť oddychu po hektickom polroku, 

šancu načerpať nové sily, užiť si (dúfam, že bude) ľad, sneh, 

stretnutia s priateľmi, s tými, na ktorých mi počas roka 

nevyšiel čas.  

A tu je dôkaz, že pán riaditeľ má rád aj Mikuláša a nepokazí 

žiadnu zábavu     

                                                                   paťa, kristínka 

   

Všetkým žiakom 

prajem hlavne veselé 

Vianoce, príjemné 

prežitie prázdnin, veľa 

športu a zábavy 

a hlavne  šťastný 

Nový rok  2011! 
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Zaujalo nás 

Rekonštrukcia školy 

 

Naša škola prešla celkovou premenou. Vymenili sa

 

okná, dvere. Zateplili sa steny a nakoniec prišla 

    

nová fasáda. A výsledok:    PARÁÁÁDA!!!   paťo, vilo                   
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Maliari

Maľovanie je super, pochvaľovali si Pat a Mat -  Vlado 
a Tobiáš, keď takto skrášľovali knižnicu 

Vyučovanie cez interaktívnu tabuľu, to je niečo celkom iné 
ako klasická hodina. Taktiež chválime!          rene, tobi 
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pArTiČkA 

Len čo sa na našej škole objavila nová pani učiteľka Mgr. 
Michaela Vasiľová, pribudol aj nový zaujímavý krúžok. Názov 
dostal podľa známej relácie.  

Hráme tam zábavné hry - otázka, interview, ruky, posledné 
písmeno, príbeh, abeceda a mnohé iné. Ak vás to zaujalo, 
príďte sa pozrieť. Krúžok hodnotíme na:  *** 

 

Romano slovos                                                     jožka 

Ima  avľa e Karačoňa, šadzik cichos. 

Te are miro životos. Le devleroskero čavoro 

andža amenge laska the nadej. 

Koj nikto te nahavel korkoro, oda prajinas tu menge. 
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Rozhovor 

 

,,...videl som u nás vo fitku, ako MARIÁN PALENČÍK zvládol 

10 opakovaní v bicepse s veľkou činkou so 100 kg....“ 

Ako ste sa dostali ku kulturistike, v koľkých rokoch ste 
začínali?          

Začínal som v 15-tich. Stal som sa členom oddielu 
kulturistiky vo Vranove. Tu som mal trénera a po 2 rokoch 
tréningu som začal súťažiť 

Aké sú vaše najväčšie súťažné úspechy? 

Bol som dorasteneckým majstrom Slovenska 
i Československa, majster Čiech a Moravy ako junior, na 
majstrovstvách ČSSR ako junior som bol piaty 

Počuli sme, že príprava pred súťažou je náročná. V čom 
spočíva? 

Ako kulturista dosiahol 
významné úspechy na 
majstrovstách ČSSR 
a majstrovstvách Slovenska. Reč 
je o Mariánovi Palenčíkovi, 
bývalom žiakovi našej školy, 
ktorému sme položili niekoľko 
otázok. 
Z rozhovoru s Igorom 
Kopčekom bývalým kulturistom 
z Vranova: 
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Príprava sa skladá z pravidelného tréningu, tvrdej diéty, 
ktorá je náročná- žiadne sacharidy, veľa bielkovín. Potrebný 
je aj dostatočný odpočinok. Hlavným tajomstvom úspechu je 
disciplína a poctivá celoročná príprava 

Kedy ste skončili s aktívnou činnosťou?                         

V 23 rokoch 

Vieme, že ešte stále cvičíte ? Ako často? Aké sú vaše 
proporcie? 

Cvičím stále, každý deň, stále držím diétu. Moja váha je 115 
kg, obvod paže 49 cm, obvod hrudníka 145 cm, pás 90 cm 

Aké sú vaše maximálne výkony? 

V tlaku na lavičke zvládnem 200 kg, biceps - zdvih veľkej 
činky 10 opakovaní so 110 kg činkou, hlboké drepy - 4 
opakovania so 180 kg činkou, zdvih na hrazde - 30-krát 

Pomáha vám vaša športová minulosť v terajšom 
zamestnaní? 

Už 14 rokov pracujem v policajnom zbore, kde mi moja 
fyzická príprava a pravidelný tréning napomáha plniť 
pracovné povinnosti na 100%. Moje úspechy spočívajú 
v životnom štýle - zásady, disciplína a odriekanie       

                                                                                                     sašu 
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Plavecký výcvik 

 

Viete, ako sa cítia ryby vo vode? Presne tak, ako 
sme sa my cítili na plaveckom. Kiežby sa to nikdy 
neskončilo, teplučká voda, super inštruktori  
(naozaj), a kopec zábavy k tomu.  
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Halloween 

 

Halloween je stále hitom, najmä strašidelné disco.  

 

Nechýbala strašidelná výzdoba, strašidlá, súťaže a zábava. 

      

Masky boli strašidelné, báli sa aj moderátori a dídžej! 

                                                                      paťo, vilo 
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Strašidelné disco 

 

 

 

 



 

14 

 

Divadlo - Mastný hrniec 

 

 

Jeseň na našej škole sa, ako je známe, nesie v znamení 

kultúry. Najobľúbenejšou akciou je už tradične návšteva 

divadelného predstavenia. Perličkou je, že sa ho 

nezúčastnili iba štyria žiaci horného stupňa. Tentoraz sme 
mali možnosť vidieť predstavenie Mastný hrniec.  

Príbeh sa začína vo chvíli, keď rozhlas omylom vyhlási za 

ministra financií stredoškolského profesora botaniky v 

malom meste. Zrazu sa okolo neho strhne pätolizačská 

hystéria. Každý z popredných mešťanov sa snaží zapáčiť 

dovtedy prehliadanému profesorovi Babíkovi s nádejou, že 

si niečo uchmatne z mastného hrnca, ku ktorému sa 

profesor dostal. Satira na malomestskú morálku, ktorej 

jedinou hodnotou je honba za majetkom a spoločenskou 

prestížou, neomylne ukazuje na malosť pomerov, kde sa 

za prácou pre národ skrýva snaha o vlastné obohatenie. 

Nás toto prestavenie obohatilo o skvelý kultúrny zážitok, 

ale najmä sme si uvedomili dôležitosť úprimného 
priateľstva, čestnosti a pravdovravnosti. 

                                             zuzi, ivka 
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Pre Maťa 

Náš kamarát Maťo Urban je momentálne dlhšie maród, a tak 
sme mu napísali a zablahoželali 

 

                           

Milý Maťo!   

Všetkým nám veľmi chýbaš. Už sa nevieme dočkať, kedy sa vrátiš. 

Dúfame, že čoskoro.                                                          

 V škole sa toho veľa zmenilo. Je celá zrekonštruovaná - vymenili 

sa okná a zateplili ju. Na chodbách máme namontované kamery. 

Skoro v každej triede sú namontované interaktívne tabule. Aj 

v našej mala byť, ale nakoniec ju dostali deviataci. Viac Ti 

povieme, keď prídeš do školy.                                                                                                        

Prajeme Ti Maťko nech sa ti splní všetko, po čom túžiš aj to 

najtajnejšie želanie.                     zuzi, ivka,jožka,paťa kristinka,maťo       

 Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Ti prajú tvoji kamaráti!    

Tak Maťko, to je ale 

super fáro! Ešte si tak 

zašoférovať! Určite by 

si nás prišiel pozrieť do 

školy a iba by si 

frajersky 

zatrúbil, zaradil 

jednotku  a každého by 

si povozil. To by bolo, 

ale my vieme, že by 

stačilo, keby si bol 

s nami v škole a zahrali 

by sme si futbal. 
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Kúzelný čas 
 

Odfúkni snehovú vločku z dlane 
a praj si niečo nevídané. 

Veď dnes je ten kúzelný čas, 
keď šťastie a pohoda vládne v nás. 
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok. 

 
Zvonček na stromčeku 

 
Na vianočný stromček 

zavesíme zvonček. 
Keď zvončeky zazvonia, 

keď ihličie zavonia 
a keď sviečky zaplanú, 
srdcia spolu zostanú. 

Krásne Vianoce. 
 

Vianočný sen 
 

Radosť a šťastie, krásu a nehu, 
nech Ti prinesie vianočný sen. 

Posielam Ti ho po vločkách snehu, 
zachyť ho v dlaniach v ten zázračný deň. 

 

Tichá noc 
 

V izbičke za oknom niečo sa chystá, 
stromček už svieti, radosť je istá. 
Do tichej noci vtáčiky spievajú, 

Veselé Vianoce vám všetkým želajú.  ivka 
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Jožka na dedine 

 

    Konečne som sa začala baliť na prázdniny k tete na 

Moravu. Hurá! Cestovať budem celkom sama, no paráda! 

Môžem si robiť všetko podľa seba. 

 Mama mi povedala: ,,S tetou sme sa dohodli na určitých 

pravidlách. Budeš sa u nej učiť samostatnosti. Ona už má 

svoje metódy. Súhlasíš?“  

Ochotne som súhlasila. Len aby som už sedela vo vlaku. 

Mama  mi pod oblokom vlaku stihla zakričať: ,,A prečítaj si 

nápisy vo vlaku ! “ 

Nenahýbajte sa z okien ! Neotvárajte dvere počas jazdy!  

Cestovný doklad si uschovajte!  

Po Bratislavu som si nápisy prečítala aj stokrát. 

Teta ma už čakala. Cestou v aute mi povedala: Vieš, mám 

kocúra, psa, kačičky a sliepky a čudných susedov. Preto 

u mňa platia určité pravidlá.“ 

Nezmohla som sa na odpor. Uvidíme čo tam bude. 

Prišla som k tete a spýtala som sa jej: ,,Teta? A môžem si 

pozrieť tie zvieratká? “ 

Teta povedala: „No jasnačka!“ A tak som išla. Išla som 

k rybníku, tam bol gunár, ktorý sa v kuse potápal ako šialený. 

Ďalej tam bola mačka, ktorá oblizovala kaktus. Asi má rada 

púšť, pomyslela som si. 

Videla som tam aj sliepky, ktoré vždy, každé ráno a večer, 

vyhrabávali červíky, ktorých tam nebolo ani toľko veľa ako 

tých sliepok. No a bol tam aj pes. Poriadne som sa naňho 

pozrela no a on sa škeril ako divý. 

Myslel si asi, že je v MTV, lebo vyštekával jednu pieseň od 

Eminenma. Zrazu ma zavolala teta: „No už poď jesť,  

Jožka!“  

Tak som išla. Najedla som sa a teta mi potom povedala,  že 

so susedmi sa nemám rozprávať, vraj sú neandertálci.  Tak  
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som ju počúvla. Nudila som sa, tak som sa išla hrať vonku s 

loptou. Robila som koníčky a zrazu som strelila pecku. No 

a BUM! Do susedovho okna.  

Zrazu vyšli susedia. Mali dlhé vlasy, boli veľmi chlpatí a 

oblečení v koži. No proste, neandertálci. A zrazu na mňa 

začali kričať. No neviem akým jazykom, asi neandertálčinou. 

Pravdepodobne na mňa nadávali. No potom sa na to 

vykašlali a šli sa kúpať do bazéna. 

Bola som z toho veľmi zmätená.  Už som chcela ísť čím skôr 

domov. Povedala som to aj tete. 

Tak zavolala mojej mame, že prídem skôr. Nastúpila som na 

vlak a išla som domov. Vo vlaku som premýšľala, čo to malo 

znamenať. Ale nevedela som si to vysvetliť. 

Keď som prišla domov, tak som si kúpila noviny, ktoré si 

vždy kupujem. A tam som sa dočítala, že ten pes, čo býval 

pri tete, je Hollywoodskou hviezdou, tá mačka, čo tam 

bývala, sa dostala do Texasu, kde jazdila na Mustangoch, 

gunár sa dostal na olympiádu v potápaní a sliepky? Tie sú 

tam vždy. V kuse tam ďobú a nič iné nerobia. 

A tí susedia, no, sú v múzeu. Neviem, či to bol sen alebo čo. 

Stále sa z toho spamätávam.                jožka   
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Mikuláš 
 

 
 

Dobrý deň, deti, 
 
Ako vidíte aj tohto roku mi moji anjeli nezabudli pripomenúť, že mám 
navštíviť vašu školu. No zvonka sme ju ani nespoznali, taká je 
krásna. Dokonca v snežení mi zďaleka pripomínala obrovskú 
vanilkovú tortu obloženú šľahačkou. Zvnútra ste si školu krásne 
vyzdobili. Vítal ma ujo snehuliak, rozžiarený stromček, ale hlavne ste 
ma veľmi pekne privítali vy. Krásne ste mi zaspievali, zatancovali 
a zarecitovali. Škoda, že ste sa trošku báli čertov a škriatkov. Ale to 
sa zase páčilo im. Čo ma potešilo najviac, takmer nikto sa nezabudol 
poďakovať za sladkosti a zakývať mi na rozlúčku. Preto vám už teraz 
môžem sľúbiť, že o rok som tu zase.    
                                                                        

Váš Mikuláš 
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Najviac sa Mikulášovi tešili škôlkari. Všimli sme si,  
 

  
 

 že k Mikulášovi a čertom pribudli škriatkovia. Čerti  
 

 
si zodpovedne plnili svoju úlohu, kým škriatkovia sa 
chceli v škole aj niečo naučiť. 
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Sladkosti nás potešili, ale čertov sa báli dokonca aj  

 
učitelia. Mikuláš bol zvedavý, či boli deti dobré. 

 
A to sa už Mikuláš vybral do našej dediny. 
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Mikuláš navštívil obchody, lekáreň, pani doktorku 
i obecný úrad 

 
 

                                                                      paťo, vilo, paťa, zuzi 
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Vianočná škola 

 
 

 

 
 

Ktorý snehuliak je krajší? Z modrého či bieleho snehu? 

 

Dnes Vianoce sú všade 
vôkol nás. Keď nástenke 
hviezdu daruješ 
a stromčeku dáš život až 
zažiari, sú Vianoce. Keď 
na dverách zvonček 
zacinká a v okne svieca 
zasvieti, sú Vianoce. Keď 
anjel stretne snehuliaka, 
čo domov kráča, sú 
Vianoce. Keď papier na 
Betlehem sa zmení, sú 
Vianoce. Keď usmeješ sa 
na to všetko po práci - sú 
to tvoje Vianoce. 
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The Beatles bola najvplyvnejšia a najúspešnejšia hudobná 

skupina rockovej éry a zároveň jedna z vedúcich kapiel tzv. 

„Britskej Invázie“ do USA v 60. rokoch. 

Predaj albumov The Beatles presiahol 1,3 miliardy nahrávok 

(údaj z roku 2004), čo je viac, ako dosiahol ktorýkoľvek iný 

umelec v dejinách. Len málo umelcov dosiahlo úspech v 

rôznych obdobiach, kritické ocenenia a široký kultúrny vplyv 

ako The Beatles. V rebríčku 500 najlepších albumov 

všetkých čias, ktorý v roku 2003 vydal časopis Rolling Stone 

má skupina 11 albumov, z toho štyri sú v prvej desiatke, 

vrátane absolútneho prvenstva albumu Sgt. Pepper's Lonely 

Hearts Club Band. 

 

 
 
                                                                      Paťo  

 

 
 

 

 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://nogoodforme.filmstills.org/beatles.jpg&imgrefurl=http://www.csfd.cz/uzivatel/30732-mathew/&usg=__s4RBHhWqAnCMPecuIJZyx4Dgvqg=&h=320&w=320&sz=37&hl=sk&start=14&zoom=1&tbnid=5cvfgiii5LL3WM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=Beatles&hl=sk&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://marshyvideos.synthasite.com/resources/89_The_Beatles.jpg&imgrefurl=http://marshyvideos.synthasite.com/favriote-bands.php&usg=__Ih004FGQEsH_LKgBQ_IJxKQb7Ho=&h=399&w=728&sz=64&hl=sk&start=11&zoom=1&tbnid=uP4er_ObFplCUM:&tbnh=77&tbnw=141&prev=/images?q=Beatles&hl=sk&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA  

Viete, aké sú vaše práva, milí spolužiaci, ak nie, tu vám 

prinášame prvých päť, ktoré vám zaručuje Deklarácia práv 

dieťaťa, ktorá bola prijatá OSN 20.XI.1959. 

  
1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu, 

postavenia. 

Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez 

rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, reči, náboženstva, politického 

alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, 

majetkového, spoločenského, alebo iného postavenia, či už dieťaťa 

samého alebo jeho rodiny. 

 

2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj. 

Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a 

inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných 

podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, 

duševne, mravne, duchovne a sociálne.  

 

3. Právo na meno a štátnu príslušnosť. 

Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť. 

 

4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. 

Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať 

právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho 

matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane 

primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom.  

 

5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo 

sociálnom postihnutí. 

Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba 

poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje 

jeho stav.                                                        paťo, vilo 
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Urob si dúhu 

Budeš potrebovať: list bieleho čistého papiera, 
sklenený pohár naplnený vodou, jasné slnečné 

svetlo. 

Postav pohár vody na biely papier do okna tak, 
aby pohár s vodou bol na slnku a väčšina papiera v 
tieni. Pozoruj slnečné lúče, ktoré prechádzajú cez 

vodu. Urobia na papier farby dúhy. 

Taká malá otázočka: Každý vie, že dúha je 
farebná a že sú tam všetky farby. Vieš ich 

vymenovať v poradí ako idú za sebou? 

Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová.  
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Omaľovanka       
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Viete, aká je na Záhorí najkratšia veta? 

No predsa: Ééééé? 

A čo to znamená? 

No predsa: Prosím Vás, mohli by ste mi to zopakovať,  

nerozumel som. 

 

Viete, prečo blondínky lejú do PC vodu? 

Lebo chcú surfovať po internete. 

 

Príde hladný ruský drevorubač domov a žena sa ho pýta: 

,,Včerajší boršč si dáš?“ 

,,Dám“ 

,,Tak príď až zajtra.“ 

 

Beží zajac po lese a kričí: ,,Sláva politikom, sláva 

politikom.“ 

Ide okolo neho medveď a pýta sa ho: ,,Čo to táraš?“ 

A on na to: ,, Nepočul si? Zdraželi broky.“  

 

Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 

Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat. 

 

Raz si Dávidko kúpil psíka a na druhý deň sa ho pýta 

kamarát Jakub: ,,Má ten pes rád aj deti?“ 

A Dávid na to: ,,Áno, ale radšej mu dávam granule.“ 
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Kupón dovolenka 

         Keďže všetci už netrpezlivo čakáme na jeden deň bez 

skúšania, naša redakcia na to nezabudla a pripravila pre vás malý 

vianočný darček  

 

KUPÓN  –  DOVOLENKA 

Meno, 

priezvisko 

 

Trieda  

Dátum  

Podpis triedneho 

učiteľa 

 

Pečiatka školy  

 

  Podmienky použitia kupónu: 

1. Tento kupón môžeš použiť iba raz, a to do vydania nového 

čísla 

2. Platí iba na ústnu odpoveď, na jeden vyučovací deň 

3. Kupón nesmieš použiť, ak si bol vopred oboznámený, že 

budeš odpovedať 

4. Kupón musíš vopred potvrdiť pečiatkou školy podpisom 

triedneho učiteľa  

5. Potvrdený kupón musíš vyučujúcemu ukázať dopredu, t. j. 

na začiatku každej hodiny 

Kupón sa nesmie kopírovať ani akokoľvek rozmnožovať 
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