
1 
 

 

 

 



2 
 

                 

                                                                                  

   



3 
 

Riaditeľňa 

 

Pán riaditeľ, ako by ste zhodnotili prvé štyri 

mesiace školského roku? 

Najdôležitejšia zmena nastala v prvom 

a v piatom ročníku, kde  sme začali učiť 

podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. V ostatných 

ročníkoch postupujeme podľa predchádzajúceho Školského vzdelávacie 

programu. Pokračujeme ďalej v programe „ Školské ovocie“. Zapojili 

sme sa do súťaží a olympiád z jednotlivých predmetov.  

Čiastočne sa zrekonštruovali podlahy na chodbách. Bude sa 

v rekonštrukcii pokračovať? 

Budova školy má veľkú plochu. Podlahy sú zničené v podstate v celej 

budove. Ešte v r.2012 sme podali projekt na odstránenie jej havarijného 

stavu. Keďže do dnešného dňa sme peniažky na opravu nedostali, tak 

sme sa museli pustíť ich opraviť z peňazí obce Parchovany. No ide 

o veľa peňazí, tak ich budeme opravovať postupne, podľa toho, kde to 

bude najhoršie. 

Aký je váš názor na štátnu dotáciu lyžiarského výcviku? Vieme, že rád 

lyžujete. Na aké miesto by ste zaradili lyžovanie medzi svojimi 

obľúbenými športmi? 

Lyžiarsky výcvik – najradšej by som bol, ak by lyžoval každý žiak našej 

školy  . Ale opäť je to o peniazoch. Štátna dotácia nie je na každého 

žiaka  v 5. – 9.ročníku. Dostali sme peniaze len na určitý počet žiakov, 

v našom prípade sa do tohto počtu zmestili žiaci 6. až 9.ročníka, 

nakoľko nie všetci žiaci majú o výcvik záujem. Pozor, dotáciu na 

lyžiarsky výcvik si môže žiak uplatniť len raz počas svojho štúdia 

v ročníkoch 5 až 9. Takže určite žiaci terajšieho  5.ročníka si to uplatnia 
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na budúci rok. Lyžovanie mám veľmi rád, určite patrí medzi moje TOP 

športy. 

Aké novinky nás ešte čakajú? 

Asi najväčšia novina – rekonštrukcia náraďovne a malej telocvične. Tým 

by sme mali okrem jednej sprchy opravené  všetko v telocvičnom 

trakte. No a postupne výmena lavíc.  

Ako by ste zhodnotili minuloročnú Vianočnú akadémiu? Aké sú vaše 

pocity pred akadémiou a aké po akadémii? 

Minuloročná Vianočná akadémia mala vynikajúcu úroveň. Ohlasy od 

divákov boli fantastické. Keď sme ju ukončili, tak už vtedy som si 

pomyslel, že čo vymyslieť na tohoročnú. Hm.... no pred akadémiou 

neistota, nervozita či to dopadne dobre. Ale naši žiaci a vlastne všetci 

účinkujúci sú šikovní a určite to zvládnu  na jednotku s hviezdičkou. Po 

akadémii uvoľnenie, dobrý pocit, hrdosť na našich žiakov Véeeeeľmi 

úprimne:  lásku, pokoj, mier každému človeku! Dovolil by som si citovať 

asi moju najobľúbenejšiu vianočnú skladbu od Johna Lennona - Happy 

Xmas (war is over) = Šťastné Vianoce (je po vojne) 

Takže toto sú Vianoce 

A čo si urobil 

Ďalší rok je preč 

A nový práve začal 

A tak toto sú Vianoce 

Dúfam že sa zabávaš 

Po boku blízkych a milých 

Starých a mladých 

 

Veľmi veselé Vianoce 

A šťastný Nový rok 

Dúfajme že bude dobrý 

Bez akýchkoľvek obáv 

A tak toto sú Vianoce 

Pre slabých a pre silných 

Pre bohatých a chudobných 

Svet je tak nesprávny 

A tak šťastné Vianoce 

Pre čiernych a pre bielych 

Pre žltých a červených 

Zastavme všetky boje 

 

Veľmi veselé Vianoce 

A šťastný Nový rok 

Dúfajme že bude dobrý 

Bez akýchkoľvek obáv 
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Takže toto sú Vianoce 

A čo si urobil 

Ďalší rok je preč 

A nový práve začal 

 

A tak toto sú Vianoce 

Dúfam že sa zabávaš 

Po boku blízkych a milých 

Starých a mladých 

 

Veľmi veselé Vianoce 

A šťastný Nový rok 

Dúfajme že bude dobrý 

Bez akýchkoľvek obáv 

Aktuality 

Slovenský jazyk na našej škole od septembra vyučuje nová pani učiteľka 

Mgr. Tatiana Obrinová.  

Novým zástupcom riaditeľa školy sa stal pán učiteľ Mgr. Jozef Šimay.  

Blahoželáme!!! 

Pani učiteľka Mgr. Erika Šimayová už nie je asistentkou učiteľa, ale je 

učiteľkou 1.B 

Na chodbách našej školy sa čiastočne vymenila poškodená podlaha. 

Súťaž- Jesenná výzdoba tried- vyhrali na 1. stupni žiaci 1.A, na 2. stupni 

žiaci 6.A. Vybojovali si jednu hodinu bez skúšania. Blahoželáme! 

V brannom preteku sa na prvom mieste umiestnil Martin Podraný z 8. 

ročníka. Z dievčat bola najlepšia Anička Popaďáková z 9. ročníka. 

 

Posedenie pri kozube, ktorý je 

dielom šikovných rúk našich 

výtvarníkov pod vedením p. 

učiteľky Dobranskej, je naozaj 

príjemné.       

                                          peťa 
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 Rozhovor 

 

Ako sa vám páči na našej škole? 

Na škole sa mi veľmi páči. Je tu príjemná atmosféra. Ľudia sú tu 

milí a priateľskí. So všetkým sa pomaly oboznamujem. 

Bolo ťažké zvykať si u nás? 

Musím sa priznať, že zo začiatku som mala maličký problém zorientovať 

sa v budove a nájsť tú správnu triedu.  Ešte stále si zvykám a snažím sa 

spoznávať chod školy a žiakov. Občas sa mi stane, že si pomýlim mená 

niektorých žiakov, najmä súrodencov.  

 Chcú vás žiaci poslúchať? 

Žiaci sú rôzni. Niektorí sú pozorní, pracovití, aktívni, iní zasa vyrušujú. 

Vždy sa snažím nájsť si cestičku aj k takýmto žiakom.  

Ako vám chutí strava v školskej jedálni? 

Jedlo v školskej jedálni mi chutí. Niekedy ani všetko nevládzem 

zjesť, nakoľko porcie sú veľké. Najviac sa teším na piatkové 

menu, keďže mám rada sladké.  

Ako vám „sadli“ kolegovia?  

V kolektíve sa cítim príjemne. Kolegovia mi ochotne pomôžu a 

poradia, keď niečo potrebujem.                                           laura 

V dnešnom čísle vám 

trošku predstavíme novú 

pani učiteľku Mgr. Tatianu 

Obrinovú. Od septembra 

vyučuje na našej škole 

slovenský jazyk. 
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Branné preteky 

Tento raz sme si zasúťažili netradične- vo vnútri- zásluhou nepriaznivého počasia. 

Spočiatku sa nám to až tak veľmi nepozdávalo, ale nakoniec  to bolo veľmi 

zaujímavé. Či už to boli súťaže na presnosť v telocvični- kriket, streľba na cieľ , 

kolky, streľba zo vzduchovky alebo súťaže v areáli školy- vedomostné testy, odhad 

vzdialenosti, mali trochu inú špecifickú príchuť, ako keď sme súťažili vonku. Opäť 

sa potvrdilo staré známe, že zmena je život. 

 

 

                                                                                                                janko 

 



8 
 

Deviataci na burze 

 

Dňa 15. októbra 2015 sa ôsmaci a deviataci zase zúčastnili burzy škôl 

v Trebišove.  

Dianie na burze nám priblížila Anička: „Boli tam rôzne stredné školy 

z okolia, každá škola mala svoj stánok, pri ktorom sme dostali brožúry 

o danej škole, o tom, čo sa môžeme naučiť alebo aké podujatia 

organizuje. Osobne som navštívila stánok Cirkevnej združenej strednej 

školy sv. Jozafáta. Rozprávala som sa s anglickým lektorom 

a žiakmi. Musím uznať, že na tej škole je angličtina na vysokej úrovni. 

Pri Strednej odbornej škole Kollárova našou úlohou  bolo uhádnuť, 

z ktorého regiónu pochádza ľudová pieseň, ktorú nám zahral na ústnej 

harmonike náš bývalý žiak Samo Bálint. Gymnázium Komenského 

v Trebišove ponúka výmenné pobyty v zahraničí, či už Anglicko, 

Francúzsko, alebo aj Amerika. Bol tam naozaj široký výber škôl, 

s rôznym zameraním: veterina, obchodná aj hotelová akadémia, aj 

rôzne technické odbory.   My, deviataci, máme skutočne širokú škálu, je 

už iba na nás, ktorým smerom sa vydáme.“                                 anička 



9 
 

Divadlo

 

Divadelné predstavenie Nočná skúška naplnilo do bodky všetky naše 

očakávania: absolútna zábava s kopcom bizarných situácií, tanec, 

hudba, zaujímavý námet –konkurz do muzikálu ala superstar  a úžasné 

komické výkony hercov. Naozaj sa bolo na čo pozerať. Takže stále platí  

naše pravidlo: ak divadlo, tak muzikál. Ďakujemééé!!!!!! 

  

                                                                                                          anička  
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Halloween- výzdoba 

 

Naša škola sa po roku znova odela do strašidelného šatu. Čo hodnotíme 

veľmi pozitívne, že výzdoba bola síce strašidelná, ale zato v medziach 

normy. Súťaž o najlepšiu halloweensku výzdobu vyhrali  žiaci 1.A a  6.A. 

Získali žolíkov na jednu hodinu bez skúšania alebo bez písomky.      viki 
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Halloween-  párty

 

Halloween v znamení strašidelnej párty je už tradíciou a veľkým hitom najmä 

pre žiakov prvého stupňa. Inak tomu nebolo ani tento rok. Proste divočina. 
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Deň knižníc- rok Ľudovíta Štúra 

Poznajme svoju minulosť, aby sme v budúcnosti neopakovali tie isté 

chyby. Táto všeobecne platná myšlienka známa aj z našich učebníc 

dejepisu mi prišla na um počas októbrového dňa knižníc, keď sme si 

pripomínali dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Dobu, v ktorej Ľ. 

Štúr žil, charakterizujeme ako obdobie národného prebudenia sa, čo 

znamená, že vďaka snahám štúrovcov si naši predkovia uvedomili svoju 

príslušnosť k slovenskému národu. Bolo to obdobie  keď si bežný Slovák 

mohol vybrať, či bude patriť k národu slovenskému, maďarskému či 

nemeckému. Štúrovci bežným Slovákom predostreli veľmi zrozumiteľné 

argumenty- historické jazykové i kultúrne. Buď im za to vďaka, veď len 

vďaka nim si môžeme na hokeji či futbale zakričať to naše hrdé: ,, 

SLOVENSKÓÓÓ !“                                                                                  janko 

 

My sme si dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra pripomenuli 

spojenými hodinami v knižnici, na ktorých sme si vypočuli prednášku o Ľ. 

Štúrovi spojenú s prezentáciou. Zaujímavým spestrením bol Milionár o Ľ. 

Štúrovi, v ktorom najlepší výsledok dosiahlo družstvo chlapcov piateho 

a ôsmeho ročníka. 
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Plody jesene 

To, čo sa vďaka pracovitým rukám našich rodičov, a možno aj 

niektorých z nás, urodilo v jeseni sme nadekorovali  v našich triedach v 

rámci výstavy pod názvom Plody jesene. To najkrajšie vám prinášame aj 

my. 

 

Samozrejme, že do takejto podoby sa to dostalo vďaka nápadom našich 

výtvarníkov pod vedením učiteľov.                                              laura 

 

 



14 
 

Rozhovor 

Niekoľko otázok sme položili 

nášmu spolužiakovi Martinovi 

Podranému z ôsmeho ročníka, 

ktorý je aj redaktorom našich 

Školovín. 

Je to už známa vec, že ty sa 

v škole cítiš naozaj dobre. Čo je 

pre teba v škole také naj? 
 

Pre mňa je v škole také naj fyzika, geografia a dejepis, pretože mi 

najlepšie idú. 

Čo naopak v škole veľmi nemusíš? 

Ťažšie mi ide matika a jazyky, hlavne slovenský, čo sa týka gramatiky, 

ale to vie najlepšie p. učiteľ Bača. 

Čo tvoji spolužiaci, ôsmaci. Akí sú? 

Sú veľmi dobrí a zábavní a veľa sa smejú. Tvoríme naozaj dobrý kolektív. 

Pomáhame si navzájom v škole i mimo nej. 

Školu reprezentuješ vo viacerých oblastiach- futbal, atletika, dejepisná 

olympiáda, Archimediáda, Hviezdoslavov Kubín. Aký prínos to pre 

teba malo? 

Prehĺbil som si svoje vedomosti, otestoval som si svoje schopnosti 

a pomohlo mi to ešte sa zlepšiť v týchto oblastiach. Veď na súťaže sa 

chodí aj preto, aby človek odhalil svoje prípadné nedostatky a ešte sa 

zlepšil. 

Čo robíš najradšej vo voľnom čase? 
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Najradšej hrám futbal.  S tým sú spojené tréningy a súťažné zápasy za 

dorastencov  FK Parchovany. 

V čom by si sa ešte chcel zlepšiť? 

Po ôsmich rokoch by som konečne chcel nadviazať hlbšie kamarátstvo 

s ypsilónom, čiže v tej gramatike. 

Rozmýšľal si už nad budúcim povolaním? 

Rozmýšľal som, ale k žiadnemu konkrétnemu záveru som nedospel, 

možno sociálna práca alebo niečo podobné.                    šimon 

Komparo 

Nie všetko je len zábava a umenie, a tak sme si mi deviataci a ôsmaci 
svoje hlavy potrápili na Kompare.  Piataci zase na Testovaní 5. 
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Rómske slovo 

   

 

esos . mejstos Martina Podraného pažo ôsmy ročník. 

Peršo praca a poliš zabava. E Lenka pes lačes 

pripravindža dejepis. Lači znamka oslavindža pre 

Helovinsko party 

Pro branné preteky 

amen pes tešinalos 

hlavne te ľuvinheren 

andale vzduchovka a te 

pro kolky. Baro 

uspechov le romenge 
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Mikulašis 

 

 

 

O čave kamen 

Mikulaše. Tešinen 

pes pre Karačoňa 

bašavel, cukriky 

andro gomno. 

Amen leske 

zagiľavas koledy. 
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Tretia svetová 

Zobúdzam sa. Nie počkať- nemôžem sa zobúdzať. Som mŕtva. Zomrela 

som. Ale keď rozmýšľam, tak som asi nezomrela. Bože som taká 

zmätená. Necítim nič. Nevidím nič. Asi ani nemám oči. Začínam sa báť. 

Ale keď sa bojím tak nemôžem byť mŕtva. To rozhodne nie. Chcela by 

som sa ozvať, alebo zakričať, či tu niekto nie je so mnou. Ale nemôžem, 

lebo asi nemám ústa. Počkať, niečo vidím. Akoby svetlo. Stále sa 

približuje. V tom si uvedomujem, že vlastne kráčam. Vôbec nič necítim. 

Viem že kráčam, lebo si vidím nohy ako sa pohybujú. A aj vidím, lebo to 

svetlo, ktoré je predo mnou, nie je len v mojej hlave. Je všade. Tma sa 

vytráca. Všetko je biele. Necítim vôbec nič. Necítim si ruky. Neviem, či 

ich vôbec mám. Necítim chlad ani teplo. Necítim bolesť ani uvoľnenie. 

Dobre, skúsim niečo povedať. „Je tu niekto?“  Necítim svoje ústa, ako sa 

pohybujú. Nie som si istá, či som  vôbec počula, že to vravím, neviem či 

som to vôbec povedala. „Neboj sa, som tu s tebou.“  Nevidím nikoho. 

Asi stojí za mnou. Ako sa mám otočiť, keď nemám telo? Otáčam sa. 

Funguje to asi na princípe, čo si pomyslím to sa stane. Vidím pred sebou 

niekoho. Pravdepodobne je to muž, ale viac určiť neviem. Nemá črty. 

Ako to? Nič špecifické. Je to ako nejasný sen. „Kto ste?“ Muž sa trocha 

pousmeje a až po dlhšej odmlke odpovedá: „Som niekto.“ „Niekto?“ 

Pripadá mi to všetko tak absurdné. „Kde sme?“ Dúfam, že odpoveď 

nebude –niekde-. Muž sa opäť odmlčí, akoby mal prísť dramatický 

moment a až po hodnej chvíli odpovie: „Myslím, že sme v  bielej 

miestnosti.“ Začínam byť zúfalá. „Zomrela som?“ Tentoraz hovorí hneď, 

bez akýchkoľvek okolkov. „Ó áno.“ Nečakala som to. Dúfala som, že to 

nepovie. Toľko sa toho chcem spýtať, no nič z toho neviem akosi 

sformulovať do zmysluplnej otázky. „Eh, čo bude nasledovať ďalej?“ 

Bolo to chabé, ale mierne logické. „To je veľmi dobrá otázka. Určite ťa 

zaujíma, čo tu robíš. Síce si zomrela, ale ešte stále žiješ. Stojíš teraz pred 

rozhodnutím: Môžeš odísť so mnou. Na miesto –ako tomu vy ľudia 

vravíte- posledného odpočinku. Je to miesto Pravdy, tam sa dozvieš 

všetko čo chceš vedieť, pravdu o svete o nebi, o náboženstvách 
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o veciach, o ktorých ani nevieš, že existujú a v neposlednom rade tam 

môžeš stretnúť hocikoho, kto už zomrel. Myslím, že je to veľmi lákavá 

ponuka, podmienkou však je, že naspäť sa už nevrátiš. Ak ti budú 

chýbať blízki ľudia, musíš si len počkať, kým sem prídu. Druhá možnosť 

je, že ťa pošlem späť, no nedozvieš sa  nič, žiadnu pravdu, ba dokonca si 

nebudeš spomínať ani na mňa.“ Mám pocit, že som naprázdno preglgla, 

aj keď nemám čo prehĺtať. Neviem, čo mám robiť. V hlave sa mi 

odohráva boj a som zmätená. Horúčkovito premýšľam. Môžem stretnúť 

hocikoho, kto zomrel.. Pohltila ma neovládateľná túžba po poznaní, po 

pravde a napokon aj po večnom odpočinku. Čo tak spýtať sa Obamu na 

útok na dvojičky? Prečo vlastne zomrel? A kto vlastne rozpútal tretiu 

svetovú vojnu? Boli to iba radikalisti, alebo to bolo už dávno 

predurčené, aby sa z toho vyťažili peniaze? Čo nasleduje za vesmírom? 

Začína mi byť veľmi príjemne v tejto bielej miestnosti, v bielom odeve, 

s čistým svedomím, so žiadnou zodpovednosťou. A čo tak dozvedieť sa 

niečo o rodine? Najstarší predkovia a rodokmene, čo si ľudia myslia, aké 

má teta Helena tajomstvá a nakoniec aj.. Či ku mne Ethan niečo cíti. Tak 

to by som chcela vedieť najviac zo všetkého. Lenže, keď tak o tom 

premýšľam, čo by mi pomohlo, keby som sa dostala na miesto Pravdy? 

Keby som sa dozvedela, že ma miloval? Bolo by príliš neskoro ľutovať, 

že som mu zomrela. Nemôžem si dovoliť zomrieť, na Zemi ma totiž 

čakajú ľudia ktorým na mne záleží a ktorí ma potrebujú. Chcem zistiť 

pravdu od Ethana, nie od neznámeho zdroja. Cítim falošné teplo 

domova, ktoré ma obklopuje a ťahá k sebe, no na povrch mojej duše sa 

dostáva túžba znova vidieť Ethana a mamu a hlavne Clary... „Rozhodla 

si sa “ ozval sa muž v bielom. Podchvíľou si prestávam uvedomovať, kto 

je vlastne tá rozmazaná machuľa predo mnou a čo sa to robí. Cítim, že 

sa prepadávam, mizne biela miestnosť, a všetko teplo, mier a pohoda 

a studené prsty akejsi osoby ma privádzajú späť do reality.  

   anička   
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Vianoce básnikov  

Na Vianoce, keď svet 

stíchne, 

nech vám Božie dieťa 

vdýchne 

pokoj, radosť a posilu, 

nielen v túto svätú chvíľu, 

ale taktiež v novom roku, 

nech vás vedie v každom 

kroku. 

Mrázik 

Na okno nám mrázik 

kreslí, 

Vianoce k nám pokoj 

vniesli, 

pod stromčekom darček 

malý, 

nech vám úsmev stále 

žiari. 

Novina 

Počúvajte bratia, predivnú 

novinu, 

anjeli spievajú v polnočnú 

hodinu. 

Poďme, bratia, spolu, i kto 

dary nemá, 

poberme sa všetci hneď do 

Betlehema. 

Janko, ty si krpce dobre 

poobúvaj, 

a ty, Kubo starý, gajdence 

nadúvaj! 

Narodil sa náš Pán, 

narodil sa bača, 

ktorý bude gazdom 

božieho salaša. 

Mrázik 

Na okno nám mrázik 

kreslí, 

Vianoce k nám pokoj 

vniesli, 

pod stromčekom darček 

malý, 

nech vám úsmev stále 

žiari. 

Niečo sa chystá 
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V izbičke za oknom niečo 

sa chystá, 

stromček už svieti radosť 

je istá. 

Do tichej noci vtáčiky 

spievajú, 

pokojné Vianoce tak svetu 

želajú. 

Jankovi a Aničke jagajú sa 

očká, 

lebo sa už darčekov 

nevedia dočkať 

Osud stromčeka 

 
Stojí sám. Hoc zima 
vládne,  
odoláva vetru.  
Sniežik bielym ľahkým 
perím  
prikrýva mu vetvu.  
 
Zastavili pri ňom sánky,  
dedko berie pílku.  
Zabolí ho pri nožičke,  
srdce tlčie chvíľku.  
 
Leží slabý na sánkach,  
slza z vetvy steká.  
Bol by zločin, keby takto  
zabili človeka!!!  
 
A či stromček nežije?  

Nemá dušu v kmeni?  
Prečo sa to myslenie  
ľudí nepremení?  
 
Teraz zdobí veľkú izbu,  
deti vôkol šantia.  
Hviezdy kladú na vetvičky  
všetci - sestry, bratia.  
 
Ale on už nežije,  
len z hora sa díva.  
Taký osud stromčeka  
na Vianoce býva. 

 

Vinš 

Pripájam sa i ja k vinšu,  

by sa lepšie žilo.  

Zaželám vám trochu inšiu,  

čo znie pekne milo.  

 

Nech sa veľa milujete,  

nech vás hreje láska.  

Nech v rodinnom krbe 

teplom  

Božia milosť praská.  
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Nech máte len štastlivé 

dni,  

tie zlé nech vás obídu.  

To vám prajem na Nový 

rok  

a pripájam koledu. 

Na Vianoce, keď svet 

stíchne,  

nech Vám Božie dieťa 
vdýchne,  
pokoj, radosť, dobrú voľu  
a nielen v túto svätú 
chvíľu,  
ale každučký deň v roku, 
 nech Vám stojí popri 
boku. 

 
Na Vianoce a v roku 
novom  
vinšujem Vám nastokrát,  
teplé slnko nad domovom,  
dobré skutky s dobrým 
slovom, 
 zdravia šťastia akurát, 
 aby Vás mal každý rád. 
 
Hej gazdinky statočné, 
idú sviatky vianočné, 
dajte žitka na oplátky, 
už idú, už idú vianočné 
sviatky.  
 
Vinšujem, vinšujem, na 
zdravie, na štastie, 
ten starý rok prežiť, 
nového sa dožiť, 
hojnejšieho, 
pokojnejšieho. 
A nech s novým rokom 
rastie, 
aj to vaše ľudské šťastie.                                       

                                                                            
A ja vam vinčujem na totu svatu viľiju 

hojnejši pokornejši ľepše ročki dožic jak šme prežili 

pri ščescu a zdravu 

boskim požehnaňu a po šmerci slavu večnu 

korunu anďelsku. 

 marek 

Vianočná výzdoba 

http://mnamky-recepty.webnoviny.sk/tag/vianoce/“http:/mnamky-recepty.webnoviny.sk/wp-content/uploads/2015/11/1327d668-77a7-4abf-9842-fb7b6ea326ba.jpg"
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Mikuláš 

 
Malí ,veľkí, starí, mladí,  
Mikuláša majú radi. 
 Koľko dal si bratku, koľko?  
Aj dostaneš presne toľko.   

Dobrých skutkov dal si dosti!  
Prinesiem ti do sýtosti.  
Ak však pestiev veľa máš,  
nepoteší ťa Mikuláš! 
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Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil všetky triedy. Niektorí 
dostali balíček a niektorí iba to uhlie. Ale nie, balíček dostali všetci. 
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 Súťaže 

 

Družstvo chlapcov, ktoré nás reprezentovalo na Coca cola cape 

v Bidovciach. 

 Po dvoch prehrách 0:1 s Bidovcanmi a Ruskovom, príčinou 

ktorých bolo množstvo našich nepremenených vyložených 

tutoviek, sme nakoniec remizovali 1:1 s postupujúcimi 

Kecerovcami. 

V Jednota cupe obsadili starší i mladší žiaci druhé miesto. 

Vo florbale sa starší i mladší žiaci umiestnili rovnako na treťom 

mieste. 

Na krajské kolo streleckej ligy postúpili Bianka Marcinová, 

Katka Kovalčínová a Matej  Hajduk. 

Valér Tóth postúpil na krajské kolo technickej olympiády. 

V súťaži Zemplín špiva i hutori obsadili Bianka a Blaženka 

Marcinové prvé miesto v sólovom speve i ako spevácke duo. 
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Naše hlášky 

Na území ktorého štátu sa rozprestierala Fenícia? 
V Stredozemnom mori. 
 
Vyber si zo slov  , atašé a defilé“ a doplň do vety:  Našu krajinu 
navštívil francúzsky kultúrny ....................  . 
Už viem: Našu krajinu navštívil francúzsky kultúrny delfín. 
 
Kto boli pôvodní obyvatelia Ameriky? 
Prosím, Indiania. 
 
Žiak číta vetu:  Chcel by som sa poďakovať všetkým pracovníkom 
internetového oddelenia nemocnice. ( interného) 
 
Čo sa pestuje v Ázii? 
Prosím, bryndza. 
 
Pani učiteľka, kosti klope!   ( ktosi) 
 
Deti, aké rozprávky poznáme? 
Prosím, rozkazovacie. 
 
Pásomnica dlhá je aspoň meter široká 

 

Žaba je obojpohlavná, lebo dýcha aj pľúcami, aj žiabrami 

 

Ty si tú rovnicu vyriešil úplne sám? 

Nie. S dvoma neznámymi. 

 

-Sadni si do prvej lavice, Jožko- vraví učiteľka. 

- To nie, chcem vás vidieť HD. 
                                                                                          šimon, janko 
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Omaľovanka 
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