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Naša ZŠ má právnu subjektivitu, čo jej vedeniu umožňuje v zmysle zákona 

riadiť školu, zabezpečovať chod školy, ale investičné veci má v zmysle zákona 

realizovať zriaďovateľ, samozrejme, po vzájomnej konzultácii. Veci robíme tak, 

aby boli čo najlepšie podmienky na vyučovanie a samotný chod školy. Otázka, či 

je s tým veľa práce, ak niekto vykonáva prácu zodpovedne, v prospech 

spoločnosti a nie pre svoje osobné záujmy, tak tá práca obnáša zodpovednosť a 

náročnosť. 

 

Naposledy sa obec podieľala na výmene podláh v škole. Je naplánovaná aj 

nejaká ďalšia rekonštrukcia? 

 

ÁNO, aj v tomto roku sú naplánované ďalšie výmeny podláh, ako aj ďalšia 

rekonštrukcia, a to sociálnych zariadení, telocvične. V tomto roku sa podali zo 

strany obce tri projekty na príslušné ministerstvo, no čakáme, či budeme  

úspešní alebo nie a podľa toho sa bude vykonávať ďalšie opatrenie. 

 

Rozhovor 

V dnešnom čísle sme položili šesť 

zvedavých otázok pánu starostovi 

obce JUDr. Jurajovi Guzejovi. 

 

Ako starosta obce ste zodpovedný 

aj za našu školu. Je s tým veľa  

práce? 

 

V prvom rade dobrý deň. Nehodnotil 

by som, čo je najťažšie, ale obec, ako 

zriaďovateľ je v zmysle zákona 

povinná zabezpečovať chod školy tak, 

aby bola naplnená litera zákona. 
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Plánuje sa výstavba detského ihriska pre žiakov MŠ? 

 

ÁNO, detské ihrisko sa bude realizovať v tomto roku. 

 

Ako by ste zhodnotili vystúpenia našich žiakov na obecných akciách? 

 

Ja, ako starosta obce, som nesmierne rád, že naši žiaci ZŠ, ako aj deti MŠ, 

pravidelne vystupujú na verejných podujatiach a za to žiakom, ako aj pedagógom 

patrí veľké poďakovanie. Želám si, aby aj v budúcnosti sa táto práca naďalej 

rozvíjala, aby prinášala potešenie nielen pre deti, ale aj pre všetkých občanov 

našej peknej dediny. 

 

Potešila nás vaša účasť na stavaní mája pred ZŠ. Ako sa vám to páčilo? 

 

Čo sa týka takýchto akcií, tak ja osobne to len podporím, aj finančne, nech 

tvorivosť našej školy v každej oblasti sa zlepšuje a v tom vám držím palce a 

vždy podporím dobré veci v prospech nás všetkých. 

 

Aký ste boli žiak? Mávali ste aj päťky či pokarhania? 

 

Na základnej škole som asi päťku nemal, ale na strednej určite áno.  Na vysokej 

som nejaké skúšky aj opakoval.  Bol som taktiež reprezentantom základnej, ako 

aj strednej školy vo viacerých športoch, a keďže som profesionálne hrával 

volejbal od žiackej, dorasteneckej až po prvú ligu, a to za ČH Bratislava a 

Košice, tak to svedčí o tom, že šport mám veľmi rád, a preto si budem želať, 

aby aj naša škola vytvárala  čo najlepšie podmienky aj pre šport.   

 

S pozdravom všetkého dobrého starosta obce JUDr. Juraj 

Guzej 
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Aktuality 
 

Najhorúcejšou novinkou je zrekonštruovaná klubovňa. Vyzerá 

naozaj super.  Žlto- zelené steny, podlaha a tyč na rozcvičenie- 

krásne a účelné. Ocenili ju žiaci 1. stupňa na karnevale, ale najmä 

členovia Malej Parchovianky. Chválimééééé!!! 

 
 

Na chemickej olympiáde J. Čisárik, L. Popaďáková patrili 

k úspešným riešiteľom. 

Na dejepisnej olympiáde  boli úspešnými riešiteľmi D. Vinclér, L. 

Kačmárová. 

Katka Topoľovská obsadila na geografickej olympiáde 2. miesto. 

Deviataci- L. Popaďáková, J. Čisárik, M. Podraný-  na súťaži 

Medzníky druhej svetovej vojny obsadili 8. miesto, čím sa zaradili 

medzi úspešných riešiteľov. 

Na Technickej olympiáde obsadili V. Tóth a M. Minďár 1. miesto. a 

D. Antolik 3. miesto. 

Na Fyzikálnej olympiáde skončil M. Minďár na 5. a V. Tóth na 7. 

mieste.  

Na Biologickej olympiáde skončil M. Minďár na 8. mieste. 

Na Archimediáde obsadil P. Antolik 4. miesto a D. Antolik 5. miesto. 

Na Pytagoriáde skončil J. Antolik na 4. mieste. 
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Rozhovor 

 

Naše zvedavé redaktorky 

položili zopár otázok nášmu 

spolužiakovi Valentovi Leškovi  

zo 4. A. 

 

 
 

Ktoré predmety alebo činnosti 

máš v škole najradšej? 

K najobľúbenejším predmetom 

patrí slovenčina, matematika, 

informatika a telesná. Rád 

kreslím, spievam (najradšej 

ľudové piesne v sprche). 

 

Odkedy hráš na akordeón? Je 

to náročné? 

 

Na akordeón hrám tri roky. 

 Nie je to náročné, len treba 

pravidelne cvičiť.  

 

Ako si sa dostal k hudbe 

a k spevu? 

Priviedli ma k tomu rodičia 

a mne sa to zapáčilo. 

 

Už tri roky tancuješ 

v tanečnej škole Grácia 

v Michalovciach spoločenské 

tance. V čom spočíva tvoja 

tanečná príprava? 

Všetko je o tréningu 

a vytrvalosti, a samozrejme, 

o kondícii. 

 

Aké sú tvoje najväčšie 

úspechy v hudbe, speve 

a tanci? 

V hre na akordeón je to účasť 

na vystúpení Zemplínska 

heligónka. V tanci je to 7. 

miesto na súťaži Zemplínska 

váza a niekoľko súťaží 

v Malinove a Lučenci. 
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Karneval 

 
 
Žiaci prvého stupňa už tradične privítajú druhý polrok školského roka 

karnevalom. Premenia sa na princezné, strašidlá, bojovníkov, mimoňov a iné 

zaujímavé postavičky. Chýbať nemôže dobrá hudba, tanec a súťaže. Dobrú 

náladu cítiť jednoducho všade. Po chodbách školy ju rozvezie rozprávková 

mašinka. Jej vagóny tvoria všetky rozprávkové postavičky, ktoré zavítali na 

karneval. Za zmienku stojí, že karneval bol prvou akciou vo vynovenej 

klubovni- naozaj krásnej.   
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Exkurzia do múzea 

  
V Múzeu v Hanušovciach sme sa my, piataci, naučili veľa zaujímavého. 

Napríklad, že v Sečovskej Polianke sa našlo veľa hmotných pamiatok 

z medenej i bronzovej doby- keramika, mince. V archeoparku sme prvýkrát 

v živote videli zrekonštruované obydlia z praveku a vyskúšali sme si svoje 

zručnosti ako pravekí remeslníci- prácu na hrnčiarskom kruhu, výrobu 

náramkov i prsteňov a nakoniec i streľbu z luku. Ďakujemééé a chválimeeeé!!! 

  

  
 

 



9 
 

Valentín 

 
Naši valentínski poštári opäť nelenili a rozniesli vaše valentínske vyznania 

malým aj veľkým, dokonca aj učiteľom. Nezabúdajme však, že s láskou 

a úctou máme k sebe pristupovať po celý rok a nie iba na Valentína. Takže 

nech vás láska sprevádza..... 

 

Marec- Mesiac knihy 

 
Mesiac knihy sme si pripomenuli, ako inak, návštevou v knižnici. Piataci 

a ôsmaci si spolu predstavili svoje najobľúbenejšie knihy, pozreli si 

zaujímavé prezentácie o knihách. Najväčším hitom však bola súťaž 

Milionár o štúrovcoch. Zvíťazilo zmiešané družstvo chlapcov piatakov  

a ôsmakov so ziskom 1200 bodov. Dievčatá získali 800 bodov. 
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Sadenie mája 

Jedna z najkrajších jarných školských akcií patrí už dlhšie k folklóru 

našej školy. Celou akciou nás sprevádzal Marek Minďár, ktorý nám 

v príhovore priblížil tradíciu sadenia mája. Dievčatá z Malej 

Parchovianky máj krásne vyzdobili a za spevu a tanca ho chlapci 

deviataci pripevnili ma bránu našej školy.  
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Naozajstným hitom dňa bol tanec s učiteľmi, ale najmä karička v prevedení  

chlapcov ôsmakov a deviatakov. 
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Jarná výzdoba 

 

Do lavice slnko sadá 

A už kvitne naša trieda. 

Za našimi lavicami  

strom sa hrdí do výšky. 

Z okna na nás hľadí motýľ 

a zástupy pestrých kvetín. 

A to všetko ruky naše zhotovili 

v správnej chvíli. 
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Romano slovos 

 

Žiaci končinen e škola: 

                    
             Jarka a Leona                                              Marcela 

                    
                    Mária                                                            Ľuboš 

 

So andre škola pes 

tumenge najfeder 

bačinlas? 

Čajora  volejbal 

a čavora futbalové 

turnaje. 



14 
 

 

 

 
Romovie kamen te Stavinen Maja. Šaj peske zakelas a te krešlinen. 

         
 

Martin Podraný esas najfeder športovcos amari škola pro Poddargovské hry 

 andre atletika. Body andro behos chuňa Lenka Podraná 
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Na planéte, ktorá sa volala Pupulent žil vládca, ktorý sa 
volal  Chňapi. Od útleho veku vládol už spomenutej 
planéte Pupulent. Mal aj brata, volal sa Oak. 
Oak býva 30 svetelných metrov ďalej na planéte 
Božčice. Obaja bratia chceli ovládnuť hviezdu Slnko, na 
ktorej žila princezná Merkelová, ktorú stráži generál 
Róóóbert. Chňapi sa s princeznou Merkelovou stretol 
na planéte 312, na prvý pohľad sa do nej zaľúbil. Neskôr 
sa stretla s Oakom na planéte 320 a on ju uniesol, aby 
jeho malý nízky brat nedostal jej veľký majetok. Keďže 
Chňapi chce získať Slnko, tak chce vhodnú zámienku, že 
chce uväzniť Divana, ktorý je princezny Merkelovej 
bratranec zo 122. Prsta, a tak sa vyvolala vojna medzi 
planétami Zem, Pupulent ,  
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Božčice a Slnko. K nízkemu vládcovi Chňapimu sa 
pridal generál Rogobogo. On bol členom armády 
Róóóberta. Róbert ho vyhnal preto, že sa páčil 
Merkelovej. Tak začína 1. planetárna vojna. Spojili sa 
krajiny 312, na ktorej vládol Tirán Juro, planéta 320, na 
ktorej vládla istá zlá  kráľovná Tonie, ktorá bola 
zaľúbená do Tirana Jura. Onedlho sa k nim pridala aj 
planéta Božčice na čele s Oakom. Proti ním bojovali 
planéty Pupulent, 345, kde vládol Gregorian 4. a 
planéta Geogabra,  na ktorej Vládol Mirek Sliezsky . 
Boje boli veľké. Planéta 345 mala veľkú loď s názvom 
Tigotiko-va-ka-bva-dabra-siu. Bola to jedna z 
najväčších, najsilnejších vesmírnych lodi . Bola 3 metre 
široká a 10 metrov dlhá . Táto loď strieľala veľké ohnivé 
gule . V 20. deň vojny boli zničené planéty 360 a 320 . 
Kráľovná Tonie ušla na planétu 312, kde bol Juro, pod 
ním boli dvaja oddaní muži, generáli Drávid a Selén, 
títo dvaja dostali do svojich rúk život kraľovnej Tonie a 
ušli na planétu vedomostí. O 245 dní padla planéta 345, 
ich veľká vesmírna loď vybuchla. Vo vojne ostalo už iba 
7 planét: 312,Božčice, Zem, Pupulent, Geogabra 
a hviezdy Slnko a Eukoica, kde vládli 4 vládcovia 
Kaveisen, Voklér, Kriec a Peloper. O 30 dní neskôr 
zomrel Kaveisen a jeden z poddaných Tirana Jura  
Selén. Obidvoch zabila laserovým lúčom naivná 
kráľovná Tonie, ktorá si myslela, že ju chcú zabiť. Zatiaľ 
čo Tonie budovala armádu na čele s generálom 
Metadronom,  Drávid vymyslel zbraň ktorá vyzabíja 
všetkých obyvateľov. S touto zbraňou zaútočil na 
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planétu Zem, všetkých ľudí vyzabíjal za krátky čas-1 
deň. Divan nebol uväznený, ale zabitý. Vaklér o 30 dní 
predal svoju planétu Róóóbertovi, ktorý si tým rozšíril 
svoju armádu na ochranu princezny Merkelovej. Ona 
zatiaľ porodila dieťa na hviezde Slnko a dala mu meno 
Kambrio. Jeho otec Rogobogo sa dostal cez stráž 
Róóóberta a jeho armádu na Slnko  ku princeznej 
Merkelovej a tajne v noci uniesol Kambria. 
Róóóbertovu armádu tvorilo 3 000 000 000 vojakov, 
20 mimozemských psov a 4 roboti. Oakova armáda, 
ktorá bola zložená z 2 000 vojakov, 200 avatarov, 54 
robotov a 4 Božščičanov bola zničená na planéte 
Geogabra  a Mirek Sliezsky  zomrel na otravu ucha. Vo 
vojne ostalo 5 planét. Na 333 deň vojny princezná 
Merkelová zabila Róóóberta kušou a zároveň získala 
Róóóbertovu obrovskú armádu 3 000 000 000 
vojakov. Prefíkaný Vaklér vytvoril smrteľný plyn, ktorý 
omylom vypustil do vesmíru, a tak zahynul. Odvážny    
Peloper sa dostal na Slnko a chcel dobyť princeznú 
Merkelovú. To sa mu však nepodarilo. Merkelová mala 
veľké vojsko. Chňapí sa spojil s princeznou Merkelovou 
a spoločne aj s jej vojskom porazili Oaka. Rogobogo so 
synom Kambriom sa vybrali na výpravu. Tam stretli 
kráľovnú Tonie  s jej armádou a tyrana Jura, ktorí proti 
sebe bojovali a tam ich aj zabili. Rogobogo, jeho syn 
a Dávid sa spojili a na druhej strane ostali princezná 
Merkelová a chňapi - všetci uzavreli mier. Tak sa 
skončila 1. Planetárna vojna. Vojna prebieha v mieri až 
do dnes. Dúfajme, že sa to nikdy nezopakuje.           
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Deň narcisov 
 

 
 

Deň narcisov začal písať svoju históriu pred 20 rokmi. Výťažok zo zbierky slúži 
napríklad na podporu výskumu na prevenciu, poradenstvo a psychosociálnu 
starostlivosť. Prostriedky tak smerujú do nemocníc či hospicov pre onkologických 
pacientov. Naša škola sa už každoročne zapája do tejto akcie. Deviataci sa so 
žltými narcismi vybrali po škole i po dedine. Nenašiel sa nikto, kto by nepodal 
pomocnú ruku. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.   

 

Hviezdoslavov Kubín 
 

 
 

Umenie prednášať umelecký text si aj v tomto školskom roku vyskúšali najlepší 

recitátori triednych kôl na školskom kole. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali 

Karolína Ferková, Valent Leško, Karin Baranová, Sebastián Vaňo, Katarína 

Topoľovská a Laura Popaďáková. Víťazi reprezentovali našu školu na okresnom 

kole.  
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Deň detí a to najpodstatnejšie čo sa odohralo, vám prinášame vo fotogalérii. 
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Betliar a Jasovská jaskyňa boli cieľom výletu žiakov 1. stupňa, ktorí nám 

odpovedali na otázku: Čo sa vám na výlete najviac páčilo? 

 
 

Karolína:       V Betliari ma zaujali kostými z filmu 1890. 

Alžbetka:    Krásny park v Betliari a slonia hlava v jaskyni. 

Dominika:      Veľký bicykel v Betliari. 

Dominik:        Knihy a celá historická knižnica. 

Nikolas:        Čertova ruka v Jasovskej jaskyni. 

Cyril:            Kosti medveďa, vlka a líšky v jaskyni. 

Oliver:          Lebka popraveného zbojníka. 

Filip:         Topánky čínskej šľachtičnej, ktoré merali iba 8 cm. 

Sebastián:    Krásne čisté jazierko v jaskyni. 

Marek:          Obraz  Parchovianskeho kaštieľa v Betliari a brnenie samuraja. 

Lilka:            Obrazy na zámku a strašidelné netopiere v jaskyni. 

Sofia:           Jaskyňa bola nádherná a Betliar tiež.  
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Divadlo deviataci 
 

 
 
Stojaté vody slastného života v provinčnom mestečku rozvíri príchod revízora a 
azda len spŕška úplatkov dokáže tieto vody opäť upokojiť. Najslávnejšia komédia 
Nikolaja Vasilieviča Gogoľa nás deviatakov neskutočne pobavila. Groteskné 
správanie malomeštiakov nakazených chamtivosťou, intrigánstvom 
a alkoholizmom pôsobili na nás občas až odstrašujúco. Vynikajúce herecké 
a spevácke výkony nás utvrdili v tom, že divadlo je naozaj veľkým umením. Geniálna 
bola najmä retrospektíva, keď si skorumpovaný starosta po vytriezvení premietal 
všetko, čo sa stalo a herci asi päť minút hrali všetky scény dozadu a zrýchlene, ako 
keď si pretočíte film. A vtipných hlášok tých tam bolo! Uvediem aspoň jednu, keď 
sa domnelý revízor chválil, že napísal rozprávku- Ako išlo vajce na birmovku. 
Ďakujeme za dobrú zábavu a kultúrne spestrenie školských dní. 
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Rozhovor  
 
Majster Slovenska v Brannom 
viacboji, majster Slovenska 
v taekwonde, školu reprezentuje 
vo volejbale, futbale, florbale 
a v predmetových olympiádach. To 
je náš spolužiak Juraj Čisárik, 
ktorému sme položili niekoľko 
otázok. 
 

 
V úvode sme spomenuli viacero 
činností, ktorú z nich máš 
najradšej a prečo?  
 
Veľmi rád mám volejbalové 
a florbalové turnaje kvôli dobrému 
kolektívu a oficiálnemu voľnu 
v škole. 
 
V Testovaní 9 si obidva predmety 
zvládol na 100% k čomu 
blahoželáme. V čom tkvie 
tajomstvo úspechu? 
 
Na 90% mi úspech zaručilo 
doučovanie a zvládanie stresu. 
Takže, nebojte sa a urobte aj niečo 
navyše. 

 
 
Čo je náročnejšie, poraziť súpera 
v taekwonde, alebo napísať 
testovanie na 100%? 
 
Pravdupovediac, testovanie mi 
pripadalo psychicky , ale dokonca 
i fyzicky náročnejšie!? 
 

 
 
Známa je však aj tvoja zábudlivosť 
a roztržitosť. Je niečo, čo si počas 
uplynulých deviatich rokov ,, 
zabudol“? 
 
Je toho veľa, ale asi najpamätnejšie 
je, že som na chemickej olympiáde 
zabudol otočiť test na druhú stranu, 
kde bolo ďalších päť otázok.
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     Na slovíčko deviataci 

 
Koniec štúdia na základnej škole je spojený aj s bilancovaním uplynulých  

deviatich rokov. To je aj témou našej ankety medzi deviatakmi. 

 

Aká je tvoja najpamätnejšia spomienka na našu školu? 

Paťo:  Každý jeden deň, ktorý som prežil na tejto škole. 

Maťo: Najpamätnejší pre mňa je môj prvý deň v škole.  

Laura: Celý tento posledný rok je najpamätnejší.  

Ďuri:  Spomienok je mnoho, ale najpamätnejší je lyžiarsky výcvik. 

Mišo: Najviac budem spomínať na výlety a exkurzie. 

Viktória: Prvý deň v tejto škole a nové veci, ktoré som tu spoznala. 

Fero: Najradšej spomínam na angličtinu s p. u. Janokom. 

Jana: Prvý deň v deviatke s novými spolužiakmi. 

Tonka: Najpamätnejšie je asi to, ako sme si s Ďurom vyhadzovali veci z okna    

        a potom sme nemali čím a ani do čoho písať.             

 

Ktorú zo školských akcií si mal najradšej? 

Paťo:  Branné preteky, pretože, keď športuješ, tak sa neučíš! 

Maťo: Deň detí, keď si zašportujeme a zabavíme sa. 

Laura: Branné preteky, šport i súťaž v jednom. 

Ďuri:  Lyžiarsky výcvik a kopec zábavy na výletoch. 

Mišo:  Noc v škole a s ňou spojenú opekačku, hry a diskotéku. 

Viktória: Určite Noc v škole, lebo je to veľmi pestré. 

Fero: Všetky športové akcie, najmä basketbal. 

Jana: Najradšej som mala basketbal. 

Tonka: Noc v škole, kde sme sa vždy mohli dobre zabaviť. 

Kto alebo čo z našej školy ti bude najviac chýbať? 

Paťo: Naša trieda a humor nášho triedneho. 

Maťo: Pán učiteľ Bača a jeho vtipy ku každej téme z dejepisu.. 

Laura: Určite volejbal a pán učiteľ Šimay, ktorý ma k nemu doviedol. 

Ďuri:  Kamaráti, učitelia a školské výlety, čiže okrem učenia asi všetko. 

Mišo:  Najviac mi budú chýbať spolužiaci a učitelia. 

Viktória: Spolužiaci a učitelia, čiže všetci. 

Fero: Pán učiteľ Šimay a jeho zábavné hodiny. 

Jana: Najviac mi bude chýbať prísny hlas p. u. Saláteka. 
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Tonka: Zábava so spolužiakmi a tiež učitelia. 

Čo by si urobil inak, ak by si bol znova prvákom? 

Paťo: Viac by som sa učil a viac by som si vážil svoju triedu. 

Maťo: Nemenil by som nič, všetko bolo tak, ako malo byť.  

Laura: Nič by som nemenila. Neľutujem ani dobré, ani tie horšie chvíle. Dali mi     

niečo do života. 

Ďuri:  Menej by som zlostil učiteľov. 

Mišo: Zlepšil by som si známky.  

Viktória: Zlepšila by som sa v učení. 

Jana: Začala by som sa viac učiť. 

Tonka: Učila by som sa viac a častejšie by som bola v škole a zapájala sa do súťaží. 

Čo by si odkázal mladším spolužiakom? 

Paťo: Učte sa, v živote to určite využijete! 

Maťo: Učte sa, lebo v živote to využijete. 

Laura: Porušujte pravidlá, ale opatrne a nenápadne! 

Ďuri: Táto škole vás dobre pripraví na strednú školu, takže sa učte,  

          ale všetko s mierou. 

Mišo: Učte sa, lebo v deviatke bude už neskoro. 

Viktória: Neflákajte to v škole, lebo vám to neskôr bude chýbať. 

Fero: Učte sa podľa svojich možností a hlavne sa učte byť dobrými ľuďmi. 

          Ľudia si vás potom budú vážiť (aj ja). 

Jana: Učte sa a počúvajte učiteľov. 

Tonka: Choďte do školy a učte sa čo najlepšie 
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Častušky 

 

                                                                   

 

Tonka:  
 

Záhady Tonka v škole často 
rieši, ocitla sa v čudnej ríši.  
Povozí vás na kolotoči aj do 
školy občas skočí. 
 

Laura: 
 
V športe, v tom sa Laura 
nedá, na vystúpeniach stresy 
zvláda. 
Na všetko má názor vlastný, 
nehádaj sa, lebo na 
streleckom pušku vlastní. 
 

Martin:  
 
Športovec na jedničku, dejepis 
má v malíčku. 
Rozlúšti aj metafory, z matiky 
však on je chorý. 
Škola jeho druhý domov, nechce 
sa mu z nej ísť domov. 
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Ďuri:    
 
Na hodinách zamudruje 
a v testovaní exceluje. 
Dobre kope, presne strieľa 
a vtipných poznámok on má 
veľa. 
No najväčším hitom pre Ďuriho 
je rozosmievať Feriho. 
 

Feri:     
 
Feriho úsmev Mony Lisy, 
zažehná v triede všetky krízy. 
Na basketbale do koša šmarí, 
na matike láme čiary, 
vychodňaroj na gymku naj še 
darí. 

 

Jana:  
 
Mobil je pre ňu svetový, 
cvičenie ju unaví.  
V odchodoch zo školy je 
jednička, bude super čašníčka. 
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Viktória:  
 
V srdci nosí Božčice, školu 
pozoruje najradšej z ulice. 
Váži svoje slovíčka, raz z nej 
bude čašníčka. 
 

Paťo:   
 
Keď Fábiu opravuje, 
Slánske vrchy obdivuje. 
 Ehm, Paťo chlapec 
váhavý, imbusák má 
v peračníku, sťažuje sa na 
matiku. 
 

Mišo:    
 
 Bude z neho železničiar, no 
na matike ho čísla ničia. 
 Poctivo on športuje, po 
telesnej boxuje. 
 Svoje meno má Mišo veľmi 
rád, trikrát ho musí učiteľ 
povedať.  
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 Šport 
Na Poddargovských hrách bol najúspešnejší Martin Podraný, ktorý sa umiestnil 

na 3. mieste v skoku do diaľky s výkonom 504 cm a vo vrhu guľou na 9. mieste 

s výkonom 10,17 m. Z dievčat bola najlepšia Laura Popaďáková, ktorá vo vrhu 

guľou obsadila 10. miesto s výkonom 7,42 m. 

 

  
 

V Jednota cupe vo futbale sme remizovali so ZŠ Komenského Trebišov 1:1 

a podľahli sme ZŠ Obchodná Sečovce 1:5 a zo skupiny sme ďalej nepostúpili. 

Družstvo chlapcov získalo vo florbale 4. miesto na okresnom kole. 

Na okresnom kole súťaže CO sa umiestnilo družstvo žiakov Parchovany A na 1. 

mieste a Parchovany B na 2. mieste.  

V súťaži Na bicykli bezpečne sa naše družstvo umiestnilo v okresnom kole na 3. 

mieste. 
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Detská olympiáda v Sečovciach sa niesla v znamení úspechov žiakov 

našej školy. Veď posúďte sami-  12 medailí, z toho 5 za 1. miesto, 4 za 2. 

miesto a 3 za 3. miesto. 

        
 
Na 1. mieste sa umiestnili:  v hode kriketovou loptičkou Zuzana Karchňáková 
a Simona Podraná, v skoku do diaľky Alžbeta Palenčíková, v hode kriketovou 
loptičkou Róbert Podraný a štafeta chlapcov v zložení Valent Leško, Marek Tomáš, 
Oliver Urbánek.  
Na 2. mieste sa umiestnili: v skoku do diaľky Oliver Urbánek, v behu Simona 
Podraná,  štafeta chlapci v zložení Lukáš Kidala, Dominik Popaďák, Róbert 
Podraný, v behu Simona Podraná a štafeta dievčat v zložení Sofia Ševčíková, 
Alžbeta Palenčíková, Simona Podraná 
Na 3. mieste sa umiestnili: v behu Róbert Podraný, v skoku do diaľky Marek Tomáš 
a v hode kriketovou loptičkou  Tomáš Čačko. 
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