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Milí čitatelia!

Vitajte všetci, ktorí ste zavítali na stránky nášho
školského časopisu, či už náhodne alebo bolo
vaším cieľom zistiť, čo máme nové. Teší ma, že
vás môžem vítať už 15 rokov. Už 15 rokov sa
vždy nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pracovať pre
školský časopis, pre školu a takým spôsobom
pracujú aj na sebe. Vznikol vlastne z ničoho, z
myšlienok, nápadov a predstáv často nejasných
sa zrodilo dielo, ktoré dnes má svoju štruktúru a
grafickú podobu. Za to vám patrí veľká vďaka,
bez vás by to nešlo a nemali by sme jubilejný
15. ročník.
Je 15 rokov veľa a či málo? Pre mladých je to
veru dosť, veď mladí ľudia si často nevedia ani
predstaviť taký dlhý časový úsek. Tak
rozmýšľajte so mnou, 15ročný človek, to je
deviatak, ktorý čoskoro bude absolventom
základnej školy. Ak sa deviatak obzrie za
všetkým, čo dokázal, tak je toho dosť. Naučil sa
čítať, písať, počítať, urobil prvé vážne
rozhodnutia vo svojom živote, takže boli to roky
driny.
Školský časopis naopak „hľadí“ do budúcnosti.
Čo dokáže, v čom môže byť lepší, zaujímavejší
pre svojich žiakov i rodičov. Úspech sa rodí
ťažko, za úspechmi stoja ľudia  vyučujúci, žiaci,
podporujúci rodičia, verejnosť, pre všetkých je
totiž určený.
Keď pred vami stojí oslávenec, je veľmi
jednoduché ho pozdraviť a zaželať mu veľa
zdravia, šťastia, lásky. Čo však zaželať
školskému časopisu? Po chvíľke rozmýšľania
však človek príde na to, že aj školský časopis
toto potrebuje.

Takže chcem mu zaželať:
 veľa žiakov, ktorí budú prostredníctvom neho
robiť dobré meno škole
 veľa zapálených žiakov, ktorí sa budú posúvať
vpred a so sebou potiahnu aj ďalších
 mnoho šťastných tvárí, lebo len šťastný človek
veľa dokáže
 spokojných rodičov, ktorí sú tiež súčasťou
školy a radi si ho prečítajú
 v neposlednom rade prajem (aj sebe), aby
sme naďalej rástli, pretože dosiahnutý cieľ už
nie je cieľ
 tak ako človek potrebuje aspoň kúsok svojho
šťastia, aj školský časopis potrebuje šťastné
rozhodnutia, tých správnych ľudí, ktorí robia tie
šťastné rozhodnutia, aby bol pre svojich
čitateľov zaujímavý
 jednoducho si prajme VŠETKO LEN TO
NAJLEPŠIE

Milá redakčná rada, nebojte sa skákať cez
prekážky. Úspech treba pokúšať, ináč nás
obíde. Veľa, veľa dobrého na ďalšej dlhej
ceste...

mh
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Aj keď je to pre nás jubilejný ročník, pracovať sa musí.
Mediálny krúžok začal svoju činnosť dôležitým krokom.
Na prvom stretnutí prebehli skutočné voľby, členovia
Mediálneho krúžku si volili spomedzi seba šéfredaktora
a predsedu redakčnej rady. Tieto posty obsadili najstarší
a najskúsenejší žiaci 9. ročníka. Šéfredaktorkou sa stala
Terézia KišKováčová, predsedom redakčnej rady sa stal
Kristián Krištof.

Po dlhšej prestávke sme sa začali pripravovať na DOD.
Vieme, že reklama dnes robí divy, preto sme tradične
chceli spropagovať našu školu záložkami, ktoré sú
reklamou našej činnosti.

V sobotu, 21. októbra 2017, sme sa aktívne zapojili do
diania v škole a využili sme čas na to, aby sme oslovili
našich hostí a zozbierali zaujímavé názory.

Členovia Mediálneho krúžku stihli pripraviť rozhlasové
relácie pomocou nových technológií, pri ktorých
spolupracujeme s Mediálnym krúžkom II.

Sú z nás aj skvelí moderátori, mali sme možnosť
previesť vás vianočnou akadémoiu.

Odmerať, strihať, strihať, strihať ...

Zas odmerať, zas strihať, strihať, strihať ...

A tu je výsledok!

Pssssssst, o chvíľu nahrávame ...

Vianočná akadémia - moderátorská dvojica Terézia
Kiš-Kováčová a Denis Oros

Nesmie chýbať ani príprava školského časopisu. Sami
dobre vidíte, že nemáme čas sa nudiť. Tak ako vy,
dospeláci, aj my máme času veľmi málo.
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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.

Moderná doba je orientovaná na život na sociálnych
sieťach, čomu sa prispôsobujú už takmer všetky sféry
života. Z koláča obľúbenosti medzi užívateľmi stále
najviac ukrajuje Facebook, hovorí sa, že na Facebooku
sú všetci, preto sme sa pridali aj my.

Detské dopravné ihrisko Sobrance
4. októbra 2017 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. Žiaci zažili dopoludnie
plné aktivít a hier.

Týždeň boja proti šikane
Pod týmto názvom sa niesol celý týždeň od 2. októbra
do 6. októbra 2017. Žiaci sa cez školský rozhlas
podrobnejšie dozvedeli čo je to šikanovanie. Všetci žiaci
školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojimi
podpismi, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať
svojich spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú
nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. Streda a štvrtok boli
venované tvorbe plagátov a zaujímavým myšlienkam o
šikanovaní. Svojou kresbou žiaci vyjadrili, akou cestou
sa máme uberať, kde nájdeme len dobrých priateľov a
kamarátov. Iné kresby odsudzovali takých spolužiakov,
ktorí sa povyšujú a urážajú druhých. Našli sa aj takí

žiaci, ktorí svojou kresbou vyjadrili, aby sme sa k sebe
správali milo, neubližovali si a neodsudzovali sa
navzájom, či sme bieli alebo čierni.
Nemôžeme zabrániť ľuďom, aby boli zlí, ale môžeme
im umožniť stať sa dobrými. Cesta k náprave je
často ťažká a bolestivá, ale na jej konci prichádza
zmena – jedinec sa mení na človeka.
Týmito peknými myšlienkami sme sa rozlúčili s
Týždňom boja proti šikane.

Týždeň boja proti šikane v Bajanoch
Aj žiaci elokovanej triedy v Bajanoch sa zapojili do
aktivít, ktoré boli spojené s týmto týždňom. Ako prvé
sme podpísali Slávnostnú zmluvu o vzájomnom
neútočení. Ďalej sme pokračovali vo výrobe plagátu
„Stop šikanovaniu, chcem kamoša.“ Pokračovali sme
vypĺňaním dotazníka, ktorý mal pozitívne výsledky.
Tento týždeň dopadol veľmi dobre, deti sa poučili a
sľúbili si len dobré vzťahy.

Týždeň zdravej výživy v Bajanoch
V dňoch od 16.10.2017 do 20.10.2017 sa konal Týždeň
zdravej výživy, kde sa žiaci mohli dozvedieť o zdravom
životnom štýle, ako si spestriť stravu konzumáciou
zeleniny a ovocia a iné zaujímavé rady a informácie.
Elokovaná trieda Bajany začala svoju činnosť v tomto
týždni prednáškou o zdravej výžive a predstavovaním si
bežných liečivých byliniek ako je materina dúška, mäta,
šalvia a iné, z ktorých sme si na záver pripravili chutné
čaje. Na ďalší deň sme pokračovali prednáškou o
zdravej výžive, ktorú nám pripravila pracovníčka
Terénnej sociálnej práce v Bajanoch, Mgr. Miroslava
Gaľová. Vo štvrtok sme si pripravili chutný zeleninovo
ovocný šalát a misy z rôznych druhov ovocia, ktoré si
deti priniesli. Nakoniec týždňa sme si zašportovali, lebo
aj to patrí k zdravému štýlu.

Deň otvorených dverí - ŠKOLA DOKORÁN
21. októbra 2017 sa v našej škole uskutočnil Deň
otvorených dverí – ŠKOLA DOKORÁN. Pre žiakov,
rodičov, starých rodičov a priateľov školy boli
prichystané pútavé aktivity ako napríklad: výroba
sviečok, súťaž o najšportovca/športovkyňu, výstava
kroník, albumov a školského časopisu, výroba mozaiky
mien, výroba halloweenských tekvíc a iné. Nechýbal ani
kultúrny program, občerstvenie a tombola.

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
ssii mmôôžžeettee vvyyhhľľaaddaaťť

nnaa šškkoollsskkeejj wweebboovveejj ssttrráánnkkee
aa ttiieežž aajj nnaa
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Hodiny čítania v knižnici
Ako je zvykom, v mesiaci október navštívili žiaci 1. a 2.
ročníka na hodinách slovenského jazyka školskú
knižnicu. Poprezerali si rozprávkové knihy a 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.

Týždeň zdravej výživy a zdravého životného
štýlu
Žiaci a učitelia sa už tradične zapojili do aktivít celého
týždňa. Týždeň začali deviataci zberom zemiakov, z
ktorých si tiež spoločne s ôsmakmi upiekli zemiakové
placky. S vytvorením plagátov o zdravej výžive,
zeleninových a ovocných výstaviek sa popasovali takmer
všetky triedy. Priaznivci športu sa zapojili do cvičenia po
vyučovaní. Produkty na farmárske trhovisko doniesli
nielen malí a veľkí žiaci, ale tiež niektoré vyučujúce.
Prvýkrát v tomto školskom roku zasadol žiacky
parlament, ktorý tvoria zástupcovia tried od 3. až po 9.
ročník. Žiaci zorganizovali aj farmárske diskusné fórum,
kde zábavnou formou určovali zrná obilnín. Šiestaci
pripravili cestovinový šalát a spolu so siedmakmi vyrábali
obaly na odkladanie chleba a pečiva. V súťaži o
najzdravšiu desiatu najlepšie dopadli 4 žiaci prvého
stupňa, ktorí získali vecné ceny.

Inaugurácia do cechu prvákov
Milou a veselou udalosťou 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.

Slávik z MŠ
To, že deti radi spievajú sme sa presvedčili 18. októbra
2017 na 10. ročníku prehliadky talentov v speve
ľudových piesní detí materských škôl z nášho obvodu
pod názvom „Slávik z MŠ.“ Táto súťaž sa uskutočnila v
MŠ Iňačovce. Našu materskú školu reprezentovala
Hanka Rusnáková a Viktorka Tomášová. Nechýbal
potlesk, dobrá nálada i občerstvenie. Záver patril
vyhodnoteniu a oceneniu všetkých zúčastnených
spevákov. Rozišli sme sa v dobrej nálade a nádeji, že o
rok sa stretneme znovu.

Vyrezávanie z tekvíc v Bajanoch
25. októbra 2017 sme so žiakmi elokovanej triedy Bajany
venovali odpoludnie vyrezávaniu z tekvíc. Spolu s
rodičmi si deti mohli vyrezať z tekvice ľubovoľné strašidlo
alebo iný motív. Pri tejto akcii išlo o vzájomné
porozumenie medzi žiakom a rodičom, ale aj medzi
rodičom a školou. Po vyrezaní tekvíc si žiaci vymaľovali
omaľovanku, ponúkli sa jabĺčkovým koláčom. Spoločne
sme vyhodnotili vytvorené strašidielka a deti dostali
pochvalný list za účasť. Spokojní z krásneho odpoludnia
sme sa rozišli domov.

E - TESTOVANIE 5-201 7
Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom
patrí k vybraným školám na Slovensku – k tzv.
certifikačným školám, preto sme v spolupráci s NÚCEM
om umožnili žiakom 5. ročníka absolvovať prípravu na
Testovanie 52017 modernou elektronickou formou. 9.
novembra 2017 sa žiaci zúčastnili ETESTOVANIA 5
2017, na tejto skúške mali možnosť overiť si úroveň
svojich vedomostí na základe testov podobných
riadnemu termínu Testovania 52017. Skúška prebehla
bez problémov a výsledky žiakov potešili. Najlepšie
výsledky dosiahol v obidvoch predmetoch Daniel
Horňak.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Družba v Užhorode
V dňoch 9. novembra  10. novembra 2017 sa
uskutočnila družobná návšteva pedagogických
pracovníkov našej školy v meste Užhorod na Ukrajine.
Program návštevy pozostával z otvorených hodín
matematiky a fyziky v našej družobnej škole Harmónia v
Domaninciach a z prehliadky historickej časti mesta
Užhorod. Naši ukrajinskí kolegovia pre našu delegáciu
pripravili ďalší bohatý kultúrny program. Cieľom
stretnutia bola vzájomná výmena skúseností v oblasti
výchovy a vzdelávania. Ďalšie družobné stretnutie čaká
našu školu v druhom polroku šk. roka 2017/2018, kedy
budeme hostiteľskou školou.

Meranie glykémie
15. novembra 2017 sa v našej škole uskutočnilo meranie
glykémie  hladiny cukru v krvi, ktoré previedla pani Lucia
Demková. Merania sa zúčastnili nielen žiaci tretieho a
štvrtého ročníka, ale aj pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci školy.

Divadelné predstavenie a tanečné vystúpenie
20. novembra 2017 sa pre žiakov materskej školy a
mladších žiakov základnej školy uskutočnilo divadelné
predstavenie s názvom Kúzelný Félix. Táto muzikálová
rozprávka bola veselá, vtipná, poučná a interaktívna. Pre
žiakov 2. stupňa sa uskutočnilo tanečné hiphopové
vystúpenie skupiny The SHOES SDC.

TESTOVANIE 5-201 7
22. novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské
testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod
názvom Testovanie 52017. Žiaci boli testovaní
papierovou formou z predmetov matematika a slovenský
jazyk a literatúra. Naši piataci majú svoju prvú dôležitú
skúšku za sebou a už aj poznáme výsledky.

Hovorme o jedle
22. novembra 2017 sa žiak Denis Oros zúčastnil
odovzdávania cien v súťaži „Hovorme o jedle.“ Do
súťaže sa zapojil pod vedením p. učiteľky Mgr. Jany
Kročkovej s literárnou prácou pod názvom „Osobný
postreh,“ ktorá bola vybraná ako jedna z desiatich
najlepších prác v rámci Slovenska. Odovzdávanie cien
sa uskutočnilo v Bratislave za účasti ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej a
bolo spojené s prehliadkou hlavného mesta.

Týždeň boja proti drogám
V dňoch 20.24. novembra 2017 prebiehal v našej škole
Európsky týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. a 2. stupňa
sa pod vedením svojich vyučujúcich zapojili do ankiet,
besied, literárnej a výtvarnej tvorby. V rámci dňa zdravej
výživy si žiaci pochutnali na zdravej desiatej, pripravili
vitamínovú bombu a ovocný šalát. Európsky týždeň boja
proti drogám sme zakončili športovými aktivitami, ktoré
prebiehali v telocvični. 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.

Putovanie do minulosti
28. novembra 2017 PK CJ pripravila pre žiakov 6.
ročníka zábavné anglické popoludnie pod názvom
Putovanie do minulosti. Žiaci sa strojom času dostali do
obdobia starovekého Egypta. Zahrali sa na francúzskeho
archeológa Jeana Francoisa Champolliona a rozlúštili
hieroglyfické nápisy a taktiež egyptské čísla. Šiestaci si
vyskúšali ako sa obliekali a líčili egyptskí muži a ženy.
Podarilo sa im správne roztriediť orgány do kanop a
vyskúšali si aj ozajstnú mumifikáciu a zabalzamovali
svojho spolužiaka.

Divadelné predstavenie
4. decembra 2017 našu školu navštívilo Detské kočovné
divadlo DRaK. Tentokrát si pre našich žiakov pripravili
vtipné muzikálové vystúpenie s názvom Zabudnuté
mníšky.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Prišiel k nám Mikuláš
6. decembra 2017 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 nielen svojím pásmom, ale aj
šikovnosťou a zručnosťou pri výrobe pekných darčekov
pre Mikuláša. Za pripravený program od Mikuláša dostali
sladké balíčky.

Mikuláš v Bajanoch
Aj do Bajan prišiel Mikuláš. Deti spolu so škôlkarmi
zaspievali spoločnú pesničku a každý povedal
Mikulášovi básničku. Nakoniec Mikuláš odmenil žiakov
balíčkami sladkostí a poďakoval za milé privítanie. Spolu
s deťmi sme si pripravili malé občerstvenie, na ktoré sme
pozvali aj Mikuláša. Po skončení milej návštevy sme
Mikulášovi poďakovali a pozvali ho aj na budúci rok.

Perníková párty
11. decembra 2017 si žiaci prvého stupňa pripravili
príjemné popoludnie. Na perníkovej párty si upiekli
perníky a súťažili v ich zdobení. Bolo ťažké určiť, komu
sa podarilo vyzdobiť perníčky najkrajšie. Všetky boli
originálne. Nedali sa zahanbiť ani najmladší žiaci.
Vyzdobili nielen upečené, ale aj papierové perníčky.
Nakoniec si všetci pochutili na mäkkých, vlastnoručne
pripravených medovníčkoch.

Problematika AIDS
14. decembra 2017 sa uskutočnila pre žiakov 9. ročníka
beseda s pracovníčkou Komunitného centra v
Pavlovciach nad Uhom, Mgr. Klaudiou Serenčkovou.
Témou besedy bola problematika AIDS. Žiaci sa
zúčastnili besedy, kde sa dozvedeli o závažnom a
nevyliečiteľnom ochorení, ktoré spôsobuje vírus HIV.
Veľmi pútavým spôsobom im boli vysvetlené zaujímavé

fakty, spôsoby nákazy, možnosti liečby choroby AIDS a
zároveň i vážne informácie o možných dôsledkoch
šírenia vírusu HIV. Veľká časť besedy bola venovaná
prevencii pred touto chorobou. Beseda bola poučná a
poukazovala najmä na dôležitosť prevencie voči tejto
chorobe.

Tvorivé dielne
Podujatie s názvom Tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnilo
14. decembra 2017, bolo venované blížiacim sa
Vianociam. Žiaci 1. stupňa vytvárali vianočné
pohľadnice, pozdravy, papierové stromčeky, snehuliakov,
Mikuláša a vianočné ikebany. Vianočnú atmosféru nám
spríjemnili aj žiačky z krúžku Karička malým kultúrnym
programom.

Tešíme sa na Vianoce
21. decembra 2017 sme sa stretli v miestnom kultúrnom
dome na tradičnej vianočnej akadémii. Žiaci sa
predstavili v bohatom dvojhodinovom kultúrnom
programe, ktorý pohladil duše všetkých prítomných,
účinkujúcich i divákov. V predvianočnom zhone sme sa
na chvíľu zastavili, zabudli sme na upratovanie,
vypekanie koláčov, vyváranie, ozdobovanie našich
príbytkov a vychutnávali sme si umenie našich žiakov.
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Olympiáda zo slovenského jazyka
12. októbra 2017 sa 10 deviatakov zúčastnilo Olympiády
zo slovenského jazyka. Žiaci si prehĺbili získané
vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre,
komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti v
materinskom jazyku. S úlohami si poradili, no postúpiť
mohol len ten najlepší. Najúspešnejší bol Denis Oros
(9.A), ktorý postúpil do okresného kola. V okresnom kole
skončil na 16. mieste. Blahoželáme!

Komparo
16. novembra 2017 sa naši ôsmaci a deviataci zúčastnili
testovania Komparo. Išlo o priebežné testovanie, žiaci 8.
ročníka boli testovaní z týchto oblastí  matematika,
slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a
všeobecné študijné predpoklady. Žiaci 9. ročníka boli
testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a
literatúry. Tieto testy boli užitočnou prípravou na
Testovanie 92018.

Olympiáda v anglickom jazyku
24. novembra 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Tohtoročného kola
sa zúčastnilo 19 žiakov.
Kategória 1 A  žiaci 5.7. roč. (10 žiakov)
Kategória 1 B  žiaci 8.9. roč. (9 žiakov)
V kategórii 1 A sa na 1. mieste umiestnila žiačka Kristína
Michalcová (6.A) a v kategórii 1 B sa na 1. mieste
umiestnil žiak Denis Oros (9.A). Títo žiaci nás budú
reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 16.
januára 2018. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa
úspechov v obvodnom kole.

Geografická olympiáda
7. decembra 2017 si 29 žiakov 5.9. ročníka otestovalo
svoje vedomosti z geografie v školskom kole

Geografickej olympiády. Najprv vypracovali test z
teoretickej, monotematickej časti a z miestnej krajiny za
60 bodov. Potom si v praktickej časti overili svoje
zručnosti pri práci s mapou (test za 40 bodov). Najlepší
riešitelia z každej kategórie budú našu školu
reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 6.
februára 2017 na CZŠ sv. Michala v Michalovciach.
Kategória G (5. roč.)  Nina Fedorová, Michaela
Antonyová, Katarína Kukráková (5.B), kategória F (6.7.
roč.)  Matej Repka (7.A) a Kristína Michalcová (6.A),
kategória E (8.9. roč)  Denis Oros (9.A) a Kristián
Mondok (8.A). Želáme veľa úspechov!

Pytagoriáda
13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo
matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategórii P3
dosiahla najlepšie výsledky Vanesa Čeplíková. V
kategórii P4 boli úspešní riešitelia Jozef Balák a Samuel
Sijarto. V kategórii P5 boli úspešné žiačky Nina
Fedorová a Sarah Popiková. Úspešným riešiteľom
želáme veľa úspechov v okresnom kole.

Olympiáda ľudských práv
15. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo
Olympiády ľudských práv. Olympiády sa zúčastnili žiaci
7. a 8. ročníka. Štyria žiaci zo siedmeho ročníka a ôsmi
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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Poklady prírody
12. októbra 2017 sa pre žiakov 1. oddelenia ŠKD
uskutočnila akcia s environmentálnou tematikou Poklady
prírody. Aj keď sú to najmladší školáci, vedia, čo
znamená slovo poklad. Cez vlastné poklady, ktoré majú,
objavovali poklady prírody, ktoré sú dôležité a
nevyhnutné pre ľudí, bez ktorých by nebol možný život.
Vedeli vymenovať veľa príkladov, čo všetko nám dáva
príroda a prostredníctvom environmentálnych aktivít si
uvedomili, že tieto poklady musia chrániť, aby sa
zachovali pre ďalšie generácie. Treba nielen brať, ale aj
dávať, aby sa nenarušila rovnováha.

Zdravý životný štýl
18. októbra 2017 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili
akcie „Zdravý životný štýl.“ Akcia prebiehala v rámci
Týždňa zdravej výživy. V úvode akcie si žiaci zložili z
puzzle obrázkov pyramídu zdravia a triedili suroviny na
zdravé a nezdravé.

Pokusy a rébusy
Žiaci 2. oddelenia ŠKD si 19. októbra 2017 teoreticky aj
prakticky vyskúšali zábavné pokusy s vodou, balónmi a s
rôznymi predmetmi. Riešili slovné, číselné a obrázkové
rébusy a hlavolamy.

Halloween párty 1
27. októbra 2017 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili
Halloween párty. Prípravy boli veľkolepé, každý sa snažil
premeniť na nejakú „milú“ príšerku. V úvode sme si
zahrali strašidelné pexeso, najlepšie sa darilo Elii
Fedorovej. Potom nasledovalo prezliekanie, maľovanie a
nakoniec super zábava.

Halloween párty 2
26. októbra 2017 sa žiaci 2. oddelenia ŠKD zmenili na
strašidelné čarodejnice, upírov, duchov a nechýbal ani
čert. Spoločne si pripravili občerstvenie a zabávali sa pri
šermovaní s lyžicami, v súboji o čarodejnícky klobúk, v
metlobale, vyskúšali si lyžicový zber citrónov a nesmeli
chýbať ani tradičné múmie. Svoje tanečné umenie
ukázali pri tanci s balónmi.

„Miluj život a nie drogy!“
V rámci „Týždňa boja proti drogám“ sa žiaci 1. oddelenia
ŠKD zúčastnili akcie „Miluj život a nie drogy!“ Bola to
akcia zameraná na aktívne využitie voľného času v

spoločnosti kamarátov, so zaujímavými aktivitami. V
úvode akcie sa žiaci zoznámili so svojou kamarátkou
Katkou, ktorá ich sprevádzala celým príbehom. Žiaci sa
aktívne zapájali do príbehu, vyjadrovali sa k
predneseným situáciám, navrhovali lepšie riešenia
problémových úloh. Zahrali si situačné scénky. V závere
akcie si žiaci navzájom podpísali pracovný list „S
priateľmi a bez drogy je život krajší.“

Zdravé stolovanie
Žiaci 2. oddelenia ŠKD sa v Týždni boja proti drogám
aktívne zapojili do tvorby plagátov a 23. novembra 2017
si pripravili ovocný olovrant. Pozreli si prezentáciu o
zdravej výžive, doplňovali doplňovačku, zostavovali
jedálny lístok na celý deň a zaraďovali jednotlivé jedlá do
potravinovej pyramídy.

Zelený svet
30. novembra 2017 sa pre žiakov 2. oddelenia ŠKD
uskutočnila akcia s environmentálnou tematikou, ktorej
cieľom bolo predstaviť žiakom životný príbeh niektorých
druhov zvierat ohrozených nelegálnym obchodom. V
úvode sa sami zahrali na lovcov, potom znázorňovali
zvieratá. Nasledovala práca v skupinách. Každá skupina
dostala sadu obrázkov zachytávajúcich ilegálne
obchodovanie so zvieratami. Ich úlohou bolo zoradiť ich
podľa časovej nadväznosti. A nakoniec na základe
obrázkov tvorili príbeh zvieraťa  cestu výrobku z neho z
pohľadu zvieraťa. Na konci akcie žiaci pochopili ako
môžu oni bojovať proti nelegálnemu obchodu so
zvieratami. Tak, že sa nestanú jeho súčasťou, nebudú
nakupovať nič, čo sa javí produktom tohto ilegálneho
obchodu, môžu podporovať organizácie, ktoré sa tým
zaoberajú, prípadne s pomocou rodičov si môžu
adoptovať zvieratko na diaľku.

Mikulášska párty
Mikulášska zábava pokračovala v 1. oddelení ŠKD. Žiaci
sa pripravili na Mikulášsku párty  prezliekli sa za malých
Mikuláškov, ľadové princezné, ale aj za čertov. Pripravili
si pohostenie a zábava mohla začať. V 2. oddelení ŠKD
si žiaci najprv prečítali čertovské čítanie a riešili úlohy s
Brumtelesom. Zahrali sa hru so „snehovou guľou,“
vyskúšali si šikovné prsty pri namotávaní cukríkov,
chytanie snehových gúľ do čiapky, súboj Mikulášov a
stoličkový tanec.
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21 . október 201 7 – pre niekoho obyčajná sobota, pre
nás neobyčajný deň. Deň, keď sme privítali všetkých
priaznivcov školy. Boli sme zvedaví na vaše názory,
preto sme sa vybrali medzi vás a pýtali sa. Mediálne
krúžky v tento deň spojili sily a výsledkom sú tieto
zaujímavé odpovede.

1 . Ako sa vám páči v našej škole?
 páči sa mi tu, ale teraz po rokoch ešte viac
 je veľmi pekná, nádherná, krásna
 je tu veľmi pekne
 sme veľmi spokojní so všetkým
 v tejto škole sa mi páči úplne všetko
 poznám to tu, keby som bola dieťa, chcela by som sa
vrátiť
 dnešný deň je veľmi pekný
 páči sa mi, že je škola rôznorodá

2. Už ste niekedy boli na našom DOD?
 áno, chodím pravidelne
 tento rok druhýkrát
 zatiaľ nie

3. Navštevovali ste našu školu? Ak áno, čo sa v nej
všetko zmenilo?
 nie, ale pracovala som tu
 škola je celkom vynovená
 túto práve nie, ale poznám školu v parku

 žiaci vyrástli, to je zmena
 niektoré triedy sú prerobené na učebne, keď som
chodila do školy ja, neboli multimediálne učebne, triedy
sa zmenili tiež, technické vybavenie školy kráča s dobou
 všetko je vymaľované odkedy som preč, som tu po
troch rokoch, páči sa mi to tu, staré spomienky sa
vracajú, pekné spomienky
 som bývalá žiačka a mám príjemné spomienky, veľa
vecí sa tu zmenilo, zmodernizovalo, a to je na tom
najlepšie
 veľa vecí, nové učebne, výpočtová technika, celkový
dojem zo školy sa zmenil, super to tu máte
 nič sa nezmenilo, všetko je super, ale ja som nedávno
opustil túto školu a možno viac zmien uvidím o dva či tri
roky

4. Čo by ste chceli ešte vidieť?
 videl som už všetko
 chcela by som vidieť ako žiaci pracujú, čo ste sa
naučili, ako viete reprezentovať školu
 sme zvedaví na program

5. Navštevuje vaše dieťa našu školu? Ste spokojný/á
so vzdelávaním vášho dieťaťa v našej škole?
 áno, vnuk a deti už nie, deti navštevovali starú školu
 ešte nie, ale až o rok pôjde do MŠ
 spokojnosť jednoznačne

6. Chodí vaše dieťa do školy rado?
 áno, rado
 povedala by som, že až príliš

7. Čo sa vám na škole, ktorú navštevuje vaše dieťa,
najviac páči?
 kolektív, prístup učiteľov
 momentálne sa mi páči veľa tvorivých dielní, zaujímavé
krúžky
 je veľmi dobre materiálne vybavená, je to skvelé

Milí rodičia, ďakujeme vám za vaše postrehy,
o ktoré ste sa s nami ochotne podelili .
Dúfame, že k nám zavítate aj v budúcnosti,
aby ste videli, ako sa nám darí, a že sme v
škole naozaj spokojní. Odmenou sú pre nás
tieto riadky, ktoré sa veľmi dobre čítajú,
budeme pracovať na tom, aby sme sa o rok
mohli pochváliť ešte viac. Ďakujeme!! !
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DOD 201 7 v obrazoch - FOTO: Dominik Hruščák (7.A)
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Čo je to?

Hore a či dolu,
chodia stále spolu,

nové a či staré,
chodia stále v páre.

Vpredu, vzadu
všetko zočí,

na chvoste má ďalšie oči.

Dlhý chobot,
veľké uši

pohybuje sa po buši.

Neje a nepije,
bez farbičiek maľuje.

Žujem, žujem od rána.
Požul by som barana.

Ale ty sa nedáš požuť,
čo by ťa žul celú noc,

od večera do rána.

Kto má uši a nepočuje?

Vedeli ste?
Veľkí bieli žraloci sú síce obávaní predátori oceánov, ale na
svoju korisť vedia aj trpezlivo čakať. Môžu plávať bez jedla
až tri mesiace.

Chobotnice obrie majú okrem dlhých chápadiel aj najväčšie
oči zo všetkých známych zvierat na planéte.

Pri odlete z jaskyne netopiere vždy odbočia vľavo, všimli ste
si ako vylieta z úkrytu vo filme Batman?

Kolibríky patria medzi vzdušných akrobatov. Sú to totiž
jediné vtáky, ktoré vedia letieť aj dozadu.

Vážka si na svete veľa neužije, má životnosť len 24 hodín.

Pracovitá včela musí navštíviť až 4000 kvetín, aby získala
jednu polievkovú lyžicu medu. Ale pozor, včely zabijú viac
ľudí na svete ako všetky jedovaté hady dokopy.

Gepard je najrýchlejšie bežiaci tvor na planéte, aj preto je
zaujímavé, že ako jediná mačka nemôže zatiahnuť pazúry.

Modlivka je známa najmä preto, že požiera samčeka,
odteraz budete vedieť aj to, že má len jedno ucho.

Žirafa si dokáže čistiť uši vlastným jazykom. Najvyššie zviera
takmer celý život stojí, asi preto žirafa spí zvyčajne len 10
minút až 2 hodiny denne. Žirafy dokážu zabiť leva jediným
kopancom. Nemajú hlasivky.

Na menej ako 3 km2 dažďového pralesa žije viac druhov
motýľov než v celej Severnej Amerike.

Jediné dve zvieratá, ktoré vidia za seba bez toho, aby otočili
hlavu, sú králik a papagáj.

Hroch môže na krátke trate bežať rýchlejšie ako človek (viac
ako 30 km za hodinu).

Jazyk veľryby váži viac ako priemerný slon a srdce viac ako
osobné auto. Veľryby majú vyvinutý systém globálnej
komunikačnej siete a dokážu sa dorozumievať na
vzdialenosť do okruhu až 10 000 kilometrov.

Veľký roj kobyliek môže zjesť až 80 000 ton kukurice za deň.

Otázkou nie je,
či byť alebo nebyť

na sociálnych sieťach.
Otázkou je,

ako dobre zvládame
sociálne siete
Erik Qualman

Byť slávny
na sociálnych sieťach

je ako byť bohatý v hre
Monopoly.
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Pohni rozumom

Odoberte 2 zápalky tak,
aby zostali iba 2 štvorce

Premiestni 4 zápalky tak,
aby ste dostali 6 rovnostranných
trojuholníkov rovnakej veľkosti.

Premiestni 4 zápalky tak,
aby ste dostali 6 rovnostranných
trojuholníkov rovnakej veľkosti.

Nájdi ovcu, pandu, mačku
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ZAUJÍMALO NÁS

Nina Fedorová, 5.B

Alexandra
Salayová, 7.A

Matej Repka, 7.A
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Testovanie pohybovej zdatnosti žiakov
V mesiaci september sa u žiakov 1. a 5. ročníka
uskutočnilo vstupné testovanie všeobecnej pohybovej
zdatnosti. Celkovo sa testovania zúčastnilo 33 žiakov.
Žiaci boli testovaní päťbodovou stupnicou z týchto
motorických testov:
Skok do diaľky z miesta znožmo
Sed – ľah
Výdrž v zhybe
Člnkový beh 10x5 m
Viacstupňový člnkový beh na 20 m

Najlepšie výsledky za 5. ročník dosiahli:
Skok do diaľky z miesta znožmo
Lucia Spišáková, Nina Fedorová, Daniela Lešňanská
Dávid Kešeľ, Miroslav Popovič, Daniel Horňak

Sed – ľah za 30 sek
Lucia Spišáková, Tamara Baňasová, Michaela
Antonyová
Miroslav Popovič, František Čičák, Daniel Horňák

Výdrž vo flexii v zhybe
Lucia Spišáková, Nina Fedorová, Daniela Lešňanská
Daniel Horňak, Miroslav Popovič, Samuel Varga

Člnkový beh 1 0x5 m
Lucia Spišáková, Daniela Lešňanská, Nina Fedorová
Daniel Horňak, Samuel Varga, Samuel Sabovčík

Viacstupňový člnkový beh na 20 m
Lucia Spišáková, Nina Fedorová, Daniela Lešňanská
Samuel Tancoš, Daniel Horňak, Štefan Marič

Florbalový turnaj
19. októbra 2017 sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili 1.

florbalového turnaja vo Veľkých Kapušanoch, ktorý sa
uskutočnil v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy.“
Turnaj prebiehal v rámci piatich základných škôl v
priestoroch telocvične CVČ. Žiaci odohrali štyri zápasy,
počas ktorých získali 3 výhry (spolu 19 bodov). Žiakom
sa turnaj veľmi páčil a tešia sa na ďalšie stretnutie.

Turnaj v minifutbale
6. decembra 2017 sa v priestoroch telocvične školy
uskutočnil turnaj v minifutbale o putovný pohár riaditeľa
školy. Turnaj prebiehal v dvoch kategóriách:
 žiaci 5. 6. ročníka
 žiaci 7. 9. ročníka
Umiestnenie žiakov:
V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnili žiaci 5. ročníka,
na 2. mieste žiaci 6. ročníka.
V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnili žiaci 7. ročníka,
na 2. mieste žiaci 9. ročníka. Žiaci 8. ročníka prehrali
zápas kontumačne.
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V samoobsluhe tlačí mladý otec
vozík s potravinami a vrieskajúcim
dieťaťom. Muž takmer nežne
opakuje:
„No tak, Albert, zachovaj pokoj.
Žiadne scény. Upokoj sa!“
Nakloní sa k nemu nejaká
pedagogická odborníčka a s
uznaním hovorí:
„To je dobre, že s tým dieťaťom
rozprávate ako s dospelým. Takto z
Alberta vyrastie sebavedomý a
vyrovnaný človek.“
Otec na to hovorí:
„Pani, mýlite sa. Ja som Albert!“

Vnučka Evka sa vrátila domov zo
sánkovačky a chcela sa hneď pustiť
do jedenia.
„A čo tak najprv umyť si ruky od
bacilov?“ upozornil som ju.
„Mne sa na ruky nedostali bacily,“
bránila sa Evka, „lebo som pri
sánkovaní mala na nich celý čas
rukavice.“

„Mami, vieš koľko náplne je v
zubnej paste?”
„Nie, neviem.”
„Vidíš, ja to viem. Od sedačky až po
televízor.”

časopis pre žiakov i rodičov
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RRee llaa xx
Babka číta rozprávku neposlušnej
vnučke:
„Keď budeš zlá, zožerie ťa vlk ako
Červenú čiapočku!“
„Ale nezabúdaj, koho zožral
prvého!“ uštipačne doloží vnučka.

Starý otec sa pýta vnuka:
„Janko, ako ďaleko si s tou
angličtinou?“
„No, zatiaľ viem povedať iba dobrý
deň, ďakujem a prosím.“
„To je výborné! Veď doteraz si to
nevedel ani po slovensky.“

„Chlapče, býva tu pán Štajner?“
pýta sa dedko.
„Býva, ale až na dvanástom
poschodí. Ja vás tam zavediem.“
„Ty si zlatý.“
Keď vyjdú konečne pešo hore, lebo
výťah nejde, chlapec povie:
„Tak, tu je to. Ale ak sa chcete s ním
rozprávať, sedí na lavičke pred
domom.“

„Dedko, a kde sú v zime muchy?“
„To veru neviem, vnúčik, ale bol by
som rád, keby tam boli aj v lete.“

„Žijú sardinky v mori?“
„A ako trafia do konzervy?“

PREDTÝM A TERAZ
Ocko, pomôžeš mi?
Moje autíčko
potrebuje
nové baterky!

Synček, pomôžeš mi? Môj PC
sa nechce synchronizovať s

tabletom!




