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Naša škola skvelá je,každý to o nej vie.Učenie nám pekne ide,vždy nová vedomosť do hlavy námpríde.No prestávky radšej máme,vtedy sa zabávame.Kamarátov super máme,vždy si pomáhame.Učitelia sú tu super,pomôžu nám,ak je pre nás učenie súper.Michaela Vaľová, 5.A
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Slávnostné ukončenie školského roka2014/2015

Skôr však, ako sme si začali užívať prázdniny, zhodnotili
sme školský rok, ktorý sa blížil k svojmu záveru. Mnohí
budú na tento školský rok spomínať v dobrom. Urobili
všetko preto, aby získali čo najviac vedomostí, aby s
nimi nemali učitelia veľa starostí, a aby aj rodičia boli
spokojní. Sú však medzi nami aj takí, ktorým na
vedomostiach veľmi nezáležalo, ktorí boli ľahostajní
nielen k sebe, ale aj k radám a príkazom pánov učiteľov.
Ako tradične, všetci sme sa stretli v jedálni našej školy,
kde sme slávnostne ukončili školský rok a ocenili tých
najlepších. Riaditeľ školy, Mgr. Milan Zolota, ocenil 109
žiakov za výborný prospech a za reprezentáciu školy.
Veľká vďaka patrí najmä rodičom, ktorí umožňujú svojim
ratolestiam rozvíjať ich nadanie až natoľko, že
nereprezentujú len samých seba, ale robia dobré meno
škole a obci. Zároveň patrí úcta aj pedagógom a
pracovníkom škôl za výchovnovzdelávaciu činnosť,
pretože práve pred ich očami rastie naša budúcnosť.
Želáme všetkým oceneným žiakom, aby dosahovali
ďalšie úspechy a stali sa tak vzorom pre svojich
rovesníkov, ktorí možno budú ocenení v ďalších rokoch.
Žiaci pracovali pod vedením svojich učiteľov, ktorí ich
viedli, posmeľovali, posúvali vpred, vzdelávali a
usmerňovali. Život žiaka je radostný a krásny, ale aj
náročný a vyčerpávajúci, častokrát pracujú ako my
dospelí, ale od tejto chvíle máte pred sebou dva
mesiace krásnych a zaujímavo naplánovaných prázdnin.

Prajeme vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú
silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a
vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky,
skúsenosti či priateľstvá, ktoré vás obohatia a naplnia.
Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po
skončení ktorých si poviete: „stálo to za to“ alebo „rád
sa vraciam do školy ku kamarátom.“

DOVIDENIA
V SEPTEMBRI !
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Škola, kde to žije ...
Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom
žije od prvého zvonenia, ktoré odštartovalo nový školský
rok. Žiaci boli v školskom roku 2014/2015 rozmiestnení
do 17 tried 1.stupňa a do 10 tried 2. stupňa. V škole boli
zriadené 2 oddelenia ŠKD. Žiaci sa vzdelávajú podľa
Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s
materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Škola pre
život.
Aj v tomto školskom roku boli pre žiakov pripravené
bohaté možnosti záujmových krúžkov a celý rad
školských aktivít. Žiaci sa ochotne a radi zapájali aj do
aktivít mimo vyučovania – zúčastnili sa rôznorodých
akcií, ktoré pravidelne organizujú koordinátori projektov
Zdravá škola, Environmentálna výchova, Primárna
prevencia a Ochrana života a zdravia, napr. Meranie
glykémie, Beseda o AIDS, Deň Zeme, Modrá planéta
(Svetový deň vody), Deň mladých hasičov a mnoho
ďalších, ktoré sú zdokumentované na webovej stránke
školy.
Medzi tradičné podujatia nepochybne patrí Inaugurácia
do cechu prvákov, Prišiel k nám Mikuláš, slávnostné
akadémie Tešíme sa na Vianoce a Deň matiek.
Súčasťou života našej školy sú aj medzinárodne
podporované akcie, akými sú Svetový deň mlieka v
školách, Týždeň zdravej výživy a zdravého životného
štýlu, Týždeň zdravia, Týždeň boja proti drogám, ktoré
podporujú zdravý spôsob života. Vo vyučovacom
procese využívame aj také formy, ktoré umožňujú
žiakom aktívne sa zapájať do vzdelávacieho procesu, k
takým patria exkurzie – žiaci navštívili Dopravné ihrisko
v Sobranciach, Leles, Technické múzeum v Košiciach,
Viniansky hrad, ZOO Nyiregyhaza a ďalšie miesta.
Súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu boli aktivity
umeleckého charakteru – žiaci spoznali obrazy Pavla
Milkoviča, besedovali so spisovateľkou Annou
Garbinskou, tvorivosť preukázali v tvorivých dielňach v
predvianočnom i v predveľkonočnom období, na tradície
našich predkov si zaspomínali akciou Slovanská noc.
Nechýbal ani Sláviček z materskej školy, Valentínsky
karneval v MŠ, Valentínsky karneval v ZŠ, Školská
Superstar, Slávik Slovenska, Noc s Andersenom a za
umením vycestovali žiaci 1.stupňa do Štátneho divadla v
Košiciach, ale aj do kina Centrum v Michalovciach. V
snahe o zachovanie tradičnej rómskej kultúry sme
zorganizovali pilotný ročník súťaže rómskych tancov pod
názvom AMARO KHELIBEN  Naše tance. Súťaže sa
zúčastnilo päť škôl, naša škola bola v domácom

prostredí ocenená ako najlepšia.
Ani v tomto školskom roku sa nemusíme hanbiť za
športové výkony, podarilo sa nám zrealizovať
Volejbalový turnaj žiačok o pohár riaditeľa školy,
Volejbalový turnaj žiakov o pohár riaditeľa školy, Turnaj
vo vybíjanej o pohár riaditeľa školy, zúčastnili sme sa
Olympijského festivalu detí a mládeže. Naši volejbalisti
a volejbalistky sa presadili v rámci okresu, radosť nám
urobili opäť gymnasti, ktorí sa prebojovali cez školské,
okresné a krajské kolá do celoslovenského kola a na
Školských majstrovstvá Slovenska v gymnastickom
štvorboji v Svätom Petre si zmerali sily s víťazmi z
jednotlivých krajov. Svojimi výkonmi nás veľmi príjemne
prekvapili a v súťaži družstiev získali pekné 2.miesto.
Nadštandardné materiálnotechnické vybavenie školy
nám umožnilo na základe rozhodnutia riaditeľa našej
školy stať sa spolupracovníkmi Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v rámci
národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na
základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania. 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.
Naši žiaci 9. ročníka boli medzi nimi a vyskúšali si
obidve formy testovania, jedna skupina testovala
papierovou formou, druhej skupine sme umožnili
absolvovať Testovanie 9 modernou elektronickou
formou.
Naša škola nechce ponechať bez povšimnutia
mimoriadne aktivity, úspechy, úspešnú reprezentáciu,
preto tí najlepší sú prijatí starostom obce i riaditeľom
školy. Aj v budúcich rokoch sa budeme snažiť
pokračovať v týchto úspešných krokoch na ceste za
poznaním a rozvíjaním talentov.
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom je už roky dobrou
značkou kvality vo výchove a vzdelávaní.
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Najlepší žiaci školy na obecnom úrade
26. júna 2015 prijal starosta obce Anton Kocela na návrh
vedenia Základnej školy s materskou školou Pavlovce
nad Uhom najlepších žiakov školy. Boli to žiaci, ktorí
dosiahli nielen výborné výsledky vo výchovno
vzdelávacom procese, ale zároveň aj reprezentovali
školu a aj obec v rôznych vedomostných či športových
súťažiach a olympiádach. K prítomným žiakom a
pedagógom sa v úvode prihovoril starosta obce.
Následne vystúpili žiaci školy s krátkym kultúrnym
programom. Oceneným žiakom odovzdal starosta obce
hodnotnú knihu s venovaním a každý sa zapísal do
Pamätnej knihy obce. V závere sa zúčastneným
poďakoval riaditeľ školy, Mgr. Milan Zolota.

Ocenení žiaci školy v školskom roku
201 4/201 5

Popiková Sarah (2.B)
Popovič Miroslav (2.B)
Horňak Daniel (2.B)
Kopeňová Lucia Anna (2.B)
Balint Michal (3.C)
Stanko Rastislav (3.C)
Mašlej Dávid (3.C)
Filip Kristián (3.ročník Bajany)
Tkáčová Lea Kristína (3.C)
Belák Tomáš (3.C)
Popovič Samuel (4.A)
Filip René (5.A)
Kiš-Kováčová Terézia (6.A)
Oros Denis (6.A)
Vinco Jakub (6.B)
Kažmir Ján (6.B)
Dzuro Sebastián (7.A)
Filip Štefan (7.A)
Kontra Kamil (8.A)
Söčová Darina (8.A)
Sklárová Katarína (8.A)
Gazdočková Michaela (8.A)
Vargová Diana (8.B)
Šebová Alexandra (8.B)
Borkesová Želmíra (9.A)
Vincová Daniela (9.A)
Imre Denis (9.A)
Soták-Duda Marek (9.A)
Mašlej Milan (9.A)
Veseleni Martin (9.A)
Balog Lukáš (9.A)
Berenda Marcel (9.B)
Borza Dominik (9.B)
Geletič Richard (9.B)
Perduľak Dominik (9.B)



Pavlovský školák 2014/20153

časopis pre žiakov i rodičov

LL úú čč ii mm ee ss aa
Rozlúčková slávnosť deviatakov
29. júna 2015 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková
slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy
sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia,
rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci
školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom,
ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala.

Triedne učiteľky 9.A a 9.B navrhli na odmenu za výborný
prospech a úspešnú reprezentáciu 15 žiakov.
• Lukáš Balog (9.A)
• Radomír Bardiovský (9.A)
• Želmíra Borkesová (9.A)
• Patrik Hudy (9.A)
• Denis Imre (9.A)
• Milan Mašlej (9.A)
• Marek Soták – Duda (9.A)
• Denisa Tancošová (9.A)
• Martin Veseleni (9.A)
• Daniela Vincová (9.A)
• Marcel Berenda (9.B)
• Dominik Borza (9.B)
• Richard Geletič (9.B)
• Karolína KišKováčová (9.B)
• Dominik Perduľak (9.B)

Žezlo preberajú budúci deviataci

Triedne učiteľky už bez svojich žiakov...
Deň, keď sme sa rozlúčli s tými, ktorí z nás spravili
to, čo sme a pripravili nás na cestu životom. Týchto
ľudí si veľmi vážime a máme ich radi ako vlastnú
rodinu. Už veľmi veľa žiakov tu stálo, teraz sme to
však my, kto čaká na to úplne posledné zvonenie
pre nás v tejto škole. Spomínam si na naše prvé
kroky v učení. Učili sme sa písať, čítať, počítať.
Vtedy sa nám zdalo nemožné naučiť sa tak veľa a
dnes tu stojíme poslednýkrát. Plne si uvedomujeme,
že týchto deväť rokov nám bolo základom pre náš
život. Za veľmi mnoho vďačíme našim učiteľkám a
učiteľom. Oni nás od začiatku viedli cestou za
učením. Ale takisto nás učili ako sa máme správať a
boli niečo ako druhí rodičia.
V spolužiakoch sme našli mnoho nových kamarátov,
na ktorých nikdy nezabudneme, a tí nám takisto v
mnohom pomohli a podržali nás v ťažkých chvíľach.
Za toto všetko sa chceme poďakovať. Bude sa nám
odtiaľto veľmi ťažko odchádzať, ale musíme. Týmto
dňom sa končí niečo, čo trvalo celých deväť rokov.
Každý deň nám síce nebolo do smiechu a to hlavne
pred a častokrát po písomke. Ale v každom prípade,
škola je pre nás druhý domov, aj keď si to plne
uvedomujeme až teraz. Dúfam, že tu takto bude stáť
ešte mnoho a mnoho žiakov. My už to máme za
sebou a neostáva nám nič iné len pozrieť dopredu a
vykročiť. Táto škola je jedinečná a nenahraditeľná a
za to jej ďakujeme...

Milí deviataci,
prajeme vám to najlepšie a vedzte,

že vždy sa máte kam vrátiť.
Veľmi nás poteší,

ak sa vám bude dariť v ďalšom štúdiu.
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Prví nie sme, ani poslední,

čo lúčia sa s vami
a spolu trávia deň posledný.

DOVIDENIA



Pavlovský školák 2014/20153

časopis pre žiakov i rodičov

AA nn kk ee tt aa

Odchádzajúcich žiakov 9.ročníka sme sapýtali na ich postrehy.
1. Ako zvládať stresy pred testovaním aprijímacími skúškami?
● pripravovať sa a kedykoľvek aspoň jedným okom
pozrieť do učebnice
● nič si z toho nerobiť, aj keby si sa postavil na hlavu,
napíšeš len tak, ako si sa učil
● na poslednú chvíľu sa neučiť, zjesť čokoládu a mať
dobrých kamarátov
● je dobré ísť vonku s kamarátmi, prejsť sa a prestať na
to myslieť
● zabaviť sa, smiech lieči stres
● uvoľniť sa, už sa neučiť
● relaxovať a oddychovať
● v pohode, nemať strach
● pripravovať sa na testy, ale semtam aj vyvetrať hlavu
● deň predtým neponocovať, nechať si to všetko uležať
v hlave a neučiť sa zbytočne ďalšie veci
● 3 dni pred testovaním sa neučiť, aj tak zabudnete
všetko, čo viete
● netreba sa báť, ja som sa nebál a už som dokonca
zapísaný do školy, ktorú som si vybral
2. Ako zvládať posledné dni v škole?
● nerobiť si zbytočné problémy
● tváriť sa nenápadne
● opraviť známky
● môžeš ísť neskoro spať, v škole dospíš
● priniesť si veľa jedla, tie dni sú dlhé
● hlavne si ich treba užiť, aby sme mali na čo spomínať
● s mobilom v ruke
● už len opraviť si známky a mať pokoj
● udržiavať si známky
● riešiť rozlúčkovú

3. Čo očakávate od stredných škôl?
● že ju skončím a budem poriadnym murárom
● inteligentných ľudí, nové zážitky
● nové možnosti
● veľa dievčat, málo učenia, dobrých učiteľov
● dobrý prístup a priateľský kolektív
● trápenie s učením a spoznávanie nových ľudí
● veľa učenia a stresovania
● príjemných ľudí, dobrý kolektív
● pochybujem, že bude lepšie ako na základnej
● dúfam, že to zvládnem a naučím sa všetko, čo budem
potrebovať
● že si nájdem nových kamarátov, ale pribudne viac
povinností a učenia
● veľká budova, strecha, okná, ľudia ...
4. Je rozdiel medzi testovaním a prijímacímiskúškami?
● testovanie bolo ťažšie a aj s väčším stresom, škoda
sa učiť
● testovanie bolo ťažké, prijímačky boli také akurát s
ľahšími otázkami

Starší radia mladším
Nech to vyznievaakokoľvek,všetci sú spokojní.

Už len záleží od vás,či si tieto rady staršíchzoberietek srdcu.
Možno vy mladšívymyslíte niečodokonalejšie.
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Školská športová olympiáda
29. mája 2015 sa uskutočnila na pôde našej školy
Školská športová olympiáda. Olympiádu otvoril sľub za
rozhodcov i športovcov a príhovor riaditeľa školy. Po
slávnostnom otvorení začali jednotlivé súťaže. Medzi
súťažné kategórie patrili: skok do diaľky, hod plnou
loptou a kriketovou loptičkou, štafetový beh. Malé
odreniny a iné boliestky boli ošetrené v kútiku prvej
pomoci. V školskej telocvični prebiehal volejbalový
turnaj, ktorý si zahrali starší žiaci a vybíjaná, v ktorej si
zmerali sily mladší žiaci. Po ukončení športových
disciplín bol slávnostný ceremoniál odovzdávania
medailí najlepším športovcom.

Školské majstrovstvá Slovenska vgymnastickom štvorboji
Na Majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji
základných škôl súťažili dievčatá a chlapci v 3 vekových
kategóriách zo všetkých ôsmich krajov v telocvični ZŠ s
MŠ Svätý Peter. Zmerali si v ňom sily žiacke družstvá,
ktoré doň postúpili ako víťazi z jednotlivých krajov. Našu
školu na celoslovenskom kole súťaže reprezentovali:
Kristián Filip, René Filip, Samuel Popovič, Ján Kažmir a
Jakub Vinco. Svojimi výkonmi nesklamali, naopak veľmi
príjemne prekvapili. V súťaži družstiev získali 2.miesto.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové
úspechy.



Študent sa sťažuje na zlé
ubytovanie:

- A čo je na vašom bývaní také
strašné?

- Napríklad myši.
- To nie je možné!

- Tak sa poďte pozrieť.
Vošli do izby, študent zobral
kúsok chleba a začal na zem
sypať odrobinky. Po chvíli sa
objavila myška, za ňou druhá,
tretia. . . potom sa objavila
rybka, a po nej zase myši.
- Fakt sa nejako premnožili.

Ale čo tá rybička?
- Tak už mi veríte, že tu máme
myši? Takže teraz sa môžeme

baviť o vlhkosti.

– Prečo neješ, Jožko? Hovoril
si, že si hladný ako vlk, – pýta

sa mamička.
– Mamička, videla si už jesť

vlka cuketu?

Muž zastaví na ulici druhého
muža:

– Nehnevajte sa, hľadám
železničnú stanicu.

– Nehnevám. Hľadajte!

časopis pre žiakov i rodičov
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Ku kaderníčke príde plešatý
pán so štyrmi vlasmi na hlave.
– Prosím si tie vlasy učesať
jeden dopredu, druhý dozadu,
tretí doľava a štvrtý doprava!
Kaderníčka ho teda češe, ale
jeden vlas vypadne. Tak hovorí

pánovi:
– Pane, jeden vlas vám

vypadol, ako vás mám teraz
učesať?

– Tak to urobte takto: jeden
vlas mi učešte dopredu,

druhý dozadu a tretí doľava.
Ako ho češe, zas jej jeden

vypadne. Keďmu to povie, pán
jej hovorí:

– Tak mi učešte jeden doprava
a druhý doľava.

Ako ho češe, zase jej jeden
vlas vypadne.

– Pane, nerada vám to
hovorím, ale vypadol vám

tretí vlas.
A pán na to:

– Nechajte to tak, zostanem
strapatý.
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