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Riaditeľňa 

 

V dnešnom čísle sme položili päť zvedavých otázok       

nášmu pánu riaditeľovi, Mgr. Ivanovi Račkovskému.      

 

 

 

Ako by ste zhodnotili začiatok školského roka? 

Asi najväčší  rozdiel oproti minulým začiatkom školského roka sa niesol 

v znamení toho, že sme ostali bez telocvične. Prebehla rekonštrukcia 

celého telocvičného traktu. Od 8.11. je už v prevádzke a pevne dúfam, 

že k všeobecnej  spokojnosti. Máme vynikajúcu palubovku, čisté 

priestory šatní a je citeľne aj teplejšie. Máme aj nových učiteľov, 

ktorým prajem, aby sa čím skôr zžili s našou školou. 

Ako sa osvedčila v praxi elektronická triedna kniha? 

Tak toto je trošku na takú odbornú debatu. Nám učiteľom priniesla na 

začiatku veľmi veľa práce a veľa učenia sa  - ale veď sme v škole a v 

škole sa má učiť  - . V konečnom dôsledku zjednodušuje našu 

učiteľskú prácu. Len sú trošku iné začiatky vyučovacích hodín, už nie tie 

„klasické“ so zapisovaním. Ale ideme s dobou..... 

 

Aké novinky nás ešte v tomto školskom roku čakajú? 

Asi to už môžem prezradiť, že budeme mať nové uzamkýnateľné 

šatňové skrinky. Dvaja žiaci budú mať jednu skrinku. Predpokladaný 

dátum výmeny starých je asi koniec februára. No a dočkali sme sa 

nakoniec aj rekonštrukcie odborných učební. Dúfam, že čím skôr. 
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V tomto školskom roku bola novinkou akcia ,, Týždeň folklóru“. Aký je 

váš názor na túto akciu? Ako hodnotíte naše zapojenie sa do nej? 

Veľmi kladne. Naša škola i obec žije folklórom a veľmi pekne sme to 

ukázali aj v rámci tohto týždňa. 

 

Čo vás napadne ako prvé, druhé a prípadne i tretie, keď vyslovíte 

slovo Vianoce? 

 

- Prázdniny  (pre deti  ). 

- Darčeky . 

- Stretnutie s rodinou, priateľmi, známymi. 
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Rozhovor 

V dnešnom čísle sme pre vás 

pripravili niekoľko otázok pre 

nášho spolužiaka Patrika 

Antolika. 

 

Máš veľa záľub, ktoré si 

vyžadujú prípravu a tréning- 

Parchovianku, husle, 

harmoniku? Ako to zvládaš? Čo 

je pre teba najťažšie? 

Dôležité je dobre si rozvrhnúť 

čas. S tým mi pomáhajú rodičia. 

Najťažšia je asi harmonika. 

Čo robíš najradšej vo svojom 

voľnom čase? 

Hrám sa na tablete, športujem. 

Najradšej však chodím s naším 

psíkom na prechádzky. 

Na ktorý z nástrojov sa ti hrá 

ľahšie? 

Lepšie mi idú husle. Hrám na 

nich už tri a pol roka. 

Ak by si mohol v niektorom 

predmete pridať viac hodín, 

ktorý by to bol a prečo? 

Určite slovenčina, možno by 

som z nej tak mal lepšie 

známky. 

Vieme, že si vášnivý rybár. 

Môžeš nám prezradiť svoj 

najväčší rybársky zážitok a 

úlovok? 

Najväčší zážitok mám 

z rybárskej súťaže 

Parchovianska rybička, pretože 

som mal väčší úlovok ako môj 

brat Peťo a bol to zároveň aj 

môj najväčší úlovok. 
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Aktuality 

 

Šiestaci si svoju lavicu chránia nápisom ,, Zákaz vstupu nepovolením osobám!“ 

Ale čo tak chrániť našu spisovnú slovenčinu!!! 

Rekonštrukcia telocvičného traktu 

 

Najväčšou novinkou je, nepochybne, rekonštrukcia telocviční, chodieb a šatní- 

výmena podláh, úprava interiéru, výmena bránok. Hodnotíme to veľmi kladne 
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z estetickej i praktickej stránky. S rekonštrukciou telocviční súvisia 

i improvizované hodiny telesnej výchovy v klubovni či na chodbách školy. Ako 

by sme ich zhodnotili?  Ďakujeme, že už máme telocvične!!! 

 

Dva pohľady na telocvičňe- pred rekonštrukciou a po nej. Zmena je dobre 

viditeľná-nová super podlaha, úprava stien, nové bránky, vymenené dvere. 

Zrekonštruované boli aj chodby a šatne- vymenili sa dlažby, poznižovali sa 

stropy a upravili sa steny. Naozaj vydarená práca. Ďakujeme za možnsť 

lepšieho športového vyžitia. 
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Veľkou zábavou boli, ako nám potvrdili šiestačky, aj improvizované hodiny 

telesnej výchovy na chodbe a v klubovni. Šport sa obmedzil na gymnastiku 

a rôzne merania, ale bolo to aj poučné, ako nám povedal p. učiteľ Bača, kedysi 

dávno tak cvičili deti v škole bežne, keďže nemali telocvičňu. Poučenie, ktoré 

z toho vyplýva: vážme si aj veci, ktoré sá zdajú byť na prvý pohľad 

samozrejmé! 
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Vestibul na chodbe skrášlila nová gaučovka. Je naozaj pohodlná, škoda, že si 

na nej môžeme posedieť iba po vyučovaní ( to citujeme šiestakov).  

 

Matematiku a chémiu na našej škole od septembra vyučuje nová p. u. 
Mgr. Lucia Nagyová. 
Žiaci 1. B zažili hneď tri zmeny. Nielenže nastúpili do novej školy, ale aj 
ich p. učiteľka Mgr. Anna Lengvarská v októbri odišla na nové 
pôsobisko. Nahradila ju p. učiteľka Ing. Marianna Tokárová. 
 
V okresnom kole Technickej olympiády obsadil  3. miesto S. Vaňo.  P. 
Antolík a D. Antolík sa ako dvojica umiestnili na 6. mieste. 
Na okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku sa umiestnila K. 
Topoľovská na  4. mieste. 
Na školskom kole Pytagoriády obsadili 1. miesta vo svojich kategóriách 
títo žiaci: A. Jakubec, S. Ševčíková, C. Ševčík, A. Ševčíková, P. Kočan, P. 
Čisárik. 
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Komparo- Veľkým ocenením výsledkov našej školy v celoslovenskom 
testovaní žiakov- v Kompare, ale i kvality práce našich žiakov na hodinách 
informatiky pod vedením p. u. Mgr. Z. Salátka, je umiestnenie našej slideshow 
z Kompara 2016 na hlavnú stránku Kompara. 

 
             Slideshow nájdete na stránke:    www.exam.sk 
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Divadlo Valibuk a Laktibrada- žiaci 1. stupňa navštívili trochu 
netradične Bábkové divadlo v Košiciach. Keďže v predchádzajúcich 
rokoch navštevovali iba hrané divadlo, naša prvá otázka smerovala 
práve k tomu: Páčilo sa ti viac bábkové alebo hrané divadlo? 
Nezabudli sme sa spýtať ani na ich dojmy: Čo bolo v divadle pre teba to 
naj- naj? 

Sára:            Mne sa páčia obidve. Páčil sa mi Laktibrada, lebo bol  
                      smiešny.                     
Lilka:            Obidve sa mi páčili. Dobrý bol najmä Valibuk. 
Jakub:          Viac sa mi páčilo bábkové, lebo bolo vtipné. 
Peťka:          Obidve divadlá boli super. Dobre som sa zabavila. 
Dianka:        Viac sa mi páčilo bábkové. Tie bábky boli krásne. 
Adrianka:    Viac sa mi páčilo hrané, ale aj toto bolo veselé, najmä keď  
                      Laktibradovi strhli bradu. 
Alžbetka:     Páčili sa mi obidve. Bolo to vtipné a zábavné. A hudba bola     
                      naozaj super. 
Saška:          Viac sa mi páčilo bábkové. Bolo to smiešne. 
Lukáš:          Mne sa páčilo viac bábkové. Páčilo sa mi ako tí herci tými
         bábkami pohybovali. 
Daniel:        Páčilo sa mi úplne všetko a veľmi. 
Martin:       Najlepšie bolo, ako Valibuk odtrhol Laktibradovi bradu. 
Eliška:          Úplne naj naj bolo, ako rýchlo narástla Laktibradovi brada. 
Laura:          Najlepšie bolo, ako Valibuk bojoval s drakom.                         
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Anketa prváci – prvákom sme položili dve otázky: Kde je podľa teba 

lepšie- v škôlke alebo v škole? Čo ťa v škole najviac zaujalo? Tu sú ich 

odpovede. 

 

 
Terezka:  V škole je lepšie ako v škôlke. Učíme sa tu veľa nových vecí,       
                  napríklad písmená.                
Mirka:     Tu sa mi páči viac, hlavne telesná výchova v novej telocvični. 
Karinka:  V škole je lepšie. Najviac sa mi páči na počítačoch a na výtvarnej. 
Eliska:      V škôlke bolo lepšie. Viac sme sa hrali. Tu sa mi páči najmä výtvarná  
                 a telesná . 
Jakub:      V škole je veľmi dobre, už som si zvykol.  
Tamarka: Lepšie bolo v škôlke, lebo sme tam mohli spať a nemuseli sme sa 
                  toľko učiť.  
Dalibor:    V škole sa mi páči, ani domov sa mi nechce ísť. Veľmi rád píšem. 
Justin:       Veľmi sa mi tu páči, hlavne telesná výchova je super. 
Daniel:      Je tu veľmi dobre. Najradšej maľujem. 
Dominika: Páči sa mi tu, najviac na telesnej výchove v novej telocvični.  
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Komparo 

 
Vzácne sme sa zhodli v názore, že matematika bola pre nás deviatakov  ľahšia 
ako slovenčina. Príčinou boli dlhšie a náročnejšie texty a zložito formulované 
otázky. Čo urobiť pre zlepšenie- asi viac čítať, ale o tom medzi deviatakmi 
nepadlo ani slovo. Naše predpoklady sa naplnili, matematiku sme zvládli 
lepšie ( 69%) ako slovenčinu (55%). 

 
Podľa ôsmakov bolo Komparo náročné. Slovenčina bola podľa nich ťažšia ako 
matematika. Podľa M. Tótha boli texty i úlohy s nimi súvisiace primerané 
a jednoznačné. Ťažké však boli úlohy z gramatiky. Najťažšie podľa M. Vincléra 
boli  úlohy zo všeobecno- vzdelávacích predpokladov. Zhodla sa s ním väčšina 
ôsmakov. Dôvodom boli náročne a nejasne formulované otázky. Náročnosť 
slovenčiny sa nakoniec nepotvrdila, keďže ju zvládli o 2% lepšie ako 
matematiku. 
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Testovanie 5- bolo pre piatakov prvým vážnym krokom, preto sme sa ich 
spýtali na ich prvé dojmy: 

             
Sebastián:  Bolo to ťažké, najmä slovenčina. Niektorým otázkam som  
                     nerozumel- boli náročne sformulované. 
Kevin:          Obidva predmety boli v pohode. 
Erik:             Slovenčina bola náročná. 
Filip:            Aj pre mňa to bolo ťažké. Slovenčina bola náročná, hlavne     
                     gramatika. 
Eliška:          Matematika bola ľahšia. V slovenčine boli dlhé a ťažšie texty. 
Nikola:         Zdalo sa mi to ľahké, veď uvidíme. 
Dominik:     Matematika bola v pohode. Slovenčina mi dala zabrať, najmä  
                      otázky zamerané na text. 
Kamila:        Slovenčina bola ťažšia, dosť som sa natrápila. 
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Divadlo- Ronja, dcéra lúpežníka 

 

Na divadelné predstavenie do štátneho divadla v Košiciach sme sa veľmi tešili. 

Hlavnou hrdinkou bola Ronja, dcéra lúpežníka, ktorá sa zaľúbila do syna 

znepriateleného lúpežníka Borku. Ako to už býva, láska dvoch mladých ľudí 

prekonala malicherné spory otcov- lúpežníkov. V predstavení si každý našiel 

niečo, čo ho zaujalo- vtipné dialógy, humor  či piesne a spev. Páčilo sa nám aj 

sedenie v lóžach i návšteva Auparku.  Ďakujeme učiteľom, ktorí túto akciu 

zorganizovali a my sme tak mohli prežiť naozaj pekný deň.     ĎAKUJEMEÉÉ!!! 
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Spýtali sme sa našich spolužiakov, čo ich v divadle najviac zaujalo.  Tu 

sú ich odpovede: 

Peťo:          Dobrá forma zábavy. Najviac sa mi páčil humor a zaujímavé  
       charaktery postáv. 
Natália:     Najviac sa mi páčili piesne a to, ako to tí herci prežívali. 
Katka:        Bolo to veľmi pekné a vtipne zobrazené     
Lukáš:        Perfektné, bolo to smiešne, keď skákali cez priepasť. 
Katka:        Bolo to super. Niečo ako Romeo a Júlia pre deti. 
Mima:        Páčilo sa mi to. Bolo to aj zábavné, aj napínavé a hlavne     
                    dobre zahrané bitky.                     
Sofia:          Veľmi pekné predstavenie. Páčili sa mi najmä Ronja a Birk   
        a ich scény. Pôsobivý bol strašidelný začiatok s čiernymi      
                    vranami. 
Karolinka:  Veľmi sa mi to páčilo. Nádherný bol kostým Ronje, tance  
                     a spevy. 
Nikolas:      Všetko sa mi páčilo, najmä, keď Birk stratil nožík. Bolo to                                 
          komické.   
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Rozhovor-    Od septembra 
vyučuje na našej škole 
matematiku a chémiu p. 
učiteľka Mgr. Lucia Nagyová, 
ktorú vám predstavíme 
v nasledujúcom rozhovore: 

 

 

 

Ako si zvykáte na našej škole? 
Veľmi dobre. Ľudia sú tu 
priateľskí a ochotní pomôcť. 
 
Aké boli vaše predchádzajúce 
pôsobiská? 
Učila som na základnej škole 
v Humennom a na Cirkevnej ZŠ 
v Belej nad Cirochou. 
 
Prečo ste sa rozhodli študovať 
matematiku a chémiu? 

Matematiku som mala vždy 
rada a chémiu som si dala 
preto, aby som mohla študovať 
učiteľstvo. 
 
Ktorý predmet sa vám učí 
ľahšie? Prečo? 
Matematika, pretože 
matematiku sa netreba bifľovať, 
matematike stačí rozumieť. 
 
Chceli ste odmalička byť 
učiteľkou alebo ste mali aj iné 
plány? 
Ako malá som chcela byť 
speváčkou i doktorkou, ak by 
som sa nebála krvi. Keď som 
bola staršia, tak ekonómkou 
alebo učiteľkou. A keďže na 
ekonómii je potrebné sa učiť 
veľa teórie, tak som si vybrala 
učiteľstvo. Nakoniec som zistila, 
že aj tam sa treba veľa učiť, 
výhodou však bolo, že ma tá 
matika začala baviť. 
 
Čo vás baví na práci učiteľky 
najviac? 

                                                                 Najviac ma baví samotná                                         
                                                                 práca so žiakmi.  
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Dukla- Naši traja deviataci Katka Topoľovská, Peťo Antolík a Lenka Kačmárová 
sa zúčastnili exkurzie na miesta bojov Karpato- duklianskej operácie, ktorú 
organizoval Zväz protifašistických bojovníkov v Trebišove. Opýtali sme sa na 
ich dojmy. 

 
Katka: Netušila som, že na Dukle padlo až tak veľa vojakov z rôznych krajín, 
ktorí sú pochovaní v masových hroboch. Bolo mi naozaj smutno, keď som 
videla to množstvo mien na mramorových tabuliach pri pamätníku. Zaujal ma 
aj film v múzeu SNP – bolo to naozaj strašné bojovať v takej krutej zime 
niekoľko mesiacov. 
 
Peťo: Zaujal ma autentický film z bojov na Dukle a to koľko mladých mužov 
položilo svoj život v boji proti fašizmu na tomto relatívne malom priestore. Pri 
pamätníku Československej armády na Dukle bola strašná zima, ledva sme 
tých niekoľko minút vydržali, vtedy som si uvedomil, že vojaci tam bojovali 
v takej zime celé mesiace. Česť ich pamiatke! 
 
Lenka: Zaujal ma pamätník Červenej armády vo Svidníku svojou 
monumentálnosťou.  Pri masových hroboch 9 000 vojakov Červenej armády 
som si uvedomila, aké obrovské číslo smútiacich rodičov, vdov a sirôt by sme 
dostali, ak by sme zrátali všetkých ich blízkych vo vtedajšom ZSSR, ktorí prišli 
tu na Dukle o svojho syna, brata, manžela či otca. ,, Cena slobody je vždy 
vysoká“. Zapôsobilo na mňa aj to, že aj dnes tu nosia vence zástupcovia 
z mnohých krajín.  
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Jesenná výzdoba 

 
Súťaž v jesennej výzdobe tried má v tomto roku 3 víťazné triedy: 4.A, 3. B, 3.A, 
keďže výzdoba v týchto triedach si zaslúži označenie brilantná vo všetkých 
troch hodnotených zložkách- umelecký dojem, myšlienka a nápaditosť.  
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Plody jesene  

 
Najkrajšiu jesennú dekoráciu podľa našej poroty zostrojili žiaci 4.A. SUPÉÉR!!! 
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Týždeň folklóru- Ak máte často problém s tým, čo si obliecť do školy, tak 
v novembri vám na jeden týždeň táto starosť odpadla, pretože tento týždeň 
bol týždňom folklóru- stačilo si teda obliecť kroj a hurá na tanec! 
 

 
Ale až také ľahké to zas nie je. Aj folklór má svoj look. 

 
To sú naše folklórno- komunikačné technológie. 
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                                              Na chodbe sme zakrepčili. 

 
                                                   Z davu sme sa vykrojili. 
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Lenka i Marek  esle aro divadlos Kašate. Aro divadlos mange pes bačinlas. 
Najfeder pes mange bačinlas  kaikelenas, kaigiľavnas, rendy hercov.  
 
Piataci pisinenas Komparo. Pende amenge, že esas pre galende paro, bo pes 
kere naučinenas.  E matematika esas lovkeder. 
 

 

O roma pes rado bavinen, kelen a giľaven, vašoda pes amenge bačinlas 

jekurko folkloris  are amari škola. Savore kelenas a giľavnas aro kroji. Esas 

šukares. Te amen o Roma kamňamas tekeren are škola jekurko romano 

           Romano slovos 
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folkloris. O žiaka šaj aven are škola  urde aro romano krojos a vare savo džives 

te vystupinen are romano kelibe te are romane giľa.  

 

Fes lačes pes citinas pro učelove cvičenia pre božčickej hati. Pale kratko 

prechadzka mengpeske športinalas, obdikerkerahas ogal a lačes chaľam. 

E blaka andre romaňi poezija  

Okno do romské poezie 

  

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. 
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Mladosť- veľký batoh snov 

   Každý z nás mal a má svoje tajné sny. Niekto sníva o krásnom domove, iný 
nad budúcim povolaním.  Každý teda sníva nad niečím. 
 
   Častokrát snívame nad vecami, ktoré sú z rôznych dôvodov nereálne. Je 
rozdiel medzi snami škôlkara  a štrnásťročného chlapca či dievčaťa.  Malé deti 
snívajú o malých veciach. O bábikách, autíčkach či domácich zvieratkách. 
Vysnívajú si typické detské povolania ako sú požiarnik, policajt, učiteľka či 
baletka. Čím sú deti staršie, tým viac sa menia ich sny. Dievčatá už nechcú byť 
princeznami z rozprávok a chlapci slávnymi hrdinami z komiksov ( teda aspoň 
väčšina z nich). A zrazu už ani nevedia, čím chcú byť alebo čo chcú robiť. Kým 
boli malými deťmi, vedeli vždy celkom presne odpovedať na túto otázku. Je to 
tým, že si už uvedomujú vážnosť tejto otázky  pre celý svoj život. Síce ďalej 
snívajú, ale ich sny sú už čoraz reálnejšie, pretože prichádza čas, keď sa sen 
mení na realitu. Teda aj realitu si môžeme vysnívať. Robíme však všetko preto, 
aby sa sen stal realitou? Na túto otázku nemôžeme odpovedať jednoznačne. 
Tí cieľavedomejší sa snažia, aby to tak bolo. Sú však aj takí, ktorí čakajú, že im 
ich sny naplní možno niekto iný alebo, že to príde akosi samo. Veľký sen sa 
však skladá z mnohých malých snov. A na nás mladých je spojiť svojou snahou 
tieto malé sny do jedného veľkého, ktorým bude náš vysnívaný život. Kým 
sme mladí, prežívame najkrajšie okamihy svojho života. Nepremrhajme  tento 
čas. Mladosť nám dáva krídla, aby sme spoznali seba samého, svoje možnosti 
i svoje hranice, vytvorili si priateľstvá, spoznali okolitý svet. Veď najvzácnejšie 
poklady nie sú ukryté pod zemou, ale sú priamo v nás a v ľuďoch, ktorí sú 
ochotní nám poradiť a podať pomocnú ruku, aby sme nevstúpili do života ako 
tuláci, ktorí budú blúdiť bez cieľa.  Naučme sa už v mladosti nielen rozprávať, 
ale aj počúvať a selektovať informácie. Pochopiť seba samého, ísť za svojím 
snom , ktorý je reálny a pre mňa prospešný, to je to najväčšie šťastie- tá 
vysnívaná realita. 
 
   Splnený sen, to najväčšie šťastie, ktoré prežívame so svojimi priateľmi, je 
tým najväčším fenoménom a mnohokrát si ani neuvedomíme, že už ho 
vlastne máme. 
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Snehuliak  

V strede mesta na ulici stojí vážny, bledolíci 
tučný pánko v klobúku, sťa reklama na múku. 

Stojí v noci, stojí vo dne, nože si ho obzrieť poďme: 
Úsmev trochu meravý a ten klobúk? Deravý! 

V ruke metla, načo asi? Nepridá mu veľa krásy. 
No a brucho, pozrite sa! A mrkvu má miesto nosa! 

Ale aj tak je nám milý, sami sme ho postavili. 
Keď sa zima vydarí, bude s nami do jari. 

Vianoce sú vtedy 

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače, 
 Vianoce sú tam, kde voňajú koláče. 

V krbe oheň blkoce, ihličie krásne vonia, 
vládne dobrá nálada, zvončeky krásne zvonia. 

Drevo ticho praská,v našich srdciach láska. 
Od Ježiška každému veľký balík zdravia  
Vzácny je to  poklad ako všetci vravia. 

Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky. 
 

V ďalekej krajine 
 

V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy,  
tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy,  

tam medzi troma čiastky zeme,  
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme.  

A na tieto sviatky i ja sa radujem,  
z úprimného srdca toto vám vinšujem: 
 Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom,  

vaším dobrým radcom a dobrým priateľom.  
Do Nového roka vinšujem vám to, však viete čo,  

aby ste sa dostali tam, však viete kam,  
aby ste sa radovali s tým, však viete s kým,  

aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. 
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Zimná výzdoba 
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Mikuláš 
No dajsamisvete, samé dobré deti. Všetci sa dobre učia, počúvajú, na 
hodinách sú aktívni a vždy pripravení. A ten dobrý strýčko Mikuláš, ako sa len 
tešil, keď mu tie dobré deti zaspievali koledy.  

 
A nám čertom kto ukáže aspoň jednu malú päťku či poznámku, aby sme sa len 
trošililinku potešili. Nikto, veru tak! Ešteže sme vás aspoň poriadne umazali. 
Ale musím chlapsky priznať, akože sa volám čert Peťo, že tie vaše básničky 
a koledy sa páčili nielen Mikulášovi, ale aj mne a čertici Lenke. Takže 
ďakujeme a rok dovidenia!!! 
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Už sa teší trieda naša, na svätého Mikuláša. 
Básničku sme povedali, čertov sme sa neľakali.  

 
Mikuláš nie je žiaden dedko, o každom vie veru všetko. 
Niekto sa naňho smelo díva, iní pred ním hlávku skrýva. 
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Účelové cvičenia-       Keď sa amerického spisovateľa G. B. Shawa na oslave 

jeho deväťdesiatin pýtali, vďaka čomu sa dožil takého vysokého veku, 

odpovedal: ,, Viete, máločo je zdravšie ako pobyt na čerstvom vzduchu. A ja, 

keď sme sa pohádali s manželkou, som vždy išiel von na čerstvý vzduch. No 

a keďže som väčšinu svojho života prežil na čerstvom vzduchu... 

 Aj naše účelové cvičenia sa niesli v duchu hesla G. B. Shawa. Počas pešej túry 

na blízky Božčický splav sme mali možnosť vnímať krásy jesene- pestrú paletu 

farieb, ktorú pohládzali lúče jesenného slnka. Pri splave sme si zašportovali, 

občerstvili sme sa a cestou späť sme prebrali svoje zážitky. 
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Šport-    Na okresnom kole vo florbale obsadili naši chlapci spomedzi deviatich 
družstiev výborné 2. miesto po výsledkoch: 
ZŠ Obchodná Sečovce- 4:1,  ZŠ Cejkov-  4:0 , ZŠ Gorkého Trebišov-  4:3.  
Vo finále podľahli ZŠ Komenského Trebišov  1:6.  
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Zostava nášho družstva: S. Vaňo, M. Tomáš, D. Antolík, J. Antolík, P. Antolík, Š. 
Ivanoc, M. Vincler, M. Tóth, L. Podraný, R. Podraný, M. Podraný, T. Čačko, V. 
Leško, S. Bača.                                                                                  Blahoželáme!!! 

 
 
Na turnaji v stolnom tenise obsadili naši chlapci konečné 5. miesto po dvoch 
prehrách so ZŠ Komenského Trebišov 0:4, ZŠ I. Krasku Trebišov 2:4 a víťazstve 
nad ZŠ Cejkov 4:1.  
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