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Prešla jeseň, je tu zima,
príroda je celkom iná.

Teplota nám klesá dole,
zamrzla lúka i pole.
Sneh sa valí z neba,

deň s nocou sa strieda.
Chytro sánky ber so sebou,
spustíme sa dolu brehom.
Najkrajšie sú zimné noci,

keď si ľahnem a zavriem oči.
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S novým školským rokom prišli nové povinnosti. Naše
rady doplnili aj noví členovia, ktorí sa vám budú
prostredníctvom Pavlovského školáka prihovárať v tomto
školskom roku. Opäť nás čaká veľa práce, no chuť a
nápady nám určite nechýbajú.
Mediálny krúžok začal svoju činnosť v septembri ako aj
mnoho ďalších krúžkov fungujúcich v našej škole. Jeho
činnosť je pestrá, hoci dominuje práca s médiami,
získavanie a spracovávanie informácií.
Začali sme prípravou na DOD 2015, pre návštevníkov
školy sme nachystali záložky propagujúce našu školu.

Žiaci nepochybne majú dostatok priestoru, aby mohli
realizovať svoje nápady, ktorými tento časopis dýcha.
Jednotlivé čísla majú internetovú verziu pre všetkých
tých, ktorí sa radi „túlajú po webe.“ Takto vyzerá
spracovanie zozbieraných informácií. Táto práca
vyžaduje mnoho trpezlivosti, dôležitá je komunikácia a
spolupráca, pretože len tím môže pozorovať výsledky,
ktoré sa určite postupne dostavia.

Členovia Mediálneho krúžku sa úspešne zhostili aj
moderovania Vianočnej akadémie.

Je to časopis o nás, preto sleduje úspechy našich
žiakov v rôznych súťažiach, prináša rozhovory s učiteľmi
a žiakmi, ankety a ďalšie zaujímavé postrehy. Je dobrým
spoločníkom na chvíle oddychu, pretože obsahuje vtipy,
hádanky a hlavolamy pre mladších i starších. Svoje
miesto v ňom má tvorba žiakov, aj keď je to len zlomok z
toho, čo všetko by sme chceli uverejniť. Sme tu s
novými nápadmi, staronovými rubrikami, zaujímavými
príspevkami a samozrejme s veľkou chuťou robiť tento
časopis. Boli by sme radi, keby ste napísali, čo by ste si
chceli v časopise prečítať, čo by vás mohlo v ňom zaujať
alebo ako si ho predstavujete vy. mh

Spracovanie zozbieraných informácií
a vyhodnotenie ankety

Spracovanie ankety
do elektronickej podoby

Hľadá sa logo Práca s textami
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Školský rok sme tradične otvorili v školskej jedálni našej
školy. Týmto výnimočným dňom začali nové radosti a
povinnosti na ceste za poznaním pre všetkých žiakov.
Odvtedy sme stihli toho neúrekom.

Neodíď mi rozprávočka
24. septembra 2015 pripravili mladší žiaci pre
spolužiakov predstavenie s názvom O siedmich
kozliatkach. Žiaci mali rozdelené úlohy, v ktorých sa
snažili predviesť čo najlepšie. V druhej časti si pripravili
pre divákov športové súťaže. Za splnenie úloh dostali
súťažiaci sladkú odmenu.

Európsky deň rodičov a priateľov školy
Naša škola sa pre všetkých rodičov, starých rodičov,
priaznivcov školy, žiakov súčasných i bývalých opäť
otvorila 10. októbra 2015. V každej časti školy sme pre
návštevníkov pripravili množstvo zaujímavých aktivít,
ukážok zručnosti nielen žiakov, ale i učiteľov.
Vyvrcholením dňa bol kultúrny program žiakov a
tombola. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci
prvého i druhého stupňa. Z tomboly si účastníci dňa
odniesli zaujímavé ceny a z celého dňa pekné zážitky.

Deň v materskej škole
12. októbra 2015 sa uskutočnil Deň v materskej škole,
kde si rodičia prezreli interiér školy a pomôcky, ktoré sa
používajú pri výchove a vzdelávaní škôlkarov.

Meranie glykémie
13. októbra 2015 sa v našej škole v rámci Týždňa
zdravej výživy a zdravého životného štýlu uskutočnilo
meranie glykémie  hladiny cukru v krvi, ktoré previedla
pani Lucia Demková. Merania sa zúčastnili nielen žiaci,
ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.
Pevne veríme, že dobré výsledky si naďalej udržíme.

Týždeň zdravej výživy
V dňoch od 12. októbra do 16. októbra 2015 sa v našej
škole uskutočnil Týždeň zdravej výživy a zdravého
životného štýlu, počas ktorého sa konali rôzne aktivity a
podujatia na podporu a propagáciu zdravého spôsobu
života. Do tohto Týždňa zdravej výživy sa opäť zapojila
celá škola zdravou desiatou, aranžovaním košíkov,
tvorením plagátov a sloganov, návštevou u miestneho
včelára. Nechýbali ani športové súťaže a príprava
ovocných maškŕt. Aktivity tohto týždňa boli
vyhodnocované v rozhlasových reláciách.

Múdra príroda
Prostredníctvom environmentálnych aktivít si žiaci 19.
októbra 2015 porozprávali o význame prírody pre
človeka, bez ktorej nemôže existovať život. Súťažili v
štyroch skupinách  Lovci, Roľníci, Pastieri a Ochranári.
Spoločnými silami zistili aká je príroda múdra, ako si to
vie zariadiť, a keď sa k nej budeme zle správať, ona
nám to vráti.

Sláviček z materskej školy
23. októbra 2015 sme sa zúčastnili obvodnej prehliadky
detí v speve ľudových piesní Sláviček z materskej školy
v ZŠ s MŠ v Bežovciach. Našu materskú školu
prezentovali T. Kešeľová a O. Imrich.

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
ssii mmôôžžeettee vvyyhhľľaaddaaťť

nnaa šškkoollsskkeejj wweebboovveejj ssttrráánnkkee
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Návšteva školskej knižnice
V mesiaci október navštívili žiaci 1. stupňa na hodinách
slovenského jazyka školskú knižnicu. Mladší čitatelia si
poprezerali rozprávkové knihy a starší mali pripravené
pracovné listy na vyhľadávanie a dopĺňanie informácií.
Spoločne triedili literárne útvary na poéziu a prózu,
vyhľadávali mená ilustrátorov a spisovateľov, počet
kapitol, strán a podobne. V závere hodiny si mohol každý
vybrať knihu, ktorá ho najviac zaujala a prečítať si
zaujímavý príbeh alebo básničku. Dúfame, že sa po
týchto hodinách zvýši návštevnosť knižnice a rozšíri sa
rad aktívnych čitateľov.

Inaugurácia do cechu prvákov
Milou a veselou udalosťou v posledných dňoch v našej
škole bola Inaugurácia do cechu prvákov. Naši najmenší
chlapci a dievčatá boli prijatí do radov žiakov našej školy
slávnostným pasovaním kráľom školy, teda pánom
riaditeľom. Pre novopečených žiakov boli pripravené
úlohy, ktoré museli zvládnuť. Pasovaním a vypitím elixíru
múdrosti sa stali riadnymi žiakmi našej školy.

Vyrezávanie tekvíc v Bajanoch
V elokovanej triede v Bajanoch sa stretli rodičia a žiaci
pri vyrezávaní tekvíc rôznych podôb. Všetci sa veľmi
snažili, o čom svedčí aj množstvo veľmi pekných tekvíc.
V závere akcie nechýbalo ani pohostenie v podobe
pečených zemiakov.

Halloweenska párty
PK CJ pripravila pre žiakov 2. stupňa Halloweensku
párty. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých
informácií o tomto sviatku a hlavne si vyskúšali, čo to
obnáša pripraviť takúto párty. Vyskúšali si vyrezávať
tekvice, pripravili pozvánku, napiekli a zabalili sladkosti
pre halloweenske strašidlá. Samozrejme nezabudli
prestrieť sviatočný stôl a vlastnoručne vyrobili aj
strašidelnú masku.

A ja myslím EKO?
9. novembra 2015 sa uskutočnila akcia pre II. oddelenie
ŠKD. Cieľom akcie bolo prostredníctvom zábavných
aktivít prehĺbiť povedomie žiakov o ochrane životného
prostredia. Každá zo skupín  Anjelíci, Čertíci,
Ovocníčkovia, Mimoni si vytvorili svoj EKO plagát, kde
do svojich obkreslených rúk napísali, akým spôsobom
budú pomáhať svojmu prostrediu.

Besedy s pracovníkmi Michalovskej
hvezdárne
11. novembra 2015 nás navštívili pracovníci
Michalovskej hvezdárne. Pripravili si pre našich žiakov
zaujímavé prednášky. Tretiaci mali prezentáciu spojenú
s prednáškou na tému Orientácia v prírode a mapy.
Štvrtákom pripravil RNDr. Zdeněk Komárek pútavé
rozprávanie o Slnečnej sústave. Dúfame, že ďalšia
beseda bude v zrekonštruovanej hvezdárni, spojená s
astronomickým pozorovaním.

Týždeň boja proti drogám
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa žiaci 1.
a 2. stupňa zapojili do ankiet, besied, literárnej a
výtvarnej tvorby. Vytvorili množstvo plagátov, z ktorých
koordinátorky primárnej prevencie vybrali tieto najlepšie.
Na 1. mieste sa umiestnila 4.B, na 2. mieste sa
umiestnila 1.A a 1.B, na 3. mieste sa umiestnili triedy v
Bajanoch.

Beseda s príslušníkom PZ
Drogy v našom živote – Látkové závislosti, protidrogová
problematika – pod týmto názvom sa uskutočnila 27.
novembra 2015 beseda pre žiakov 8. ročníka a pre
niektorých žiakov 7. ročníka. Besedu viedol príslušník PZ
v Pavlovciach nad Uhom, pán Majoroš. Zdôraznil, že
drogy, presnejšie závislosti od nich, majú vo väčšine
prípadov fatálne následky. Dostať drogu v dnešnej dobe
nie je vôbec problém, konštatoval pán policajt. Besedu
doplnil príbehmi zo života.



Pavlovský školák 2015/20161

časopis pre žiakov i rodičov

ZZ oo žž ii vv oo tt aa šš kk oo ll yy
Deň zdravej výživy
1. december 2015 bol v našej škole Dňom zdravej
výživy. Takmer všetky triedy sa zapojili do podujatia, ale
v praktickej časti najlepšie obstali triedy 4.B a 3.B, ktoré
získali najviac bodov za výstavky a konzumáciu
ovocných a mliečnych výrobkov. V teoretickej časti, čiže
v teste vedomostí a zručností, prvé miesto získal tím 8.
a 9. ročníka, druhú priečku obsadili súťažiaci zo 6.A, 6.B,
7.A. Tretí boli chlapci zo 4.B. Dobré vedomosti o zdravej
výžive preukázali aj súťažiaci zo 4.A a 5.B.

Prišiel k nám Mikuláš
4. december 2015 bol v našej škole zvláštny. 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 sme ho
nielen naším pásmom, ale aj šikovnosťou pri skladaní
obrázkov, zručnosťou pri výrobe Mikulášov a stromčekov
či reťaze na vianočný stromček. Za pripravený program
od Mikuláša dostali sladké balíčky.
MŠ sa zúčastnila na rozsvietení vianočného stromčeka
pred obecným úradom, za odmenu dostali balíček so
sladkosťami a od starostu obce čokoládového Mikuláša,
čo všetkých potešilo.

Mikuláš v Bajanoch
Mikuláša spolu s anjelom a čertom privítali aj žiaci v
elokovanej triede v Bajanoch. Prišli aj škôlkari a všetci
zarecitovali básne, zaspievali piesne a potešili Mikuláša
aj tancom. Za odmenu Mikuláš poslušným deťom rozdal
bohaté balíčky a sľúbil, že príde aj na budúci rok.

Beseda o AIDS
Žiaci 9.ročníka sa 7. decembra 2015 zúčastnili besedy o
problematike AIDS, ktorú pripravili pracovníčky
komunitného centra, Mgr. Klaudia Serenčková a sestra
Luciana. Beseda prebiehala formou IKT prezentácie na
danú tému a bola doplnená o odborný výklad. Žiaci sa
dozvedeli veľa zaujímavých informácií spojených s touto
smrteľnou chorobou. Zarážajúce boli pre nich najmä
štatistické čísla, ktoré hovorili o vysokom počte ľudí
nakazených vírusom HIV, a to najmä v Afrike. Uvedomili
si, že tento celosvetový problém sa týka i Slovenska. V
záverečnej časti besedy sa žiaci mali vcítiť do situácie
ako sa cíti človek nakazený vírusom HIV a v čom
spočíva jeho nádej. Beseda zanechala v žiakoch veľa
emócií a bola pre nich v mnohých smeroch prínosná.

Čítanie z knihy C. Raynerovej
8. decembra 2015 žiaci 4. ročníka pod vedením
koordinátorky primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej
pracovali s knihou Nenič svoje múdre telo a besedovali
na tému Fajčenie a tvoje telo. Dozvedeli sa z nej ako
veľmi je fajčenie nebezpečné a ako vážne ničí ľudský
organizmus. Zistili, že mu možno predísť tým, že sa
budú venovať svojim koníčkom, ktoré ich zaujímajú, a
tým si zadovážia pocity radosti a šťastia. Je lepšie
behať, skákať, plávať, tancovať ako fajčiť, lebo fajčenie
škodí ľudskému zdraviu a zabíja milióny ľudí na svete.

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
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Pečieme v škôlke
Predvianočná nálada prišla aj do MŠ. 11. decembra
2015 deti s radosťou očakávali svoje mamičky, aby
spoločne miesili, vaľkali, vykrajovali a zdobili perníkové
medovníčky. Rozžiarené očká, úsmevy na tvári a
šikovné rúčky podľa vlastnej fantázie zdobili medovníky.
Za odmenu po obede ochutnali sladké, vlastnoručne
zhotovené perníky, ktoré im veľmi chutili.

Divadelné predstavenie  Kubo
14. decembra 2015 do našej školy zavítalo Detské
kočovné divadlo DRaK z Prešova. Herci nám zahrali
veselý príbeh múdreho, no pre niektorých hlúpeho
dedinského chlapca Kuba. Predstavenie bolo obohatené
živou hudbou a ľudovými piesňami.

Perníková párty
Aj v tomto roku si žiaci 1. stupňa s blížiacimi sa
vianočnými sviatkami usporiadali Perníkovú párty. 16.
decembra 2015 sa školou šírila prenikavá vôňa perníkov.
Žiaci si upiekli voňavé perníky. Boli nielen pekné, ale aj
chutné. Pri príprave perníkov si pozreli video o ich
zdobení, vyzdobili perníky z papiera a tiež si vyskúšali
zdobenie perníkov na interaktívnej tabuli. O vydarenej
párty svedčia aj usmievavé tváre všetkých, ktorí sa do
akcie zapojili.

Vianočná akadémia
18. decembra 2015 sa v kultúrnom dome uskutočnila
Vianočná akadémia venovaná blížiacim sa sviatkom
Vianoc. Žiaci našej školy pripravili pre svojich rodičov a
starých rodičov pestrý a bohatý program plný vianočných
piesní, básní, vinšov, scénok a tancov. Každý si z neho
odniesol vianočnú atmosféru aj k sebe domov.

Vianočná besiedka v Bajanoch
18. decembra 2015 sa v elokovanej triede v Bajanoch
uskutočnila Vianočná besiedka, ktorú pripravili deti pre
svojich rodičov, starých rodičov a hostí. Rodičia a starí
rodičia ocenili potleskom bohatý vianočný program, s
ktorým sa deti predstavili. Program bol plný piesní,
vinšov a tanca. Prítomným sa slávnosť páčila a všetkých
naplnila vianočnou náladou.
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Exkurzia v PD GAMA
2. októbra 2015 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili
exkurzie v PD GAMA Pavlovce nad Uhom. Žiakov
privítali Ing. Michal Žolna, predseda, Ing. Stanislav
Masnica, podpredseda a vedúci mechanizácie a Ing.
Vladimír Iľko, hlavný zootechnik. U úvode pán Žolna
rozprával o vzniku poľnohospodárskeho družstva a o
činnosti v súčasnosti. V úseku živočíšnej výroby, kde nás
sprevádzal pán Iľko, si žiaci pozreli malé teliatka ešte
prikrmované mliekom a suchou stravou, jalovice, kravy,
kravy čakajúce na pôrod, dvoch býkov a moderne
vybavenú dojáreň. Pán Masnica nás sprevádzal na
úseku rastlinnej výroby. Žiaci mohli vidieť sklad a sušičku
obilia. Videli traktor vybavený GPS systémom, traktory a
prívesy a rôzne pluhy, nákladné autá, kombajny. Pán
Masnica pútavo vysvetľoval k čomu sa používajú všetky
mechanizmy. Žiaci si mohli prezrieť traktor a kombajn aj
z kabínky.

Škola v prírode
V dňoch 12.  16. októbra 2015 boli žiaci tretieho a
štvrtého ročníka v škole v prírode v krásnom prostredí
Demänovskej doliny v Jasnej. Žiaci mali pripravený
pestrý program, v ktorom nechýbala vychádzka okolo
Vrbického plesa, návšteva Demänovskej jaskyne
slobody či kúpanie v Bešeňovej. Dopoludňajšie
vyučovanie striedala pestrá činnosť ŠKD ako napríklad
pyžamová párty, karneval masiek a podobne. Pre
nepriaznivé počasie sa nám nepodarilo ísť na výlet
lanovkou. Napriek tomu sa všetci tešili prvej snehovej
nádielke a prvému snehuliakovi. Zo školy v prírode si
všetci určite odniesli veľa pekných spomienok.

Detské dopravné ihrisko Sobrance
23. októbra 2015 si žiaci 1.  4. ročníka zdokonaľovali
svoje vedomosti o doprave. Naši žiaci sú šikovní a
nezaskočili ich ani otázky a úlohy z dopravnej výchovy.

Na dopravnom ihrisku si vyskúšali jazdu na motokárach
podľa dopravného značenia a svetelných signálov.

Škôlkari v kine
6. novembra 2015 naši škôlkari navštívili kino v
Michalovciach, kde si pozreli rozprávku Malý dráčik,
ktorý žije na Dračom ostrove so svojimi kamarátmi. Na
koniec príbehu sa im spoločnými silami podarilo
vymyslieť spôsob, ako spojiť drakov všetkých druhov a
veľkostí a zachrániť tak ostrov pred zánikom. Zvíťazilo
dobro nad zlom.

Návšteva Zemplínskej knižnice G.
Zvonického a galérie
18. novembra 2015 žiaci 3. a 4. ročníka návštívili MsKS
a ZOS v Michalovciach. V galérii MsKS si žiaci prezreli
fotografie kvetín, ktorých autorka chce ostať v
anonymite. V galérii ZOS žiaci obdivovali fotografie
stromov z nášho regiónu a v ďalšej časti obrazy
rómskych maliarov. Na spestrenie programu sme
navštívili aj Mestskú knižnicu Gorazda Zvonického, kde
žiaci pracovali v dvoch skupinách. V prvej skupine si
žiaci vyskúšali zručnosť pri výrobe jesenných listov s
básničkou a v druhej skupine aktívne počúvali rozprávku
Žabiak a cudzinec, o ktorej potom živo diskutovali.

Súťaž o Najšikovnejšiu školu
Naši deviataci sa zúčastnili súťaže o Najšikovnejšiu
školu v Košiciach  THEROOMS.EU. Písal sa rok 1922 a
naše dve skupinky vášnivých archeológov sa ocitli v koži
Howarda Cartera. Pred nimi sa postupne vynárali
tajomstvá hrobky Tutanchamona. Skupinke "Super mega
alfa vlci" sa podarilo zdolať úskalia hrobky a dostať sa
von za 65 minút a 25 sekúnd, no skupine "Pavlovčania"
sa hrobka stala osudnou a nepodarilo sa im dostať von v
časovom limite. Žiaci sa zabavili pri riešení egyptských
hlavolamov, rébusov i hieroglyfov.
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Komparo
12. novembra 2015 sa deviataci zúčastnili testovania
Komparo. Žiaci boli testovaní z matematiky a zo
slovenského jazyka a literatúry. Výsledky by mohli
potešiť.

Olympiáda zo slovenského jazyka
Žiaci 9.ročníka sa zúčastnili Olympiády zo slovenského
jazyka. S úlohami si poradili, no postúpiť mohol len ten
najlepší. Najviac bodov získal Richard Antony (9.B),
ktorý postúpil do okresného kola. 8. ročník okresného
kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v
kategórii C zorganizovala v školskom roku 2015/2016
Základná škola, J. Švermu 6 v Michalovciach. Dňa 10.
decembra si súťažiaci zmerali svoje sily v písomnej časti
(práca s textom a transformácia textu) a v ústnej časti
(rečnícky prejav). Prehĺbili si získané vedomosti v
slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a
kreatívne schopnosti v materinskom jazyku. Náš víťaz
Richard Antony (9.B) obsadil 9.miesto.

Geografická olympiáda
3. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo
Geografickej olympiády pre žiakov 5.  9. ročníka.
Olympiády sa zúčastnilo 28 žiakov. V jednotlivých
kategóriách sa súťažilo písomnou formou spracovaním
zadaných úloh. V teoretickej časti bez použitia atlasu a
praktická časť zahŕňala prácu s mapou. Najúspešnejší
riešitelia olympiády nás budú reprezentovať v okresnom
kole, ktoré sa uskutoční 4.2.2016 v Michalovciach.

Pytagoriáda
8. decembra 2015 sa uskutočnil 37. ročník matematickej
súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili v školskom kole 15 úloh.
Celkovo sa do súťaže zapojilo 23 žiakov. V kategórii P3
desať žiakov, v kategórii P4 deväť žiakov a v kategórii
P5 štyria žiaci. Najúspešnejší žiaci budú našu školu
reprezentovať v okresnom kole v Michalovciach.

Dejepisná olympiáda
8. decembra 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské
kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6.  9. ročníka, do
ktorého sa zapojilo 21 žiakov. V jednotlivých kategóriách
sa súťažilo písomnou formou spracovaním zadaných
úloh. Najúspešnejší riešitelia olympiády nás budú
reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční
9.2.2016 v Michalovciach. Všetkým zapojeným žiakom
ďakujeme za účasť v školskom kole a postupujúcim
držíme palce v okresnom kole.

Olympiáda v anglickom jazyku
8. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo
Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov 6.  9. ročníka.
Žiaci súťažili v kategóriách 1A a 1B. Najúspešnejší v
jednotlivých kategóriách nás budú reprezentovať v
okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13. januára 2016.

Olympiáda ľudských práv
10. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo
Olympiády ľudských práv. Bol to už 4. ročník. Olympiády
sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka. Štyria žiaci zo
siedmeho ročníka a štyria žiaci z ôsmeho ročníka. Svoje
vedomosti o ľudských právach preukázali v dvoch
častiach. V písomnej časti, konkrétne v teste a v ústnej
časti, kde na základe dvoch aktivít obhajovali svoje
názory a postoje. Zároveň zdôrazňovali dôležitosť práv
určených deťom. Žiaci prejavili schopnosť využiť
teoretické vedomosti získané v rámci vyučovacích hodín
OBN a DEJ.
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Aj v tomto školskom roku spolupracujeme s
NÚCEMom, pretože naša škola je od roku
2014 certifikačnou školou.

Čo to znamená?
Certifikačnou školou môže byť len škola zapojená do
národného projektu eTest, ktorá spĺňa isté podmienky
na to, aby úspešne zvládla celonárodné testovania. Byť
certifikačnou školou je pre danú školu prestíž, takáto
škola musí totiž spĺňať určité technické aj netechnické
požiadavky. Medzi technické požiadavky patrí napríklad:
dostatočné vybavenie počítačových učební, stabilné
pripojenie na internet a podobne. Medzi netechnické
požiadavky patrí typ školy, počet žiakov školy. Výber
certifikačných škôl bol realizovaný starostlivo tak, aby
rešpektoval jednak technické vybavenie škôl a zároveň,
aby bolo zabezpečené regionálne pokrytie aj odborné
zameranie škôl.

ETestovanie 52015
November bol pre piatakov mesiacom testovania. Ako
certifikačná škola sme aj tentokrát umožnili našim
žiakom testovať modernou elektronickou formou. Žiaci
takúto formu testovania uvítali a zvládli prácu v systéme
eTest (elektronický testovací systém). V spolupráci s
Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania
sme 4.11.2015 zrealizovali Generálnu skúšku E
TESTOVANIA 52015. Žiaci v časovom limite boli
testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a
literatúra. Piataci si vyskúšali všetky postupy a procesy,
ktoré sa vyskytli aj v ostrom ETESTOVANÍ 52015. To
sa uskutočnilo 25.11.2015, tieto záťažové skúšky v
podmienkach našej školy sme všetci zvládli.

Testovanie 5 elektronickou formou sa uskutočnilo z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
(SJL) a maďarský jazyk a literatúra (MJL). Elektronické
testy nahradili dovedna 4453 papierových testov. ET5
2015 z matematiky absolvovalo 2223 piatakov, 2089
piatakov ukončilo etest zo SJL a ďalších 141 test z MJL.
E formu Testovania 5 absolvovali piataci v 111
certifikačných školách. Najviac etestov na celonárodné
T52015 využili v rámci projektu Etest žiaci zo žilinského
(972), banskobystrického (740) a košického (633) kraja.

http://www.etest.sk/

Piataci pracujú...

No nie sú zlatí? :)

Generálna skúška ETESTOVANIA 52015

ETESTOVANIE 52015
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Zdravý stôl
15. októbra 2015 si žiaci 2. oddelenia pripravili spolu s
asistentmi chutný a zdravý ovocnozeleninový šalát. Do
prípravy šalátu sa zapojili všetci rovným dielom a chutilo
naozaj všetkým.

Hravé pokusy
22. októbra 2015 sa v 2. oddelení ŠKD uskutočnilo
zábavné popoludnie, kde si žiaci mohli vyskúšať
zaujímavé pokusy s balónom, gumičkou, fľašou,
slamkou a vodou. Riešili aj slovné a matematické rébusy
a hlavolamy.

Halloween párty
23. októbra 2015 sme pre žiakov pripravili zábavné
popoludnie s pohostením  Halloween párty. Zdalo sa
nám, že duchovia sú málo bieli, tak sme im pomohli.
Úlohou žiakov bolo vypiť čo najrýchlejšie bielu tekutinu a
prečítať tajný odkaz, ktorý sa ukrýval na dne pohára.
Super halloweenska párty s diskotékou sa 23. októbra
2015 konala aj v 2. oddelení ŠKD. Žiaci si pripravili
strašidelné masky aj občerstvenie. Zabávali sme sa pri
súťažiach  lietajúce čarodejnice, zemiakový bouling,
čarodejný klobúk, tanec s balónmi a balónový tresk.
Navštívili nás aj žiaci 1. oddelenia, ktorí nám priniesli
nielen dobrú náladu, ale aj chutný darček v podobe
pudingu.

Miluj život a nie drogu!
27. novembra 2015 sa 18 žiakov 1. a 2. ročníka
zúčastnilo besedy s názvom "Miluj život a nie drogu!"
Spoločne sme navštívili naše kamarátky Janku a Danku,
ktoré si pre nás pripravili pohostenie a zaujímavý príbeh.
Súčasťou príbehu bola aj naša Saška  pani doktorka.
Žiaci správne odpovedali na pripravené otázky a
spoznali nových kamarátov. Žiaci riešili problémové
situácie a správne priraďovali k pripraveným smajlíkom.

V závere akcie sme všetci prišli na to, že s priateľmi a
bez drogy je život krajší. Na pripravený pracovný list sme
zbierali podpisy svojich kamarátov. Tak ako v živote si
hľadáme tú správnu cestu, tak aj v závere akcie sme
hľadali "sladkú odmenu" za svoju snahu.
26. novembra 2015 sme v rámci "Týždňa boja proti
drogám" spoločne vytvorili plagát "Na to sme tu my ..."

Zdravé stolovanie
V rámci "Týždňa boja proti drogám" sa 27. novembra
2015 uskutočnila v 2. oddelení beseda o zdravom
stolovaní. Žiaci použili pojmy o zdravej výžive v
doplňovačke a zaraďovali jednotlivé zložky potravy do
potravinovej pyramídy. Na záver si pochutili na zdravom
olovrante v podobe celozrnných chlebíkov so
sardinkovou nátierkou, ovocím a koláčmi.

Mikulášska zábava
4. decembra 2015 žiaci 2. oddelenia ŠKD pokračovali v
mikulášskych radovánkach, v ktorých nechýbala dobrá
nálada a chuť súťažiť. Na úvod sme si pripomenuli
predvianočné tradície a zvyky. Počúvali sme čertovské
čítanie a riešili čertovské úlohy. "Mikuláškovia" hádzali
"snehové" gule do čiapky, malé "soby" sa nakŕmili a
roznášali so svojimi pomocníkmi darčeky. Tanec s
balónom a balónový tresk sa vydaril a odmenou boli
sladké maškrty.

Čaro Vianoc
17. decembra 2015 zavládla vianočná atmosféra aj v 2.
oddelení ŠKD, ktorej predchádzali tvorivé dielne a
pečenie perníkov spoločne s krúžkom DOP. Spolu sme
si sadli za jeden stôl, aby sme si pripomenuli vianočné
tradície a zvyky a príbeh narodenia Ježiška. Zabavili
sme sa pri doplňovaní rýmov o zime a Vianociach, riešili
sme hádanky o zime, zahrali sme sa so "snehovou"
guľou a na záver sme si vymaľovali vianočné pozdravy.
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Hlavolamy

Mačaciny
Izba má 4 rohy

a v každom rohu sedí
jedna mačka.

Pred každou mačkou sedia
3 mačky.

Koľko mačiek je v izbe
spolu?

V autobose je 44 detí,
každé dieťa má

vo vaku 8 mačiek
a tie majú 9 mačiatok.

Koľko nôh majú spolu?
V autobuse je 7 dievčat,
každé dievča má 7 tašiek.

V každej taške je
7 veľkých mačiek,
každá veľká mačka
má 7 mačiatok.
Všetky mačky
majú 4 nohy.

Koľko nôh majú spolu?
Tri mačky zjedia tri myši

za tri minúty.
Za koľko minút zje
sto mačiek sto myší?

Hlavu má ako mačka,
chvost má ako mačka,
nohy má ako mačka,

a predsa
to mačka nie je.
Čo je to?

Anketa
1. Zmenil by si naše zvonenie? (odpovedali žiaci ŠKD1)
● nie  nechcel by som to, je to príjemné zvonenie
● áno, chcel by som ho zmeniť
● je to dobré zvonenie

2. Aký máte dojem z učiteľov na 2. stupni? (odpovedali
žiaci 5. ročníka)
● páči sa mi, že sú dobrí a nekričia
● vedia tiež naučiť všetko, čo potrebujem
● sú zábavní, ale aj rozčúlení niekedy
● keď som ich spoznala, zistila som, že sú milí
● jednoducho noví ľudia, ale zvyknem si
● bol som milo prekvapený
● nepáči sa mi, že sú niekedy prísni

3. Chceli by ste, aby sa zasa otvoril školský bufet?
(odpovedali žiaci 2. a 3. ročníka)
● áno, boli tam výborné jogurty
● áno, bolo tam super veľa sladkostí
● nemuseli sme chodiť do obchodu, ak sme si chceli kúpiť
desiatu

4. Ste spokojní s vybavením školy? (odpovedali žiaci 6.
a 7. ročníka)
● páči sa mi
● som spokojná s výbavou školy
● som spokojný
● myslím, že inde to tak nemajú

5. Ste radi, že škola žije aj po vyučovaní? (odpovedali
žiaci 1.7. ročníka)
● áno, páči sa mi to
● je to dobrý nápad
● no preto rád chodím do školy
● dobrý dojem
● najlepšie je to práve po vyučovaní
● hej, ale chýba jazda na koňoch

Spracovali: T. KišKováčová (7.A), A. Salayová (5.A), M. Vaľová (6.A)



Fotohádanky

1.

2.

3.

4.

Je to jednoduché,
pozorne si prezri obrázky.
Uhádneš čo je na nich???

Odpoveď nájdeš v časopise.
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Rozšifruj

Matej Šeba, 7.A

V triede
Áno?

Neurobil som si
domácu úlohu!

Samozrejme,
že nie.

Môžem byť potrestaný
za niečo, čo som

neurobil?

Pani učiteľka!
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DOD 2015
DOD je príležitosťou pochváliť sa s úspechmi. Už
niekoľko rokov nám robia radosť naši gymnasti, ktorým
sa podarilo viackrát prebojovať na Majstrovstvá
Slovenska v gymnastickom štvorboji základných škôl.
Určite nesmeli chýbať ani na prehliadke v rámci DOD.

Týždeň boja proti drogám
Žiaci 1. a 2. ročníka si zmerali svoje sily v rôznych
športových súťažiach ako lezenie cez tunel, skákanie vo
vreci, triafanie loptičkou na cieľ a najrýchlejší jedák
cukríka priviazaného na nitke. Žiaci 3. a 4. ročníka si
zmerali svoje sily vo vybíjanej. Keďže súťažili zmiešané
družstvá, cieľom hry bolo zašportovať si, pričom všetci
odchádzali s dobrým pocitom, že nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa a športom bojovať proti drogám. Žiaci 2.
stupňa si zmerali svoje sily vo volejbale. V prvom sete,
ktorý si zahrali žiaci, zvíťazili dievčatá nad chlapcami a v
druhom sete, ktorý si zahrali učitelia proti žiakom, vyhrali
učitelia, čím dokázali, že športovať sa dá v každom veku
a šport prospieva všetkým. Vďaka všetkým aktivitám v
rámci Európskeho týždňa boja proti drogám je zrejmé, že
problematika drog nebola nikomu z nás ľahostajná a
vieme, ako proti nim bojovať.

Volejbalový turnaj žiačok
9. novembra 2015 sa na pôde našej školy uskutočnil
volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiačky troch
základných škôl.
Poradie družstiev v turnaji vyzeralo takto:
1. miesto – ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany
2. miesto – ZŠ Krymská, Michalovce
3. miesto – ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Víťazovi blahoželáme a tešíme sa na ďalšie volejbalové
stretnutie.

Športovo zameraných krúžkov v tomto
školskom roku máme dosť,

takže je z čoho vyberať:
Futbalový krúžok, Gymnastický krúžok pre dievčatá

Gymnastický krúžok pre chlapcov,
Športový klub pre žiakov 2.oddelenia ŠKD

Volejbalový krúžok pre dievčatá,
Volejbalový krúžok pre chlapcov

Vybíjaná
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Prečo má bocian také dlhé nohy?
Aby ho žaba nekopla do zadku.

„Smrť alebo peniaze!“ zakričí lupič na
chodcu.
„Pozor, lebo ovládam judo aj karate!“
odpovie chodca.
„Nič som nepovedal,“ povie lupič a
uteká.
„A iné japonské slová,“ povie chodca.

Ide slimák do obchodu s CDčkami a
hovorí predavačovi:
„Pusťte mi to s tým zvieraťom.“
Tam sa ozve: „Slimáčik, máčik, vystrč
rôžky...“
Slimák: „Nie, to nechcem, dajte mi to
zelené."
A tam sa ozve: „Slimáčik, máčik...“
Slimák: „Dajte mi to červené.“
Tam sa ozve: „Tú, tú, tú...“
To si slimák vyberie príde domov, pustí
si cédečko a tam sa ozve: „Tú, tú, tú,
slimáčik, máčik...“

Viktor sa vráti domov od zubára a
mama sa ho hneď pýta:
„Viktor, ešte ťa bolí ten zub?“
„Neviem, ten pán doktor si ho totiž
nechal u seba.“
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Príde babka od kaderníčky a pýta sa
vnuka:
„Rudko, že už nevyzerám ako stará
babka?“
„Nie, babi, teraz vyzeráš ako starý
dedko.“

Trojročný génius Miško Kocka
poskladal 5000–dielne trojromerné
puzzle za 2 dni a chystá sa na nový
rekord. Rodičia mu kúpili strúhanku a
malý Miško skladá rožky.

Mravec uteká po pralese, ďaleko za
ním si vykračuje slon. Vzdialenosť,
dosť veľká, sa stále skracuje.
Mravec sa rozčúli, rozkričí sa na
slona: „To sa ti kráča, keď som ti
vyšliapal cestu!“

Popoluška sa chystá na ples. Otvorí
prvý oriešok, nenájde v ňom nič.
Otvorí druhý a zase nič. Otvorí tretí
oriešok, z neho vylezie červík,
žmurkne na ňu a povie: „Trapas, čo?!“

Rozprávajú sa dedko s vnúčikom.
Dedko hovorí: „Počkaj, vnúčik, dám ti
čistú dvadsiatku.“
Vnuk odpovie: „Ale dedko, nemusíš sa
trápiť, mne stačí aj špinavá stovka.“
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Pozor na médiá!
Kradnú čas, ak ich nevieš správne používať!

Rozlúštenie fotohádanky :)




