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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Školský rok sme tradične otvorili v školskej
jedálni našej školy. Určite by si každý vedel
predstaviť prázdninovať aj naďalej, ale škola
volá bez výnimky všetkých, mladších, starších,
nových. Odvtedy sme stihli toho neúrekom.

Beseda s včelárom
19. septembra 2018 sa uskutočnila beseda s včelárom
pre žiakov 6. ročníka. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií
o živote včely, ale aj o práci včelára. Mali možnosť vidieť
prácu včiel naživo vo vzorovom úli. Ochutnali 3 druhy
medu, vyrobili si sviečky z medových plastov a vyskúšali
si včelársky odev.

Deň otvorených dverí vo vojenských
kasárňach v Michalovciach
21. septembra 2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili
dňa otvorených dverí v 22. mechanizovanom prápore v
Michalovciach. Žiaci mohli vidieť rôzne druhy vojenských
automobilov, ktoré si mohli poobzerať aj zvnútra. Žiaci
mali možnosť pozrieť si takisto aj rôzne druhy
vojenských zbraní a inej vojenskej techniky.

Návšteva školskej knižnice
Tak ako každoročne, aj tohto roku naša školská knižnica
otvorila bránu pre najmladších čitateľov. Stalo sa to v
piatok 28. septembra 2018. Žiaci 1.B a 2.B sa pod
vedením triednych učiteliek zúčastnili informatívnej
hodiny v školskej knižnici. Privítali ich postavy zo
známych rozprávok a previedli ich po zákutiach knižnice.
Zároveň si pre nich rozprávkové bytosti pripravili rôzne
úlohy a hádanky. Za správne odpovede získali najmladší
žiaci sladkú odmenu. V závere hodiny im školská
knihovníčka, pani učiteľka Kročková, vysvetlila zásady
správania sa v knižnici a oboznámila ich s výpožičným
poriadkom školskej knižnice.

Detské dopravné ihrisko Sobrance
9. októbra 2018 si žiaci 1. až 4. ročníka pútavou formou
zdokonalili svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Žiaci
odpovedali na kladené otázky a praktické zručnosti
predviedli na dopravnom ihrisku. Boli účastníkmi cestnej
premávky ako chodci a vodiči. Mohli si vyskúšať aj
okuliare simulujúce opitosť. Žiaci zažili dopoludnie plné
aktivít a hier.

Exkurzia do Východoslovenskej galérie
Košice
10. októbra 2018 navštívili žiaci 6. ročníka
Východoslovenskú galériu v Košiciach. V galérii najprv
absolvovali komentovanú prehliadku výstavy Krajina
nového typu s jej kurátorom PhDr. Miroslavom
Klebanom. Pútavo porozprával o živote a diele
akademického maliara Františka Veselého, ktorý vo
svojej tvorbe dokumentoval meniace sa mesto a jeho
okolie vplyvom technického pokroku a aj jeho dopad na
ekológiu súčasnej krajiny. Potom žiaci pod vedením
galerijnej pedagogičky Mgr. Petry Filipiakovej pátrali po
rôznych detailoch výstavy a po informáciách ukrytých v
obrazoch. Nakoniec sa pokúsili sami vytvoriť krajinu
nového typu. Na Hlavnej ulici si ešte poobzerali Dóm sv.
Alžbety. Spoznali vonkajšie znaky gotickej architektúry a
prehliadli si aj interiér katedrály.

Deň otvorených dverí 201 8
27. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnil Deň
otvorených dverí. Zároveň sme oslávili aj malé jubileum,
budova našej školy sa pre žiakov prvýkrát otvorila pred
25 rokmi. Pre žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov
školy boli prichystané pútavé aktivity ako napríklad
výroba jesenných girlánd, náramkov, tatoo. Návštevníci
si mohli pozrieť učebne, v ktorých nechýbali zaujímavé
aktivity. Veľký úspech mal kultúrny program,
občerstvenie a tombola.
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Týždeň zdravej výživy a zdravého životného
štýlu
Už šesť rokov sa úspešne zapájame do celonárodného
projektu s názvom Hovorme o jedle. Z ponúknutých tém
sme si tento rok vybrali Mlieko a mliečne výrobky od
slovenských kravičiek. Podujatie, ktoré sme venovali
spomínanej téme, sme spoločne nazvali Po stopách
mlieka. Počas jedného týždňa sme pod taktovkou
projektu Zdravá škola zrealizovali niekoľko aktivít, v
rámci ktorých sme sa rôznymi spôsobmi snažili priblížiť
žiakom i zamestnancom školy význam konzumácie
mlieka a mliečnych výrobkov. Všetky aktivity mali nielen
poučný a praktický charakter, ale boli tiež zábavné, o
čom svedčí aj vysoký počet zapojených žiakov. Aktivity:
beseda s výživovým poradcom, mliečne raňajky,
jogurtová desiata, exkurzia na miestne PD, pohybové a
športové popoludnie, zasadnutie parlamentu žiakov
našej školy, príprava jedla z mlieka.

Tvorivé inšpirácie v MŠ
7. novembra 2018 sa v našej materskej škole uskutočnili
tvorivé dielne. Tejto akcie sa zúčastnili aj rodičia, ktorí
spoločne s deťmi zhotovovali krásne jesenné dekorácie
z prírodného materiálu a z papiera. Ďakujeme
zúčastneným mamičkám za inšpiratívne nápady a taktiež
za príjemne strávený čas.

Sláviček z materskej školy
14. novembra 2018 sa naša materská škola zapojila do
11. ročníka obvodnej prehliadky v speve ľudových piesní
„Sláviček z materskej školy,“ ktorá sa uskutočnila v
Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v
Palíne. Slávika sa zúčastnili Emmka Šlinská a Matej
Čisár, za svoje spevácke výkony boli odmenení
darčekom.

Komparo
15. novembra 2018 sa deviataci zúčastnili testovania
Komparo. Pokiaľ ide o 9. ročník, testy KOMPARO sa

zámerne veľmi podobajú na Testovanie 9 – testujú
rovnaké učivo, obsahujú rovnaké typy otázok, žiaci majú
na ich vypracovanie povolené rovnaké pomôcky. Každý
účastník testovania KOMPARO dostane podrobnú
informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na
tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré
úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí
zopakovať.

Týždeň boja proti drogám
12. – 16. novembra 2018 prebiehal na pôde našej školy
Európsky týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. a 2. stupňa
sa pod vedením svojich vyučujúcich zapojili do ankiet,
besied, literárnej a výtvarnej tvorby. Šikovnosť triednych
kolektívov sa prejavila v tvorbe veľkého množstva
plagátov, z ktorých koordinátorky primárnej prevencie
vybrali tieto najlepšie.
Na 1. stupni sa na 1. mieste umiestnili 1. oddelenie ŠKD,
3.B a žiaci 1. ročníka. Na 2. mieste sa umiestnili triedy
4.A, 4.B a 2. oddelenie ŠKD. Na 3. mieste sa umiestnili
žiaci 2. ročníka, 3.A a žiak 2. oddelenia ŠKD  Dávid
Halajčík. Na 2. stupni sa na 1. mieste umiestnili žiaci 9.A
triedy. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci 6.A triedy. Na 3.
mieste sa umiestnili žiaci 5.B triedy.
V rámci dňa zdravej výživy si žiaci pochutnali na
zdravom tanieri a zdravej desiatej, pripravili vitamínovú
bombu a ovocný šalát, žiaci 2. oddelenia ŠKD mali
aktivitu pod názvom Žijeme zdravo. Žiaci 2. stupňa si
pripravili zdravé jedlo. Európsky týždeň boja proti
drogám sme zakončili športovými aktivitami, ktoré
prebiehali v telocvični. Žiaci 1. stupňa si zmerali svoje
sily v pohybových aktivitách a vo vybíjanej. Žiaci 2.
stupňa si v telocvični zahrali vybíjanú a volejbal. Keďže
súťažili zmiešané družstvá, cieľom hry bolo zašportovať
si, pričom všetci odchádzali s dobrým pocitom, že nie je
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Beseda s poľovníkmi – výroba búdky pre
vtáčiky
20. novembra 2018 sme pre žiakov 1. a 2. ročníka
zorganizovali besedu s poľovníkmi. Naše pozvanie prijal
p. Ján Pavlovič a p. Ján Sisák. Najprv nám porozprávali
ako sa máme v zime starať o vtáčiky, čím ich môžeme
kŕmiť a čím by sme im mohli ublížiť. Za asistencie žiakov
vyrobili jednoduché kŕmidlá z plastových fliaš, ktoré sme
naplnili rôznymi semienkami a zavesili na stromy v okolí
školy. Dostali sme aj darček – poľovníci nám vyrobili aj
drevené kŕmidlo, ktoré je umiestnené na múriku školy.
Takto môžu žiaci dopĺňať semienka, mak či orechy a
pozorovať vtáčiky cez okno.

Malé čierne perličky
V 15. ročníku regionálnej súťaže Malé čierne perličky v
umeleckej tvorivosti žiakov sme získali niekoľko ocenení:
V prednese:
1. miesto Sofia Adamová (3.B)
2. miesto Tiffany Nistorová (2.B)
Vo výtvarnej tvorbe:
1. miesto Sarah Popiková (6.B)
2. miesto Paula Sijartová (4.B)
V speve:
3. miesto Antónia Lacková (8.A) a Marek Gombár (8.A)
Všetkým srdečne blahoželáme.

Testovanie 5-201 8
21. novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské
testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod
názvom Testovanie 52018. Žiaci boli testovaní
papierovou formou z predmetov matematika a slovenský
jazyk a literatúra. Naši piataci majú svoju prvú dôležitú
skúšku za sebou a netrpezlivo očakávame výsledky.
Dojmy žiakov z testovania boli dobré, necháme sa
prekvapiť.

Matematické popoludnie
22. novembra 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zišli na
matematickom popoludní. Vytvorili 4 zmiešané družstvá
a spolu si zmerali sily v riešení netradičných
matematických úloh. Ani v jednej úlohe nemuseli
sčítavať či odčítavať, ba ani násobiť a deliť. Potrebovali
len dobrý postreh, bystré myslenie a presnú
predstavivosť. Každé družstvo nazbieralo dosť
snehových vločiek za svoju šikovnosť, preto boli všetci
účastníci matematického popoludnia sladko odmenení.

Imatrikulácia do cechu prvákov
Milou a veselou udalosťou našej školy bola Imatrikulácia
do cechu prvákov, ktorú sme zrealizovali 28. novembra
2018. Naši najmenší chlapci a dievčatá boli prijatí do
radov žiakov našej školy slávnostným pasovaním. Pre
novopečených žiakov boli pripravené úlohy, ktoré museli
zvládnuť. Slávnostným sľubom, pasovaním a vypitím
elixíru múdrosti sa stali riadnymi žiakmi našej školy.

Finančná gramotnosť
28. novembra 2018 sa pre žiakov 7. ročníka uskutočnilo
matematické popoludnie pod názvom Nakupovať
výhodne sa oplatí, zamerané na precvičenie a upevnenie
vedomostí z finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s
dôležitosťou správneho hospodárenia s financiami a
prečo je potrebné plánovať si výdavky. Riešili úlohy
zamerané na výhodné hospodárenie s financiami pri
nakupovaní. Osvojili si pojmy spotrebiteľ, fejk.

Pavlovský talent
28. novembra 2018 sme po druhýkrát pripravili podujatie
Pavlovský talent. Predstavili sa žiaci z 1. až 4. ročníka.
Žiaci prejavili svoj talent, nechýbali moderné tance,
ľudové tance a rómsky tanec, prednes prózy a spev.
Všetci účinkujúci boli ocenení diplomom Pavlovský talent
20182019.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Geografická olympiáda
4. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo
geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov 5. –
9. ročníka. V prvej časti žiaci vypracovali otázky a úlohy
s hodnotou 60 bodov z monotematického celku, z tém
stanovených v Metodickoorganizačných pokynoch a z
poznatkov o miestnej krajine bez atlasu. V druhej časti
žiaci riešili úlohy zamerané na preverenie zručnosti v
práci s atlasom a mapou s hodnotou 40 bodov. Najlepšie
si počínali títo žiaci: Kategória G (5. ročník): Samuel
Sijarto, Jozef Balák, Milan Komárik. Kategória F (6. a 7.
ročník): Kristína Michalcová (7.A) a Daniel Horňák (6.B).
Kategória E (8. a 9. ročník): Kristián Mondok (9.A), Matej
Repka (8.A), Beáta Beláková (9.A). Úspešným riešiteľom
blahoželáme a držíme palce v okresnom kole

Prišiel k nám Mikuláš
6. decembra 2018 zavítal k nám Mikuláš, anjeli a čerti.
Žiaci sa tešili, no tí malí sa aj trochu báli. Aj napriek tomu
prišli Mikuláša pozdraviť svojimi básničkami a
pesničkami. Prekvapili ho nielen pásmom, ale aj
šikovnosťou a zručnosťou pri výrobe pekných darčekov
pre Mikuláša. Za pripravený program od Mikuláša dostali
sladké balíčky.

Školské kolo technickej olympiády
8. novembra 2018 sa konalo školské kolo technickej
olympiády. V kategórii B súťažilo 11 žiakov. V prvej časti
vypracovali test a v druhej časti zhotovovali výrobok
podľa technického výkresu. Na prvom mieste sa
prekvapivo umiestnilo jediné súťažiace dievča – Katka
Hrešová, na druhom mieste Dávid Mašlej a na treťom
Michal Bálint. Prví dvaja nás 29. novembra 2018
reprezentovali v okresnom kole TO, ktoré sa konalo na
ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. K. Hrešová sa
umiestnila na peknom štvrtom mieste.

Čítanie z knihy C. Raynerovej
12. decembra 2018 žiaci 4. ročníka pod vedením
koordinátorky Primárnej prevencie čítali 1. kapitolu z
knihy od C. Raynerovej Nenič svoje múdre telo, Fajčenie
a tvoje telo. Z čítania sa dozvedeli, aké je fajčenie
nebezpečné, ako vážne ničí ľudský organizmus, škodí
ľudskému zdraviu a zabíja milióny ľudí na svete.

Zvyky a tradície Vianoc
13. decembra 2018 si žiaci 1. stupňa pripomenuli
niektoré ľudové tradície predvianočného obdobia.
Vypočuli si aj známu zemplínsku koledu v podaní p.
Sijartovej a p. Havlíkovej, ktoré ju zaspievali v
nádherných ľudových krojoch. Potom sa žiaci pustili do
práce a vyrobili si vianočné pohľadnice, vianočné
stromčeky a vianočné ozdoby. Pri tónoch slovenských
kolied strávili spolu so svojimi učiteľmi a
vychovávateľkami príjemné popoludnie.

Pytagoriáda
13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo 40.
ročníka matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. V
kategóriách P5 – P8 celkovo súťažilo 25 žiakov.
V kategórií P5 – 7 žiakov, P6 – 5 žiakov, P7 – 11 žiakov,
P8 – 2 žiaci. Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali
v kategórii P5 – Noema Vargová, Denisa Miháliková,
Samuel Sijarto, Alexandra Hudyová. V kategórii P7 –
Tomáš Belák, Kristína Michalcová. V ostatných
kategóriách neboli úspešní riešitelia. Úspešným
riešiteľom želáme veľa úspechov v okresnom kole.

Olympiáda ľudských práv
14. decembra 2018 sa uskutočnil VI. ročník školského
kola Olympiády ľudských práv. Olympiády sa zúčastnilo
deväť žiačok zo siedmeho ročníka a päť žiakov z
ôsmeho ročníka. Svoje vedomosti o ľudských právach
žiaci preukázali v dvoch častiach. V prvej časti si formou
testových úloh overili svoje teoretické vedomosti z
vyučovacích hodín občianskej náuky. V druhej časti žiaci
pomyselne cestovali vlakom EUROCITY, kde prejavili
schopnosť obhájiť svoje názory a postoje pri osobnom
rozhodovaní v sociálnej komunite. Počas celej olympiády
žiaci prejavili schopnosť využiť teoretické vedomosti
získané v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky a
dejepisu a zároveň zdôrazňovali dôležitosť práv
určených deťom. Olympiáda ľudských práv splnila svoj
účel.
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Vianoce a my
20. decembra 2018 sme pripravili pre všetkých
priaznivcov školy a obce každoročnú vianočnú
akadémiu, kde sa predstavili žiaci školy – od najmladších
až po tých najstarších. Tohtoročná akadémia sa niesla v
duchu motta Cesta do rozprávky, v podaní našich žiakov
ožili známe rozprávkové postavy a tie vyčarovali chvíle
pohody v takmer dvojhodinovom kultúrnom programe.
Uponáhľané dni naplnené predvianočným zhonom sa
zmenili na chvíle pohody a na tvárach hostí sa objavil
úsmev, pokoj, radosť a hrdosť na svoje deti, vnúčatá,
známych.

Kde bolo,tam bolo...
S týmito slovami sa otvorila naša rozprávková knižka a
rozprávka sa mohla začať. Na jej stránkach boli ukryté
rozprávky a rozprávkové postavičky, ktoré sa nevedeli
dočkať svojho vystúpenia. Celou rozprávkou nás
sprevádzala Maruška, ktorej pomáhali aj ostatní. Mrázik
s krásnou Nastenkou a lenivou Marfou sa posťažoval na
svoje problémy, ktoré mu robia starosti. Trápenie však
netrvalo dlho, zahnalo ho šantenie veselých Šmolkov,
Elsy a Olafovia roztancovali aj sediacich divákov. Zimná
kráľovná putovala so snehovými vločkami za čertíkmi, vo
vianočnej pekárni sa vypekalo na prichádzajúce sviatky
a veselo bolo aj v Cukríkovom kráľovstve. Pán Scrooge

nám ukázal akými nemáme byť. Je známy ako lakomec
a jeho chamtivosť nepozná hraníc. Dokonca ani na
Vianoce sa jeho tvrdé srdce neobmäkčí, len podráždene
a s kyslým výrazom na tvári sleduje predvianočný zhon.
Nečakaná a tajuplná návšteva duchov ho vyľaká a
mnohé zmení. Prehodnotil svoj doterajší život a prestal
sa utápať v pocitoch odporu a nenávisti. Dobro zvíťazilo
nad zlom a rozprávka pokračovala ďalej. Pani Zima
našla stratené čarovné vrece s vločkami a biela zima
vzala všetko do parády, celý svet sa zmenil na veľkú
snehovú guľu, jej príbeh však neskončil. Bol doplnený
spevom, tancom, čertovským tancom, v ktorom čertov
porazilo dobro. Záver patril kresťanskému rozmeru
Vianoc, pri sviečkach sme zaspievali Tichú noc a
naplnení radosťou a pokojom sme sa rozišli do svojich
domovov k tým najbližším. Rozprávka, ktorú sme si
vymysleli, pripravili a zrealizovali, skončila šťastne a
veríme, že ju budeme prežívať každý deň.
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OCENENIE
11. septembra 2018 vyhlásila Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislave 14. ročník celoslovenského projektu
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k
Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra
2018 na tému „Skutočné knižnice – skutočné
vzdelávanie: 100 rokov od vzniku ČeskoSlovenska.“
Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými
formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý
vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu
nového. Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 213 školských
knižníc v základných školách a stredných školách s
celkovým počtom 41 926 účastníkov podujatí. Do
hodnotiaceho kola celoslovenského projektu postúpilo
201 školských knižníc, naša školská knižnica sa
umiestnila na 8. mieste.

Odborná komisia hodnotila podujatia v troch kategóriách.
V kategórii A hodnotila, či bolo podujatie v súlade s
vyhlásenou témou „Skutočné knižnice – skutočné
vzdelávanie: 100 rokov od vzniku ČeskoSlovenska.“ V
kategórii B hodnotila originalitu a vtipnosť realizovaného
podujatia. V kategórii C hodnotila úroveň popisu
podujatia po formálnej stránke – úplnosť povinných
údajov.

Základná škola s materskou školou
Pavlovce nad Uhom
získala zvláštne ceny

celoslovenského projektu:

Spoločnosť Stiefel Eurocart (www.stiefeleurocart.sk)
venovala každej z ocenených dvanástich školských
knižníc knižné publikácie, mapy a náučné tabule v
hodnote 100 € podľa vlastného výberu do ich školských
knižníc.

Klub mladých čitateľov Albatros venoval Základnej škole
s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom, ktorá sa
umiestnila ako prvá základná škola mimo poradia
víťazov knihy v hodnote 150 € do jej školskej knižnice.

Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Tri
v jednom – poznávame, učíme sa, zabávame sa vo
forme stretnutia žiakov, takzvaných historikov, ktorí v
päťčlenných tímoch prezentovali konkrétne historické
obdobie počnúc národným obrodením cez vznik 1.
ČeskoSlovenskej republiky a končiac súčasnosťou. Po
prezentácii jednotlivých historických období nasledovalo
riešenie zábavných úloh, ktoré tematicky súviseli s
danými dejinnými udalosťami. Do pripravených aktivít,
ako boli napríklad prednes časti básne, hľadanie určitej
časti textu v knihe podľa indícií, skladanie textu
Preambuly Ústavy ČeskoSlovenskej republiky z
rozstrihaných slovných spojení v českom jazyku,
vyznačenie miest s najväčším počtom obyvateľov do
slepej mapy ČeskoSlovenskej republiky, sa živo zapájali
aj rodičia žiakov. Podujatie ukončili staršie žiačky tancom
a spevom ľudových piesní.
Slovenská pedagogická knižnica poďakovala všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave projektu a ktorí si spoločne
so školskou komunitou a širokou verejnosťou
pripomenuli sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov
a Slovákov. Vytvorili príležitosť pre každého účastníka,
aby mohol prispieť svojou inšpiráciou a svojimi
vedomosťami k originálnemu priebehu podujatia a
zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent.
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Svet okolo nás
10. októbra 2018 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili
akcie Svet okolo nás. Pod vedením koordinátorky
environmentálnej výchovy si v skupine vypracovali krátky
pracovný list na tému jeseň. Každý žiak si pomocou
vosku a pasteliek vytvoril svoj vlastný jesenný list, ktorý
spoločne pripli na nástenku. Neskôr si zasúťažili v
prenášaní žaluďov a gaštanov pomocou lyžičky. Žiaci za
odmenu dostali omaľovanku a sladkú odmenu.

Zdravá výživa
17. októbra 2018 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili
akcie „Zdravá výživa.“ V úvode si žiaci pozreli
prezentáciu, z ktorej sa dozvedeli zásady zdravej výživy,
vhodné zloženie jedálnička, vyberali si aký životný štýl im
viac vyhovuje, zahrali si ovocníčkové pexeso. V hre
„Jesenné jabĺčko“ mali za úlohu správne poskladať
obrázok. V ďalšej aktivite si potrápili svoje zmysly. Za
úlohu mali určiť podľa vône o aký druh ovocia ide. Úlohu
zvládli celkom pekne, len s exotickou mučenkou sladkou
(granadillou) mali problém, ale tá im najviac chutila. V
závere akcie si žiaci vypracovali pracovné listy a
odmenou im bola ochutnávka ovocia.

Zábavné pokusy
18. októbra 2018 sa v ŠKD (2. oddelenie) uskutočnilo
zábavné popoludnie, v ktorom žiaci riešili logické
hádanky, slovné a matematické hlavolamy. Vyskúšali si
pokusy s vodou, balónom a slamkou, pri ktorých sa
zabavili a dozvedeli niečo nové zo sveta vedy. Zahrali sa
aj na balónových pretekárov s papierovým autíčkom.

Halloween párty
25. októbra 2018 sa v ŠKD (2. oddelenie) uskutočnila
veselá párty strašidiel, čarodejníkov a rôznych
čudesných tvorov. Skvelú atmosféru dotvárala aj pekná
výzdoba a chutné občerstvenie, ktoré sme spoločne
pripravili. Žiaci súťažili v rôznych zábavných disciplínach
– metlobal, zemiakový bowling, čarovné klobúky,
balónová strelnica, stoličkový tanec, strašidelné múmie.
26. októbra 2018 sa mohla začať Halloween párty aj v 1.
oddelení ŠKD. Strašidielka, kostry a iné príšerky sa
pomaly zakrádali tajnými chodbičkami našej školy a k
smrti vystrašili nič netušiacich. Hádzali oči do čarovného
klobúka, svoju rýchlosť a obratnosť dokazovali v
metlobale, vypitím bielej tekutiny sa z nich stali duchovia,
z močiara sa mohli dostať iba po plávajúcich kameňoch

a otravné muchy prenášali z taniera na tanier. Nechýbala
ani diskotéka a pohostenie.

Jesenné inšpirácie
Školský klub detí v spolupráci s koordinátorkou ENV
vyhlásil súťaž v aranžovaní z tekvíc a iných plodov
našich záhrad „Jesenné inšpirácie.“ Do akcie sa zapojilo
25 žiakov a žiaci z krúžku Receptár nápadov. Tieto práce
boli vystavené v priestoroch školy a mohli ich obdivovať
nielen žiaci, ale aj rodičia.

Žijeme zdravo
15. novembra 2018 deti v ŠKD (2. oddelenie) vymenili
sladkosti a chipsy za vitamíny na tanieri. V doplňovačke
hľadali správne odpovede o zdravom stravovaní. Pozreli
si prezentáciu o potravinovej pyramíde a riešili zábavné
úlohy zamerané na zdravý životný štýl.

Beseda „Miluj život a nie drogu!“
V rámci Týždňa boja proti drogám žiaci ŠKD (1.
oddelenie) zhotovili plagát „Tu sa nefajčí.“ V stredu 14.
novembra 2018 sa konala v ŠKD beseda „Miluj život a
nie drogu!“ Úvod patril dvom kamarátkam Emke a Zorke,
žiaci si vypočuli ich príbeh a aktívne sa zapájali do
pripravovaných aktivít. Tak ako v živote si hľadáme tú
správnu cestu, tak aj žiaci si v závere akcie hľadali
sladkú odmenu.

Som ochranár
29. novembra 2018 sa uskutočnila v ŠKD (2. oddelenie)
akcia Som ochranár. Žiaci si vypočuli rozprávku o
neporiadnej princeznej, naučili sa správne recyklovať
odpad a vyrobili si krásne papierové taštičky na malé
sladké odmeny

Mikulášska zábava
6. decembra 2018 mikulášska nálada zavítala aj do ŠKD
(1. oddelenie). Žiaci sa s radosťou pustili do
pripravených hier a aktivít. V úvode si zasúťažili v
hádzaní „snehovými guľami,“ triafali do bránky, lentilkami
vyzdobovali svoj vianočný stromček a vybrali sa po
stopách Yetiho. Aj 2. oddelenie pokračovalo v dobrej
nálade. V úvode si pripomenuli príbeh o Mikulášovi a
otvorili obálky s hádankami v adventnom kalendári. Žiaci
súťažili v podávaní „ľadovej" gule, v sánkovaní na
podložke a v mikulášskej guľovačke. Nechýbal ani
stoličkový a balónový tanec, ale ani chutné maškrty.
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Vynovená materská škola privítala svojich
najmladších žiakov!

Od septembra si vychutnávame priestory, ktoré voňajú
novotou, no naďalej okrem všestranného rozvoja
osobnosti dieťaťa umožňujeme deťom absolvovať
aktivity organizované priamo v priestoroch našej školy,
vedené skúsenými pedagógmi.

Ponúkame vám:
- vhodné prostredie triedy
- pozitívnu atmosféru a sociálnu klímu
- aktívnu účasť vo výchovno-vzdelávacom
procese
- spoluprácu a primeranú komunikáciu s
rovesníkmi a dospelými
- samostatné a tvorivé myslenie
- samostatné rozhodovanie sa pri výbere
činnosti, predmetov, hračiek a pomôcok
- vytvorené bezpečné, hygienické, estetické
a funkčné hrové prostredie
- priestor pre spoločné aktivity a hry
- uľahčujeme dieťaťu dostupnosť k hračkám
a k pomôckam

Centrum rozvoja reči a gramotnosti
obsahuje knihy, materiály na počúvanie a písanie. Deti
sú vedené k tomu, aby vytvárali vlastné knihy, vymýšľali,
dramatizovali, rozprávali, počúvali príbehy a rozprávky.
Centrum výtvarné a pracovné
podnecuje deti k rozvoju a k objavovaniu vlastnej
tvorivosti, k radosti z nových materiálov a zo skúseností
z dotykov s nimi. Obsahuje farby, farebné ceruzky,
papier, nožnice, kriedy, voskovky, tkaniny, zvyšky
materiálov na lepenie, strihanie, plastelínu a pod. Práca
v tomto priestore podporuje tvorivosť, verbálnu a
neverbálnu komunikáciu, rozvoj hrubej a jemnej
motoriky.
Centrum domácnosť a rodina
vytvára pre deti príležitosti učiť sa spoločensky sa
správať, podeliť sa s inými deťmi, pracovať spolu s
kamarátmi. Deti diskutujú s učiteľkou o farbách, tvaroch
o stravovaní, počítajú napr. kusy ovocia, zeleniny a pod.
V tomto centre deti nadobúdajú skúsenosti z reálneho
života.

Centrum stavebníc a matematických
predstáv
obsahuje hry, ktoré pomáhajú dieťaťu učiť sa počítať,
porovnávať, triediť, pričom deti môžu zároveň vytvárať
hry. Rozvíja vyjadrovacie schopnosti a pod. Činnosti v
tomto centre pomáhajú rozvíjať jemnú motoriku,
intelektové schopnosti, koordináciu oka a ruky.
Prostredníctvom riešenia problémov sa zároveň rozvíjajú
aj sociálne zručnosti detí.

Všetky tieto činnosti v centrách aktivít obsahujú prvky
tvorivosti a hry. Cez tieto centrá aktivít sa uskutočňujú
edukačné aktivity, ktoré sa realizujú pomocou okruhov
činností. Sú predmetovo orientované na rozvojové
oblasti edukácie detí predškolského veku. Učiteľky si
všímajú akým smerom sa orientuje výber detí, kvalitu ich
práce, či pracujú sami alebo v skupine a ako dlho vydržia
pri jednej činnosti. Zároveň organizujú jednotlivé aktivity
a poskytujú deťom potrebné pomôcky a materiál, pričom
sa snažia zohľadniť úroveň vývinu jednotlivých detí.
Významom v edukačnom procese a teda aj v školskom
vzdelávacom procese je rešpektovať hru, hrovú aktivitu v
predškolskej edukácii, zabezpečiť vzájomný súlad medzi
výchovou a vzdelávaním, posilniť u detí sebadôveru,
sebahodnotenie a rozvoj tvorivosti detí.
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27. októbra 2018 sme sa po roku opäť stretli a vy ste sa
mohli presvedčiť, že sa nám darí, a že sme v škole
naozaj spokojní. Tento rok je pre našu školu výnimočný,
už 25 rokov víta nových žiakov či lúči sa s absolventmi.
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom privíta svojich
návštevníkov v zrekonštruovanej budove školy, ktorá je
právom pýchou a dominantou obce. Škola spĺňa
parametre modernej školy, okrem základného vzdelania
ponúka oveľa viac – vyučovanie v nových odborných
učebniach, ktoré sú vybavené najnovšími technológiami
či v príjemnom prostredí komplexne zrekonštruovaných
tried.

Opäť sme sa vybrali medzi návštevníkov a pýtali sme sa
Ako sa Vám páči v našej škole?
● veľmi sa mi tu páči
● som spokojná
● pracujem tu už osemnásty rok, všetko sa vylepšuje
Už ste niekedy boli na našom Dni otvorených dverí?
● chodím sem pravidelne
● zapájam sa aj do aktivít
Navštevovali ste našu školu? Ak áno, čo sa v nej
všetko zmenilo?
● úplne všetko
● túto školu som nenavštevoval, ale starú v parku
● je farebnejšia ako voľakedy
Čo sa Vám na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa
najviac páči, s čím ste najviac spokojný?
● kreativite sa medze nekladú a kvalita vzdelania je
rôzna, keď to porovnám s naším vzdelávaním, niektoré
veci je ťažké hodnotiť, jednoducho je iná doba a sú iné
možnosti
● všetko je tak ako má byť
● som spokojný s prístupom učiteľov a celkovo s
vybavením školy
● najviac sa mi páčia žiaci, lebo sú veľmi šikovní a múdri
ako aj vy
Spomínate v dobrom na svojich učiteľov a na školu?
● ja si spomínam len v dobrom, hlavne na učiteľov
● boli to krásne roky
Mali ste obľúbené predmety?
● jednoznačne obľúbeným bol slovenský jazyk
● mala som rada matematiku a geografiu
● ani nie
Na aké pomôcky si spomínate z vašich školských
čias?
● plastové pravítka, ceruzky versatilky, mapy a glóbusy,

koza, ťažké lopty, vo fyzike sme mali elektromotory,
skúmavky (porovnajte si to, milí žiaci, so svojimi
pomôckami)
● boli úplne iné, na geografiu, ktorá sa volala zemepis,
sme používali iba mapy
● laboratórium sme využívali na hodiny chémie, učebňu
fyziky
● najviac si spomínam na kamene, ktoré sme určovali
Ak by ste boli ešte raz dieťaťom, chceli by ste
navštevovať našu školu? Prečo?
● neviem, asi nie, ja už by som nechcel chodiť do školy,
lebo učiť sa je ťažká vec
● áno, asi preto, že je v dedine
● je to veľká škola, má veľa krúžkov a deti majú veľa
možností
● lebo je modernejšia než tá, ktorú som navštevoval ja
● určite, lebo sa mi tu páči a vidím, že sa deťom
venujete
● chcela by som školu navštevovať, lebo sa mi tu páči a
aj moje deti sú spokojné
● je krásne farebná, čistá, voňavá a je tu veľa učební
● je moderná a kráča s dobou, cítim sa tu perfektne
● deti majú možnosť sebarozvoja
Čo by ste nám zaželali k nášmu výročiu?
● veľa šťastia a úspechov
● aby sa vám darilo aspoň tak ako doteraz
● prajem veľmi veľa úspešných žiakov a mladých
učiteľov
● určite veľa šťastia a veľa zdravých detí a samozrejme
v dnešnej dobe aj dosť financií
● ďalšie dlhé a spokojné roky
● aby táto škola prosperovala
● len výborných žiakov a učiteľov, ktorí budú mať chuť
zostať v školstve
● veľa spokojných žiakov
● aby sa vám naďalej tak dobre darilo
● aby sa vaša škola rozrastala
● aby to všetko malo komu slúžiť, lebo je to tu na úrovni

Veríme, že všetci žiaci, ktorí túto školu navštevovali,
navštevujú, a aj tí, čo ju len budú navštevovať, opustia
jej ochranné krídla s prekrásnou spomienkou,
vďačnosťou za všetko, čo im dala a vždy sa sem budú
radi vracať. Veď, čo už je pre školu krajším darom ako
usmiate tváre jej žiakov, ktorí ju majú radi? Preto
zaželajme vzdelávaniu v Pavlovciach nad Uhom ešte
mnoho a mnoho rokov.
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Čo je to?
Ježibaba na ňu sadla,

namôjveru, skoro spadla.
Môj ocko je na rade,

pracuje s ňou v záhrade.

Neje a nepije,
bez farbičiek maľuje.

Nie je murár - muruje,
nie je maliar – maľuje,
nie je komár – predsa

štípe,
pod nohami vŕzga, škrípe,

zaháňa z ulice decká,
naľaká ho iba piecka.

Na košeli košeľa,
keby sa tak zaodela,

zostal by len malý hlúb
ani nie pod jeden zub.

Stojí pani na streche,
rozťahuje prsty

a čo chytí v povetrí,
do izby nám pustí.

Kým má listy svieže,
na vetvách mu sedia ježe.
Keďspadne jež na líčko,
znesie hnedé vajíčko.

Vedeli ste?
Objavy prichádzali počas celej histórie. Koleso, písmo, čísla,
počty, nástroje, až po modernú techniku. Veľa prípadov však
vystihuje jedno jediné slovo – chyba. Pri zrode mnohých
vynálezov sa jednoducho niekto pomýlil, niečo sa pokazilo,
alebo bolo inak, než sa očakávalo. Výsledky však všetkých
ohromili svojím využitím v úplne inom odvetví, aké by sme
zrejme ani neočakávali.

Karaoke
Daisuke Inoue, japonský rockový hudobník, hrával v kaviarni
pre ľudí, ktorí si chceli zaspievať pomedzi vystúpenia kapiel.
Jeden večer sa však nemohol dostaviť a tak nechal svojim
kolegom pásku so slovami, podľa ktorých mohol spievať
ktokoľvek mal chuť. Neskôr v roku 1971 prišiel s mašinkou,
ktorá sama hrala hudbu, a tak si mohli oddýchnuť aj
hudobníci, zatiaľ čo sa publikum zabávalo.

Lepiace papieriky
Tu máme jeden príklad neúspešného vynálezu. Dr. Spencer
Silver sa pokúšal vynájsť dostatočne trvácne lepidlo.
Výsledok však nesplnil očakávania. Čokoľvek sa pokúsil ním
zlepiť, dlho nevydržalo. Jeho kolega, Arthur Fry ho však
použil na farebné papieriky, aby si zaznačil a odlíšil časti
svojho spevníka. Netrvalo dlho, kým od neho tento nápad
neodkukal pomaly celý svet.

Bublinková fólia
V roku 1957 dvaja inžinieri, Alfred Fielding a Marc
Chavannes, vymysleli bublinkovú fóliu ako formu 3D tapiet.
Tento nápad sa však neujal. Rýchlo si ale uvedomili, že sa
dá perfektne využiť pri ochrane predmetov posielaných
poštou

Koľko trojuholníkov vidíš?Nebuďte
smutní,
Vianoce

sú
o 365
dní



časopis pre žiakov i rodičov

Pavlovský školák 2018/20191

RRee llaa xx

Pohni rozumom
V pravekej jaskyni žilo 358
pravekých mužov, 297 pravekých
žien a 693 pravekých detí. Dnes
odišlo 284 mužov na lov
pravekých zvierat.
Koľko pravekých ľudí zostalo v
jaskyni?

Pravekí muži prešli počas lovu na
mamuta prvý deň 1 8 km. Druhý
deň prešli dvakrát viac.
Koľko kilometrov prešli za obidva
dni ?

Po dvoch dňoch konečne ulovili 4
tony vážiaceho mamutíka. Kosti z
neho vážili 989 kg a kožušina
vážila 1 205 kg.
Koľko kilogramov mäsa priniesli
domov?

Vytlač, vymaľuj
a spoznávaj históriu



DIEVČATÁ, NA SLOVÍČKO
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ŠŠpp oo rrtt
Testovanie pohybových predpokladov žiakov
4. októbra 2018 sa uskutočnilo v telocvični školy
testovanie pohybových predpokladov žiakov. Žiaci 1.
ročníka boli testovaní podľa metodiky testovania k
identifikácii športového talentu z týchto disciplín:
predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s
tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z
miesta, ľahsed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m,
viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m, vlajková
naháňačka. Testovanie pohybových predpokladov slúži
ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde
môžu uplatniť vrodené predpoklady. Žiaci počas
testovania boli snaživí, pokúšali sa o čo najlepší
výsledok. V závere ich čakala sladká odmena za
náročný deň a výborné výsledky.

Obvodové kolo vo florbale
14. novembra 2018 sa v telocvični ZŠ Pavla Horova v
Michalovciach odohralo obvodové kolo vo florbale
žiakov. O postup na okresné kolo bojovali tri školy,
organizátorská ZŠ P. Horova, ktorá sa po dvoch výhrach
umiestnila na 1. mieste a postupuje do okresného kola.
ZŠ Pavlovce nad Uhom sa po jednej výhre a jednej
prehre umiestnila na peknom 2. mieste. ZŠ Drahňov sa
po dvoch prehrách umiestnila na 3. mieste. Medzi
najproduktívnejších hráčov zápasu patrili Rastislav Cica
(8.B), Marcel Beňák (7.A), Marek Gombár (8.A), Mário
Čičák (9.A), Kevin Adam (8.B) a Tomáš Belák (7.B).

Turnaj v minifutbale
5. decembra 2018 sa v priestoroch telocvične školy
uskutočnil turnaj v minifutbale o putovný pohár riaditeľa
školy. Turnaj prebiehal v dvoch kategóriách: žiaci 5. a 6.
ročníka, žiaci 7. – 9. ročníka.
Umiestnenie žiakov:
V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnili žiaci 6. ročníka,
na 2. mieste sa umiestnili žiaci 5. ročníka. V 2. kategórii
sa na 1. mieste umiestnili žiaci 9. ročníka, na 2. mieste
žiaci 8. ročníka a na 3. mieste žiaci 7. ročníka.

1 . turnaj minihádzanárskej ligy
24. októbra 2018 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili
prvého turnaja TIPSPORT minihádzanárskej ligy, ktorý
sa konal v Chemkostav aréne v Michalovciach. Turnaja
sa zúčastnilo 7 základných škôl a 15 družstiev, ktoré boli
rozdelené do 2 skupín. Naše žiačky absolvovali 5
zápasov s bilanciou 1 výhra, 1 remíza a 3 prehry, čo je

na prvý turnaj veľmi dobrý výsledok.

2. turnaj minihádzanárskej ligy
23. novembra 2018 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili 2.
turnaja minihádzanárskej ligy, ktorý sa konal v
Chemkostav aréne v Michalovciach. Turnaja sa
zúčastnilo 8 družstiev. Naše žiačky absolvovali 6
zápasov s 50% úspešnosťou, t.j. 3 výhry a 3 prehry. Na
konci turnaja prebiehalo vyhodnotenie a ocenenie
najlepších hráčok. Túto cenu si odniesli aj 2 naše žiačky,
Miroslava Štafurová a Paulína Sijartová, ktoré boli
odmenené medailou a tričkom. Tréner každého družstva
tiež odovzdal magnetky pre najbojovnejšie hráčky. Z
nášho družstva to boli Alexandra Budišová a Laura
Štafurová.

3. turnaj minihádzanárskej ligy
7. decembra 2018 sa uskutočnil Mikulášsky turnaj
TIPSPORT minihádzanárskej ligy. Turnaja sa zúčastnilo
10 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Naše
žiačky odohrali 4 zápasy v základnej skupine, semifinále
a nakoniec aj finále. Po piatich výhrach nás vo finále
zastavilo až družstvo 6. ZŠ, a teda sme sa umiestnili na
vynikajúcom 2. mieste. Všetky účastníčky turnaja si
odniesli sladkého Mikuláša a prívesok s logom
hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce.
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– Mamiiii, ja by som chcela na
Vianoce psa.....
– Nevymýšľaj! Bude kapor ako
každý rok!!!!!

– Zlatko, čo by si chcela na
Vianoce?
– Neviem.
Na druhý deň cestou z roboty nájde
muž kúsok hrdzavého plechu,
schová si ho a na Štedrý deň ho dá
manželke pod stromček.
– Čo to je?
– Neviem.

Malý Miško píše Ježiškovi, čo by
chcel na Vianoce pod stromček.
Chcel by som: sánky, nové
značkové lyže a lyžiarky, bicykel,
kolobežku, kolieskové korčule,
tablet, nový LCD televízor, mp3
prehrávač, snowboard s výbavou,
notebook, playstation, nové
hodinky, autíčko na diaľkové
ovládanie, štyri 3D hry do
počítača... a veľa iných vecí, ale
keďže som veľmi skromný, tak tie
ďalšie už nemusia byť.

– Prežil som Vianoce v bielom.
– Ty si bol na horách?
– Nie, v sadre.
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– Jožko, čo si kúpil babke pod
stromček?
– Futbalku.
– Ale veď ona nehrá futbal.
– Ale veď ona mi tiež kúpila knihu.

– Viete, ako sa volá domáce
väzenie pre dospelých?
– Kuriér vám prinesie zásielku v
čase od 8:00 do 18.00.

– Ocko, odkiaľ je vlastne Ježiško?
– Keď pozerám na väčšinu
darčekov, povedal by som, že z
Číny.

– Čo si myslí pes, keď vidí vianočný
stromček?
– Konečne zažali na záchode.

V správach hovorili, že každý, kto
vyrazí na cesty v tomto počasí, by
mal mať so sebou reťaze, lopatu,
deku, rozmrazovač, ťažné lano,
baterku, hever a náhradné koleso…
no, vyzeral som ráno v autobuse
ako blázon.

Nápis v škótskom kníhkupectve:
– Kupujte knihy už teraz, aby ste si
ich mohli prečítať skôr, ako ich
venujete ako darček k Vianociam.




