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Karneval
Ako každý rok, aj tohto roku nechýbal v našej škole
karneval. Na karnevale sa predstavilo veľa rôznych
masiek, na ktorých si žiaci dali veľmi záležať. Nechýbali
princezné, bosorky, čerti, piráti a ďalšie rozprávkové
postavičky. Všetci sa veselo zabávali, šantili, súťažili a
tancovali. Bez ceny neodišiel nikto. Všetky masky boli
odmenené peknými cenami.
Ani v materskej škole tohto roku nechýbal karneval.
Všetci sa premenili na rozprávkové postavičky, medzi
ktorými nechýbali piráti, víly, zvieratká a mnohé ďalšie.
Nechýbala zábava, tanec a dobrá nálada.
Beseda s príslušníkom policajného zboru
18. februára 2015 sa pre žiakov našej školy uskutočnila
beseda s príslušníkom Policajného zboru v Pavlovciach
nad Uhom, p. Majorošom. Pre žiakov 1. stupňa bola
pripravená beseda o nebezpečenstve na internete a pre
žiakov 8. ročníka beseda o kriminalite mládeže.
Výstava obrazov Pavla Milkoviča
20. februára 2015 sa na pôde našej školy uskutočnila
výstava obrazov. Tentoraz vystavoval obrazy Pavel
Milkovič. V jeho prácach je obsiahnutá náboženská
tematika  výjavy zo sv. Písma. Obrazy práve preto
zaujali svojou zrozumiteľnosťou výpovede.
Na aké povolanie sa hodím
9. marca 2015 sa šiestaci zúčastnili besedy pod názvom
Na aké povolanie sa hodím. Niektorí žiaci už majú jasné
predstavy o tom, čomu sa budú v budúcnosti venovať
(traktorista, automechanik, učiteľka a pod.), no niektorí
ani netušia, čo by ich zaujímalo. Žiaci sa oboznámili s
tým, aký je rozdiel medzi povolaním a zamestnaním,
predstavili sme si mnohé povolania a podrobne sme sa
oboznámili so školským systémom Slovenskej
republiky. Besedy sa zúčastnila aj deviatačka, ktorá
porozprávala o rozhodnutiach, ktoré stoja pred
absolventmi základnej školy. Zhodli sme sa na tom, že
príprava na budúce povolanie je dlhá a náročná, ale
oplatí sa plniť si sny.
Výchovný koncert
13. marca 2015 sa uskutočnil v našej škole výchovný
koncert. Pre I. stupeň pod názvom Aby telo nebolelo.
Témou bola problematika zdravia a správne životné
návyky. Program bol obohatený o veľkú projekciu, o
pesničky a vtipné postavičky vyjadrujúce fungovanie
nášho tela. Pre II. stupeň pod názvom Križovatky

vlastných ciest. Program za pomoci melodickej rockovej
hudby a pozitívnych textov priniesol neobvyklý pohľad
na otázky diskriminácie, rasizmu a šikanovania.
Tvorivé dielne
18. marca 2015 žiaci pozdravili blížiacu sa Veľkú noc
tvorivými dielňami. Zdobili veľkonočné vajíčka, pri
ktorých používali rôznu techniku, vyrábali veľkonočné
pozdravy, papierové stojany na veľkonočné vajíčka,
papierové vtáčiky a zajačiky. Žiaci 3. ročníka pripravili
pre účastníkov tvorivých dielní aj pohostenie vo forme
jednohubiek. Žiaci sa ukázali ako zruční a šikovní
pomocníci, ktorí aj doma dokážu byť užitoční.

Správny chlapec, správne dievča
Súťaž bola určená pre žiakov 5. a 6. ročníka. Súťažilo
14 chlapcov a dievčat v štyroch disciplínach: prišívanie
gombíkov, cena nákupu, najdlhšia šupka z jablka a
šikovné zúbky. Zvíťazili samí chlapci v poradí: 1. miesto:
Ľ. Novakovský (6.A), 2. miesto: K. Mondok (5.A) a 3.
miesto: K. Krištof (6.A), ktorí boli odmenení praktickými
vecnými cenami. Ako vidno správnych chlapcov je
medzi nami dosť.
Otvorená hodina v Bajanoch
V marci sa uskutočnila v elokovanej triede v Bajanoch
otvorená hodina pre rodičov žiakov. Témou hodiny bola
rozprávka o Popoluške. Žiaci si zahrali rozprávku a plnili
rôzne úlohy: slalom s metlou pomedzi kužele, triedili,
počítali a porovnávali počet hrášku a fazuliek v mištičke,
z orieška si vybrali úlohu na porovnávanie čísel a na
interaktívnej tabuli sčítavali a odčítavali čísla.
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Hviezdoslavov Kubín
19. marca 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
I. kategória
Poradie v prednese prózy:
1. miesto  M. Bálint (3.C)
2. miesto  H. Moščáková (2.B)
3. miesto  V. Gombárová (3.C)
Poradie v prednese poézie:
1. miesto  T. Belák (3.C)
2. miesto  S. Adamová (3.r. Bajany) a M. Antonyová
(2.B)
3. miesto  A. Buzová (2.B) a J. Kuklincová (2.r. Bajany)
II. kategória
Poradie v prednese prózy:
1.miesto: Terézia KišKováčová
2.miesto: Michal Maťaš, Denis Oros
3.miesto: Alexandra Salayová
Poradie v prednese poézie:
1.miesto: Matej Šeba
2.miesto: Dominika Zamborská
3.miesto: Michaela Vaľová, Marek Gombár, Milan Popik,
Dominik Popik, Antónia Lacková, Eva Tancošová
III. kategória
Poradie v prednese prózy:
1.miesto: Želmíra Borkesová
Poradie v prednese poézie:
1.miesto: Sebastián Dzuro
2.miesto: Sára Cisárová
3.miesto: Kamil Kontra
Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu v
OK, kde získali diplomy za účasť.
Z rozprávky do rozprávky
6. marca 2015 sa v materskej škole uskutočnila akcia s
názvom Z rozprávky do rozprávky. Deti dramatizovali
rozprávku, pracovali s interaktívnou tabuľou a prezerali
si rozprávkové knihy.
Beseda o knihe Janko Hraško
Žiaci 1. a 2. ročníka sa 17. marca 2015 preniesli do
rozprávky o Jankovi Hraškovi. Žiaci si vypočuli ľudovú
rozprávku, ochutnávali hrášok, skladali dej rozprávky
podľa obrázkov. Nechýbali ani súťažné úlohy ako
prenášanie hrášku na lyžičke. Neskôr si vymaľovali

obrázky o Jankovi Hraškovi a počúvali rozprávku od
Márie Ďuríčkovej Janko Hraško. Žiaci mohli porovnať
pôvodnú ľudovú rozprávku a rozprávku v podaní známej
slovenskej autorky.
Beseda o knihe
V marci sa v Bajanoch uskutočnili besedy o knihách
Xaver s nohami do X a Už ho vezú. Žiaci sa rozprávali o
prečítaných knihách, riešili tajničky a vypracovali si
pracovné listy. V Bajanoch sa uskutočnila beseda so
spisovateľkou Annou Garbinskou.
Noc s Andersenom
Aj tento rok sa v našej škole konala Noc s Andersenom.
V škole sa stretlo 71 žiakov, ktorí zažili noc plnú zábavy.
V bohatom programe nechýbal kultúrny program, ktorý
pre nás pripravili spolužiaci z dramatického krúžku,
športové aktivity, rozprávkový bál a nechýbala ani nočná
hra. Všetkým zúčastneným sa Noc s Andersenom páčila
a už teraz sa tešia na budúci rok.
Beseda o knihe Tri prasiatka
16. apríla 2015 sa uskutočnila beseda o knihe pre
žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci si prečítali rozprávku z
prezentácie, dopĺňali slová v texte, vypracovali pracovné
listy a skladali dej rozprávky podľa obrázkov.
Obrázky v básničkách
V utorok 10. februára 2015 sa uskutočnila akcia, ktorej
sa zúčastnili žiaci 6.  8. ročníka. Žiaci boli rozdelení do
skupín, v ktorých plnili rôzne úlohy: za určitý časový
interval tvorili báseň podľa obázka, hľadali zmenené
slová v básničke, prebásňovali texty a iné. Po sčítaní
bodov sa na 1. mieste umiestnili žiačky 7. ročníka, na 2.
mieste žiaci 6. ročníka a 3. a 4. miesto obsadili žiaci 8.
ročníka.
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Čaj o piatej
23. apríla 2015 sa uskutočnilo posedenie pri čaji pre
žiakov II. stupňa pod názvom „Čaj o piatej.“ Žiaci sa v
príjemnej atmosfére porozprávali o zvykoch a tradíciách
pitia čaju v Anglicku a v Rusku. Naučili sa ako správne
piť čaj podľa etikety v Anglicku a ochutnali aj tradičný
anglický čaj s mliekom.

AMARO KHELIBEN  Naše tance
V snahe o zachovanie tradičnej rómskej kultúry sme 22.
apríla 2015 zorganizovali pilotný ročník súťaže
rómskych tancov pod názvom AMARO KHELIBEN 
Naše tance.
Súťaže sa zúčastnilo päť škôl, ktoré sa umiestnili v
tomto poradí:
1. miesto  ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
2. miesto  ZŠ Drahňov
3. miesto  ZŠ s MŠ Trhovište
4. miesto  ZŠ Malčice a ZŠ Šamudovce
Odborná komisia skonštatovala, že všetky súbory sa
postarali o hodnotný kultúrny zážitok. Tešíme sa o rok.

Slávik Slovenska
I tento rok sa u nás v škole uskutočnila súťaž Slávik
Slovenska. Naši žiaci sa do tejto súťaže zapájajú
každoročne. Predstavili sa 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: S. Adamová
2. miesto: A. Buzová a D. Mihaliková
3. miesto: J. Maťaš
II. kategória
1. miesto: M.Šeba
2. miesto: B. Terebeššyová
3. miesto: A. Lacková a M. Gombár
III. kategória
1. miesto: A. Bardiovská
2. miesto: K. Tancošová
Všetkým súťažiacim ďakujeme za predvedené výkony a
tešíme sa na ďalší ročník tejto peknej súťaže.
Beseda s hasičmi
23. apríla 2015 sa pre žiakov 3.  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. Táto beseda žiakov zaujala, o
čom svedčilo aj množstvo kladených otázok.
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Modrá planéta
Touto akciou si 23. marca 2015 žiaci 5. 9. ročníka
pripomenuli Svetový deň vody. Plnením
environmentálnych aktivít (Voda, kde si?, Spotreba vody,
Voda v prísloviach a porekadlách, Vodné hľadanie a
tvorenie...) si uvedomili dôležitosť vody ako základnej
podmienky života. Najlepšie si počínali šiestaci, ktorí
získali najvyšší počet bodov.

Vtáky v našom okolí
Aj tohto roku sa žiaci 5. ročníka zúčastnili besedy, ktorú
viedol ornitológ Matej Repel. Porozprával im o vtákoch
nížinných lesov, lúk, polí, mokradí, o vtákoch žijúcich v
blízkosti ľudských sídel a o ochrane a starostlivosti o
vtákov.
Deň Zeme
22.apríla 2015 sa uskutočnila akcia ku Dňu Zeme pre
žiakov II.stupňa. Jej cieľom bolo pripomenutie si našej
závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje naša
Zem a uvedomenie si, že prírodné zdroje nie sú
nevyčerpateľné, a preto je potrebné ich chrániť aj pre
budúce generácie. Žiaci využitím rôzneho odpadového
materiálu vytvárali diela a prišli na to, že aj odpad môže
byť krásny.

Poznaj a chráň
23. apríla 2015 mali žiaci 3. a 4. ročníka akciu ku Dňu
Zeme. Žiaci mali pripravené úlohy na interaktívnej
tabuli, puzzle, doplňovačky, osemsmerovky, určovanie
rastlín, triedenie húb, určovanie a triedenie ihličnatých a
listnatých stromov. Pri tejto príležitosti bol vyhlásený aj
zber papiera.
Multimediálne predstavenie
29. apríla 2015 sa pre žiakov 1. stupňa uskutočnilo
predstavenie s názvom Čarodejka príroda a pre žiakov
2. stupňa predstavenie s názvom Laboratórium Zem.
Predstavenie bolo zamerané na ukážky a vysvetlenie
rôznych javov vyskytujúcich sa v prírode a v atmosfére.
Beseda s lesníkom p. Karnišom a exkurziado Lelesu
30. apríla 2015 navštívil našu školu lesník p. Karniš,
ktorý porozprával žiakom zaujímavé informácie o lese.
Súčasťou besedy bola ukážka zaujímavej prezentácie a
pre deti prichystané hádanky o zvieratkách. Po besede
sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich presunuli
školským autobusom na exkurziu do obce Leles, ktorá
bola spojená s prehliadkou kostola a kaplnky
nachádzajúcej sa v kláštore premonštrátov.
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V tomto školskom roku naplánoval Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)
spoluprácu s vybranými školami v rámci národného
projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a
stredných školách s využitím elektronického testovania
(Etest) rozšíriť aj o uskutočňovanie certifikačných
meraní (Testovanie 9 online). Na základe rozhodnutia
riaditeľa našej školy sme sa stali spolupracovníkmi
NÚCEMu pre uvedené meranie a používanie
elektronického testovacieho systému (Etest).
Generálna skúška ETESTOVANIA 92015
V súvislosti s blížiacim sa termínom Testovania 9, ktoré
sa v našej škole uskutočnilo aj elektronickou formou v
systéme Etest, tzv. ETESTOVANIE 9, si 20 deviatakov
vyskúšalo pred ostrým ETESTOVANÍM 9 všetky
postupy a procesy, ktoré sa vyskytnú aj v ostrom E
TESTOVANÍ 9. Generálna skúška ETESTOVANIA 9
2015 sa uskutočnila 25. marca 2015 v spolupráci s
Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.
Žiaci v časovom limite boli testovaní v predmetoch
matematika a slovenský jazyk a literatúra. Túto záťažovú
skúšku v podmienkach našej školy sme všetci zvládli –
deviataci, poverený tím školy a aj NÚCEM.

TESTOVANIE 92015, ETESTOVANIE 92015
Naši žiaci 9. ročníka si vyskúšali obidve formy
testovania, jedna skupina testovala papierovou formou,

druhej skupine sme umožnili absolvovať Testovanie 9
modernou elektronickou formou.
Možnosť prvýkrát absolvovať tohtoročné Testovanie 9
modernou elektronickou formou využilo v stredu 15.
apríla 2015 takmer 1700 deviatakov zo 111
certifikačných základných škôl na Slovensku. Tak, ako
ich spolužiaci, ktorí riešili úlohy "po starom"  teda na
papier, mali k dispozícii počas testovania len svoje
vedomosti, rysovacie pomôcky a kalkulačku.
Keďže deviataci sa mohli rozhodnúť elektronicky
vykonať certifikačný test zo všetkých určených
predmetov (slovenský jazyk a literatúra a matematika v
školách s vyučovacím jazykom slovenským), v stredu
15. apríla 2015 títo moderní žiaci nahradili celkom 3505
papierových testov elektronickými. V budúcnosti by
elektronickou formou testovania Slovensko mohlo
ušetriť nemalé finančné prostriedky spojené s tlačou a
distribúciou papierových testov.
Za spoluprácu pri prvom a úspešne zrealizovanom
ETESTOVANÍ 9 NÚCEM ďakuje všetkým riaditeľom
škôl, školským koordinátorom, IT administrátorom,
dozoru počas testovania ako aj samotným
moderným deviatakom za zapojenie do
elektronickej formy Testovania 9.

ZZ oo žž ii vv oo tt aa šš kk oo ll yy

Generálna skúška ETESTOVANIA 92015

ETESTOVANIE 92015 (elektronická forma)

TESTOVANIE 92015 (papierová forma)
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EŠTE TROŠKU PRÍRODY Zaujímavosti

Prvý film natočený s farbou a
zvukom bol vyrobený v roku 1900.
Priemerný človek žmurkne až 28
800 krát denne.
David Bowie, Kim Jong Un, Elvis
Presley a Stephen Hawking majú
narodeniny v ten istý deň.
Všetkých 6 amerických vlajok na
Mesiaci sa po čase zmenilo na
úplne biele.
Každý má jedinečný odtlačok
jazyka, rovnako ako odtlačky
prstov.
Odstránením šupky jablka sa
odstráni 50% vlákniny a asi 30%
vitamínu C.
Prvá počítačová myš bola
vyrobená z dreva.
Mont Everest narastie každý rok o
4 mm.
Čokoláda má antibakteriálne
účinky a chráni pred zubným
kazom.
Gandalf nestarne, nezomrie, je asi
11 000 rokov starý a nie je ani
človek.

Zviera žijúce vo vode
Plaz
6. mesiac v roku
Vodná plocha so slanou vodou
365 dní je . . .
Voda tečúca v jednom smere
Dolná končatina
Dom kráľov Matej Šeba, 6.A

Všetky knihy zožltnú,
ale kniha prírody má každý rok nové,

nádherné vydanie.
(Hans Christian Andersen)
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Kvíz o našej škole
1 . Aký výcvik sa uskutočnil v našej škole?
a) Lyžiarsky
b) Plavecký
c) Skautský

2. Kedy sa u nás uskutočnila posledná Burza
dobrej vôle?
a) 1 5.1 2.- 1 6.1 2.201 4
b) 1 5.1 2.-1 6.1 3. 201 5
c) 1 2.1 5.-1 3.1 6.201 1

3. Uskutočnili sa minulý rok Tvorivé dielne?
a) Áno
b) Nie

4. Aký predmet učíMgr. Eva Baková?
a) Hudobná výchova
b) Občianska náuka
c) Vôbec neučí

5. Existuje v našej škole 9.C?
a) Áno
b) Nie

6. Máme školskú knižnicu?
a) Áno
b) Nie

7. Koľko máme športových krúžkov?
a) 2
b) 3
c) viac ako 4

8. Koľko oddelení má Školský klub detí?
a) 1
b) 2
c) 3

9. Ako testovali naši deviataci?
a) papierovo
b) elektronicky
c) aj papierovo, aj elektronicky

Poznáš život našej školy?
Skús odpovedať na tieto otázky.

Ak sa ti nedarí, pomôže ti webová stránka školy.

Denis Oros, 6.A

ČO JE TO???
Jeden hore,
dvanásť dolu.

Aká podobnosť je
medzi rybárom a pavúkom?

Ja som už raz taká.
Pred tebou nebočím.
Čím lepšie ma kopneš,
tým lepšie vyskočím.

Kde sa vzal – tam sa vzal,
koberec, čo nik netkal.
Pri belasej rieke leží

a je krásny, zelený a svieži.

Bodkované šaty nosí,
umýva sa v kvapke rosy.
Kvetinky má veľmi rada,
preto na ne často sadá.

-------------------------------------
Bleskový rozhovor

s pani učiteľkou Bakovou
1 . Pani učiteľka, rozlúčili ste sa s
deviatakmi a dostali ste nás.

Čo si myslíte o svojej novej triede?
Že žiaci budú stále a stále lepší.

2.V ktorej triede sa vám najlepšie učí?
No predsa v 5.A.

3.Akých žiakov by ste chceli mať?
Múdrych, šikovných a milých.

4.Myslíte si, že budeme takí?
Nechám sa prekvapiť.

5.Tešili ste sa na nás?
Áno, veľmi.

6. Čo robíte, keďneučíte?
Venujem sa rodine.

Pýtala sa
Michaela (zvedavá) Vaľová, 5.A
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Turnaj vo vybíjanej o Pohár riaditeľa školy
10.februára 2015 sa na pôde našej školy uskutočnil
priateľský turnaj vo vybíjanej žiačok o Putovný pohár
riaditeľa školy. Na turnaji sa zúčastnili žiačky ZŠ s MŠ
Pavlovce nad Uhom a ZŠ s MŠ Bežovce. Priebeh
turnaja bol veľmi zaujímavý, v ktorom žiačky ukázali
kvalitnú hru. Víťazovi blahoželáme a tešíme sa na ďalšie
stretnutie vo vybíjanej.
Gymnastický štvorboj kategórie A
V telocvični našej školy sa 5. marca 2015 uskutočnilo
školské kolo Gymnastického štvorboja žiakov. Kategória
A sa predviedla v týchto disciplínach: akrobacia, preskok,
hrazda, dievčatá lavička a chlapci člnkový beh.
Umiestnenie chlapcov je nasledovne: 1. miesto  R.
Stanko (3.C), 2. miesto  M. Bálint (3.C), 3. miesto  M.
Popovič (2.B), 4. miesto  D. Horňak (2.B), 5. miesto  J.
Varga (2.B), 6. miesto  F. Čičak (2.A), 7. miesto  M.
Komarik (1.B). Umiestnenie dievčat: 1. miesto  P.
Mašlejová (3.C), 2. miesto  N. Fedorová (2.B), 3. miesto
 S. Arvayová (3.C), 4. miesto  L. Tkáčová (3.C), 5.
miesto  T. Baňasová (2. roč. Bajany), 6. miesto  N.
Tomčiová (1.B), 7. miesto  D. Mihaliková (1.B), 8. miesto
 D. Popiková (1.B), 9. miesto  A. Hudyová (1.B), 10.
miesto  M. Lacková (1.B).
Gymnastický štvorboj kategórie B a C
12. marca 2015 sa v telocvični našej školy uskutočnilo
školské kolo Gymnastického štvorboja kategórie B a C,
ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky našej školy. Súťažiaci
sa predviedli v týchto disciplínach: akrobacia, preskok,
hrazda, dievčatá lavička a chlapci šplh. Umiestnenie
dievčat kategórie B je nasledovne: 1. miesto  J.
Berešová (3.C), 2. miesto  T. Šebová (5.B), 3. miesto 
S. Pihuličová (5.A), 4. miesto  M. Gajdošová (6.B).
Umiestnenie chlapcov kategórie B: 1. miesto  J. Vinco
(6.B), 2. miesto  R. Filip (5.A), 3. miesto  J. Kažmír
(6.B) , 4. miesto  K. Filip (3.r.), 5. miesto  J. Maťaš (3.C)
a O. Tkáč (5.B), 6. miesto  S. Popovič (4.A), 7. miesto 
T. Belák (3.C). Umiestnenie chlapcov kategórie C: 1.
miesto  M. Mašlej (9.A), 2. miesto  Š. Filip (7.A), 3.
miesto  D. Imre (9.A), 4. miesto  S. Dzuro (7.A).
Volejbalový turnaj chlapcov
16. marca 2015 sa na pôde našej školy uskutočnil
volejbalový turnaj žiakov. Na turnaji sa zúčastnili žiaci
troch základných škôl. Poradie družstiev v turnaji
vyzeralo takto: 1. miesto  ZŠ s MŠ Pavlovce nad
Uhom, 2. miesto  ZŠ Pavla Horova, Michalovce, 3.

miesto  ZŠ Moskovská, Michalovce. Chlapci postúpili
do okresného kola, kde skončili na 3.mieste.
Volejbalový turnaj dievčat
18. marca 2015 sa na pôde našej školy uskutočnil
volejbalový turnaj žiačok. Na turnaji sa zúčastnili žiačky
troch základných škôl. Poradie družstiev v turnaji
vyzeralo takto: 1. miesto  ZŠ s MŠ Pavlovce nad
Uhom, 2. miesto  ZŠ P.O.Hviezdoslava, Veľké
Kapušany, 3. miesto  ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka,
Palín. Dievčatá postúpili do okresného kola, kde skončili
na 3.mieste.
Okresné kolo Gymnastického štvorbojakategórie A
31. marca 2015 sa v Strážskom konala okresná súťaž v
Gymnastickom štvorboji kategórie A. Našu školu
reprezentovali: P. Mašlejová, N. Fedorová, S. Arvayová,
L. Tkáčová, T. Baňasová, R. Stanko, M. Balint, M.
Popovič, D. Horňak a J. Varga.
Okresné kolo Gymnastického štvorbojakategórie B a C
20. apríla 2015 sa v Michalovciach konala okresná
súťaž v Gymnastickom štvorboji kategórie B a C. Našu
školu reprezentovali: J. Berešová, S. Pihuličová, M.
Zamborská, T. Šebová, S. Popovič, K. Filip, R. Filip, J.
Vinco, J. Kažmír, S. Dzuro, Š. Filip, M. SotákDuda, D.
Imre a M. Mašlej. Žiaci kategórie B postúpili do
celoslovenského kola.
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 Pán doktor, priberám na určitých
miestach.
 Tak na tie miesta nechoďte.
Letí vrana po lese a kráka si:
– Krá, krá, krá.
Zrazu vrazí do stromu:
– Čvirik, hrkú, jajaj, ako to bolo?
Leží mucha na stole a trepe nohami.
Letí okolo druhá a pýta sa:
– Aerobik, aerobik?
– Biolit, biolit!
Červená Čiapočka sa čuduje, ako
vyzerá babka:
– Babka, prečo máš také veľké uši?
– Aby som ťa lepšie počula.
– Prečo máš také veľké oči?
– Aby som ťa lepšie videla.
 A prečo máš také veľké zuby?
– Lebo mám protézu!
 Maťko, prečo neješ, veď si hovoril,
že si hladný ako vlk.
– Áno, mamička. Ale videla si už vlka
jesť špenát?
Pani, ale vy máte iba detský lístok.
 Aspoň vidíte, ako vlak dlho meškal.
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 Do you speak English?
 Prosím?
 Hovoríte po anglicky?
 Perfektne.
Rozprávajú sa dvaja chlapci:
 Dnes sme na telesnej behali
dvanásťminútovku.
 A za koľko si ju zabehol?
 Haló, je tam Karol?
 Nie pani, tu žiaden Karol nie je, tu je
číslo 5454.
 Prepáčte, ale zasa mi to preskočilo!
 Nič sa nestalo, pani, to sa dá liečiť!
Rozprávajú sa dve babky:
 Vieš o tom, že dnes zrazilo auto
nášho kominára?
Druhá babka hovorí:
 To je strašné, ako tí vodiči jazdia.
Človek si nemôže byť istý ani na
streche!
Príde chlapík k doktorovi a sťažuje sa
na bolesť hlavy. Doktor:
 Musíte zjesť jedno surové vajce
denne.
 Ale ja vajcia neznášam!
 A kto vám káže, aby ste ich znášali?
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Richard Antony, 8.B

Nezabudnime sa aspoňtrikrát denne pochváliť.Nikto iný to za nás neurobítak často a tak pekne!
V duchu tohto hesla sme tourobili tiež a na hodináchmediálnej výchovy našiôsmaci tvorili pútavé reklamy,ktorými by spropagovali školu,ktorú dennodenne (snáď ajradi) navštevujú. Darilo sa imto, o čom svedčí aspoň jednaz nich. V Prílohe Pavlovskéhoškoláka uvidíte aj ďalšie.




