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         Riaditeľňa 

V dnešnom čísle sme položili šesť zvedavých otázok 

pánu riaditeľovi školy Mgr. Ivanovi Račkovskému 

 

Ako by ste zhodnotili prvé mesiace školského 

roka? 

Školský rok sme začali v podstate bezo zmien.  Len požalujem, 

že od učiteľov sa mi dostala informácia, že sa trošičku viac 

rozmohla na našej škole veľmi nákazlivá choroba – lenivosť 

žiakov. A k tomu sa pridružila ešte aj  pohodlnosť a nechuť do 

učenia. Ich kombinácia má pre žiakov katastrofálne následky. No 

aj som počul, že už existuje na to liek, ktorý najčastejšie začína 

účinkovať po rodičovskom združení.    

 

Čo vás najviac potešilo v tomto školskom roku? 

Potešil ma záujem žiakov o kreatívne, športové, environmentálne 

aktivity. Taktiež záujem žiakov o reprezentáciu školy stále stúpa, 

čo je vynikajúce. Nepotešil som sa žiaľ zo správania niektorých 

jednotlivcov, kde musíme pristúpiť aj k zníženej známke so 

správania. Naopak však sa veľmi teším z postupného 

začleňovania našich spolužiakov zo sociálne znevýhodnených 

skupín do života školy. A som rád, že som aj splnil sľub, že 

v tomto školskom roku budú mať všetky triedy nové lavice. 

 

Ktorá zo školských akcií sa vám najviac páčila? 

Všetky školské akcie považujem za vydarené. Koľko rôznych 

žiakov, toľko rozdielnych názorov. Každému sa páči niečo iné... 

Šiestaci by najradšej asi aj nocovali vonku v prírode, kým 

ôsmaci by najradšej boli niekde vo výpočtovom stredisku a hrali 

800 hier naraz.  Ale vysokú úroveň – vďaka žiackemu 

parlamentu – mala Noc v škole. Ale nedá mi nepripomenúť aj  

vzornú reprezentáciu školy pri Dňoch obce v auguste. 

 

 



4 
 

Čo vás v poslednej dobe v škole najviac sklamalo? 

 No asi najlepšou odpoveďou je prečítať si moju odpoveď na 

1.otázku 

 

Na aké novinky sa ešte môžeme v tomto školskom roku tešiť? 

Hm, tak mali by sme dokončiť opravu podlahy na chodbách 

a v školskej jedálni. Hneď v januári začneme s rekonštrukciou 

sociálnych zariadení pre žiakov. A ešte mám jednu informáciu, 

o ktorej nechcem veľa prezradiť, aby som to neuriekol. Dúfam, 

že budeme mať nové odborné učebne... Uvidíme. Ale psssst.., 

nikomu ani muk. 

 

Čo by ste si na Vianoce želali najviac? 

Pokoj, kľud, stretnutie s rodinou, priateľmi... Načerpanie nových 

síl do nového roka. Deťom tie správne darčeky ( aby sa Ježiško 

nepomýlil) a všetkým ľuďom dobrej vôle veľa zdravia, šťastia. 

A na záver trošku šibalsky Vám želám: Anjelsky krásne Vianoce 

a čertovsky dobrý rok ...  
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AKTUALITY 

 
Opäť zmena v družine. Pani vychovávateľku Mgr. Janu Dankovú 
zastupuje p. vychovávateľka Mgr. Ivana Drančáková. 
 
Šiestaci majú novú triedu v bývalej matematickej učebni. 
 
V šiestackej triede si našla svoje miesto učebňa technickej 
výchovy.  
 
Vznikla nová učebňa- výtvarný ateliér- v bývalej  6.B triede. Za 
tento nápad udeľujeme veľkú pochvalu. V ateliéri máme poruke 
všetky pomôcky a hlavne dostatok priestoru ( vďaka spojeným 
katedrám) na svoju tvorbu.  Ďakujeme!!! 

 
 
Žiaci 6.B triedy našli svoj druhý domov v bývalej učebni technickej 
výchovy. 

 
Novým predsedom školského parlamentu je Marek Minďár- 8.A, 

podpredsedom sa stal Martin Podraný- 9. r.                     maťo 
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Projekt- moje domáce zviera nadobudol v podaní našich šiestakov nový 

rozmer a napĺňal podstatu záţitkového učenia. Svojich domácich miláčikov si 

totiţ niektorí z nich doniesli priamo do školy a z projektu na anglický jazyk bol 

odrazu aj projekt na biológiu. Zaujímavé medzipredmetové vzťahy však? 

Hlavnými hrdinami dňa sa teda stali: Filipov zajac, Marekova mačka, ale najmä 

Peťov had. Peťo vyuţil situáciu a cez prestávku nám vyrozprával kopu 

zaujímavostí zo ţivota hadov, keďţe je zanieteným amatérskym herpetológom. 

 

 
 Zážitkové učenie 

 
Takto sme pre spoluţiakov nachystali vitamínovú bombu!!! 
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Branné preteky patria uţ k stáliciam kaţdého školského roka. 

V tomto školskom roku prešli dvoma obmenami: súťaţilo sa opäť vonku 

a meral sa aj čas.  

 

  Súťažilo sa v tradičných disciplínach: streľba zo vzduchovky, hod granátom 
na cieľ, hod na kôš, hod na presnosť, jazda na bicykli, vedomostná súťaž, 
odhad vzdialenosti 

 
Umiestnenie:         Na 1. mieste sa umiestnil V. Tóth so ziskom 53 b. O 2. a 3. 

miesto sa podelilo bratské duo P. Čisárik- 52 b. a J. Čisárik- 51 b. Z dievčat sa 

najlepšie na 7. mieste umiestnila L. Hazugová- 41 b. Tesne zaňou skončili L. 

Popaďáková a B. Antolíková, ktoré získali po 40 b. Víťazom gratulujeme 

a všetkým ostatným ďakujeme za veľkú snahu. 
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Divadelné predstavenie- Kubo 
 
Veľká to zmena v tomto školskom roku- nešli sme do divadla my, ale divadlo prišlo 

k nám. Presnejšie Detské kočovné divadlo Drak z Prešova nám v kultúrnom dome 

predstavilo svoju dramatizáciu známej divadelnej hry Jozefa Hollého Kubo. Známa 

veselohra je oslavou víťazstva lásky a hlavne zdravého rozumu nad túžbou po 

peniazoch. Brilantné výkony prešovských hercov boli zase oslavou divadelného 

umenia ako takého. Najmä predstaviteľ Kuba nás presvedčil v tom, že aj hlúposť 

môže byť okúzľujúca.  

 

O tom, že predstavenie malo úspech, svedčia aj reakcie našich spolužiakov: 
Aké dojmy si teda odniesli z predstavenia Kubo? 
 
Saška: Páčilo sa mi- najmä Kubo a pesničky 

Laura: Bolo to zaujímavé a vďaka výkonom hercov som si uvedomila, že veľké 

divadlo sa dá robiť aj bez veľkej scény. 

Martin: Zaujala ma všestrannosť hercov, ktorí hrali na hudobné nástroje, spievali, 

a samozrejme, aj hrali divadlo. 

Kubo:  Ani som nevedel, že moje meno je literárne tak populárne. Toho Kuba tam 

riadne zosmiešnili, aj keď mne sa oveľa komickejší javili jeho rodičia a ich 

chamtivosť.                                                       saška , blaženka  



9 
 

Rozhovor s p. učiteľom Mgr. Jánom 
Topoľovským, služobne najstarším 
učiteľom na našej škole sme začali 
otázkou: 
 
Bolo povolanie učiteľa vždy vaším 
vysnívaným? 
Vždy sa mi páčili stroje a technika. 
Myslel som si, že sa moje povolanie 
bude uberať týmto smerom. Veci sa 
však zvrtli a zo mňa sa stal učiteľ. 
Dnes si už ani neviem predstaviť, že 
by to mohlo byť inak. 
 

 
 
Ako si spomínate na svoje učiteľské 
začiatky? Čo vám utkvelo v pamäti? 
Na začiatku som bol prekvapený, že 
učiť deti je oveľa ťažšie, ako som si 
myslel. Pridelili mi osobitnú triedu so 
žiakmi s výchovno- vzdelávacími 
problémami. Zaujať týchto žiakov 
bolo veľmi náročné a únavné. Po 
troch rokoch ma preradili na horný 

stupeň vyučovať hudobnú 
a výtvarnú výchovu a to už bolo 
lepšie. V ďalšom školskom roku som 
dostal svojich prvých prváčikov. Boli 
to šikovné a dobré deti, takže po 
polroku práce s nimi som bol 
presvedčený, že mám to najkrajšie 
a najzaujímavejšie povolanie. 
 
Ktorý predmet učíte najradšej 
a prečo? 
Možno matematiku, ale nechcel by 
som ju učiť také 4 hodiny denne . 
Vyhovuje mi práve tá pestrosť 
rôznych predmetov na 1. stupni. 
 
Aký je podľa vás ideálny žiak? 
Žiak je ideálny vtedy, keď dodržiava 
školský poriadok- dáva na hodinách 
pozor, nevyrušuje a pekne sa správa 
k svojim spolužiakom a k učiteľom. 
 
Ako najradšej trávite svoj voľný 
čas? 
Rád niečo opravujem, majstrujem  
vo svojej dielni, takže technika mi 
ostala ako moje hoby.  A popri tom 
počúvam hudbu. Teším sa z pekných 
pesničiek bez ohľadu na žáner 
a dobu vzniku. No  a ešte veľa čítam 
a jazdím na bicykli. Slovo viac je tu 
namieste, lebo čítam a bicyklujem 
viac, ako je to bežné.  
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Komparo sme nevynechali ani v tomto školskom roku. Konkrétne sme sa 

potrápili najmä my, deviataci a ôsmaci. Testovanými predmetmi boli 

slovenčina, matematika a pre ôsmakov aj dejepis a fyzika.  

 
Výsledkami potešili najmä ţiaci 8. ročníka, ktorí, čo sa týka percentilu- 

úspešnosti v porovnaní s inými školami, najlepšie zvládli dejepis, keď percentil 

bol 79,4%. V matematike- 67,75%, vo fyzike- 67,33% a v slovenskom jazyku- 

59,95%. Trošku slabšie výsledky dosiahli deviataci. V matematike- 46% 

a v slovenskom jazyku- 50%. Výsledky deviatakov však v priemere kopírujú 

ich výsledné známky. 

Testovanie piatakov je prvou váţnou previerkou malých ţiakov. Malo by 

preveriť ich vedomosti z 1. stupňa. Priamo úmerná tomu bola i nervozita 

piatakov pred testovaním. Najviditeľnejšou farbou bola biela- najmä v ich 

tvárach. A napätie stále nepovoľuje, pretoţe výsledky testovania ešte 

nemáme.                                                     laura 
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Mesiac úcty k starším sme začali tým, ţe sme pre našich 

seniorov pripravili pozvánky na naše vystúpenie, ktoré sme potom ako 

správni poštári rozniesli po dedine. 

 
Na rad prišlo nacvičovanie scénky pod názvom Po valalsky od zeme. 

Bola to klasická veselohra s váţnym pozadím, v ktorej sme chceli 

priblíţiť radosti a starosti našich starkých. Ţiaci prvého stupňa si 

pripravili pásmo piesní a tancov a všetci spolu sme sa takto 

poďakovali našim starkým za to, ţe sú tu vţdy pre nás.       marek 
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Anketa: Našim prvákom sme položili dve malé otázočky:  
Ako sa ti páči v škole ?   Čo sa ti páči najviac ? 
 
 Peťka-           Veľmi. Družina.   
 Patrik-           Je to tu fajn. Celá škola.     
 Sárka-           Veľmi sa mi tu páči! Moja trieda. 
 Roland-         Veľmi sa mi tu páči. Celá škola. 
  Dominika-   Páči sa mi tu. Krúžky. 
  Adam-          Je tu pekne. Krúžky. 
  Liliana-         Je to tu pekné. Najviac sa mi páči čítanie. 
  Samko-         Veľmi sa mi tu páči. Pani učiteľka Trelová. 

   
 
  Martinka-         Veľmi. Akvárium. 
  Matej-               Je to tu veľmi pekné. Akvárium. 
  Simonka-           Je to tu veľmi pekné. Moja trieda. 
  Dominik-           Je to tu dobré. Klubovňa.  
  Marcela-           Áno aj nie. Výstavka obrázkov. 
  Jakub-                Môže byť. Jedáleň. 
  Lukáš-                Je to tu dobre. Naša trieda. 
   Alex-                  Je to tu pekné. Pani učiteľka triedna.         saška 
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Hodnotenie jesennej výzdoby: 

1. Miesto : ročníky 1.-4.: 2.A, ročníky 5.-9.: 7. roč. 

Víťazom blahoţeláme a všetkým prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej výzdoby 

tried, lebo aj prácou vašich rúk sa môţe prejaviť krása vašej duše. 
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Jesenné dekorácie 

 

 

 

 
Dary našej matky Zeme  
jeseň hojne ľuďom núka, 
Radi my vám ukážeme, 
Čo stvorila naša ruka. 
Aby z Božích darov radosti, 

vždy bolo do sýtosti. 
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Rozhovor s novými členkami redakčnej rady Školovín, štvrtáčkami Saškou 
a Blaženkou sme začali otázkou: 
 
Prečo ste sa prihlásili na publicistický krúžok? 
Saška: Baví ma vymýšľať a tvoriť, jednoducho písanie. 
Blaženka: Presvedčila ma Saška a bola som aj zvedavá, ako vzniká časopis. 
 

 
 
Pracujete aj v inom krúžku? Ak áno, tak prečo? 
Saška: Navštevujem Malú Parchovianku, lebo ma baví tanec a spev. 
Blaženka: Chodím na Tanečný krúžok. Rada tancujem a hýbem sa. 
 
Ako sa vám darí v škole? Ktorý predmet vám ide najlepšie? 
Saška: Škola mi ide výborne. Najradšej mám matematiku. 
Blaženka: V škole sa to dá. Najlepšie sa mi darí na telesnej a na slovenčine. 
 
Akú novinku by ste v škole privítali? 
Saška: Asi turistický krúžok. 
Blaženka: Ani neviem, ale asi nič, lebo tu máme všetko. 
 
Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 
Saška: Kreslím,  vymýšľam básničky a rozprávky a hrám sa s kamarátmi. 
Blaženka: Hrám na klavíri a na tablete ( smiech). 
 
Čo máte na Vianociach najradšej? 
Saška: Rodinnú atmosféru- spoločné varenie, pečenie a zdobenie stromčeka. 
Blaženka: Voľné chvíle s rodinou a pekné darčeky.                       tonka           
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Romano slovos 

E blaka andre romaňi poezija  
Okno do rómskej poézie  

Čercheňije amari, 
de amen buter vudud, 
sikhav amenge amaro drom, 
kaj te džanas, 
khatar amen čore sam, 
kaj te dikhas, kaj džas. 
Sakoneske peskeri čercheň vudud 
del, 

ča amari polokores blikinel. 
Soske oda avka hin? 
O svetos hin baro, 
sakones than adaj šaj avel. 
Čercheňije amari, 
soske amen ňikhaj na kamen? 
De amen buter vudud, 
kaj te dikhas, kaj hin amaro than.1 

 

Roma andre škola 

 

  

Amen kamas brané preteky. Najfeder in streľba z pušky a tečivkere are 

fľaška. Naffeder skončindža pro 4. mestos  Martin Podraný.  
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M. Podraný lačes pisindža komparo 9.  Pro futbalovo kružkos 
peske lačes zacvičinas. 

 

Amare žiaci kamen 

divadlo. Samas pro 

predstavene Kubo. Esas 

fes lačes a fes 

šmišnones.  Bačinelas 

pes amenge hra na basu, 

pre harmonika a te 

ogiľa. 
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Do školy na bicykli je názov súťaţe, do ktorej sme sa zapojili aj my. 

Kaţdé ráno to pred našou školou vyzeralo ako v Holandsku- samý cyklista.  

 
Víťazmi tejto zdraviu prospešnej súťaţe sa stali ţiaci 4.A. 

   
Na druhom stupni boli najlepšími cyklistami ţiaci 8.A             

 

Odmena za víťazstvo 

bola naozaj sladká. 

Víťazné triedy si 

pochutnali na 

sladkých krémešoch 

a ako vidíte, dobre sa 

pri tom zabavili. 
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Divadlo – Luskáčik 

 
Príbeh baletnej rozprávky P. I. Čajkovského sa odohráva na Štedrý deň, 
keď Mášenka dostane darček, Luskáčika – dreveného panáčika na 
lúskanie orechov. Mášenka sa v noci prenáša do sveta fantázie, kde 
s pomocou Luskáčika zvláda kopec ťažkých situácii. Mnohí z nás si vtedy 
vzdychli, mať takého Luskáčika na vyučovaní, to by sa nám žilo! Ale žilo sa 
nám aj v divadle- nádherné tance, spevy, kostýmy- nádherný zážitok. 
A nakoniec návšteva cukrárne!!! Ďakujeme!!! 
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Florbalový turnaj  

Zápasy sa hrali v Sečovciach na turnaji sa stretli proti sebe tri tímy: 
Obchodná Sečovce,  Zemplínska Teplica, Parchovany . Zápasy sa hrali 
spôsobom každý z každým. Prvý zápas hrali naši chlapci proti 
Zemplínskej  Teplici. Zápas sa skončil jasným víťazstvom našich 10:2. 
V druhom zápase sme porazili Sečovce presvedčivo 6:2. V zápase 
o konečné 2. miesto porazili Sečovce Teplicu 11:3. 
Naši chlapci suverénnym spôsobom postúpili na  okresné kolo. 

 
Na okresnom kole nám chýbala iba jediná vec. Ak si myslíte, že teraz 
povieme, že jeden profesionálny florbalista, tak ste na veľkom 
omyle. Chýbalo nám iba trocha šťastia. Remizovali sme so ZŠ 
Obchodná Sečovce 3:3, so ZŠ Komenského Trebišov 4:4. 
Vyrovnávajúce góly sme dostali v obidvoch zápasoch tesne pred 
koncom zápasov. V poslednom zápase sme tesne podľahli ZŠ M. R. 
Štefánika Trebišov 2:3. Asi nikoho neprekvapí, že rozhodujúci gól 
sme dostali v posledných minútach zápasu. Čo dodať na záver. 
Zlepšiť disciplínu, hrať koncentrovane až do konca zápasu a krajské 
kolo nás v budúcnosti neminie. 
 
Obvodné kolo v malom futbale 

 

Výsledky: ZŠ Parchovany: ZŠ Teplica-                     8:0 

                ZŠ Parchovany: ZŠ Obchodná Sečovce-   2:4 

Na okresné kolo sme nepostúpili.                                                maťo 
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Zvonček zvoní 

Zvonček zvoní, letia sane, 
Anjeličky sadnú na ne. 
Nesú za noc - 
dobro, lásku, šťastie Vianoc. 

Vianoce 

Zima prišla, vietor duje, 
vonku sniežik poletuje. 
Cez oblok sa tlačí mráz, 
Vianoce  tu  máme zas. 

Deti v očiach iskru majú, 
svetielko ňou zažínajú. 
Teplom svojho srdiečka, 
zohrejú aj Ježiška. 

Sniežik vonku padá, padá, 
človek lásku stále hľadá. 
Ježiško k nám príde včas, 
daruje nám pokoj, lásku, 
uloženú v nás. 

 

Krásne Vianoce 

Už sa blížia Vianoce, 
ten čas rýchlo letí, 
šťastím žiaria deti. 
Starý rok už odchádza 
a nový ide za ním, 
nech Ti  radosť prináša, 
to je mojim prianím … 

Vianoce sú, sniežik sneží, 
perinôčka kryje kraj. 
Jezuliatko v jasliach leží, 
srdiečko mu svoje daj. 
Zohrej rúčky modlitbičkou 
a pošepkaj: – Rád Ťa mám 

 

Stromček 

Zavesil som guličku, 
na voňavú vetvičku. 
Pridám k nej i kamarátky, 
budeme mať pekné sviatky. 
 
Kde sa vzal, tu sa vzal,  
pod stromčekom balík stál. 
Nie je veľký ani malý, 
mašľu sme mu uviazali. 
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Zimné radovánky 

Zima je tu, márna sláva, 
mráz štipľavé pusy dáva 
a vietor si do vôle 
vyhráva na cencúle. 
Deti sa však neľakajú, 
teplé bundy obliekajú, 
veď by to bol skoro hriech, 
nevyužiť, že je sneh. 

Zakrátko už bez prestávky 
letia z kopca lyže, sánky. 
Nesmie chýbať guľovačka, 
stavať iglu – to je hračka. 

Večer po tom zhone, behu 
ostanú len stopy v snehu. 

 

Zimné prekvapenie 

Naplašil sa zajko ráno. 

Čo sa stalo s našou bránou? 

Čo sa stalo s plotom? 

Rozbehol sa potom 

u Medušky hľadať radu. 

Náš plot  dostal bradu, 

i brána, i celá stena 

na bielo je obrastená. 

- Ty si, zajko neskúsený, 

naľakáš sa každej zmeny. 

Zima už má také zvyky, 

že narobí všade srieň 

a cencúliky. 

To zavítal medzi nás 

v noci silný, biely mráz. 

Na sanici 

Zapadol kraj snehom, 

spúšťame sa dolu brehom. 

Hurá, s vetrom o preteky, 

mihajú sa čierne smreky, 

zamihá sa v očiach svet, 

to je cesta, to je let! 

 

Detský smiech 

Oheň v krbe tíško praská, 

v srdciach vládne pokoj, 

láska 

z oblohy sa sype sneh, 

všade počuť detský smiech. 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKwc6GqdHQAhWCbBoKHX0JBVoQjRwIBw&url=http://de.123rf.com/profile_gow27&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNGsSApLNsc8F6JCV-HM1vuMhlUg7A&ust=1480624134036020
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Zimná výzdoba 

 

 

 



24 
 

 

 

 



25 
 

 

Mikuláš 

 
 
Milý svätý, Mikuláš!                         Vraví nám on v tejto chvíli:                         
Čo v tom vreci pre nás máš?                A vy ste sa podelili? 
Mikuláš sa osmelí,                              Ak zo svojho iným dáš, 
zo všetkým sa podelí.                          budeš aj ty Mikuláš. 
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Skús z písmen poskladať odpoveď  na  Saškine hádanky. 
 
Nevarí sa, napečie sa,              Má dlhý nos a           Pichá a nie je to ježko, 
 každučký deň oblizne sa,        nie je to                     vonia a nie je to voňavka, 
 oblizne sa sto razy,                   Pinokio                      je vysoká a nie je to dom, 
 žalúdok si nepokazí.                 Čo je to ?                   je pekná ani obrázok. 
        Čo je to ?                                                                                   Čo je to ?        
________________                     ________________              ____________ 
a      ž      l       i       c      y               k    l    m   a     r      á                 ž    u     r     a   
 
Je dlhá a krásna ,             Je sladké a tvrdé                        Je malinká a   
a uvidíš ju po daždi.        nie je to čokoláda                      ak ju chytíš za chvost 
A je farebná ,                    je to farebné,                             tak jej odpadne. 
ako obrázok.                     A nájdeš ho v obchode.            Splíva s trávou            
  Čo je to ?                                    Čo je to?                                Čo je to ? 
__________                _________________                     ________________ 
h   a    d    ú                   z    a    k    o   l     í    t            a   š    r     i     č     k     a     j     t 
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