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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Návšteva Hvezdárne v Michalovciach
26. januára 2018 sa žiaci 3.4. ročníka a elokovanej
triedy v Bajanoch zúčastnili návštevy Hvezdárne v
Michalovciach, ktorá pozostávala z dvoch častí. Prvú
časť absolvovali v prednáškovej miestnosti, kde RNDr.
Igor Parnahaj, PhD. premietol obrázky o Slnečnej
sústave a film o súhvezdiach. Po skončení sa presunuli
do pozorovacej miestnosti v hlavnej kupole, kde si
obzreli ďalekohľad. Žiaci si obohatili a prehĺbili
vedomosti a poznatky týkajúce sa Slnečnej sústavy.

Veselý karneval v materskej škole
Veselo bolo deťom v našej materskej škole, keď sa
zabávali na svojom maškarnom plese, ktorý sme nazvali
Veselý karneval. Deti sa zmenili na princezné, rytierov,
víly či spidermanov. Celé dopoludnie tancovali, súťažili,
pochutnávali si na sladkostiach. Najkrajšou odmenou
boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada a pekný
zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.

Karneval masiek
9. februára 2018 sa žiaci premenili na princezné, šašov,
kovbojov či rôzne iné rozprávkové bytosti. Spoločne si
zašantili na karnevale masiek. Mali pripravené rôzne hry
a aktivity. Všetci sa zabavili, zasúťažili a v závere boli
odmenení peknými cenami.

Návšteva galérie a knižnice v Michalovciach
15. februára 2018 sa žiaci 3.B, 4.A, 4.B a elokovanej
triedy v Bajanoch zúčastnili návštevy galérie a knižnice
v Michalovciach. V Zemplínskom osvetovom stredisku si
žiaci pozreli zaujímavé práce študentov strednej školy v
odbore grafika a reklama. V Zemplínskej knižnici G.
Zvonického si žiaci pozreli výstavu ilustrátorky Zuzany
Fuskovej pod názvom Slovensko – krajina plná
tajomstiev. Pútava bola beseda s vydavateľkou Lenkou
Šingovskou, obohatená o čítanie príbehov z kníh

Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2, z
ktorých pochádzajú ilustrácie.

Spoznávame Európu
21. februára 2018 sa pre žiakov 7. a 8. ročníka
uskutočnilo zábavné geografické odpoludnie pod
názvom Spoznávame Európu. Žiaci si hravou formou
otestovali svoje nadobudnuté vedomosti o Európe a
precvičili si zručnosti pri práci s mapou. Identifikovali
Európu medzi ostatnými svetadielmi, spájali geografické
pojmy, ktoré spolu súvisia, riešili tajničku, v
osemsmerovke hľadali európske rieky, z
poprehadzovaných slabík skladali názvy sopiek, na
slepej mape určovali hlavné mestá a v závere poskladali
Európu z jednotlivých štátov.

Hviezdoslavov Kubín
S krásou a odkazom umeleckej literatúry sa žiaci 1. a 2.
stupňa stretli na ďalšom ročníku školskej súťaže v
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 6. marca
2018 a 7. marca 2018. Žiaci a učitelia si z podujatia
odniesli nielen umelecký zážitok, ale tiež sa presvedčili
o tom, že pekné slová dokážu potešiť. Odborné poroty a
účastníkov podujatí svojím prednesom najviac zaujali
títo súťažiaci.

I . kategória – Poézia:
1. miesto: Paulína Sijartová (3.B)
2. miesto: Adrián Danacko (3.B) a Alexandra Baláková
(2. ročník)
3. miesto: Dávid Halajčík (2.B)
I . kategória – Próza
1. miesto: Denisa Mihaliková (4.B)

I I . kategória – Poézia:
1. miesto: Stanislava Arvayová (6.B)
2. miesto: Lívia Jurasová (6.A)
3. miesto: Hana Moščáková (5.B)
I I . kategória – Próza
1. miesto: Sarah Popíková (5.B)
2. miesto: Paulína Mašlejová (6.B), Ján Maťaš (6.B)
3. miesto: Tomáš Belák (6.B), Michaela Antonyová (5.B)

I I I . kategória – Poézia:
1. miesto: Matej Šeba (9.A)
I I I . kategória – Próza:
1. miesto: Terézia KišKováčová (9.A)
2. miesto: Táňa Matyiová (8.B)
3. miesto: Matej Repka (7.A)
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Ruské slovo
9. marca 2018 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona
uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Táto súťaž
sa teší veľkej obľube medzi žiakmi aj učiteľmi, o čom
svedčí každoročne sa zvyšujúci počet súťažiacich. V
prednese ruskej poézie, prózy, v speve a v divadelnej
dramatizácii spolu súťažilo 144 súťažiacich zo
základných a stredných škôl Košického kraja. Našu
školu sme mali zastúpenú v kategórii prednes prózy a
skupinový spev, kde žiaci 7. ročníka – Marek Gombár,
Antónia Lacková, Dominik Popík – obsadili 2. miesto.

Kačky Rapotačky
12. marca 2018 si mladší žiaci pozreli komický i poučný
príbeh o dvoch kačkách, ktoré cez svoju nevedomosť
odhaľujú pravdu o zdravom jedle a životnom štýle, o
ochrane prírody a jej kolobehu, o užitočnosti
výdobytkoch techniky, o separovaní odpadu a napokon
aj o skutočných ľudských hodnotách. Interaktívna
komická rozprávka je vtipná, poučná a aktuálna.

Všetci sme si rovní
13. marca 2018 bola akcia pod názvom Všetci sme si
rovní pre žiakov 7. ročníka. Žiaci si pozreli prezentáciu
na tému rasizmus, xenofóbia a tolerancia. Vylúštili
tajničku. V skupinách vypracovali pracovné listy
zamerané na rozdielnosť rás a spoločne pracovali na
aktivite zameranej na toleranciu voči iným.

Tvorivé dielne – Zvyky a tradície Veľkej noci
14. marca 2018 sa uskutočnila akcia Tvorivé dielne –
Zvyky a tradície Veľkej noci pre žiakov 1. až 4.ročníka,
ktorí vytvárali veľkonočné ozdoby a pozdravy. V úvode si
pripomenuli význam a tradície Veľkej noci. V programe
vystúpili s pesničkami dievčatá z krúžku Karička a žiaci
3.B s veľkonočnými básničkami a pesničkou. Na záver si
všetci pochutnali na koláčikoch, ktoré upiekli žiaci z
krúžku DOP.

Žime zdravo a hravo
15. marca 2018 prebehla v našej škole akcia na tému
Žime zdravo a hravo pre žiakov 5. a 6. ročníka. Žiaci si
pozreli krátku prezentáciu o správnej výžive. Vytvorili
obrázky z cestovín, kde si trošku zašportovali v boji o
lepidlo a zahrali si súťaž v čistení pomarančov a jabĺk o
najdlhšiu šupku.

Exkurzia do pekárne v Čiernom Poli
16. marca 2018 sa 81 žiakov I. stupňa zúčastnilo

exkurzie pekárne Kelpek v Čiernom Poli. Celou
pekárňou a s podrobným opisom činností, ktoré
vykonávali pekári, sprevádzal návštevníkov majiteľ
pekárne pán Ladislav Kelény. Žiaci videli postup vzniku
chleba – od miesenia, kysnutia, váženia, sádzania do
pece, vyberania z pece a krájanie. Zaujali ich aj rôzne
stroje na vaľkanie cesta a na výrobu rožkov. Celou
pekárňou sa šírila úžasná vôňa čerstvo pečených
koláčikov, ktoré sa piekli pre našich žiakov.

Matematický klokan a Klokanko
19. marca 2018 sa uskutočnila Medzinárodná súťaž pre
žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan.
Na 2. stupni sa tejto súťaže zúčastnilo päť žiakov 5.B
triedy, šesť žiakov 6.B triedy a dve žiačky 8.B triedy. Na
1. stupni sa súťaže Klokanko zúčastnilo 5 žiakov 1.
ročníka, 5 žiakov 2. ročníka, 1 žiačka 3. ročníka a 1 žiak
4. ročníka.

E-TESTOVANIE 9-201 8
Ako certifikačná škola sme aj tentokrát umožnili našim
žiakom testovať modernou elektronickou formou. Žiaci
takúto formu testovania uvítali a prácu v systéme eTest
zvládli. V spolupráci s Národným ústavom
certifikovaných meraní vzdelávania sme 21. marca 2018
zrealizovali ETESTOVANIE 92018. Žiaci v časovom
limite boli testovaní v predmetoch matematika a
slovenský jazyk a literatúra. Tieto záťažové skúšky v
podmienkach našej školy sme všetci zvládli a poznáme
už aj výsledky.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Zdobenie veľkonočných baránkov
V dňoch 19. a 20. marca 2018 si v rámci predmetu
náboženská výchova žiaci 5. a 6. ročníka zdobili svojich
veľkonočných baránkov. Touto aktivitou si hlbšie priblížili
duchovnú symboliku blížiacich sa sviatkov Veľkej noci.
Zároveň si tu žiaci mali možnosť vyskúšať cukrárenskú
techniku zdobenia z tzv. snehu z bielkov vajíčok. Každý
zo zúčastnených sa tak bude môcť na Veľkú noc doma
tešiť zo svojho vlastného veľkonočného baránka, ktorý
symbolicky poukazuje na Ježiša Krista ako Božieho
Baránka, ktorý svojou obetou za naše hriechy porazil
smrť a víťazne vstal z mŕtvych.

Pavlovský talent 201 8
21. marca 2018 po prvýkrát v rámci PK VYVHUVTSV
prebehlo podujatie pod názvom „Pavlovský talent 2018.“
Predstavilo sa 14 žiakov 1.4. ročníka. Žiaci nabrali
odvahu a predstavili sa ako tanečníci moderných,
ľudových a rómskych tancov, spievali moderné a ľudové
piesne. Všetci účinkujúci boli na záver ocenení, získali
titul „Pavlovský talent 2018“ a sladkú odmenu.

Deň vody
22. marca 2018 sa žiaci 5.9. ročníka stretli, aby
prostredníctvom environmentálnych aktivít oslávili

Svetový deň vody. Akcia sa niesla pod názvom „Vodné
plánovanie.“ Žiaci si pripomenuli význam vody pre život a
dôležitosť jej ochrany. Vymýšľali aká môže byť voda, na
čo potrebujeme vodu, riešili tajničku, hľadali skupenstvá
vody ukryté vo vetách. Skladali lodičky, zahrali si vodné
pexeso, hasili smäd pitím vody z pohárika cez slamku na
rýchlosť a prečerpávali vodu s nádobky polievkovými
lyžicami.

Noc s Andersenom
Už tradičnou obľúbenou akciou v závere marca je Noc s
Andersenom. Žiaci našej školy, v počte 72, sa zúčastnili
už 11. ročníka podujatia, ktoré je venované jednému z
najväčších svetových rozprávkarov  H.Ch. Andersenovi.
Počas večera a noci si žiaci užívali pestrý program, ktorý
bol rozdelený do troch blokov. Do prezentácie malých
javiskových foriem sa zapojili žiaci 5.,6. a 9. ročníka.
Podali výborné herecké výkony a zožali potlesk svojich
spolužiakov. Ďalšia časť večera bola venovaná
zábavným hrám a súťažiam. Zvíťazilo družstvo 2 na čele
s N. Fedorovou z 5.B, ktoré získalo 248 bodov. Krátko
pred večierkou si starší žiaci pozreli filmovú podobu
upravenej rozprávky. Podujatie sa nieslo v duchu
posolstva rozprávky Statočný cínový vojačik a potvrdilo,
že kde je dobrá vôľa, tam všetko dopadne dobre.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Nakupovať výhodne sa oplatí
28. marca 2018 sa pre žiakov 8. a 9. ročníka uskutočnilo
matematické popoludnie pod názvom „Nakupovať
výhodne sa oplatí,“ bolo zamerané na precvičenie a
upevnenie kompetencií 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 nákupe dovolenky. Osvojili si pojmy
spotrebiteľ, „fejk.“

Otvorené hodiny pre rodičov
V mesiaci marec boli otvorené hodiny pre rodičov a
priateľov školy. Žiaci prvého a druhého ročníka ukázali,
čo všetko sa už v škole naučili. Vyriešili niekoľko
zaujímavých úloh z matematiky, zo slovenského jazyka a
nedali sa zahanbiť ani v prvouke. O veľkom záujme
rodičov o takéto hodiny svedčí ich početná účasť.

Otvorená hodina pre predškolákov v
Bajanoch
28. marca 2018 sa v elokovanej triede Bajany
uskutočnila hodina pre deti z Materskej školy v
Bajanoch. Naši predškoláci navštívili školu počas tretej
hodiny, ktorá bola zameraná na predmety slovenský
jazyk, čítanie, matematika, hudobná výchova a výtvarná
výchova. Vypracovali si z jednotlivých predmetov vopred
pripravené pracovné listy. Predškoláci sa oboznámili s
tým, ako to funguje na vyučovacej hodine a čo všetko je
potrebné počas hodiny urobiť, ako sa pripraviť.

Nenič svoje múdre telo
10. apríla 2018 žiaci 4. ročníka pod vedením
koordinátorky Primárnej prevencie, Mgr. T. Kušnírovej,
pokračovali v čítaní knihy od C. Raynerovej Nenič svoje
múdre telo a besedovali na tému Chemikálie, drogy a
tvoje telo. Dozvedeli sa z nej, aké sú chemikálie a drogy
nebezpečné a ako vážne ničia ľudský organizmus,
škodia ľudskému zdraviu a zabíjajú milióny ľudí na svete.
Spoločne sa zhodli na tom, že dobrí priatelia a
voľnočasové aktivity sú pre ich život dôležitejšie ako
nejaké chemikálie a drogy.

Deň Zeme
23. apríla 2018 sa uskutočnila akcia pre žiakov druhého
stupňa venovaná Dňu Zeme. Jej cieľom bolo
pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré

sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň,
aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje
nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na
tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.
Žiaci prostredníctvom environmentálnych aktivít prejavili
svoje ekologické zmýšľanie, a tak vzdali úctu našej
Zemi. Riešili interaktívny kvíz, určovali toky energie od
zdroja až po elektrospotrebič a nakoniec vypracovali
zoznam rád a tipov, aby každý deň bol Dňom Zeme.

Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Butkovi
21. apríla 2018 sa konala spomienková slávnosť
venovaná jednému z hrdinov Malej vojny z marca 1939,
rodákovi z Pavloviec nad Uhom, poddôstojníkovi
Štefanovi Butkovi. Podujatie začalo položením vencov
na hroby vojakov a obetí Malej vojny (padlého desiatnika
Štefana Butku, umučeného Jána Mattu a padlého pilota
Gustava Pažického). Pokračovalo svätou omšou v
kostole v Pavlovciach nad Uhom za obete Malej vojny.
Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie pamätnej tabule v
centre obce pri pamätníku druhej svetovej vojne.
Podujatie organizovala Matica slovenská a obec
Pavlovce nad Uhom na 80. výročie viedenskej arbitráže
(1938) a začatia Malej vojny (1939).
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Príroda okolo nás – vedomostný kvíz
12. apríla 2018 sa žiaci ŠKD (1. oddelenie) zúčastnili
akcie Príroda okolo nás. V úvode akcie si žiaci pozreli
prezentáciu o význame lesov pre život človeka, v
prezentácii spoznávali vtáky našich lesov a lúk, lúštili
tajničku, spoznávali vtákov podľa ich spevu, zahrali sa
hru „Lezie ježko, lezie v lese.“ Vypracovali pracovný list k
téme ochrana životného prostredia, na základe indícií
spoznávali zvieratá našich lesov. V praktickej časti si
žiaci prezreli parožie daniela škvrnitého, lebky srnca a
líšky, hniezdo trasochvosta a sadrové odliatky zvieracích
stôp. V závere si zahrali hru „Hmatačka“ – úlohou žiakov
bolo hmatom určiť o akú prírodninu ide.

Slávik Slovenska 201 8
17. apríla 2018 bolo zorganizované školské kolo súťaže
Slávik Slovenska 2018. Súťažilo 18 žiakov 1.8. ročníka
v troch kategóriách, najprv v speve povinnej ľudovej
piesne a ľudovej piesne podľa vlastného výberu. Všetci
súťažiaci sa snažili spievať čo najlepšie, aby mala porota
ťažké rozhodovanie. Napokon sa porota rozhodla takto:

I . kategória
1. miesto: Elia Fedorová (1.B)
2. miesto: Alexandra Budišová (2.B) a Vanesa Čepliková
(3. ročník Bajany)
3. miesto: Juraj Juras (1.B)

I I .kategória
1. miesto: Katarína Hrešová (6.B)
2. miesto: Michaela Antonyová (5.B)
3. miesto: Lívia Jurasová (6.A)

I I I .kategória
1. miesto: Antónia Lacková (7.A)
2. miesto: Simona Pihuličová (8.A)

Deň Zeme
19. apríla 2018 mali žiaci pripravené aktivity ku Dňu
Zeme. V úvode si pozreli krátke videoukážky o triedení
materiálu na stránke www.kozmix.sk a separovali podľa
druhu materiálu. Svoju šikovnosť predviedli pri určovaní
ihličnatých a listnatých stromov. Formou ekohry o
životnom prostredí si nielen upevnili vedomosti, ale aj
nadobudli nové poznatky. V závere si vysadili rastlinky
do malých ekokvetináčov a vypracovali pracovné listy.

Poznaj a chráň
23. apríla 2018 sa v elokovanej triede Bajany uskutočnila
akcia Poznaj a chráň. Žiaci v tejto triede pracovali s
pracovnými listami. Ešte predtým si pozreli prezentáciu
„Lesy, naše pľúca.“ V nej sa žiaci oboznámili s rôznymi
druhmi drevín, ale i obyčajných rastlín, ktoré ľudia
poznajú ako bylinky. Druhá časť bola uskutočnená v
prírode. Prešli sa po lúkach v okolí obce a prezreli si
rastliny a dreviny, ktoré poznávali v prezentácii. Táto
akcia mala viacero významov. Jedným z nich bola
prechádzka na čerstvom vzduchu a tým druhým bolo
poznávanie drevín, krov a rastlín.

AMARO KHELIBEN 201 8
26. apríla 2018 naša škola zorganizovala 3. ročník
súťaže AMARO KHELIBEN  NAŠE TANCE. Do súťaže
sa prihlásilo 7 rómskych súborov z týchto škôl: ZŠ
Malčice, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ s MŠ
Trhovište, ZŠ s MŠ Žbince, Komunitné centrum Veľký
Šariš, Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom a ZŠ
Šamudovce. Výkony tanečníkov hodnotila porota v tomto
zložení: Mgr. Anna Komáriková, Mgr. Ján Ivan, Mgr. Eva
Varmeďová, Mgr. Anton Popovič, Zuzana Nováková,
Ladislav Tancoš. Naši žiaci obhájili 1. miesto.
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BESEDUJEME

Beseda s policajtkou
23. februára 2018 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila
beseda s policajtkou z ORPZ v Michalovciach, pani kpt.
Ing. Zuzanou Rozsypalovou, na tému kyberšikana. Žiaci
sa dozvedeli o formách a spôsoboch kyberšikany a boli
poučení ako jej predchádzať.

Kriminalita mládeže
23. februára 2018 sa konala beseda Kriminalita mládeže,
ktorej sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. O téme prednášala
policajtka ORPZ v Michalovciach, pani Rozsypalová.
Hlavným cieľom bolo oboznámiť žiakov – mladistvých s
kriminalitou, ktorú pácha mládež. Upozornila žiakov na
to, že už v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za
svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa
následne zodpovedať.

Beseda o knihe Tri prasiatka
21. marca 2018 sa uskutočnila beseda o knihe Tri
prasiatka. Bola určená pre žiakov prvého a druhého
ročníka. V úvode sa žiaci dozvedeli, prečo je marec
mesiacom kníh. Diskutovali o tom, kto má rád aké knihy
a o čom najradšej číta. Následne si spoločne prečítali
rozprávku a rozdelili sa do skupín. Žiaci v skupinách
postupne plnili úlohy v pracovných listoch, usporiadali
obrázky podľa priebehu príbehu a na interaktívnej tabuli
si mali možnosť poskladať puzzle s obrázkom troch
prasiatok.

Vtáctvo nášho regiónu
27. marca 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda s
ornitológom Ing. Matejom Repelom, PhD. na tému
Vtáctvo nášho regiónu. Žiaci si na dvoch vyučovacích
hodinách priblížili vtáky žijúce na našom území.
Oboznámili sa s chráneným vtáčím územím na
Senianskych rybníkoch a v Medzibodroží a tiež sa
dozvedeli, ako oni môžu pomôcť voľne žijúcim vtákom.

Beseda o knihe Trojruža
27. marca 2018 sa konala beseda o knihe Trojruža,
ktorej sa zúčastnili žiaci 3. ročníka a žiaci 2. oddelenia
ŠKD. Žiaci rozprávali o tom, že ľudové rozprávky v tejto
knihe zozbieral a napísal Pavol Dobšinský a celú knihu
ilustroval Ľudovít Fulla. Po zhliadnutí prezentácie žiaci
porozprávali obsah rovnomennej rozprávky Trojruža,

potom v skupinách súťažili v zostavovaní textu rozprávky
z častí textu ukrytých v zázračnom klobúku, vypracovali
pracovný list, súťažili vo viazaní ruží do trojruže a
nakoniec vyrábali kvety z drôtu.

Beseda s hasičmi
28. marca 2018 sa pre žiakov 4. a 5. ročníka uskutočnila
beseda s členmi hasičského zboru. V teoretickej časti sa
žiaci dozvedeli niečo o činnosti hasičov a nechýbala ani
ukážka ochranných odevov a pomôcok prvej pomoci pri
zásahu. V praktickej časti hasiči na školskom dvore
predviedli žiakom hasičskú techniku a vysvetlili ako
prebieha záchranná akcia.

Beseda s lesníkom
10. apríla 2018 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila
beseda pod názvom "Čaro lesa." Naše pozvanie prijal
lesník, pán Pavol Karniš, ktorý deťom porozprával o
význame lesa, o zvieratkách, o stromoch a plodoch,
ktoré môžeme v lese nájsť. Žiaci si pozreli zaujímavú
prezentáciu o lese, kládli pánovi lesníkovi otázky a hádali
hádanky o lesných plodoch a rastlinách.

Beseda o knihe Tri múdre kozliatka
17. apríla 2018 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila
beseda o prečítanej knihe Tri múdre kozliatka. V úvode
besedy si žiaci pripomenuli ako vzniká kniha a
oboznámili sa so spisovateľom Jozefom Cígerom
Hronským, autorom knihy. Spoločne si prečítali príbeh z
knihy Na záhradníckom remesle, dobre sa im povodilo,
zahrali hru otázky z klobúka a vyplnili pracovný list. Za
aktivitu dostal každý žiak omaľovanku, záložku do knihy
a sladkú odmenu.

Obchodovanie s ľuďmi
9. mája 2018 sa v spolupráci s Komunitným centrom v
Pavlovciach nad Uhom uskutočnila beseda
Obchodovanie s ľuďmi. Naši ôsmaci sa dozvedeli, že
obchodovanie s ľuďmi či novodobé otroctvo sú pojmy,
ktoré nepatria do histórie. V dnešnej dobe stačí, aby ste
naleteli podvodnej pracovnej ponuke falošnej webovej
stránky, inzerátu, agentúry či dokonca známeho z vášho
okolia a môže sa stať, že sa ocitnete bez dokladov,
možnosti komunikácie s okolím, bez peňazí. To v tom
lepšom prípade. Nezriedka však môže vycestovanie za
prácou v zahraničí dopadnúť oveľa horšie, takže
opatrnosti nie je nikdy dosť.
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Čo je to?

Prečo biele ovce viac
zožerú ako čierne?

Dennodenne kričí
a ľudia ho vždy počúvajú.

Na veži sedím,
nie som vták,

vo vrecku ležím,
tiki-tak.

Má väčší chvost
ako celé telo,

nikdy to zo stromu
nezletelo.

Studený hosť na strechu
nám búcha.

Nosím bremená veliké
takmer celý rok
cez velikú vodu,
ale sa od brodu
nehnem ani krok.

Akým kvetom kvitne
jablko?

Vedeli ste?
Ak by ste položili Saturn do vody, tak by plával.

Ak by ste položili kúsok Slnka o veľkosti špendlíkovej
hlavičky na Zem – umreli by ste, ak by ste od nej stáli do 145
km.

Iba 5% vesmíru je zložených z hmoty. 25% je temná hmota a
70% je skrytá energia.

Slnko je 400x väčšie ako Mesiac, ale je aj 400x ďalej, čiže na
oblohe vyzerajú podobne.

9099% normálnej hmoty vo vesmíre tvorí vodík.

Iba 55% Američanov vie, že Slnko je hviezda.

Spln je 9x žiarivejší ako polmesiac.

Každým rokom sa Mesiac vzďaľuje od Zeme o 3,8
centimetra.

Povrch Marsu je pokrytý hrdzou.

Existujú “túlavé planéty,” ktoré si len tak putujú vesmírom.
Nie sú pripútané k žiadnej hviezde.

Merkúr má extrémne výkyvy teplôt. Od 430°C počas dňa do
140°C počas noci.

Každých 18 dní sa zrodí v našej galaxií nová hviezda.

Venuša sa nenakláňa popritom ako obieha okolo Slnka. A
teda nemá žiadne ročné obdobia.

165 rokov trvá, kým Neptún obehne Slnko. Iba nedávno
dokončil prvé obehnutie od jeho objavenia v roku 1846.

Deň na planéte Merkúr je 2x dlhší ako jeho rok.

Astronauti sa môžu vrátiť z vesmíru až o 2 cm vyšší – kvôli
absencii gravitácie sa im predĺži chrbtica.

Pravdepodobnosť, že vás zabije vesmírne teleso pri páde z
vesmíru je 1 ku 5 miliardám.

Matej Repka
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Lev:
Dnes splatíte všetky svoje dlhy voči
ostatným ľuďom. Aj napriek vašej
agresívnosti budete k ľuďom prekvapivo
dobrý. Keď prídete zo školy domov zničený
a unavený, rodičia vás prekvapia novou
konzolou.

Panna:
V škole sa sústreďte na prácu, ktorú
vykonávate, aj napriek tomu, že sa vás
Vodnár bude pokúšať rozptyľovať.
Nenechajte so sebou zametať.

Váhy:
Váš život bude vyrovnaný. Kalkulujte len
podľa svojich reálnych možností, ak by ste
sa precenili, hrozí vám tvrdý pád. Smejte sa
na ostatných ľudí a oni sa budú usmievať aj
na vás.

Škorpión:
V škole sa vám bude dariť ako obyčajne. No
vo vašom súkromnom živote sa budete
musieť rozhodnúť medzi dvoma stránkami
vašej duše, buď strávite celý život za
počítačom alebo pôjdete von. Väčšina z vás
si vyberie prvú možnosť.

Strelec:
Nedôvera a nepochopenie môže človeka
veľmi zabolieť, preto sa tomu vyvarujte aj
sami vo svojich vzťahoch. Mrzelo by vás
niečo, čo neskôr už nebudete vedieť
napraviť. V škole nechajte osobné pocity
bokom.

Matej Šeba, 9.A

Horoskop na zvyšok
školského roka

Kozorožec:
V škole sa vám bude dariť iba polovične. To znamená samé trojky.
Písomky vám pôjdu už trocha lepšie, tak na štvorku. Vašu lásku vám
preberie Blíženec a skončite sám.

Vodnár:
Dajte si pozor na svoje myšlienky, lebo vám ich môže ukradnúť
akýkoľvek okoloidúci človek. Škola vám pôjde ako stále.

Ryby:
Bude sa vám diať veľa nedorozumení a trapasov. Ľuďom milými
trapasmi vyčaríte úsmev na tvári. Vám to nebude vadiť a posledný deň
v mesiaci bude váš najšťastnejší.

Baran:
Budete tvrdohlavý a nenecháte si skákať po hlave. Bude sa vám dariť,
podajte si športku, určite vyhráte, to hovoria hviezdy.

Býk:
Veľa ľudí naštvete a budete nepríjemný. Tá nepríjemnosť vám prinesie
šťastie, a keď sa to nesplní a budete na ľudí dobrý, nebudete mať
žiadne šťastie.

Blíženci:
Dnes sa radšej hádkam s niekym vyhnite, mohol by mať pravdu. Ako
stále, budete mať veľa šťastia a v škole sa vám bude dariť dobre. Tento
deň bude váš šťastný.

Rak:
Váš život sa obráti naruby. To znamená, že keď sa vám doteraz
nedarilo, tak sa vám dariť bude. A naopak. K šťastiu typu podania si
športky by som to neprirovnával, ale zase až také zlé to nebude.

Poznámka redakcie: Brať s rezervou! ! !
Nájdi rozdiely
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Základný lyžiarsky výcvik
Základný lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 28.
januára 2018 – 1. februára 2018 v lyžiarskom stredisku
SKICENTRUM STREDNICA, ktoré sa nachádza v
rázovitej podtatranskej obci Ždiar. Patrí medzi veľké
strediská v oblasti Vysokých Tatier a je jedinečné tým, že
po zakúpení lyžiarskeho lístka sa môžete rovno spustiť
na lyžiach dole svahom. Žiaci boli ubytovaní v
rekreačnom zariadení CROCUS – Kežmarské Žľaby.
Názov zariadenia bol odvodený od názvu kvetu Crocus,
ktorý je pre túto oblasť charakteristický v skorom jarnom
období. Osada Kežmarské Žľaby leží asi 4 km
severovýchodne od Tatranskej Lomnice, smerom na
Tatranskú Kotlinu a Ždiar. Vedúcou základného
lyžiarskeho výcviku a zároveň inštruktorkou bola pani
učiteľka Tomková, ďalším inštruktorom bol pán učiteľ
Hrabovský.

Školské kolo v gymnastickom štvorboji
19. februára 2018 a 20. februára 2018 sa v telocvični
našej školy uskutočnilo školské kolo Gymnastického
štvorboja, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky našej školy.
Súťažiaci sa predviedli v týchto disciplínach: akrobacia,
preskok, hrazda, dievčatá lavička, chlapci šplh a člnkový
beh.
Umiestnenie dievčat v kategórii A:
1. miesto: M. Štafurová
2. miesto: T. Vasiľová
3. miesto: P. Molnárová

Umiestnenie dievčat v kategórii B:
1. miesto: P. Mašlejová
2. miesto: L. Spišáková
3. miesto: S. Arvayová

Umiestnenie dievčat v kategórii C:
1. miesto: S. Pihuličová
2. miesto: S. Mašlejová
3. miesto: J. Bérešová

Umiestnenie chlapcov v kategórii A:
1. miesto: E. Popovič
2. miesto: O. Imrich
3. miesto: D. Halajčík

Umiestnenie chlapcov v kategórii B:
1. miesto: D. Mašlej
2. miesto: M. Popovič
3. miesto: D. Horňak

Umiestnenie chlapcov v kategórii C:
1. miesto: T. Belák
2. miesto: M. Spišák
3. miesto: K. Filip
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Okresné kolo v gymnastickom štvorboji –
žiačky, kategória B
27. marca 2018 sa v ZŠ v Strážskom konala okresná
súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie B.
Našu školu reprezentovali: Mihaliková Denisa, Fedorová
Nina, Spišáková Lucia, Jurasová Lívia, Arvayová
Stanislava, Mašlejová Paulína. Zo štyroch zúčastnených
škôl sa naše žiačky v kategórii družstiev umiestnili na 2.
mieste a v kategórii jednotlivcov sa Lucia Spišáková
umiestnila na 3. mieste. Tešíme sa z ich úspechu.

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji –
žiačky, kategória A, C
11. apríla 2018 sa v ZŠ v Strážskom konala okresná
súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie A,C.
Našu školu reprezentovali:
 v kategórii A: Adamová Sofia, Molnárová Petra,
Tóthová Lenka, Vasiľová Timea, Štafurová Miroslava.
Žiačky získali 2. miesto.
 v kategórii C: Bérešova Jana, Hrešová Katarína,
Mašlejová Simona, Pihuličová Simona, Tomčiová Petra.
Žiačky získali 3. miesto.

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji –
žiaci, kategória A, B, C
12. apríla 2018 sa na 5. ZŠ v Michalovciach konala

okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiakov kategórie
A,B,C. Našu školu reprezentovali:
 v kategórii A: Halajčík Dávid, Imrich Oliver, Mihálik
Lukáš, Šlinský Marko
 v kategórii B: Horňak Daniel, Mašlej David, Stanko
Matej, Stanko Rastislav
 v kategórii C: Belák Tomáš, Filip Kristián, Filip René,
Spišák Marián

Vybíjaná – obvodové kolo
18. apríla 2018 sa na 7. ZŠ v Michalovciach konala
obvodová súťaž vo vybíjanej žiačok. Našu školu
reprezentovali: Lucia Spišáková a Nina Fedorová z 5.B,
Sofia Bodnárová, Lívia Jurasová, Kristína Michalcová,
Roxana Tamašová a Karin Vargová zo 6.A a Katarína
Hrešová, Jana Bérešová, Stanislava Arvayová, Paulína
Mašlejová a LeaKristína Tkáčová zo 6.B. Zo štyroch
zúčastnených škôl sa naše žiačky umiestnili na peknom
2. mieste.

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
ssii mmôôžžeettee vvyyhhľľaaddaaťť

nnaa šškkoollsskkeejj wweebboovveejj ssttrráánnkkee
aa ttiieežž aajj nnaa
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Pani učiteľka sa pýta žiačky:
 Koľko ročných období poznáš,
Marienka?
Dievčatko chvíľu premýšľa a potom
odpovie:
 Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a
prázdniny!

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej
knižky poznámku:
 Váš syn nič nevie.
Otec dopísal:
 Práve preto ho posielam do školy.

Otec sa pýta syna:
 Čo ste robili dnes na vyučovaní?
 Na hodine chémie sme sa
zaoberali výbušnými látkami.
 A čo máte na programe zajtra v
škole?
 V akej škole?

 Jožko, keď poviem: ja obdarujem,
ty obdaruješ, on obdaruje... aký je
to čas?
 Vianočný, pani učiteľka.

Hovorí pán Novák kolegovi v práci:
 Môj syn má šesť mesiacov a už
sedí!
 A za čo?
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Stretnú sa dvaja vo výťahu:
 Aj vy idete výťahom?
 Čo mám robiť, keď nefunguje
schodište?

Dežo kupuje na stanici cestovný
lístok.
 Jeden spiatočný, prosím.
 A kam?
 No predsa tam a späť.

Ferko si vykrikuje na hodine:
 Bager!
 Báágeeer!
 Tut tut!
Učiteľka ho napomenie:
 Ešte raz povieš bager, máš
poznámku.
Ferko povie skleslo:
 Tut tut, buldozér.

Učiteľka vraví žiakom:
 Hovorili sme o dobe kamennej,
železnej a atómovej. Čo myslíte,
aká príde potom?
Móricko sa prihlási:
 Prosím, doba dôchodková.
 Ako si na to prišiel?
 Lebo dedko stále vraví babke: „To
je ale doba, kým príde dôchodok!




