
22001177//22001188
MMÁÁJJ 22001188
rrooččnnííkk XXVV
čč íí ss lloo 22

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

Ja na tomám!Ja todokážem, preto ...
• píšem

•maľujem

•kreslím

•vymýšľam

Jednoducho
tvorím!

Literárna a výtvarná tvorba

žiakovnašejškoly

PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
šš tt vv rr ťť rrooččnnííkk pprree žž ii aakkoovv ii rroodd iiččoovv

VVyyddáávvaa::
ZZŠŠ ss MMŠŠ PPaavv lloovvccee nnaadd UUhhoomm
ŠŠkkoo ll sskkáá 33

EEmmaaii ll ::
ppaavv lloovvsskkyy..sskkoo llaakk@@ggmmaaii ll .. ccoomm

wwwwww..zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk
wwwwww.. ffaacceebbooookk ..ccoomm//zzssppaavv lloovvcceeuuhh

CCooppyyrr iigghhtt ©© PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
22001188



časopis pre žiakov i rodičov

Pavlovský školák 2017/20182

VVyyttvvoo rrii ll ii ssmm ee



časopis pre žiakov i rodičov

Niečo medzi letom a jarou
Konečne už je teplejšie počasie. Snáď každý z nás má
radšej teplo ako zimu. Vonku je príjemne, už nemusíme
nosiť to hrubé teplé oblečenie a obuv. Žiadne čiapky,
šály a rukavice. Príjemne svieti slnko do tváre každému
z nás. Teplé lúče hrejú každého z nás až vnútri. Ten
dobrý pocit, že tá chladná zima už prešla a príde len
príjemné teplo. Vonku sa prebúdza život. Všade počuť
spev vtáčikov, poletujú motýle a zvieratá sa prebúdzajú
po zime. Ľudia vychádzajú vonku a venujú sa svojim
obľúbeným aktivitám. Rodičia berú svoje deti na čerstvý
vzduch po dlhej chladnej zime, aby sa pohrali na svojich
obľúbených, už nie zasnežených ihriskách. Stromy už
nemajú holé konáre, ale začínajú kvitnúť. Lesy a parky
žiaria zeleňou a farbami kvitnúcich kvetov. Vonku cítiť tú
krásnu sviežu vôňu jari a pomaly prichádzajúceho leta.

Miroslava Gajdošová, 9.A

Kvetinová vôňa
Jedného dňa sa trpaslíci rozhodli, že dajú hlavy dokopy
a postavia kvetinárstvo. Šikulka mala kvety polievať.
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Silák mal čerpať vodu. Katka mala kvetom spievať.
Všetko išlo ako po masle, až kým neprišli na ich plán zlí
obri. Nenávideli totiž kvety a vôňa tých kvetov sa šírila
až k ich dedinke. Zlí obri nevedeli ako tomu zabrániť,
pretože dali sľub starému majstrovi, že trpaslíkom už
nebudú ubližovať. Každý trpaslík vedel čo má robiť,
starý majster im rozdelil robotu na jar.
„Jar už prichádza!“ zakričala Šikulka. Starý majster dal
príkaz svojim poddaným, aby sa pustili do práce. Zlí obri
to už nemohli vydržať a zavolali si starého majstra.
Chceli sa ho zbaviť, vedeli, že bez neho dedinka
trpaslíkov nebude mať síl a ani rozum, čo a ako ďalej.
Starý majster bol veľmi chytrý a celá trpasličia dedinka
ho poslúchala. Zlí obri sa s tým museli zmieriť. Kvety
rástli a celá trpasličia dedinka rozvoniavala. Zlým obrom
nič neostalo, iba si zvyknúť na tú vôňu. Starý majster žil
so svojimi trpaslíkmi. Všetci obri sa rozutekali a trpaslíci
si boli istí, že to bolo kvôli tým kvetom. Dedinka
pokračovala so starým majstrom a žili šťastne.

Marek Gombár, 7.A

Narodeninové prekvapenie
Terka sa zobudila do krásneho rána. Pozrie sa do
kalendára a uvidí tam dátum 19. máj. To je dátum jej
narodenín. S radosťou vyskočila z postele. Rozbehla sa
k mamke a veselo jej povedala:
 Dobré ráno, vieš, čo je dnes za deň?
 Dobré ráno, Terka, áno viem, dnes máš narodeniny.
Terka si urobila raňajky, išla sa umyť, prezliecť a učesať.
Ide na dvor a robí si z púpav veniec, ktorý odniesla
mamke.
 To je pre teba! Veselo vykukla Terka a jej mamka si ho
dala na hlavu.
 Je nádherný, aj ja mám pre teba darček, počkaj, idem
ti ho doniesť.
Terka sa už nemohla dočkať. Mamka dala pred Terku
veľkú škatuľu. Terka ju otvorila a zo škatule na ňu
pozeralo roztomilé maličké šteniatko, malo čiernohnedú
farbu. Terka sa od radosti rozplakala. Psíka pomenovala
Lilly. Terka objala mamku a išla sa hrať s Lilly. Zobrala
na dvor Lilly a hladkala ju. Terka hodila Lilly loptičku,
Lilly sa rozbehla za loptičkou, ale nechcela ju dať Terke.
Naháňali sa po dvore. Na druhý deň bola oslava, na
ktorú prišli babka, dedko, krstná, krstný, teta, ujo. Aj od
nich dostala darčeky, od babky tričko, od dedka nový
mobil, od krstnej tašku a peračník, od krstného bicykel,
od tety dostala kozmetiku a obojok pre Lilly a od uja
dostala náhrdelník a vodítko pre Lilly. To bolo radosti.

Hanka Moščáková, 5.B
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AKO ASI VZNIKLI ERBY

NAŠICH OBCÍ?

● ● ● V dedine pri rieke Uh bolo rušno, všetci sa
sťažovali na čudné zvieracie zvuky, ktoré vychádzali z
lesa. Richtár poslal skupinu dobrovoľných mužov, aby
sa šli pozrieť do lesa. Skupina mužov sa bála, ale
nakoniec nazbierali odvahu a rozbehli sa do lesa. Dlho
sa z lesa nevracali, napokon vyšli z lesa s lovcom
Pavlom, ktorý niesol vrece s mäsom.
Richtár sa začal vypytovať na tie čudné zvuky. Pavol
hneď vysvetľoval, že to chystal mäso preňho. Keďže bol
richtár lakomý, chcel sa s ním dohodnúť. Ak mu nechá
všetko mäso, tak mu splní jedno želanie. Pavol rozumne
premýšľal a povedal, že chce, aby sa táto dedina volala
po ňom. Richtár teda nazval obec Pavlovcami.

Sarah Popíková, 5.B

● ● ● V dávnej dobe žilo v Pavlovciach viacero
zámožných rodín. Tieto rodiny chovali doma pávy, lebo
verili, že pávy sú strážcovia rodinného majetku. Niektoré
rodiny mali aj desiatky pávov. Jedného dňa sa v dedine
stalo nešťastie. Deti sa hrali na lúke a pri hre sa stratilo
trojročné dievčatko. Celá dedina sa spojila a začali
hľadať dievčatko. No márne. Asi po dvoch hodinách
hľadania začuli ako páv veľmi škrieka. Išli za jeho
hlasom až k rieke Uh. Tam zbadali stratené dievčatko.
Dievčatko bolo vo vode, chlapi neváhali, skočili do vody
a dievčatko vytiahli. Páv sa dočkal vďaky, veď práve on
zachránil dievčatko. Ľudia z dediny sa rozhodli, že páv
je nielen strážcom ich majetku, ale aj záchrancom
života. Páv symbolizuje dedinu dodnes, ľudia veria, že
im prináša šťastie a aj vždy bude.

Hanka Moščáková, 5.B

● ● ● Raz v jednej obci, ktorá nemala ani názov, žili
úplne obyčajní ľudia, až na jednu rodinu. Tá jedna
rodina bola kráľovská rodina. Žil tam kráľ Pavol,
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kráľovná Nina a mali troch synov. Každý v tej obci
choval pávy, okrem kráľovskej rodiny, tá nemala pávy v
obľube. V jeden deň kráľ navrhol, že dedina už
potrebuje nejaký názov. Pýtal sa svojich synov, čo by
navrhli. Všetci uvažovali, ale na žiadny vhodný názov
neprišli.
Kráľ preto navrhol: „Opýtajme sa ľudí v dedine!“
„Ale to nie je zlý nápad!“ odpovedali nadšene.
Hneď na druhý deň šiel Pavol do dediny a pýtal sa, ako
by chceli nazvať svoju obec. Ľudia vymýšľali a
vymýšľali, ale žiadny návrh sa kráľovi nepozdával.
Už to chcel vzdať, keď jeden chlapec vykríkol: „A keby
sa obec volala Pavlovce, pán kráľ? Veď skoro všetci
máme doma pávy.“
Kráľovi sa to veľmi nepáčilo, veď on pávy nemal rád.
Odmietol to a povedal: „Ja nechcem, aby sa táto dedina
volala podľa nejakých zvierat.“ Všetkým sa názov páčil,
ale kráľa museli počúvať. Len čo kráľ prišiel domov,
vypytovali sa ho, či vybral nejaký názov. Keď im povedal
o nápade malého chlapčeka, zháčili sa: „Len to nie!“
Bolo ďalšie ráno a kráľovná rozmýšľala a povedala si:
„Pavlovce....Pavol....Veď to je úžasné!“ Bežala ku kráľovi
a k synom a povedala im, že ten nápad s názvom obce
nie je až taký zlý.
Kráľ bol prekvapený: „Ako to, že som na to neprišiel
sám?! Veď to je skvelé!!!“
Všetci sa tešili z nového názvu. Kráľ chlapca bohato
odmenil za výborný nápad. A tak dodnes sa naša malá,
ale krásna obec volá Pavlovce nad Uhom.

Michaela Antonyová, 5.B

● ● ● Stalo sa to presne v roku 1765, keď vznikla táto
maličká dedinka. Jedného dňa sa tu prisťahoval
statočný chlap. Prišiel na koni, volal sa Matej.
Nasťahoval sa do pekného domu. Jeho kôň bol biely so
zlatou hrivou a zlatými kopytami. Matej bol na
prechádzke, všimol si, že pekná dedinka nemá ani
meno, ani erb, ktorý by ju symbolizoval. Zdalo sa mu
čudné, že ľudia nemajú nijaký nápad. Jeho koňa mu
závidel Juraj, ktorý sa rozhodol, že mu ho vezme. Koník
však chradol a pobral sa z tohto sveta. Juraj ho
pochoval v hore a na hrob zasadil strom. Darmo ho
Matej hľadal a smútil za ním, nikdy ho nenašiel. Na
vysokej hore vyrástol strom so zlatými listami. Matej
pochopil, namaľoval obrázok, na ktorom bol jeho
milovaný biely kôň so zlatou hrivou a zlatými kopytami,
bol pod stromom so zlatými listami. Keď ľudia uvideli
Matejov obrázok, povedali si: „Toto bude náš erb!“

Nina Fedorová, 5.B
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● ● ● Raz v zime utiekli všetkým obyvateľom osady
všetky kone. Keď sa zobudili a chceli kone napojiť, tak
zistili, že ich niet. Celý deň ich hľadali, pokračovali aj na
druhý. Mládenec z osady sedel pod stromom, jedol
chlieb so slaninou, zrazu začul, ako naňho niekto volá.
Bol to starček, ktorý nevládal k nemu prísť, preto naňho
volal. Starček bol hladný, poprosil ho o jedlo, aby sa
trošku posilnil. Mládenec sa s ním rozdelil o to málo, čo
mal. Starček poďakoval a povedal, že stratené kone sú
v jednom stratenom zámku, ktorý je neďaleko osady, ale
potrebuje kľúč. Ten kľúč je zakopaný pod nimi, po tých
slovách starček zmizol. Mládenec začal kopať, už
strácal nádej a chuť, no nakoniec našiel kľúč. Bol zlatý.
Pomohol im odomknúť tajné dvere zámku, kde našiel
všetky stratené kone. Všetkým urobil radosť. Tú osadu
pomenovali Vysoká nad Uhom, podľa rieky Uh. V ich
erbe našiel miesto stratený kôň, ktorý napokon priniesol
všetkým radosť.

Samuel Varga, 5.B

KEĎ OSLOVÍ HISTÓRIA
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NAŠICH DEVÄŤROKOV

V ŠKOLE
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Mojich deväť rokov v škole bolo a je zatiaľ super. Každý
jeden ročník bol svojím spôsobom zaujímavý. Tak asi
pôjdem po poradí. V prvom ročníku som bola celkom
vystrašená zo všetkých nových vecí. Ale pani učiteľka
Belánová sa postarala o to, aby sme sa cítili ako
„doma.“ Z druhého ročníka si nepamätám nič
mimoriadne. Možno to boli aj bitky chlapcov a navretá
žila na krku triednej učiteľky. Štvrtý ročník, to bol taký
oddych. Väčšina sa dobre učila, zaujímavé predmety, čo
dodať. Z pohľadu štvrtáčky sa udiala ešte jedna smiešna
príhoda, keď si spolužiak Ľubo kúpil vodu, ráno ju položil
trocha silnejšie na lavicu a tá v momente vyprskla na
plafón. Celú hodinu na neho kvapkali kvapky sladkej
vody z plafóna. V triede 4.A sme mali vlastnú farmu.
Spolužiaci Matej, Denis a ja sme podonášali z domu
figúrky domácich zvierat a vrchnáky z fliaš. Z nich sme
spravili ohrady a poukladali figúrky. Pre nás ako
štvrtákov to bola zábava. Ďalšia zo spomienok bolo
piatkové upratovanie triedy. Ponachádzali sme rôzne
straty a nálezy. Tiež sme aj povysávali koberec, poliali
kvety, asi aj utreli prach a možno aj okná, keď sa chcelo.
Takéto upratovanie nám vydržalo iba vo štvrtom, ale tiež
sme sa chceli uliať z ŠKD. Piaty ročník bol tiež
začiatkom očakávaní, lebo sme prešli na 2. stupeň,
nové predmety a učitelia. A práve v piatom ročníku som
stretla pani učiteľka, pred ktorou sa mi aj trochu triasli
kolená. Táto pani učiteľka učila matematiku, mňa iba
cvičenia z matematiky. Ja som matematiku v láske
nemala a ani nemám doteraz, nebola som v nej
bohvieako dobrá, ale snažila som sa nebyť za hlúpu. No
ale v deviatom ročníku som si túto pani učiteľku obľúbila.
V ôsmom ročníku sa z 8.A a z 8.B stala jedna trieda.
Hodiny s pánom učiteľom (triednym) boli rôzne, plné
zábavy, ale aj kriku či poznámok, skúšania z matematiky
či fyziky. Teraz mi ostáva úspešne absolvovať deviaty
ročník a správne vykročiť do prvého ročníka na strednej.
V deviatom ročníku je to iné ako v ostatných ročníkoch.
Všetci tí mladší majú pred nami rešpekt. Navyše máme
asi najlepšieho triedneho učiteľa.

Terézia KišKováčová, 9.A
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Škola, na ktorú budem spomínať
Základná škola Pavlovce nad Uhom. Škola, na ktorú
nezabudnem asi nikdy. Pýtate sa prečo? No v prvom
rade je to kvôli výborným spolužiakom, učiteľom, ale aj
iným zamestnancom školy. Potom to je určite kvôli
výborným zážitkom zapríčinených práve týmito ľuďmi.
Ako napríklad deň, keď sme mali písať Testovanie 9.
Bol krásny slnečný deň a všetko naznačovalo, že to
bude deň ako každý iný. Až na jednu vec. Dnes sme
mali písať všetkými deviatakmi obávané Testovanie 9.
Keď sme sa ráno všetci ako nervózna hladná svorka
vlkov stretli v našej triede, začalo to. Učiteľka po nás
prišla, aby nás odviedla do našej "oddychovej
miestnosti," ktorou bola vlastne učebňa výtvarnej
výchovy. Keď sme si tam zložili všetky naše veci,
psychicky sme sa pripravili a vtedy to začalo. Ako prvý
sme písali test z matematiky. Keď sme vošli do
miestnosti, kde sa to celé malo odohrať, všetky
počítače už boli pripravené na nás, no my na ne stále
nie. Keď sme sa všetci usadili na naše miesta, ktoré
boli vopred pripravené, a tým nemyslím, že sme sa v
triede dohodli ako všetci budeme sedieť. Učitelia
konajúci dozor naše mená napísali na malé kúsky
papiera a rozmiestnili ich strategicky tak, aby nikto
nebol či už vo výhode alebo v nevýhode. Počkali sme
do stanoveného času, kedy sa mal začať štart
serverov, naťukali sme naše prihlasovacie údaje
zložené s mena a hesla, a mohlo sa to celé začať.
Keďže matematika je oproti slovenčine moja silnejšia
stránka, bál som sa jej menej. Samozrejme, že som
mal strach, ale po prvej desiatke úloh zo mňa začal
strach pomaly opadať. Školský internet zrazu prestával
zvládať naše testovanie. Neustále vyhadzovanie bolo
pre niektorých mojich kamarátov najväčší rušivý
element. Ja, ako veľký šťastlivec, som nebol zo
serverov vyhodený ani raz, takže som tento test
ukončil bez najmenšieho vyrušenia. A prišlo to pomaly,
ale isto. Koniec testu a to kliknutie na ikonku ukončiť
test. Pozrel som na kamaráta, ktorý sedel po mojej
ľavici, pozrel som sa na jeho monitor a urobil som to.
Stlačil som tlačidlo ukončiť test. V tej chvíli som
nevedel, čo mám čakať. Eufória a nával radosti sa
dostavil, až keď mi na obrazovke vyskočil môj
výsledok – 90%. Takže sme mali za sebou test, na
ktorý som sa tešil viac a pred nami test, ktorého som
sa dosť bál. No po predchádzajúcom výborne
napísanom teste som mal oveľa menej stresu. Po 15
minútovej prestávke sme sa vrátili do TEJ miestnosti.
Počítače už znova na nás čakali tak ako predtým. No
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strach, ktorý som pociťoval na prvom teste, už bol silne
potláčaný mojím úspechom z prvého testu. Zasa sme
chvíľu počkali, naťukali naše prihlasovacie údaje, vlastne
všetko takisto ako pred prvým testom. No práve sa predo
mnou objavil test zo slovenčiny. Ten, ktorého som sa
obával viac. Začali sme písať. Čítal a písal som stále ďalej
a ďalej, až kým som si začínal uvedomovať, že som sa
obával viacmenej zbytočne. Otázky už nevyzerali tak
strašidelne a vo mne ešte stále bola eufória z dobre
napísanej matematiky. Po dvadsiatich piatich otázkach
som znova klikol na to tlačidlo ukončiť test a bol som milo
prekvapený, keď mi na obrazovke vyskočilo číslo 92%.
Najväčšia radosť bola v tom, že som išiel na strednú školu
bez prijímacích skúšok. V ten deň som na seba bol vážne
hrdý.

Denis Oros, 9.A
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Ako sa postupne končili prázdniny a prichádzala škola,
tým viac vo mne rástla nervozita čo sa bude diať. A
zrazu prišiel ten dátum, deň a mal začať môj prvý ročník
základnej školy. Ráno, keď som sa prebudila, ani som si
neuvedomila, že keď vojdem do triedy, nebudem nikoho
poznať. Poznala som len pár žiakov zo škôlky. Ten deň
ubehol veľmi rýchlo, ale bol super a pokojne by som si
ho zopakovala a aj sa to stalo. Ubehol ten čas a ja som
si zvykla. Teraz už som deviatačka a končím základnú
školu. Spomienky mi ostanú na celý život.

Pavlína Tóthová, 9.A

Prečo jedlo nepatrí do koša?
Ľudia v mnohých krajinách sveta nemajú dať čo do úst
a my bez mihnutia oka vyhadzujeme jedlo do koša.
Moja otázka znie: Prečo je to tak? Priemerne vyhodíme
do koša pol kila jedla denne a takmer milión ton potravín
ročne iba na Slovensku. Svetové veľmoci zavádzajú
selektívnu ťažbu dreva, aby mali lesy čas na obnovu,
iné si za prioritu stanovili rozvoj obnoviteľných zdrojov.
Tieto príklady dokazujú svetový trend – chrániť životné
prostredie a brať si z prírody len to, čo človek potrebuje.
No napriek týmto príkladom berie ľudstvo oveľa viac a
stovky miliónov ton ročne končia na smetisku. A
podobne sa správa aj Slovensko. Ak potravinám vyprší
čas trvanlivosti, automaticky u nás putujú do koša. No
mnohé produkty sú vyrobené tak, že ich spotrebovanie
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je bezpečné aj po niekoľkých týždňoch. Napríklad také
tvrdé syry môžeme bezpečne konzumovať aj po
vypršaní ich dátumu spotreby. Ak syr je plesnivý na
vonkajšej strane, stačí ho jednoducho odkrojiť, čo platí
aj pre chlieb. Iné je to však s mäkkými syrmi, ktoré
môžu byť po strate čerstvosti napadnuté rôznymi
baktériami. Alebo napríklad také mlieko. Ak vám mlieko
skysne, ešte je v poriadku z neho spraviť palacinky.
Vajcia vydržia tri až päť týždňov. Dôležité je ale
skladovať ich na mieste s teplotou nižšou než 5 stupňov.
Potraviny ako nevarené cestoviny vydržia veľmi dlho,
keďže ich obal je uzatvorený hermeticky, tým pádom k
nim nemá vzduch žiadny prístup. A hlavne je rozdiel
medzi plesnivou a zvädnutou zeleninou. Taký šalát totiž
jednoducho oživíte v ľadovej vode. Prvým krokom k
menšiemu vyhadzovaniu jedla a potravín do koša by
malo byť spísanie si zoznamu jedál, ktoré sa chystáme
doma variť aspoň nasledujúci týždeň dopredu. Venujte v
obchode pozornosť potravinám, ktoré si vkladáte do
košíka. Venujte pozornosť hlavne týmto dvom
označeniam: MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ DO a
SPOTREBUJTE DO. Ak výrobku uplynie MINIMÁLNA
TRVANLIVOSŤ, týka sa kvality výrobku, čo znamená, že
už nemusí byť chuťou, textúrou alebo vôňou taký
kvalitný ako by mal, je však nepravdepodobné, že by
bol zdraviu škodlivý za predpokladu, že bol správne
skladovaný. Aby ostali potraviny čo najdlhšie čerstvé,
treba ich skladovať pri optimálnej teplote odporúčanej
výrobcom. Naopak SPOTREBUJTE DO sa týka
bezpečnosti výrobku, po tomto dátume by sa už výrobok
nemal konzumovať a nie je bezpečný pre zdravie. No k
vyhadzovaniu jedla dochádza často aj vtedy, keď
zvykneme variť veľké objemy potravín alebo množstvo
rôznych chodov. Skysnutú polievku po troch dňoch
alebo zoschnuté špagety už nikto nezje. No a v
neposlednom rade treba byť kreatívny. Ak viete, že
niektorú potravinu nebudete tak skoro jesť, zabaľte ju a
dajte ju do mrazničky. Pečivo tak nemusí chytiť pleseň a
skončiť v koši. A ak aj obschne, môžete si z neho
spraviť strúhanku. Kreatívna gazdinka okrem chleba vo
vajci určite pozná aj iný recept, do ktorého treba staršie
pečivo. Podobne ako napríklad mäso z polievky môžete
upiecť v rúre alebo z neho spraviť rizoto. Cestoviny,
ktoré zvýšili, možno zapiecť so syrom, mäsom alebo
šunkou na večeru a podobne.

Denis Oros, 9.A
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