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Riaditeľňa 

 

 

 

 
Pán riaditeľ, na čo nové sa môžeme 

v našej škole najbližšie tešiť? 

 

Nuž neviem! Niečo sa pripravuje, ale nech to ostane 

zatiaľ tajomstvom, aby sa to podarilo splniť 

 

 

Pribudnú aj v ostatných triedach interaktívne 

tabule? 

 

Áno, dúfam, že sa to podarí do konca kalendárneho 

roka 

 

 

Nemohlo by sa vyučovanie začínať až o 9:00, 

prosíme? 

 

Nová vyhláška to umožňuje, ale je to veľmi závažné 

rozhodnutie. Určite by sme tým potešili spachtošov, 

ale zatiaľ o tom neuvažujeme 

 

Tešíte sa na prázdniny? Ako ich prežijete? 

 

Pán riaditeľ dnes odpovedá na 

týchto päť zvedavých otázok 

svojich žiakov: 
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Veľmi! Po náročnom roku si oddýchneme, načerpáme 

nových síl. Teším sa najviac na voľný čas pre moje 

záľuby 

 

Neplánujete zakúpiť do školy rontgenový prístroj, 

keďže v tomto školskom roku sme mali v škole 12 

zlomenín? 

 

No, tu už pomôže len čarovná palička Harryho Pottera! 

 

Naše zlomeniny 

 
 

A tu je dôkaz, že zlomeniny sa nevyhýbali ani žiakom 

ani učiteľom. Ako sme už spomenuli, na škole sme mali 

v uplynulom školskom roku 12 zlomenín. Išlo o týchto 

žiakov:D, Ferko, M. Paulišinová, B. Popaďáková, O. 

Vaňová, V. Godovčínová, D. Suchý, V. Bačová, T, Baran, 

M. Vaško. Pridali sa aj učitelia: J. Bača, A. 

Besterciová. Zaujímavosťou je, že všetko sú to žiaci 

a učitelia 2. stupňa. Nešťastné prvenstvo patrí 

šiestakom so 4 zlomeninami a O. Vaňovej, ktorá si 

vyskúšala sádru dokonca dvakrát.                    oťa 
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Zbohom, Maťko! 

 
,, Neplačte nad hrobom ,   
len telo leží v ňom. 
Ja som tam nezostal  
a nespím večným snom.“ 

 
V prvý marcový deň nás po ťažkej chorobe navždy opustil 
náš spolužiak a kamarát Martin Urban. Dochádzal k nám 
zo susedných Dvorianok. Bol to vždy veselý a usmiaty 
chlapec, ktorý mal zo všetkého najradšej futbal 
a volejbal. Jeho veľkým snom bolo stať sa futbalovým 
brankárom. Veríme, Maťko, že teraz niekde v nebi chytáš 
,,anjelskú ligu“ a si tam šťastný.   
 
Si navždy v našich srdciach, Maťko.   
                                                         Tvoji  spolužiaci a učitelia 
 

 
                           paťa, zuzi, kristínka, jožka, ivka, maťo 
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 Zaujalo nás 

 

 
Takto sme si vymaľovali triedy. Bola to 

naozaj zábava! A tá nádhera, super ! ! ! 

 
                                      pali                
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Testovanie 9 

 
V škole to však nie je iba o zábave, ale 

aj o drine. O tom sa presvedčili naši 

deviataci pri Testovaní 2011. 

 
                                           vilo                 
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Tvorivé dielne 

 
Burza bola hitom číslo 1. Všetko sme si 

pripravili a potom dobre predali. 

 
                                                   ivka 
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Rozhovor 

   
Aké je to byť v triede s toľkými chlapcami? 

Je to neopísateľný pocit. Mať toľko chlapcov v triede, 

to sa často nestáva. Niektoré dievčatá mi aj závidia.  

 

Sú k tebe aspoň milí? 

Sú milí, niekedy až veľmi. Občas vedia poriadne skaziť 

náladu, ale nikdy by som ich nevymenila. 

 

Nechýbajú ti nejaké spolužiačky? 

Spočiatku som vždy mala nejakú, ale keď odišla aj tá 

posledná, bolo mi trocha ľúto, že budem sama. Teraz 

som si už zvykla tak, že keby prišlo do našej triedy 

nejaké dievča, už by to nebolo ono. 

 

Čo je pre dievča najťažšie v takej ,,chlapčenskej“ 

triede?  

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že najťažšie 

je zvyknúť si. Potom je to už super. 

 

V dnešnom rozhovore sme položili otázky 

Kristínke, žiačke z deviateho ročníka. Je to 

milé dievča, taká malá Medulienka, ktorá 

je podľa nás výnimočná tým, že dokázala,, 

prežiť“ v triede so šestnástimi chlapcami. 

Dokonca z chlapcov sa stali gentlemani, 

ktorí sa k nej príkladne správajú, rovnako 

ako ona k nim. Chlapci si vážia Kiku a ona 

sa teší ich pozornosti.  
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Keby si sa mohla ešte raz rozhodnúť, zmenila 

by si školu alebo by si ostala v tejto triede? 

Nikdy by som z tejto triedy neodišla preč, lepšiu 

triedu si neviem ani predstaviť. 

 

Vieme, že ideš študovať na strednú pedagogickú 

školu. Tam budeš mať asi samé spolužiačky. Na 

čo sa najviac tešíš? 

Tak určite na to, že spoznám nových ľudí. Aj na tie 

spolužiačky, ale bude mi  smutno aj za našimi 

chlapcami. 

 

Ako stráviš prázdniny? 

To ešte nemám veľmi premyslené, ale určite 

nebudú chýbať stretávky so spolužiakmi.                                     
                                     Paťo, vilo  

  
 

 

 

   Kristínka a jej                       

      ,,plyšáci“ 
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Deviataci v divadle 
Už druhýkrát sa deviataci vybrali v júni do divadla, čo 

sa začína podobať na tradíciu a musím povedať, že 

vydarenú. Júnové divadlo sa stalo symbolom akéhosi 

posúvania nášho dramatického vnímania. Minuloroční 

deviataci mali možnosť vidieť tanečné divadlo Jánošík, 

čo bola značná odvaha od pána učiteľa. Ale výsledok 

podľa deviatakov stál zato. Tanečné kreácie doplnené 

orchestrálnym poňatím folklóru od skupiny Železiar 

vraj vyvolávali u zúčastnených zimomriavky. Teraz sme 

mali možnosť zhliadnuť, a to sa podržte- balet 

Harlekýn. Priznávam, nevyvolalo to v nás veľké nadšenie. 

No to, ako úžasne sa dá tancom vyjadriť vzplanutie 

lásky, odmietnutie zo strany rodičov, vzájomné sa 

pochopenie, to nás už nadchlo. Ďakujem za tento 

nevšedný zážitok a pridávam aj jeden postreh- 

v budúcom školskom roku odporúčame deviatakom balet, 

prípadne operu.   ĎAKUJEME!!! 

  
Bonusom bolo popri divadle aj stretnutie s Tinou a  Lukášom 

Adamcom, víťazom Superstar                                    kika 9.r. 
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Jarná výzdoba 
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Ožili lúky, prebudil sa park a rozkvitla i naša 

škola. Pestrofarebné nástenky sú plné 

slnečných lúčov a rozšantených zvieratiek.  

 
Keď sýtiš sa vôňou kvetov,  

je jar, 

čo o chvíľu bude letom. 

 
Keď ukrývaš sa v tôni duba, 

páľava, čo bojíš sa jej, 

je letom iba.                   rene, vilo, paťo         
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Valentínska párty 

 

 

 
Párty ako remeň. To je najvýstižnejšia 

charakteristika tejto akcie! 

 
Nechýbal brake dance, hip- hop ani obľúbené 

slaďáčiky. 

 
                                        kristínka    
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Karneval 

 

 
Šantia všetci ako stále, 

na tom našom karnevale. 

Nie je to veru žiaden div, 

keď v tanci krúti nežnú vílu- krokodíl! 

 
                                                                                       zuzi         
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Živý herbár 

 

 
Takýto živý herbár sme si vytvorili 

s pani učiteľkou.  

 
Na výtvarnej sme si zase vyrobili takéto 

dekoratívne domčeky. SUPER ! ! !        paťa 
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Rómske slovo- Romano slovos 

 
Akanakes  skončinel e škola andra a mare trieda 8.B kala žiaci 

Ivan Giňo:           Avľa Šejčistar. Lačes pisinel. Kamav    
                                futbal  

 

Milan Podrany:   Avľa pale Majira. Kamav matematika a  
                                počitače 

 

 
 

Žnivos, lačo žnivos 
 
Žnivos, lačo žnivos.                   So amen sam kerdžam 

Sal rado palo novos maro           kiňam uroda 

ima kerdžam                              preamari maľa 

Avri tolo nebos.                         dukal man o šero. 
 
 

                                    Amen sam are škola   

             dos pes kerdžam 

                          nilaj prazdninos 

             zaslužindžam peske                žiaci 6.B 
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Výlet- Tatry 

  
Navštívili sme Mariánsku horu v Levoči a Beliansku jaskyňu. 

  
Hitom samozrejme boli dve dopoludnia na kúpalisku vo Vrbove. 

 
Toto je celá naša parta v Spišskej kapitule.                    paťa, zuzi   
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Rodná dedinka 
 
V tichom zamyslení vchádzaš do našej dedinky. Cestou 
ťa vítajú naši murovaní strážcovia- domy 
 
Vychádzajúce slnko ti odomyká svojimi hrejivými 
lúčmi bránu voňavých čerešní. Zdá sa ti, že z parku 
počuješ, ako sa gróf Andráši, cválajúc na svojom 
tátošovi, vyberá na poľovačku a obdivuje krásu 
rybníka, chránenú majestátnymi dubmi. Gróf sa 
zastaví a ty zrazu pochopíš, prečo. Zaujme ťa zvuk 
orgánu zo starobylého chrámu, ktorý zapĺňa katedrálu 
prírody. Cestou ďalej sa tvoje oči oprú o lúku  posiatu 
voňavými kvetmi, pripomínajúcu farebný obrázok. 
Zavedie ťa na polia obrobené ťažkou prácou. A tu 
hneď potok volá, vyspevuje najnevídanejšie piesne 
prírody. Popri potôčiku sa vraciaš domov tak, ako sa 
kedysi vracal gróf a diamanty hviezd ti svietia na 
cestu.  
 
Ešte raz sa pokochaj krásou našej dedinky, rozlúč sa 
s prekrásnymi pávmi, mramorovými levmi i stáročnými 
dubmi. Nezabudni však, že vždy sa môžeš zďaleka 
vrátiť domov, lebo ten tu bude stále pre teba, ukrytý 
v slovách básnika: ,, Domov, to sú ruky, na ktorých 
smieš plakať“                                                Andrea 8. r. 
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Zvieratká  a deti  

Vyšiel krtko z domčeka von, pomaličky cupká, 

prišla k nemu malá myška volala sa Ľubka.   

Bola rada, že je pekne, že slniečko svieti, 

môžu sa aj vonku zahrať, zavolajú deti.  

Zahrali sa, naháňali, zaspievali pesničky,  

ani sa však nenazdali  a na oblohe zasvietili hviezdičky.  

   

Zvieratká a strašidlo  

  

Beží zajko rýchlo cez les a veľmi sa bojí, 

tam za lesom na čistinke strašidlo vraj stojí. 

Veľké je a celé čierne, biele má len oči, 

kto sa k nemu priblížiť chce, na toho vraj skočí.  

Zvieratká sa veľmi zľakli, čo to môže byť? 

Nechceli sa preto bližšie ani priblížiť. 

Zajko išiel na čistinku veruže 

a zbadal len vo vetre, kolísať sa- haluze. 

 

Pri vode 

Išiel som sa kúpať iba, 

skočila mi do rúk ryba. 

Do vody ju pustiť musím, 

zaplávať si pri nej skúsim. 

 

Urobím jej veľké vlny, 

želanie mi možno splní. 

Možno jedno, možno tri, 

uvidíme ja i ty.                         kristinka, paťa 
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Hudba 

 
Čo je to vlastne hudba? Je to inšpirácia? Pomáha nám 

vyjadriť pocity? Alebo nám pomáha odpútať sa od reality 

a preniesť sa do ríše snov? 

V mojom živote má hudba významné miesto. Je jedno, či som 

smutná, alebo som šťastná, stále počúvam hudbu. Akurát 

vždy inú. Pri hudbe riešim rôzne situácie, problémy. Je to pre 

mňa iný svet, kde je všetko také, aké by som chcela, aby 

bolo. Hudba mi doslova vytvára ideálny svet. Asi každý z nás 

má svoj svet, preto by sme nemali odsudzovať ľudí, ktorí 

počúvajú iný štýl hudby ako my. Poznám veľa tínedžerov, 

ktorí sa vysmievajú iným za to, čo počúvajú a teda aj za to, 

akí sú. Jeden múdry človek však raz povedal: ,, Smejete sa 

mi, že som iný, ja sa však smejem vám, že ste všetci rovnakí.“ 

Mne sa kedysi tiež zdalo smiešne, keď niekto mladý počúval 

folklór alebo naň tancoval. Prečo? Zdalo sa mi to nemoderné. 

Až raz som počula fakt dobrú pieseň. Volala sa 

V dolinách. Dozvedela som sa, že je to coververzia- novšia 

podoba- staršej piesne a vtedy som pochopila, že staré 

neznamená vždy len nemoderné, ale častokrát len nie dobre 

poznané. 

Takto nás ovplyvnil dnešný- moderný svet, aby sme počúvali 

to, čo je novšie.  

Je len na nás, či si vyberieme to novšie alebo to lepšie. 

Netvrdím však, že to nemôže byť to isté. Veď je to len a len 

váš hudobný svet!!!  
                                                                                   Kika 9. r. 
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Častušky 
 

 
 
Jan Obrin:               Od radosti Jano skáče, bude študovať počítače.  

                                 Mikulášom bol i Gubom, veria deti jeho sľubom. 

Lukáš Trella:          Pod lavicou bufet má, po gadžovsky rozpráva.  

                                      Svoje meno obľiubuje, stále naňho odkazuje. 

 
 
Maroš Lukáč:             Je tu veľa indícii, že Maroš pôjde k polícii. 

                                   Zákon bude ochraňovať, všetky kočky oslňovať. 

Matúš Lendacky:                            Raz sa hnevá, raz sa smeje.  

                                                              S  nim však nuda nikdy nie je. 
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Štefan Capulič:      Na všetko má odpoveď, najmúdrejší je on hneď.  

                  Zdravotnou sestrou chce on byť, všetky kočky okúzliť. 

Ján Hvozdík:                 Nedobehne jeho nik, len Duracel zajačik.  

                         Bude z neho elektrikár dajaký, stále píše ťaháky.   

 

 
 

Samuel Šurmanek:    Televízor, počítač, Samko ten je veľký dráč.  

                               Škola tá mu ale ide, gymnazista z neho bude. 

Martin Ivančo:             Na telesnej exceluje, škola tá ho unavuje.  

                           Jedna pravda je tak istá bude z neho hokejista. 
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Juraj Dobranský:        V Parchovianke cifruje, na dejepise mudruje.  

              Veľkej slávy sa Juro dožil, keď na gymko skúšky zložil 

Slavo Koscelanský: Na matike to sú muky, šikovné má však on ruky.  

                         Bude z neho nastavovač, nech sa na to teší Slovač. 

 

 
 

David Banik:           Futbalistom chce on byť, v lige majstrov okúzliť.  

                                    Nafilmuje každý pád, dobrý je on simulant. 

Marek Barna:               Embéčku má ako nik, bude z neho požiarnik. 

             Všetko vie on naspamäť, vybrané slová po x ti povie hneď. 
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Tomáš Baran:    Podiškuruje si s každým rád, s futbalom je kamarát.  

                                Postaví sa do bránky, nehľadí on na známky. 

Patrik Kolesár:     Motorky má veľmi rád, s každým je on kamarát. 

                             Na futbale nemá chyby, zachytá si rád aj ryby. 

  
 
Šimon Chrzaser:           Beatbox dáva ako pán, Šimon to je Božčičan.   

                     Bude z neho gymnazista, možno brankár- futbalista. 

Martin Vaško:        Na matike mu to páli, učiteľka ho vždy chváli.  

                    Na vysvedčku len jedničky, zahrá vám aj na husličky. 
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Kristínka Žotaniová:  

Kristínku my v triede máme, vždy sa na ňu spoliehame.  

Poznáme ju vždy len milú, usmieva sa každú chvíľu. 

Patrícia Szucsová:  

Chodieva k nám z Višňova, s učením je rýchlo hotová.  

 Na prestávke čas pre ňu krátky, navštevuje kamarátky. 
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Šport 

  
 
Naše futbalové úspechy sme začali písať na halovom turnaji 
mladších žiakov, a to prvým miestom. Rovnako 1. miesto sme 
vybojovali na obvodovom kole v malom futbale mladších žiakov a 2. 
miesto na okresnom kole v tej istej súťaži. Mladší žiaci ukončili svoje 
účinkovanie opäť 1. miestom na turnaji ZŠ v Sečovskej Polianke. 
Starší žiaci si vybojovali 1. miesto na Satelitnom turnaji v malom 
futbale. K úspechom pridali aj 4. miesto v atletike na 
Poddargovských hrách 2011.  

 
 
Naši volejbalisti obsadili 11. miesto na celoslovenskom kole v súťaži 
MINIMAX volley v Barci. 

                                                                                      maťo, pali 
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Omaľovánka
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Vtipálek 

 
Bráni sa žiak pri tabuli: 

,, Veď ja som ten trojuholník ABCD narysoval správne.“ 

 

Sedí dievčatko na pieskovisku a okoloidúca pani sa ho 

pýta: ,, Dievčatko, čo to papkáš?“ 

,, Neviem, šamo to šem priliezlo.“ 

 

Jožko sa predvádza pred otcom na novom bicykli 

a kričí: ,, Aha ocko, bez rúk!“ 

Po chvíli: ,, Aha ocko, bez nôh!“ 

A po chvíli: ,, Aha ocko, bež žubov!“ 

 

Päťročný chlapček vystrája, matka mu dohovára: ,,Keď 

nebudeš dobrý, dám ťa ježibabe, uvidíš!" ,,Ale mamička, hádam 

by si ma už nechcela oženiť?" 

     Človek, čím je starší, tým sú jeho zuby drahšie.      

     Obyvatelia Sardínie sa volajú sardinky. 

     Lekári vravia, že najhoršie sú smrteľné choroby. 

     V 19. storočí Turci ovládli takmer celý balkón (Balkán) 

     Nemecké štáty zjednotil Otto von Bitang (Bismarck) 

      

,, Deti, ako sa hovorí vtáčikom, ktoré na zimu odlietajú do  

teplých krajín?“ pýta sa učiteľka. 

,,Dovidenia, vtáčiky!“ odpovedia deti                        rene 
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         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 
............................................................................................ 
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,  
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