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                  Riaditeľňa 

            V dnešnom čísle sme položili päť zvedavých otázok zástupcovi  

            riaditeľa školy Ing. Jozefovi Šimayovi. 

 
Ako by ste zhodnotili prvý školský rok vo funkcii zástupcu riaditeľa 

školy ?  

           Ťažká otázka. Hodnotiť sám seba je veľmi ťažko, to by som 

skôr nechal na iných. Bol som oslovený pánom riaditeľom a po 

dlhom váhaní som prijal túto funkciu. Je to veľmi zodpovedná a 

náročná práca, ktorá ma postavila na miesto 

manažéra, ktorý zodpovedá spoločne s 

riaditeľom za chod školy. A keď mate niekomu 

prikazovať, ako by ste si to predstavovali, tak 

samozrejme nie každý je z toho nadšený. 

Najväčšie nároky mám však na seba. Chcem, 

aby za mnou, ale aj za ostatnými učiteľmi 

ostala v histórii stopa, aby nebolo len strohé 

skonštatovanie, že títo učitelia učili na našej škole a to je celé 

zhodnotenie našej dlhoročnej práce. Túto myšlienku budem 

presadzovať a je úplne jedno, či budem zástupca alebo učiteľ. 

 

Čo vás v tomto roku najviac potešilo ? 

 Učiteľ stúpa na hodnote vtedy, ak sa jeho žiaci  porovnávajú 

s ostatnými školami a sú úspešní. Naši žiaci sa umiestňovali na  

popredných priečkach, či to bolo na olympiádach z jednotlivých 

predmetov alebo v športových súťažiach. Za vzornú reprezentáciu 

školy patrí veľká vďaka nielen žiakom, ale aj učiteľom, ktorí 

pripravovali jednotlivých žiakov. Osobitne sa chcem poďakovať 

kolegom, ktorí pripravovali žiakov na Komparo a Testovanie 9. Ich 

práca je ostro sledovaná a hlavne oni majú veľkú zásluhu na dobrom 

mene našej školy. 

Tohto roku sme sa zúčastnili  lyžiarskeho zájazdu v lyžiarskom 

stredisku Litmanová. Všimol som si, že lyžiarsky stmelil dokopy 

našich žiakov tak, že všetci účastníci sa skamarátili  a stali sa z nich 

nerozluční priatelia. Tak tieto veci mi najviac utkveli v pamäti. 
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Čo je nové v súvislostí s rekonštrukciou telocviční, prípadne 

žiackych WC ? 

 Táto otázka je skôr pre pána riaditeľa. Keby to záležalo na 

mne, tak zajtra berieme montérky a ideme na to. Ale je to trošku 

zložitejší proces, ktorý  potrebuje určitý čas. Projekt leží na 

ministerstve už niekoľko rokov, len jeho realizácia je veľmi zložitá. 

Ale mám také  správy, že tieto prázdniny sa niečo chystá, ale nerád 

by som predbiehal udalostí.  

 

Ako by ste zhodnotili súčasných deviatakov ? 

 Počtom malí, ale vysoko kvalitní. 

 Janko-  prešiel skoro všetkými olympiádami a obsadzoval popredné 

miesta. Každý učiteľ by chcel mať takého žiaka v triede.  

Anička - inteligentné mladé dievča so zmyslom pre humor. Volejbal 

- tak ten by hrala celý deň a celú noc. Bolo mi veľkou cťou pracovať 

s takou žiačkou. 

Kristína - usmievavá slečna s nerozlučným mobilom v ruke. Stále 

ochotná pomôcť každému, kto to potrebuje. Často som sa s ňou 

rozprával o záhradnej architektúre a milo ma prekvapila, aké 

estetické cítenie a znalostí má táto mladá slečna. 

Peťa - dobrosrdečná, energická a humorom sršiaca naša Peťka sa v 

živote nestratí. Všimol som si, že je to vášnivá čitateľka kníh a na 

lyžiarskom ma prekvapila, ako rýchlo sa naučila lyžovať. 

Šimon - rodený športovec. Futbal a florbal boli jeho najobľúbenejšie 

športy. Rozhodol sa, že bude pokračovať v otcových šľapajach - 

bude to riadna konkurencia pre svetové nábytkárske firmy.  

Všetkým spoločne vám prajem, aby ste boli v živote zdraví a šťastní 

a na našu školu spomínajte len v dobrom. Bude mi za vami veľmi 

smutno. 

 

Aké sú vaše ideálne prázdniny ? 

 Keďže v škole pracujem väčšinou psychicky, tak pre mňa 

ideálnym relaxom je manuálna práca. Čudujete sa, ale je to tak. 

Samozrejme   nejaké dni si nechám na spoznávanie Slovenska a 

spoločne s rodinou navštívime kultúrne pamiatky, ktorých je na 

Slovensku veľmi veľa.  
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Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii  

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti 
rasovej diskriminácii ako reakciu na vraždu 69 černošských demonštrujúcich v 
juhoafrickom Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu potláčajúcemu ich 
slobodu. V tento deň sa zameriava pozornosť na problémy rasizmu a zdôrazňuje sa 
potreba rasovej harmónie. 

 

Aj my v našej škole sme si tento deň pripomenuli a to spôsobom nám vlastným- aby 
sme dokázali, aj s troškou humoru, že farba pleti či oblečenia pre nás nie je žiadny 
problém, chlapci prišli do školy oblečení v dievčenských farbách- ružovej či červenej 
a dievčatá zase v chlapčenských- napríklad v modrej. 
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Rozhovor  

Tento školský rok je špecifický nielen 

pre deviatakov, ale aj pre ich triednu p. 

učiteľku Annu Dobranskú, ktorá 

odchádza do dôchodku, preto sme jej 

položili niekoľko otázok. 

 

Učiteľstvo nie je len povolaním, ale aj 

poslaním. V čom bolo pre vás 

poslaním? 

Ak by som si mala ešte raz vybrať 

povolanie, rozhodla by som sa presne 

tak isto. Možnosť šíriť okolo seba 

vedomosti, krásu a pozitívne hodnoty je 

naozaj poslaním 

Na čo zo školy budete najčastejšie 

spomínať? 

Na všetkých – žiakov i kolegov zo 

Sačurova i z Parchovian a na všetko 

dobré, pekné a veselé. Mala som šťastie 

na šikovné triedy a spevavé deti v nich. 

Všetkým žiakom držím prsty, aby zvládli 

,, školu života“ 

 

Čo pre vás znamenajú výtvarné práce? 

Budete sa im aj naďalej venovať? 

Vzťah k umeniu som mala od mala. 

V škole ma vždy tešilo, keď sa niečo 

pekné podarilo a prihovorilo sa nám 

výtvarnou rečou. Rada čerpám z prírody 

a určíte chcem tú krásu šíriť aj naďalej. 

 

Je nejaké životné poznanie, ku 

ktorému ste dospeli ako pedagóg? 

Žiakov treba rešpektovať takých, akí sú, 

treba ich mať rád a pomáhať im. Mne 

sa to vždy vrátilo v podobe energie 

a chuti vymýšľať niečo nové, ktorú mi 

dodávali žiaci. 

Aké sú vaše dôchodcovské plány? 

Ubudnú mi pracovné povinnosti, čo 

využijem na cestovanie spojené 

s turistikou. Mám aj kopec odložených 

kníh a veľa nápadov ako skrášliť našu 

záhradku. A ďalších – 100- 1000 vecí. 

Asi budem mať, ako vždy, málo času . 
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Karneval 

 

Zase je tu veľký bál,  
pestrých masiek karneval.  
Rytier chráni princeznú,  
pirát lienku ľúbeznú.  
 

Svoje skoky im predvádzali  
i o stoličky bojovali.  
Keď sa skončil harmatanec,  
prišiel na rad jemný tanec. 
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Hviezdoslavov Kubín

 

Staré arabské príslovie vraví: ,, Kniha je záhrada, ktorú môžeš nosiť vo 
vrecku:“ My sme vďaka vám, recitátorom, mohli vstúpiť do tejto záhrady 
a život v nej sme mohli pozorovať vašimi očami. Do svojho prednesu ste dali 
naozaj samých seba a poodkryli ste nám tie najtajnejšie zákutia svojej duše. 
Ako napríklad Fero Figeľ- podmanivý hlas a krásne prežité emócie. Veď 
presne o to v tejto súťaži ide- vlastný prejav, estetický zážitok i inšpiráciu 
pre nás- možných recitátorov. Ďakujeme a víťazom blahoželáme. 

 

1. kategória, poézia: Sebastián Vaňo, Karinka Baranová, Šimon Obrin, Sofia 

Jeňová 
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1. kategória, próza: 

Bianka Marcinová, 

Katka Ihnaciková, 

Karolínka Ferková, 

Valent Leško 

 

 

2. kategória: Katka 

Topoľovská, Peťo 

Antolík, Lívia 

Hazugová, Bibiána 

Antolíková, Leon 

Podraný, Tamara 

Ihnaciková 

 

 

 

3. kategória: Anna 

Popaďáková, Laura 

Popaďáková, Fero 

Figeľ, Bianka 

Marcinová, Martin 

Podraný, Marek 

Minďár  
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Deň narcisov 

 

Aj do ulíc našej obce prináša vďaka žiakom a učiteľom nádej žltý narcis. 

Dáva na vedomie: Som len obyčajný kvet....ale jediný deň v roku mám obrovskú 

silu! Tým dňom je 17. apríl, kedy si pripomíname Deň narcisov ako symbol 

nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým tým, ktorí bojujú s rakovinou. Každý, 

kto si ho pripne, prejaví svoju solidaritu a morálnu podporu s odkazom pre 

chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu, ako môžu. 

V našej obci sme stretli veľa solidárnych ľudí- žiakov našej školy , učiteľov, 

občanov, podnikateľov či zamestnancov obchodov a úradov. Všetkým patrí 

úprimné poďakovanie. Táto akcia je pre nás aj možnosťou pripomenúť si 

pamiatku  nášho spolužiaka Martina Urbana, ktorý svoj boj s touto chorobou 

prehral.   
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Na bicykli bezpečne 

Školské kolo tejto súťaže pod záštitou p. zástupcu J. Šimaya a p. učiteľa J. 

Topoľovského sa stretlo s nebývalým záujmom. Na pomerne náročne 

postavenej trati dosiahli najlepšie výsledky D. Antolík, B. Antolíková, P. 

Čisárik, T. Ihnaciková- títo postúpili aj na obvodné kolo do Sečoviec, kde 

obsadili skvelé 2. Miesto. So žiakov 1. Stupňa najlepšie bicykloval Oliver 

Urbánek. Všetci súťažiaci súťažili s veľkou chuťou a s nadšením, čo je 

najväčší prínos tejto súťaže. Nech sa teda kolesá aj naďalej krútia!!! 
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Návšteva múzea a skanzénu v Humennom 

 

Zaujímavým spestrením hodín dejepisu pre nás piatakov bola návšteva 

Vihorlatského múzea a skanzenu v Humennom. Zaujalo nás, že majiteľmi 

zámku bola rodina Andrášiovcov podobne ako aj u nás v Parchovanoch. Krásny 

dobový nábytok, šperkovnice sa páčili dievčatám. Chlapcov upútali najmä 

historické zbrane, brnenia a obrovské kachle v takmer každej izbe. A tá 

obrovská poschodová knižnica! Mnohí z nás  sa až zľakli, keď sa ich p. učiteľ 

Bača spýtal, či by chceli byť grófskymi deťmi a čítať tieto knihy. Po obhliadke 

skanzenu prišla na rad prehliadka mesta a zábava. 

 

Skanzen so 

sedliackym domom zo 

17. storočia 

a dreveným kostolom. 
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Maľba Mariána Čekovského na pilieri mosta patrí k umeniu zvanému streetart. 
Pre umelcov je o zábava, tak ako pre nás detské ihrisko. 

 

 

Pamätník 

protifašistických 

bojovníkov počas 

druhej svetovej 

vojny. Autorom 

tohto partizánskeho 

súsošia je rodák 

z Parchovian 

akademický sochár 

Arpád Račko. 
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Sadenie mája 

 

A môj milý za to pero 
postavil mi májov štvoro. 
Postavil ich pred zorami 
pod našima oblokami.   
 
Naprostriedku dve 
jedličky                 
tenké, biele, bez 
kôročky                    

a vysoké vyše 
domov                        
niet v dedine takých stromov.   
 
 
A na krajoch smreky stáli 
takú vôňu vydávali,  
ţe ulica plná bola, 
keď šli ľudia do kostola. 
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Sadenie mája bolo aj v tomto školskom roku jednou z naj- naj akcií. Dievčatá 
a chlapci v krojoch sa krútili v tanci. Pridali sa aj ostatní. Bonbónikom bolo 
plieskanie pravým bičom v podaní Sebastiána Vaňa. Marek Minďár nám 
Sadenie mája pekne uviedol a nakoniec náš máj išiel na svoje tradičné miesto. 
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Jarná výzdoba 

 

 

 
 
 
 
 

Vitráž na 

dverách átria 

z dielne p. u. 

Dobranskej 

a žiakov je 

podľa nás 

v tomto 

školskom roku 

to naj z jarnej 

výzdoby školy.  
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Spišský hrad 
 
Žiaci 1. stupňa sa vybrali na výlet na Spišský hrad spojený s jedinečným 
podujatím- Hradobranie- na najväčšom hradnom nádvorí. Žiaci prešli 
rytierskou cestou odvahy, ktorá pozostávala zo streľby z luku, hry pre mladé 
dvorné dámy, hry na rytierov a mnohých ďalších súťaží. Sokoliari kráľa 
Svätopluka z Banskej Bystrice predviedli žiakom letové ukážky dravcov. 
 

 
 
Ďalšou zastávkou bolo ZOO, kde žiaci prešli svetom zvierat a zabavili sa na 
skákacej žirafe. 
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Deviataci v divadle 

 

V máji sme sa my deviataci zúčastnili divadelného predstavenia Jana z Arku v 

DJZ v Prešove. Bolo to úžasné predstavenie plné dramatických situácií, 

chytľavých melódii, spevu a vynikajúcich hereckých výkonov. Vďaka 

predstaveniu sme si prehĺbili svoje vedomosti z dejepisu o francúzskej 

národnej hrdinke Panne Orleánskej. Všetko sme to ukončili v meste na 

zmrzline či pri dobrej pizzi. Ďakujeme!!!!!!! 

Výlet- Stará Ľubovňa 

 
Stará Ľubovňa sa po tomto výlete stala obľúbeným miestom väčšiny z nás. Na 
hrade nás zaujala naozajstná kráľovská koruna a žezlo a tmavé strašidelné 
pivnice. Najlepší však bol stredoveký vojenský tábor s opevnením a strelnicou. 
Dokonca nás tu pasovali za rytierov alebo prezliekli za princeznú. Spoznávanie 
našej minulosti sme spojili s dobrou zábavou. Supééér!!! 
 



19 
 

Romano slovos 

 
Pro Hviezdoslavov Kubin chuňa 3. mejstos Leon Podraný a Martin Podraný 

 
Marek Podraný suťažinenas pro školske kolo pre suťaž Pre bicigľa bezpečnones 

 
But pes sikadam, 
terduvas kade kadi chvila, 
bare laska, bud palikerav, 
sar roskvitnitinela o makos, 
kaj tumenge tepenas, 
sar tumen fes kamas. 
 

Vaţoda sa soimandţanav, 
a laska tumenge adadţive 
palikerav. 
Vaţe laska savoren čaven, 
muk tumenge penel amare 
kvitky.  
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Končiaci spolužiaci 

 
Milan Podraný                                           Ján Karička      

 
Jozef  Krištal                                           Milana Balogová 

      
Dominik Podraný                                  Tibor Karchňák 
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Deň detí 

  
Na deň detí sme tvorili, precvičili sme si svoje mozgové závity, športovali, ale 
hlavne sme sa aj dobre zabavili. A všetci pekne spolu. ĎAKUJEMÉ!!!!!!!!!!!!!! 

  
 
Noc v škole 
 

 
Dve naj akcie- módna prehliadka a spoločná opekačka. 
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Čiapočka pre slniečko 

Slniečko si zabudlo raz 
zobrať ráno čiapočku. 
„Prechladnem dnes „ tak si 
vraví, 
obzerá sa po očku. 

„Prifúkaj mi“ takto prosí, 
„milý vietor, severák, 
na hlavičku moju holú 
jeden veľký teplý mrak.“ 

Severák však z diaľky kričí, 
ţe uţ letí preč, 
o severných chladných 
vetroch 
nemôţe byť reč. 

„Veď uţ je jar“ nahlas volá, 
„tamto rastie trávička. 
Odteraz len holá bude 
tvoja zlatá hlavička.“ 

Hanblivý kvietok 

Mám sneţienku maličkú, 
sklonenú má hlavičku. 
Chcem jej pozrieť do očí, 
vţdy však hlávku otočí. 

Ty sa hanbíš? Tak jej 
vravím. 
Čo len chceš pre teba 

spravím. 
Budem múdry, budem smelý, 
za jeden tvoj pohľad biely. 

 

Vzácna návšteva 

Pozri mamka na to vtáča, 
čo po drôte práve kráča. 
Obzerá sa, čosi hľadá, 
moţno ma z tej výšky zbadá. 

Usmeje sa mamka na to: 
Zamávaj jej, moje zlato. 
Správa je to premilá, 
veď to malá lastovička 
po zime sa vrátila. 

Krásna vôňa 

Kráčam si tak v lese sám, 
náladičku dobrú mám. 
Preskočím hneď veľkú 
mláku, 
keď zacítim vôňu takú. 

Ţmurknú na mňa malé očká, 
tak vonia len fialôčka. 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://img.pauzicka.zoznam.sk/pictures/Jar.7.jpg&imgrefurl=http://pauzicka.zoznam.sk/obrazky/ostatne-obrazky/jar&docid=_lZLTuNL5g2xXM&tbnid=A8CEpzuEoDEd0M:&w=603&h=680&bih=783&biw=1600&ved=0ahUKEwjOw-b36eXMAhWEtBoKHdmACuoQMwhiKD0wPQ&iact=mrc&uact=8
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Ako to naozaj bolo 

 

Prvý september 2007 bol ešte trochu teplý slnečný deň. Síce sa mierne 

ochladilo, ale vo vzduchu bolo cítiť odchádzajúce leto.  

Teda myslím, že to tak bolo. Na rozdiel od väčšiny, si svoj prvý deň 

v Základnej škole v Parchovanoch nepamätám. Asi pre mňa neznamenal 

toľko, čo ten posledný.  Ten sa mi  vryje hlboko do pamäti. Bude mi 

pripomínať všetok čas strávený na tejto škole. Avšak v mojom prípade sa 

pobyt na tejto škole nemôže nazývať len štúdiom, či radou iných 

podstatných mien týkajúcich sa vzdelávania.  

Táto škola pre mňa nie je len školou. Toto je môj domov, vyrástla som tu. 

A teraz si nedokážem predstaviť, že by som len tak mala odísť. Študenti 

to nikdy nebrali tak vážne. Jednoducho sa každý poberie svojou cestou za 

tým, čo ho baví. Začlení sa do nového kolektívu, spozná učiteľov a desiatky 

nových ľudí. Aj ja som kedysi túžila odísť a skamarátiť sa s novým 

prostredím, lenže teraz si uvedomujem, že nakoniec mi moji štyria parťáci 

z 9.A budú neskutočne chýbať. Pripadám si, akoby sme boli rodina, nie len 

trieda. Všetci sme totálne rozdielni a občas sa aj pohádame, ale mám 

pocit, že mi prirástli k srdcu. Rovnako aj učitelia. Nemôžem ukázať prstom 

ani na jedného, ktorého by som si časom neobľúbila. Každý z nich ma niečo 

naučil a nielen z vyučovacích predmetov. Som im za to vďačná. Štúdium na 

tejto škole vnímame teda pozitívne. Ďakujeme Vám učitelia.  

30. jún 2016  bude slnečný a mierne veterný deň ako vždy. Tento deň si 

budem pamätať navždy. Sám o sebe nebude až taký výnimočný, ale bude 

mi pripomínať dlhých 9 rokov strávených na ZŠ v Parchovanoch. Najlepšie 

strávených 9 rokov. 
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Deviataci na slovíčko 
 

V dnešnom čísle sme položili piatim deviatakom päť zvedavých 
otázok. 
 
Aká je tvoja najpamätnejšia spomienka na našu školu? 
 
Janko:    Hodiny s p. učiteľmi Mašlárom, Janokom a Bačom. Výlety na     
                K. Hôrku a do Bojníc.                                                                        
Kika:       Testovanie  9 a mojich 96% zo Sj. 
Peťa:       Chvíle s kamarátmi, lyžiarsky a výlety. 
Anička:   Nekonečné debaty na fyzike s p. učiteľom Šimayom.     
                a zábavné hodiny slovenčiny a literatúry s p. učiteľom Bačom. 
Šimon:    lyžiarsky výcvik- naučil som sa lyžovať a spoznal som nových  
                 Ľudí. 
 
Ktorú zo školských akcii si mal najradšej a prečo? 
 
Janko:    Angličtinu s p. učiteľom Janokom, Noc v škole, lyžiarsky.. 
Kika:       Lyžiarsky výcvik- úžasná zábava a zážitky. 
Peťa:       Noc v škole- výborná možnosť zabaviť sa zo spolužiakmi až        
                 do večera. 
Anička:   Lyžiarsky výcvik- naučili sme sa tu lyžovať a zažili kopec  
                 Zábavy. 
Šimon:    Noc v škole, lebo je to super zábava.  
 
Čo alebo kto z našej školy ti bude najviac chýbať? 
 
Janko:      Učitelia. Krátaka vzdialenosť do školy. A dúfam, že tejto  
                  škole budem najviac chýbať ja. 
Kika:         Asi všetko- žiaci, učitelia aj školské akcie. 
Peťa:         Spolužiaci a učitelia. 
Anička:     Hlavne spolužiaci a učitelia, dokonca si myslím, že aj bežný    
                   vyučovací deň. 
Šimon:      Najviac mi budú chýbať spolužiaci a učitelia. 
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Čo by si urobil inak, ak by si bol znova prvákom? 
 
Janko:       Viac by som sa učil a menej by som jedol. 
Kika:         Lepšie by som využila školský čas.  
Peťa:         Viac by som sa učila. 
Anička:     Viac by som si vážila chvíle v škole. 
Šimon:      Viac by som sa učil. 
 
 
Čo by si odkázal mladším spolužiakom? 

Janko:       Ráno, pred vyučovaním, choďte na veľkú! 
Kika:          Športujte, hrajte volejbal, je to úžasné! 
Peťa:         Snažte sa a neflákajte to! 
Anička:     Nerozčuľujte učiteľov ( hlavne ôsmaci). Užite si to ( najmä  
                  výlety)!!! 
Šimon:      Viac sa učte!  
 

 
Hovorí sa, aká triedna, taká trieda. Aj nám učarila krása a umenie. 
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Častušky 

 
 
 

 

 
   Janko:     
               Vedu Janko obľubuje  
                a rád Peťu rozčuľuje. 
               Na husličkách tóny lúdi, 
                po nemecky sa aj budí. 
                Vtipov vlastní plné vrece,    
                vţdy nám povie,  
               ,,mne še  nesce“ 
 

Šimon:   
 
         
         Šikovný to šuhaj veru,  
         všetky baby naňho berú 
         Známy je uţ jeho pokrik,   
         nenájde sa v triede cukrík? 
        Hlavná jeho zboţná  prosba, 
        Nech je zo mňa dobrý      
        rezbár. 
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Peťa:      
 
           Sladkosti nám ponúka  
           jak kúzelník z klobúka. 
           Obľubuje ona tanec,  
           len nech nie je blízko šanec. 
          Petin plán B ten je taký,     
          pôjde robiť do Yazaky. 
 

Kristína:   
 
     Obľubuje četovanie,  
     hrdá je na testovanie. 
    Štúra Kika uznáva,  
    chémie sa obáva. 
    Na hodinách vtipné hlášky 
    ťahá ona ako z tašky. 
    Rada ona všetko povie,   
    aj keď tomu nerozumie. 
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Testovanie 9 

 
V testovaní 9 sme my deviataci dosiahli ďalší prenikavý úspech, veď priemerná 
úspešnosť našej triedy v slovenskom jazyku dosiahla fantastických 90,7 %!!!!!! 
V matematike sme dosiahli pekných  67 %. To je pochopiteľné, najmä ak si 
uvedomíme, že matematika je naozaj slabšou stránkou väčšiny z nás.  

 
 
          

Anička:    
 
            Básne krásne recituje  
            a nad všetkým uvaţuje. 
            Na rovinu povie všetko,  
            v škole jej to ide hladko.                                                 
            Dáva ona cenné rady,  
             po písomke sme na ňu  
            všetci hrdí. 
            Len jej šumne popri ušku  
            na streleckom nosí pušku. 
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Šport 

 
Na Poddargovských hrách dosiahli pekný úspech chlapci vo futbale- 6. miesto, 
keď od postupu do finále ich delil iba jeden gól.   
 
Na Majstrovstvách SR v Civilnej ochrane žiaci M. Jakub, V. Tóth, A. Popaďáková, L. 
Popaďáková, J. Čisárik. M. Minďár, K. Kovalčínová dosiahli vynikajúce 6.miesto 
 
Na Majstrovstvách SR vo volejbale dosiahli dievčatá D. Szucsová, L. Podraná, B. 
Marcinová, K. Topoľovská, K. Kovalčínová výborné  14. miesto. 
 
Na Poddargovských hrách žiakov bol našou dominantou vrh guľou: L. 
Popaďáková- 5. miesto, M. Podraný- 5. miesto 
 
V súťaži na bicykli bezpečne dosiahlo naše družstvo v zložení- D. Antolik, 
B. Antoliková, T. Ihnaciková, M. Hajduk- 2. miesto na okresnom kole.. 
 
Vo florbale dosiahli Š. Ivanoc, V. Tóth, M. Jakub, M. Podraný, J. Čisárik 3. 
miesto na okresnom kole. 
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Omaľovánka 
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