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Nový maskot našej školy! Vymyslime mu meno!       
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Naše Školoviny  dnes zavŕšili okrúhly 10 rok svojej existencie. Prvé 
číslo vyšlo v decembri 2002. Veríme, že aj v ďalšej desaťročnici nám 
zachováte svoju priazeň. A čo zaželať našim Školovinám- veľa, veľa 
čitateľov.                                                           redakcia 

 
Školoviny: adresa redakcie: ZŠ Parchovany, Hlavná 462, 076 62, redakčná 

rada: šéfredaktor: Mgr. Ján Bača, redaktori: Kristína Šepeľáková- kika,  
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Miriama Tutková- mima, Nikola Peterová- nikola, Erik Jacko- erik, Martin 

Siksa- maťo, Magdaléna Podraná- magda, Kristián Hajduk- kiko, Damián 
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Ferko- damian, Maroš Belas- maroš, Ivana Ďurová- ivka, Dobransky Adam- 

adam 

Riaditeľňa 
 

 

 

Ako hodnotíte uplynulý školský rok? 

Najviac ma prekvapila „rýchlosť „ s akou tento šk.rok preletel. Ani sme sa 

nenazdali a je tu jeho koniec. V dosahovaní výchovno – vzdelávacích výsledkov 

sme pokračovali v rámci možností našej školy. Dosiahli sme v niektorých 

oblastiach výsledky priam fantastické, v niektorých nám treba ešte popracovať.  

S čím ste najviac spokojný? 

Jednoznačne s dosiahnutými výsledkami na Monitoringu deviatakov. Deviataci 

zabojovali a dosiahli vynikajúce výsledky z matematiky a slovenského jazyka. Veď 

kedy sme sa umiestnili medzi cca 10% najúspešnejších škôl na Slovensku? Tu patrí 

vďaka učiteľom, ktorí deviatakov pripravovali. Veľmi úspešný bol Lyžiarsky výcvik. 

Všetci zúčastnení žiaci sa naučili lyžovať a tí zruční boli ešte zručnejší . Veľmi 

milo ma prekvapili chlapci svojim prístupom k slabším a mladším spolužiakom. Tak 

by to malo byť vo všetkých činnostiach na našej škole. Fantastickú úroveň má 

Vianočná akadémia. Bolo to už na vysokej profesionálnej úrovni. Nuž čo 

vymyslíme nabudúce??? Je ešte veľa úspechov, ale tieto si môžete prečítať na 

stránkach nášho webu.  

Čo by bolo treba naopak ešte trocha vylepšiť? 

Účasť žiakov na plaveckom výcviku. Keďže z finančných aspektov najbližšia 

plaváreň bola na Zemplínskej Šírave, tak sme to spojili spolu s exkurziou do 

Pán riaditeľ dnes odpovedá na 

týchto päť zvedavých otázok 

svojich žiakov: 

 

 

file:///C:/Users/Projekt1/Desktop/školoviny/My Web Sites/aaa/www.2zskladno.cz/foto16b7
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hvezdárne a s triednymi výletmi. No niektorí žiaci sa aj tak výcviku bez vážnejších 

príčin nezúčastnili. Vylepšiť by sa malo aj správanie niektorých žiakov,  a to hlavne 

v mimoškolských priestoroch. Dostávam veľa sťažností, že naši žiaci nevedia 

pozdraviť, vulgárne sa vyjadrujú a dokonca sa už ukázal aj vandalizmus. No toto 

nie je dobré. Určite je potrebné vylepšiť a zmodernizovať priestory sociálnych 

zariadení, telocvičňu, podlahy v celej budove, vybavenie cvičnej kuchyne..... 

Aký je váš názor na štrajk pracovníkov školstva? 

Jednoznačne som za štrajk. Len mi bolo smutno z toho, že celé to všetko sa zvrhlo 

na zvyšovanie platov učiteľov, ale ostatné body príčin štrajku ako keby boli 

úmyselne potlačené – zlá reforma, chýbajúce učebnice, málo financií na opravu 

škôl. Ale predsa to bolo na niečo dobré – lebo už sa asi   pripravujú nejaké zmeny 

na začiatok nového školského roka a čo som zatiaľ čítal, tak spokojní budú aj žiaci 

a rodičia. 

Ako sa osvedčil projekt školských televíznych novín? 

Hm. Oni sú v podstate mojim výmyslom, ale veľkou mierou na ich realizácii sa 

podieľajú samotní žiaci. A z každého čísla mám pocit, že žiakov to baví. Len tak 

ďalej! Dokonca mám vynikajúce referencie aj z mimoškolského prostredia! 

Na aké ďalšie novinky sa môžeme tešiť v novom školskom roku? 

Hlavnou témou budúceho školského roka bude TELOCVIČŇA. Chystáme sa a cez 

prázdniny začíname realizovať jej opravu v rámci našich finančných možností. Do 

dvoch tried sme už teraz namontovali moderné dotykové interaktívne tabule a 

budeme postupne vybavovať kabinety novými pomôckami. Mala by sa od nového 

školského roka spustiť aj digitalizácia učebníc, tak som sám zvedavý..... 

Aké by boli vaše najvysnívanejšie prázdniny? 

Príjemné leto s príjemnými ľuďmi s horou dubákov a udicami plnými rýb  

                                                                                                    kika, kiko 
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Prijmite kvietok nádeje 

 

Aj malý žltý narcis môže pomôcť. Ak ste si ho aj 

tento rok od nás zakúpili, pomohli ste niekomu, kto 

to naozaj potrebuje. Posolstvo, prostredníctvom 

ktorého sa Liga proti rakovine v tomto roku 

prihovárala verejnosti s prosbou o podporu Dňa 

narcisov je jasné – Prijmite kvietok nádeje. V piatok 

12. apríla 2013 sa aj na našej škole uskutočnil už 17. 

ročník tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky. 

Uctili sme si takto aj pamiatku nášho spolužiaka 

Martina Urbana, ktorý pred dvomi rokmi prehral boj 

s touto ťažkou chorobou. V mene mnohých ľudí 

s týmto ťažkým osudom ďakujeme všetkým, ktorí 

prispeli.                                                       ivka, zuzi 
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Hviezdoslavov Kubín 

  

Milí recitátori,  ďakujeme Vám za 

slovenské slovo, že hoc zašliapané 

rozkvitne vždy novo. Takto pozmenil 

slová spisovateľa Štefana Moravčíka 

pán učiteľ pri otvorení školského kola. 

V skutočnosti spisovateľ ďakoval za 

slovenské slovo našim mamkám, 

a preto sa mi chceme poďakovať 

našim druhým rodičom- pánom 

učiteľom, ktorí vás na túto súťaž 

pripravili- od výberu textu, cez jeho 

úpravu až po správne ,, 

naštudovanie“ prednesu. Dôkazom 

toho, že to urobili naozaj dobre, je 

tretie miesto Aničky Popaďákovej 

a prvé miesto Jožky Dobranskej na 

spádovom kole. Jožka postúpila na 

okresné kolo.  Blahoželáme však 

všetkým recitátorom, že vďaka nim 

slovenské slovo stále kvitne! 

  

       

                                                                                                              pali, kika 
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 Deň Zeme 

 

  

 

Okolie našej školy sa opäť zaskvelo čistotou. Vypratali sme si športový areál, hlavný 

vchod, átrium, park pred školou a vyzbierali sme odpadky. Takto sme vyčistili aspoň 

malý kúsok našej Zeme. Ak by tak urobil každý a venoval tomu aspoň jedno 

dopoludnie o chvíľu by sme našu Zem ani nespoznali. A aký lepší darček sme jej 

mohli dať na Deň Zeme?                                                      adam, maroš 
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Múzeum 

 

 

Dejepis mám veľmi rád. Poznávať 

pravek, dobu kamennú, staré 

predmety, knihy, fotografie je veľmi 

zaujímavé. Preto som sa veľmi 

potešil, že ideme do Zemplínskeho 

múzea v Michalovciach.  V múzeu 

som bol prvýkrát. Už kaštieľ bol 

nádherný. A v ňom celá panská izba. 

Krásny drevený nábytok, kartársky 

stolík, zrkadlá, knihy, albumy, 

fotografie. Bolo to ako v rozprávke.  

Ja chodím rád na ryby. Zaujal ma 

rybársky čln. Vyrobený bol 

z jedného kusa dreva, ďalej rybárske 

siete a fotografie z rybačky. Krásne 

bolo aj na trhu a v uličke remesiel. 

Bol to pre mňa nezabudnuteľný 

zážitok. Ďakujem!                   martin 

My, žiaci piateho 

a šiesteho ročníka sme sa 

zúčastnili exkurzie do 

Zemplínskeho múzea 

v Michalovciach, kde sme 

mali možnosť vidieť 

archeologickú, historickú 

a prírodovednú výstavu. 

Zabavili sme sa aj v meste 

v uličke remesiel  a na 

trhu.                      Kristínka       
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       Rozhovor 

Na zvedavé otázky našich redaktorov 

v dnešnom čísle odpovie Miša 

Bálintová, žiačka 9. ročníka a úspešná 

reprezentantka školy v speve, tanci, 

umeleckom prednese a v športe. 

Najväčším úspechom je 1. miesto na 

talentovkách na konzervatóriu 

v Košiciach a postup na krajské kolo 

v speve. 

 

Vieme, že máš veľa záľub. Ktorá z nich 

je tá naj? 

Veľmi rada športujem, cvičím, behám. 

Rada aj tancujem a spievam. Spievam 

takmer vždy. Už ráno, keď otvorím oči. 

Prídem domov zo školy a spievam. 

Hrám aj na klavíri, ale to skôr beriem 

ako povinnosť. Hoci potom, keď už 

nejakú skladbu ovládam, je to super  

 

 

pocit. Ale ani jedna z týchto činností sa 

nevyrovná sladkému spánku. 

Na talentovkách na konzervatóriu si 

bola prvá. Aké to tam bolo? 

Skúška bola rozdelená do dvoch častí. 

Prvá bola herecká. Museli  sme 

predviesť pohybovú etudu, čo je niečo 

ako pantomíma a prednes. Druhá časť 

pozostávala z tanca a spevu. Zaspievali 

sme ľudovú a modernú pieseň podľa 

vlastného výberu a takisto aj tanec. Ja 

som zatancovala ,, Parchoviansky 

čardáš“ s partnerom z Parchovianky 
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Čo bolo ťažšie talentovky alebo 

Testovanie 9? 

Testovanie 9 bolo skúškou vedomostí, 

na talentovkách bolo zase potrebné 

ukázať talent. Preto sa nedá 

jednoznačne povedať, čo bolo ťažšie. 

Bližšie mi asi boli talentovky. Pretože 

na talentovkách som ukázala niečo, čo 

ma baví. Tým nechcem povedať, že 

učenie ma nebaví, ale predsa len pred 

sedením nad knihami radšej 

uprednostním spev a tanec. 

                                                 

Najnovším úspechom je postup na 

krajské kolo v speve. Ako hodnotíš 

túto súťaž? 

Myslím si, že súťaž Slávik Slovenska má  

dobrú úroveň. Na okresnom kole nás 

bolo v mojej kategórii osem. Boli sme 

pomerne vyrovnaní. Po vystúpení 

poslednej súťažiacej som veľmi neverila 

vo víťazstvo. Rozhodol však nielen 

spev, ale aj celkový dojem 

Venuješ sa aj brannému viacboju. 

Ktorú disciplínu máš najradšej 

a prečo? 

Všetky disciplíny sú dobré a tvoria 

jeden celok. Takže ja mám rada všetky 

disciplíny v tomto celku, hoci na 

všetkých súťažiach sme oceňovaní aj 

samostatne ako strelci 

Vieme, že si prijatá na konzervatórium 

do Košíc. Aké sú tvoje ďalšie študijné 

plány? 

To ešte s istotou neviem, ale po 

maturite na konzervatóriu by som 

chcela pokračovať na 2- ročnej 

nadstavbe, ktorá končí titulom ,, 

disart“. Možno moje kroky potom 

povedú na niektorú vysokú školu. Po 

skončení štúdia by som chcela učiť 

v ZUŠ-ke alebo možno hrať v nejakom 

divadle.                                         mima 
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                           Jarná výzdoba 
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Karneval 

  

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a 

karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. Deti a rodičia si 

dali veľmi záležať, masky boli originálne, rozmanité a v mnohých 

prípadoch i veľmi vtipné. Celá klubovňa našej školy sa zmenila na 

rozprávkový svet. Prišli Supermani, čarodejnice, víly, rytieri, lienky, 

včielky, kovboji... 

  

  



13 
 

Maskot školy 

 

Separujeme 

 

Takto my separujeme! Všimnite si ten ,, papierový“  banán a ,,plastové servítky. 
Dávajte si teda väčší pozor, aby malo separovanie naozaj význam. 
 
Nový školník 

 

sa mu určite postaráme a najmä veľkú trpezlivosť s nami.                erik

Predstavujeme vám nového maskota 

našej školy. Nájdete ho na ôsmackých 

skrinkách. Vašou úlohou bude 

vymyslieť mu meno. Svoje návrhy 

môžete tlmočiť našim redaktorom. 

Víťazný návrh zverejníme v budúcom 

čísle a možno sa ocitne aj na skrinke. 

                                                     maroš 

Koncom marca sa s našou školou rozlúčil náš, 

dnes už bývalý školník p. Jozef Koscelanský, 

ktorý strávil na tejto škole úctyhodných 38 

rokov. Prajeme príjemný dôchodok. Na jeho 

miesto nastúpil nový školník Ing. Anton 

Oporoska, ktorému želáme veľa práce, o ktorú 
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Rómske slovo 

Dnes sa budeme venovať vareniu. Pripravíme si najobľúbenejšie jedlo 
parchovianskych rómov- Marikľu. 
Potrebujeme:  1kg polohrubej múky, 1 malú lyžicu soli, 1 kypriaci prášok do pečiva, 2 
poháre vody                                                                                 
Postup: Z múky, soli, kypriaceho prášku a vody vymiešame stredne mäkké cesto.  
Rozdelíme ho na stredne veľké kúsky. Tie potom rozvaľkáme a dáme upiecť, 
najlepšie na obyčajnú pec. Pečieme 3 až 4 minúty. 
Výsledkom nášho snaženia bude veľmi chutné rómske jedlo. Marikľa je národným 
jedlom Rómov. Niektorí ju nazývajú aj ,, rómska pizza“ 
 

Akanakes  skončinel e škola andra a mare trieda 6.A, 8.B kala žiaci

   

      Jana Podrana                   Denisa Podrana                Nikola Peterová  

  

   Denisa Kapurová               Juraj Redaj                    Miroslav Tancoš         
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„Rómska svadba po 
starodávnu" 
Svadba začínala v dome 
rodičov nevesty, ktorá sa 
pripravovala do svadobných 
šiat za pomoci slobodných 
dievčat (družičiek) a za 
doprovodu rómskych piesní, 
ktoré si dievčatá spievali... 

 
Rómovia žili v osadách, 
kde vládol určitý rodový 
poriadok a platili pravidlá, 
na ktoré dohliadal tzv. 
richtár (vajda) osady. Ten 
tiež pripravoval a 
vykonával ohlášky. Bol to 
väčšinou jeden z 
najstarších mužov v osade, 
ktorý mal právo riešiť a 
rozhodovať spory. Každá 
osada teda mala svoj 
poriadok a to do doby, než 

sa Rómovia začali 
sťahovať za prácou a 
vidinou lepšieho života z 
osád do dedín a miest. 
Rómovia mali zvyk, tento 
zvyk si do dnešných dní 
zachovali olašský rómovia, 
hľadať nevestu alebo 
ženícha pre svoje deti už v 
detstve (deti boli zasľúbené 
rodom). 
Rodiny sa od chvíle 
zasľúbenia detí správali k 
sebe navzájom ešte 
úctivejšie a s väčším 
rešpektom. Rómovia 
považovali za šťastnú tú 
rodinu, kde vyrastalo viac 
deti. Keď mladej dvojici 
nadišiel čas k ohláškam, 
začala sa chystať svadba, 
ktorá bola a je u Rómov 
veľkou udalosťou. 
Väčšinou Rómovia 
ponúkajú svadobným 
hosťom všetko, čo doma 
mali a boli ochotní sa aj 
zadĺžiť, len aby hostia boli 
dostatočne uctení a 
pohostení. 
Svadba začínala v dome 
rodičov nevesty, ktorá sa 
pripravovala do 
svadobných šiat za pomoci 
slobodných dievčat 
(družičiek) a za doprovodu 
rómskych piesní, ktoré si 
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dievčatá spievali. Keď bola 
nevesta upravená, mohol 
prísť do domu tzv. staršina 
s ženíchom. Bol to 
väčšinou krstný otec 
nevesty (kmotor), a ten mal 
morálne právo predať 
nevestu – svoje krstňa 
(kmotrenku) – ženíchovi. 
Za ženícha sa postavili 
jeho rodičia a potom 
ostatní hostia. Staršina bol 
vo veľkej vážnosti a úcte. 
Predniesol reč k rodičom 
nevesty, žiadal o výjmutí z 
rodičovskej starostlivosti a 
s úctou ďakoval za 
doterajšiu výchovu a lásku 
a predal nevestu ženíchovi. 
 Starosta im zviazal ruky 
červenou šatkou, nalial 
ženíchovi do dlane pálenku 
a ženích dal sa napiť 
neveste, potom nalial 
starosta neveste a nevesta 
dala napiť sa z dlane 
ženíchovi. 

Žite spolu ako tá 
čierna zem s čiernym 
chlebom. Neurobte 
nikdy druhému 
hanbu. A tak, ako 
Pánboh rozsvietil 

slnko, aby ste nikdy 
v živote nezablúdili  
a nezišli zo správnej 
ľudskej cesty. 
Potom zase spustila 
hudba, družba obchádzala 
okolo s tanierom a 
svadobčania hádzali 
peniaze na tanier. Potom 
išli jeden po druhom s 
nevestou tančiť.“  
Po návrate z kostola bola 
pripravená svadobná 
hostina. Väčšinou sa 
chystala s príbuzenstvom 
aj niekoľko dní dopredu. 
Hudba, ktorú začali 
hudobníci aj pri príchode 
svadobčanov hrať, musela 
každého chytiť za srdce. 
Najskôr sa zahralo 
mladému páru a hromadne 
sa pripilo na lásku a 
šťastie. Po sviatočnom 
chode, kde svadobčania 
jedli z jedného taniera a 
nevesta kŕmila ženícha, sa 
nevesta vydala doprostred 
miestnosti, kde družba 
držal sito alebo klobúk a 
svadobčania si kupovali 
sólo s nevestou. Sólo 
považovali za česť. 
Až potom začala zábava v 
plnom prúde.  
              magda, nikola, martin 
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Vystúpenie pre seniorov 

Źiaci špeciálnych tried svojim vystú- 

pením spríjemnili popoludnie senio- 

rom v Domove sociálnych služieb v 

Trebišove v rámci krúžku MRK.. 

Pripravili si pásmo tancov, piesní a 

recitácii.Starčekovia a starenky sa s 

radosťou pridali najmä k piesňam 

a žiakov odmenili búrlivým  

potleskom.  

 

 

Výmenný pobyt učiteľov 

Projekt MRK nám priniesol ďalšiu 

novinku. Výmenu učiteľov. Naši  

učitelia strávili týždeň vo Vojčiciach a tí 

vojčickí zase prišli k nám. Žiaci túto 

novinku privítali s nadšením. Chceli 

ukázať novým učiteľom svoje prednosti  

a schopnosti. Zároveň si mohli 

porovnať svojich učiteľov s tými ,, 

druhými“. Podľa toho, čo sme počuli, 

pochvaľovali si jedných aj druhých.  
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Ľudské práva očami detí 

Ľudské práva prislúchajú každému 

človeku od narodenia, bez ohľadu 

na vek. To znamená, že práva 

máme aj my, deti. Máme právo na 

život. Toto právo je však 

porušované vďaka ,,skvelému“ 

vynálezu, nazývanému interrupcia 

alebo potrat. Niektoré budúce 

matky si zrejme neuvedomujú, že 

ničia život. Vo svojej podstate však 

spáchali vraždu. Ak by sa nad tým 

trošku zamysleli, zistili by, že aj 

keby dieťa vychovávali sami, 

naučili by sa ho milovať a dieťa by 

milovalo ich. Myslia si, že dieťa by 

im zničilo kariéru, život a povesť. 

No NIE JE TO PRAVDA!!! Dieťa by 

im dalo lásku, dalo by im zmysel 

pre život. Potom, ako to urobia, 

tak si uvedomia čo spáchali. Začnú 

sa preto zožierať. Keď uvidia 

tehotnú ženu na ulici, príde im do 

plaču a uvedomia si, že také niečo 

mohli zažívať aj oni teraz. Deti, 

ktoré sa narodili, nemusia byť od 

začiatku života v skvelom 

prostredí. Sú deti, ktoré sú už od 

útleho veku zneužívané na ťažkú 

prácu, sú cvičené na boj vo vojne 

alebo sa do vojny narodia, sú 

sexuálne zneužívané. Máme tak, 

ako dospelí, právo na vyjadrenie 

svojho náboženstva. Rodičia 

a učitelia by mali viesť deti k tomu, 

aby nediskriminovali niekoho, kto 

nemá rovnaké náboženstvo. Ak 

niekto nosí burku na hlave, 

neznamená to, že je menejcenný. 

Je to pravidlo v jeho náboženskom 

vyznaní a my, deti, by sme toho 

človeka nemali odsudzovať. Mali 

by sme sa snažiť  spriateliť s tým 

človekom, mali by sme sa snažiť 

spoznať ho, zistiť, ako to chodí 

v ich krajine, ako to u nich doma 

chodí, aké majú zvyky a tradície, 

ako sa tam k deťom správajú. 

Možno sem emigrovala celá 

rodina, pretože chcela ochrániť 

svoje deti pred zneužívaním, pred 

vojnou alebo násilným odobratím 

detí. Dospelí nám nesmú 

odopierať právo na vzdelanie. 

V dnešnej dobe sa bez vzdelania 

nedá nikde uplatniť. V každej 

krajine sa vyučuje podľa možností. 

Deti zbohatlíkov majú súkromných 

učiteľov, nemusia urobiť nič, len 

zliezť dolu do obývačky sadnúť si 

pohodlne na gauč a ,,učiť sa“. 

Takéto deti majú bohatých 

ocinkov, ktorí im zabezpečia 
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skvelú prácu v kancelárii bez 

ohľadu na ich známky. My ostatní, 

deti, ktoré sa musia učiť a drieť 

v školských laviciach na tvrdých 

stoličkách, aby sme niečo v živote 

dosiahli, pozeráme sa na svet cez 

ružové okuliare. Na zemi nás držia 

len naši rodičia, ktorí našu situáciu 

vidia reálne, pomáhajú nám 

vzdelávať sa, pomáhajú nám 

s úlohami a platia nám náklady na 

školy, ktoré sú neraz obrovské. 

Pomáhajú nám postaviť sa na 

nohy, aby sme si popri vysokej 

škole našli prácu, aby sme si mohli 

aspoň niektoré náklady platiť 

sami. V chudobných krajinách 

Afriky deti píšu do piesku, snažia 

sa čo najlepšie učiť, aby po 

dosiahnutí určitého veku 

emigrovali do vyspelejších krajín, 

kde by sa mali mať lepšie. No 

v skutočnosti sú utláčaní väčšinou, 

ktorá ich odsudzuje pre ich farbu 

pleti, národnosť, miesto odkiaľ 

pochádzajú a diskriminujú ich pre 

všetko. Takýchto ľudí môžeme 

nazvať rasistami. Napríklad 

v Austrálii, kde sú sídla ďalej od 

seba, sa deti učia doma, často 

pomocou počítačov alebo so 

súkromnými učiteľmi. Preto nám, 

deťom, neodopierajte vzdelanie! 

Dovoľte študovať všetkým deťom, 

bez ohľadu na rasu, náboženstvo, 

pôvod, pohlavie, kultúru, pretože 

VŠETCI SME SI ROVNÍ!!! Právo na 

zdravotnú starostlivosť nie je 

takmer nikomu odoprené. Takmer 

každé dieťa na svete má  dostupnú 

zdravotnú starostlivosť. 

V Afrických kmeňoch, ktoré ešte 

neboli objavené alebo sa 

nezačlenili do spoločnosti a žijú 

v džungli, v obmedzených 

podmienkach na život, vymierajú. 

Nie je to preto, lebo ich ľudia 

vraždia. Oni sa vraždia sami. 

Zabíjajú ich infekcie z nesterilných 

nástrojov ktoré používajú na 

zašívanie rán, prepichovanie 

ušných dierok. Preto takmer 

polovica novonarodených detí 

zomrie. Ak by sa začlenili do 

spoločnosti a nebáli sa nás, mohli 

by prežiť. Deti ani dospelí by 

nemuseli zomierať v obrovských 

bolestiach. Ak by mohli mať 

rovnakú starostlivosť ako my, 

mohli by sa ich kmene aj rozrásť. 

Takmer stále počúvame, že máme 

byť ticho. Lenže ako potom  máme 

vyjadriť svoj názor? Drahí 

dospeláci, my máme aj takéto 
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právo. Neodopierajte nám ho. Ak 

riešite niečo, čo sa týka nás, dajte 

nám priestor na vyjadrenie svojho 

názoru. Povedzte nám o tom. 

Možno sa k tomu chceme vyjadriť 

aj my. Možno už nie sme spokojní 

s tým, ako sa s nami zaobchádza 

a chceme vám to povedať. Možno 

chceme povedať vám, ktorí nás 

nepustíte k slovu alebo nás 

odbijete so slovami teraz nemám 

čas možno neskôr, že nás nebaví 

to, že vaša dospelá generácia nás 

takmer ignoruje. Myslíte si, že sme 

slabí a hlúpi, pretože nemáme 

vysokoškolské vzdelanie a pred 

menom desať titulov. No my 

máme aj city a sme možno 

vnímavejší, citlivejší a chápavejší 

ako všetci dospelí dokopy. Ak 

k nám budete zakazovať vyjadriť si 

svoj názor, čo z nás vyrastie? 

Budeme utiahnutí, tichí, 

nepriebojní, nedokážeme sa 

v živote nikde prebiť. Dovoľte nám 

preto vyjadriť, čo si myslíme. 

Uvidíte, že takto to v živote ďalej 

dotiahneme.  Tak, ako všetky 

práva, máme aj právo na lásku, 

priateľstvo a šťastie. Tieto práva 

možno nie sú zapísané v tých 

múdrych knihách, ktoré určujú 

chod republiky, no existujú. Máme 

právo aj smiať sa. Nemyslíme len 

lásku ako láskum, ktorú si nájdeme 

a budeme s ňou do konca života. 

Žiadame a potrebujeme aj lásku 

od rodičov. Nechceme až tak veľa. 

Chceme len malé miestečko vo 

vašom srdci, chceme aby ste nás 

ľúbili, a aby ste nám svoju lásku aj 

prejavovali. Nie len chladným 

bozkom na dobrú noc a aj ten 

bozk je len s povinnosti. My vám 

našu lásku prejavujeme  aj tým, že 

vás zlostíme. My to robíme z lásky 

k vám. Neodopierajte 

a nezakazujte nám ani našich 

priateľov, nech už sú akýkoľvek. 

Možno sú strelení, možno nemajú 

IQ 165, možno nemajú tých 

najlepších rodičov, no sú to naši 

priatelia, ktorých sme si obľúbili, 

máme ich radi a bez nich by sme 

neboli sami sebou. Šťastie je slovo, 

ktoré každý človek chápe inak. Aj 

deti ho chápu inak. Pre bohaté 

detičky sú to peniaze, nové šaty, 

motokára alebo výlet na Hawai. 

No my deti rodičov s priemerným 

príjmom sme šťastní len preto, 

lebo nás rodičia ľúbia, preto, lebo 

máme priateľov ktorí nás podržia, 

preto, lebo sa tešíme zo života so 
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všetkým, čo príde. Šťastie preto 

nie je len o úsmeve. Šťastie 

prichádza aj z vnútorného 

vyžarovania a radosti, že všetko je 

OK. Zo šťastia vychádza aj smiech 

a úsmev. Úsmev môže byť aj silený 

alebo falošný. Takýto úsmev sa dá 

rýchlo spoznať a odlíšiť od toho 

pravého. No každý sa môže 

usmievať tak, ako chce. Máme 

právo smiať sa, pretože detský 

smiech je tá najkrajšia hudba pre 

uši, a nie je nič krajšie, ako vidieť 

pokope nejakú rodinu na ulici, 

rodičov a dieťa, ktoré sa smeje, 

pretože rodičia ho držia za jeho 

malú rúčku. Preto aj my, deti, 

máme rovnaké práva ako vy, 

dospelí. Berte nás ako normálnych 

ľudí a nie ako malých 

nemotorných škriatkov, ktorí 

nemajú rozum a nerozumejú 

ničomu, čo poviete.             kika 

SEDMOKRÁSKA 

PLAKALA SEDMOKRÁSKA 
MALÁ, KLONILA HLÁVKU AŽ 

PO ZEM: 

„TAK BY SOM VEĽMI, VEĽMI 
SPALA A NEVLÁDZEM A 

NEMÔŽEM! 

VČIELKA UŽ DÁVNO 
NECHALA MA, SPIA 
CHROBÁČIKY POD 

KVETMI… 

NA LÚKE BDIEM UŽ LEN JA 
SAMA – A TAK SA BOJÍM 

HROZNEJ TMY!“ 

I VYKLADÁ SI ĎALEJ ČOSI, 
ROZPÍNA LÍSTKY MALIČKÉ 

A SLZA ANI KVAPKA ROSY 
ZJAGÁ SA NA JEJ 

TVÁRIČKE. 

ZBUDÍ SA VETRÍK, ČO 
SPAL V KRÍČKU: „ČOŽE 
TO?“ ZVOLÁ. „ZAS JE 

KRIK?“ 

„NEDÁ MI SPAŤ.“ „TAK NAD 
HLAVIČKU VYHRŇ SI BIELY 

GOLIERIK.“ 

A SEDMOKRÁSKA 
NELENIVÁ STÚLI SVOJ 

GOLIER ČIPKOVÝ, 

A ČO? LEN CHVÍĽKA – UŽ 
AJ SNÍVA O VČIELKACH, 

MUŠKÁCH, ČMEĽOVI. 

 

KONVALINKA 

V LESE V TRÁVE SPINKÁ 
BIELA KONVALINKA. 

ZVONČEKY MÁ, 
NEZAZVONIA, ALE ZA TO 

KRÁSNE VONIA. 

 

KVIETKY 

PEKNÝ KVIETOK V POLI 
ŽIJE AKO NEBO BELASÝ 

JE. 

PRÍDU DETI POPÁSŤ HUSI 
MODRÝ KVIETOK 

ODTRHNÚ SI. 
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POTOM DETI MALIČKÉ 
DAJÚ KVIETOK MAMIČKE. 

 

KONVALINKY 

BIM, BAM, BOM, TAKTO 
ZVONÍ ZVON. 

CINGI, LINGI, CINGI, LINGI, 
TAKTO ZVONIA 
KONVALINKY. 

 

PÚPAVA 

KDEŽE SA TU NA LÚČINE 
VZALA ZRAZU TOĽKÁ 

KRÁSA? 

PÚPAVIEČKA ZLATÝM 
KVETOM NA SLNIEČKO 

USMIEVA SA. 

 

 

 

PÚPAVIENKA, ŽLTÝ KVET, 
AKO TY LEN KRÁŠLIŠ 

SVET! 

DETI Z TEBA VENCE 
PLETÚ, SPIEVAJÚ SI: JAR 

UŽ JE TU! 

 

SLNEČNICE 

NAUČIL SA V ŠKOLE 
JURKO, ŽE JE IBA JEDNO 

SLNKO. 

ČUDUJE SA JURKO MALÝ, 
KDE SA TOĽKÉ SLNKÁ 

VZALI. 

 

ZVONČEK 

ZVONÍ MODRÝ ZVONČEK. 
SOM VOŇAVÝ DOMČEK. 

POĎ CHROBÁČIK-
MODRÁČIK, NIE, NEBUDEŠ 

BANOVAŤ. 

PRI SLNIEČKU BUDEŠ 
BÝVAŤ, PRI MESIAČKU 

STANOVAŤ. 

 

ZVONČEKY 

SPALI ZVONČEKY, SPALI, 
TÍŠKO SA ZATVÁRALI. 

KEĎ RANNÉ ZORE SVITLI, 
ZVONČEKY ZNOVA KVITLI. 

 

 

VZÁCNA NÁVŠTEVA 

POZRI MAMKA NA TO 
VTÁČA, ČO PO DRÔTE 

PRÁVE KRÁČA. 

OBZERÁ SA, ČOSI HĽADÁ, 
MOŽNO 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. 
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TAKÚ, Z KTOREJ STRÁCAM 
REČ, NEMÔŽEM ÍSŤ OD 

NEJ PREČ. 

ŽMURKNÚ NA MŇA MALÉ 
OČKÁ, TAK VONIA LEN 

FIALÔČKA. 

 

JAR 

Mária Rázusová-Martáková 

Z DIAĽNYCH SVETOV PANI 
ZLIETLA PLNÁ TEPLA, 

PLNÁ SVETLA. 

NA LÚČINY, BRIEŽKY, 
STRÁNE SYPE KVIETKY 

MAĽOVANÉ. 

ZASMIALI SA 
SEDMOKRÁSKY, 

ZAZVONILI VTÁČKOV 
HLÁSKY, 

ZABZUČALI VČIELKY V 
TRÁVE: “JAR K NÁM 

PRIŠLA V PLNEJ SLÁVE!” 

 

NA JAR 

František Hrubín 

KEĎ ZAKVITNE JARNÝ 
SAD, NA SVETE JE KAŽDÝ 

RÁD, 

VČIELKA, HÚSATKO, 
DIEŤA, KURIATKO, 

MOTÝLIK I VTÁČIK, AJ TEN 
MALÝ ŽIAČIK. 

TEN LEN BUDE UTEKAŤ PO 
ŠKOLIČKE SEM - 

NA SVETE JE KAŽDÝ RÁD, 
KEĎ JE KRÁSNY DEŇ. 

 

NA JAR 

NA JAR SA ZEM ZO SNA 
BUDÍ, SNEŽIENOČKE 

NÔŽKU CHLADÍ. 

NAŠĽAPUJE POĽAHÚČKY 
NEPRECHLADNÚ JEJ 

PRSTÍČKY. 

 

SLNKO 

SLNKO VOLÁ NA 
SNEŽIENKU, PODÍVAJ SA, 

JAK JE VONKU! 

SLNKO VOLÁ DO OKIEN, 
DETI, HALÓ, UŽ JE DEŇ! 

 

JARNÝ POZDRAV 

VITAJ SLNKO, VITAJ, 
PEKNÝ POZDRAV OD NÁS 

CHYTAJ. 

VITAJ AJ TY PODBEĽ 
ZLATÝ. ČOŽE ROBÍŠ PRI 

CHODNÍČKU? 

ČAKÁM JANKA A ANIČKU, 
CEZ ZIMU VRAJ BOLI 

CHORÍ, 

NEBOLO ICH NA OKOLÍ. 
LEN SI JANKO NATRHAJ, 

BUDE ZO MŇA DOBRÝ ČAJ. 
NECH SA NIKTO NEPRIEČI, 

PODBEĽ HRDLÁ VYLIEČI. 

 

MARCOVÝ DEŇ 

V TEPLOM SLNKU 
MARCOVOM PREBUDIL SA 

JEDEN STROM. 

ZAKYVOTAL VETVIČKAMI: 
,,VITAJTEŽE, STARÍ ZNÁMI! 

POĎTE, PÚČKY, NA 
KONÁR, UŽ JE JAR, UŽ JE 

JAR!“ 
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             Výlet- Stará Lesná 

     

Tretiaci, štvrtáci a piataci sa vybrali na školský výlet do Vysokých Tatier, 

presnejšie do Starej Lesnej. Ubytovanie bolo veľmi pekné. Najviac náš potešili 

hry na dolnom poschodí- stolový futbal, hokej. Tu sme si ale minuli dosť peňazí, 

čo sa prejavilo na druhý deň, keď si mnohí nemali za čo kúpiť sladkosti. Najviac 

nás očarila tatranská príroda- nádherné štíty, aj keď boli trochu pod mrakom. 

Turistická vychádzka na druhý deň bola pomerne náročná najmä preto, že nám 

neprialo ani počasie. Vynahradili sme si to pri stánkoch v Tatranskej Lomnici, kde 

sme si nakúpili suveníry a množstvo potrebných vecí, najmä hračkárskych 

samopalov a pištolí. Bol to krásny výlet. Ďakujeme!!! 

 

 

Tu je celá naša partia na 

turistickej vychádzke 

cez les do Tatranskej 

Lomnice. V pozadí pod 

mrakom je Lomnický 

štít. Medveďa sme 

nestretli, tak sme ho ani 

neodfotili.  
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          Deviataci v divadle 

  

A naozajstná. Mariša je klasickým 

príbehom mladej ženy, ktorá je pod 

tlakom rodičov donútená vstúpiť do 

nerovného zväzku so starším mužom. 

Vzťah bez lásky nevyhnutne speje k 

svojmu tragickému koncu. Výkony 

hercov boli vynikajúce. V niektorých 

dramatických situáciách sme sa aj zľakli. 

A hoci z literatúry vieme, ako sa končí 

taká tragédia, aj tak nás záver prekvapil 

a tento príbeh nás naozaj dostal. Teraz 

vieme lepšie pochopiť prečo starí Gréci 

považovali tragédiu za veľké umenie 

a komédiu spočiatku veľmi nemuseli. 

Tým nechcem znižovať kvalitu komédii, 

ktoré sme predtým videli.  Našťastie 

naša  návšteva Košíc nemala nijaký 

tragický záver  (čomu sa asi najviac 

potešil pán učiteľ).                        miša                                                                       

Máj sa už tradične pre 

deviatakov nesie 

v znamení kultúry. Aj 

tento rok sme navštívili 

divadelné predstavenie. 

Malo jednoduchý názov- 

Mariša. Od ostatných 

predstavení, ktoré sme si 

pozreli v minulosti sa 

líšilo tým, že to bola 

dráma. 
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Častušky 

 
  Erik:       V škole všetko hravo zvládne, najlepšie však testovanie. 

                                Má však v škole dilemu, výtvarná tá nejde mu.    
        

Jakub:       Na gymku on exceluje, svoje psíky obľubuje. 
                   Nehovorí do vetra, na futbale sa prevetrá  

       
Maťo:       Jedna pravda je už istá, Maťo to je metalista. 

                              Vozí sa na motorke a chce robiť v cestovke. 

   

               Biba:        V športe veru žiadna chyba, najlepšia je naša Biba. 
                                V triede ju má každý rád, domácu dá opísať.  
 
              Stazka:    Poznáme ju vždy len milú, usmieva sa každú chvíľu. 

                         Keď ju niečo položí, do tabuľky to uloží. 
 

              Mima:     Počítač vám našteľuje, aj v kuchyni zamachruje. 
                             Futbalistka Mima veľká a budúca hotelierka.  
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           Mirka:        Mirka veľa nehovorí, ale zato rýchlo chodí. 
                    Eifelovku obdivuje, vždy sa na ňu vypytuje. 
 

           Miša:         Je to naša hovorkyňa, raz z nej bude umelkyňa. 
                   Talentovky zvládla super, podľahne jej každý súper.  
 

           Barbora :    Idú o nej také chýry, že vám zahrá na klavíri. 
                   Hoci ona nie je veľká, bude v cestovke manažérka.   
 

          

Maroš:     Grimasy má lepšie ako Borat, na slovine mu radšej poraď. 
                 S učiteľmi diškuruje, na technike zmaturuje.  
 
Pali:       Vtipný je to šuhaj veru, do zuba chce spraviť dieru. 
               Občas má aj dobrý nápad, učaril mu Divoký západ.  
 
Adam:     Popletie vás Adamko, vetu končí hádankou. 
                Techniku on dokončí, spýta sa vás jáj, či? 
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  Veronika:    Propaguje grafiku, kreslí aj po chodníku. 
                       Tu je taká teória, chýba vždy, keď Viktória. 
 

  Viktoria:    Aj pri nej platí politika, chýba vždy, keď Veronika. 
        Všetko povie naspamäť, hotelierka bude ako kvet. 
 
 Monika:     V škole jej nič nevadí, úsmevom to nahradí. 
                    Na Habeši kúpi dom, kozmetika bude v ňom.   
 

  

 
Tomáš:     V škole pletie somariny, budú za tým proteiny. 
                Aj tak sa tvári elitne, na olympiáde sa ocitne. 
 
Jano:       Janko to je veľký pán, voláme ho tobogan. 
                Elektrikár, východňar, na hokeji nemá pár. 
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Šport 

 

Aj v tomto školskom roku sme patrili na satelitnom turnaji k favoritpm. 

Očakávania sa naplnili, keď sme hneď za ZŠ Komenského Sečovce obsadili 

vynikajúce 2. miesto. Chlapcom, samozrejme, blahoželáme. 

 

Najvačším volejbalovým úspechom je 3. miesto na Krajských majstrovstvách 

v Prešove. Na plážovom volejbale obsadili chlapci 1. miesto. 

    
V atletike 2. miesto T. Hvozdíka na celoslovenskom kole vo vrhu guľou 

v Nových Zámkoch. Na Poddargovských hrách obsadil Tomáš takisto 1. miesto, 

D. Popaďák v skoku do výšky a Z. Trellová v skoku do diaľky 2. miesto.    maťo 
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