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Naša dobrá príroda,
všeličo nám ona dá.

Berieme viac ako dáme,
vzťah k prírode taký máme.
Prírodu si chráňme veru,
zapojením sa do zberu.
Zbieraj papier, časopisy,
aj kartónmi si buď istý.

Tým spôsobom stromy chráň,
aby si tu nebol sám.
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Ruské slovo - Русское слово
31. marca 2017 sa v Košiciach uskutočnilo
celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a
prózy – RUSKÉ SLOVO. Zúčastnili sa ho žiaci zo 48
škôl a gymnázií z celého Slovenska. Aj naša škola mala
zastúpenie v tejto súťaži. V kategórii próza sme vďaka
žiačke ôsmeho ročníka, Terézii KišKováčovej (8.A),
získali nielen pekné 2.miesto, ale naša škola dostala aj
poďakovanie od mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Ruskej federácie v SR, A. L. Fedotova, za
účasť v tejto súťaži.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky
3. mája 2017 mali možnosť žiaci prvého stupňa
spoznávať faunu a flóru v okolí Senianskych rybníkov.
Za krásneho slnečného počasia prešli časť náučného
chodníka vtáčím rajom. Voľným okom, ale aj
ďalekohľadom, pozorovali lyžičiara bieleho, ktorý je
symbolom chráneného územia, belušu veľkú, žeriava
popolavého, kaňu močiarnu, no pozornosti žiakov
neuniklo ani mravenisko či dobytok v neďalekej ohrade.
Veľkým zážitkom pre žiakov bol aj pohľad z pozorovacej
veže.

Plánovanie rodičovstva, vzťahy v partnerstve
5. mája 2017 sa naši ôsmaci zúčastnili besedy na tému
Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Besedu
viedla Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v
Pavlovciach nad Uhom. Žiaci sa dozvedeli niečo o
rodových stereotypoch a predsudkoch v mužskej a
ženskej roli (napr. kto by mal pozvať prvý na rande, kto
by mal byť vo vzťahu iniciatívny atď.). Porozprávali sa o
tom, čo sa im páči/nepáči na opačnom pohlaví, o
rozdieloch v štýle komunikácie, priateľstve a láske – kde
začína rozdiel. Dozvedeli sa, o čom je partnerstvo.
Žiakov upozornila, že každá fáza vzťahu potrebuje svoj
čas a je dôležité rešpektovať hranice a pripravenosť
partnera. Zároveň žiaci boli oboznámení s rôznymi
pohlavnými chorobami a spôsobmi ich prenosu.

Exkurzia v Poľnohospodárskom družstve
GAMA
5. mája 2017 sa 47 žiakov 1. a 2. ročníka zúčastnilo
exkurzie v PD GAMA Pavlovce nad Uhom. Po príchode
do PD nás privítali Ing. Michal Žolna, predseda, Ing.
Stanislav Masnica, podpredseda a vedúci mechanizácie
a Ing. Vladimír Iľko, hlavný zootechnik. V úvode pán
Žolna rozprával o vzniku poľnohospodárskeho družstva
a o činnosti v súčasnosti. Z úseku živočíšnej výroby, kde
nás sprevádzal pán Iľko si žiaci pozreli malé teliatka
ešte prikrmované mliekom a suchou stravou, jalovice,
kravy, býky a moderne vybavenú dojáreň. Pán Masnica
nás sprevádzal na úseku rastlinnej výroby. Žiaci mohli
vidieť sklad a sušičku obilia. Videli traktor vybavený
GPS systémom, prívesy a rôzne pluhy, nákladné autá,
kombajny. Pán Masnica pútavo vysvetľoval načo sa
používajú všetky mechanizmy. Žiaci si mohli prezrieť
kombajn aj z kabínky. Z exkurzie sme si všetci odniesli
veľa zážitkov a krásne darčeky.

Deň matiek
Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripravili
pre rodičov kultúrny program, ktorý predviedli pri
príležitosti Dňa matiek, 14. mája 2017, v kultúrnom
dome našej obce. Na Deň matiek sa naši žiaci dobre
pripravili, tancovali, spievali, recitovali. Plný kultúrny
dom odmenil účinkujúcich búrlivým potleskom.
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Detské dopravné ihrisko Sobrance
17. mája 2017 si žiaci pútavou formou zdokonaľovali
svoje vedomosti zo zdravotnej a dopravnej výchovy.
Vyskúšali si praktické aktivity zamerané na ošetrenie
drobných odrenín, stabilizovanú polohu a postup pri
poskytovaní prvej pomoci. Najväčší záujem mali žiaci o
aktivity na dopravnom ihrisku. Boli účastníkmi cestnej
premávky ako chodci a vodiči. Vyskúšali si presun po
križovatke so svetelným značením i riadeným policajtom.
Zopakovali si dopravné značky a zažili zaujímavé
dopoludnie plné aktivít a hier.

Návšteva príslušníkov OR PZ Michalovce z
oddelenia kynológie
18. mája 2017 medzi žiakov Školského klubu detí prišli
príslušníci OR PZ Michalovce z oddelenia kynológie,
npor. Pavol Ďurík s kolegom a psom Igorom. Príslušníci
PZ nám porozprávali čo je náplňou ich práce, ako
prebieha kúpa šteniatok, výcvik, skúšky a opísali
každodenné povinnosti psovodov v PZ. Odpovedali na
zvedavé otázky žiakov a spoločne nám predviedli
praktické ukážky ich práce.

Obchodovanie s ľuďmi
Žiaci 8. ročníka sa 19. mája 2017 zúčastnili besedy na
tému Obchodovanie s ľuďmi, keďže je to závažný
fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj
proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že
sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania.
Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková, ktorá
prístupnou formou uviedla našich žiakov do uvedenej
problematiky. Samotná beseda bola pútavá a zaujímavé
informácie nenechali žiakov ľahostajnými, do debaty sa
aktívne zapájali svojimi postrehmi. Pochopili, že tento
problém sa týka každého z nás.

Týždeň zdravia
Problematike zdravia venujeme v našej škole pozornosť

rôznymi formami nielen počas vyučovania, ale aj po
vyučovaní. Už tradičným podujatím zameraným na
zdravie, ktoré sa uskutočnilo v našej škole, bol Týždeň
zdravia. Do pripravených aktivít sa zapojili všetky triedy
školy a žiaci preukázali dobré teoretické vedomosti i
praktické zručnosti v tejto oblasti. Vyrábali mediálne
útvary a pripravovali jednoduché jedlo.

Olympijské hviezdičky
26. mája 2017 sme sa zúčastnili športovej olympiády
pod názvom „Olympijské hviezdičky,“ ktorá sa
uskutočnila v MŠ Vysoká nad Uhom. Našu MŠ
reprezentovali Veronika Luková, Sárka Kešeľová, Marko
Šlinský a Jurko Juras. Deti súťažili v jednotlivých
disciplínach akými sú preliezanie tunelom, hod do
diaľky, skok vo vreci. Za vynikajúce športové výsledky
boli ocenené medailami a darčekmi. Zaujímavým
doplnením športovej olympiády bola penová šou, ktorú
pre deti pripravili hasiči.

Hospodárenie v rodine
31. mája 2017 sa uskutočnil workshop pre žiakov
8.ročníka v oblasti hospodárenia v rodine. Cieľom bolo
uvedomiť si ťažkú pozíciu rodičov pri zabezpečovaní
životných potrieb; naučiť žiakov uvedomovať si
hospodárenie v rodine, aby sa z nich stali zodpovední
mladí ľudia v oblasti financií; poznať hodnotu svojej
práce, finančné ohodnotenie a tým aj kalkuláciu v
rodine; vedieť odpovedať na otázky  Čo sa muselo
zaplatiť ako prvé a prečo? Čo ste museli kúpiť? Ako sa
vám podarilo hospodáriť?

Deň detí v MŠ
V našej MŠ sme Medzinárodný deň detí oslávili 1. júna
2017 spoločne s MŠ Vysoká nad Uhom športovým
dopoludním. Deň bol plný radosti, nadšenia, súťaženia,
hier a predovšetkým dobrej nálady. Škôlkari si zmerali
svoje sily v rôznych disciplínach, za ktoré boli odmenení
medailami a čokoládou. Nechýbalo ani spoločné
občerstvenie. Pre všetky deti bol tento deň
nezabudnuteľným zážitkom. V popoludňajších hodinách
nás navštívil pán starosta obce, ktorý doniesol pre deti
sladké prekvapenie.
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Bábkové divadlo Košice
14. júna 2017 boli žiaci 1. stupňa v Košiciach na
predstavení Filipko a Ježibaba. Cestou sa zastavili na
Dargove, kde mali možnosť vidieť tanky a Pamätník
bojov o Dargovský priesmyk. V bábkovom divadle
žiakov zaujala rozprávka o odvahe malého chlapca,
ktorý svojou bystrosťou prekabátil zlomyseľnú ježibabu.
Žiaci si odniesli pekný kultúrny zážitok a spomienky na
tento deň.

Školský výlet MŠ na Alpinku
14. júna 2017 sa deti našej MŠ zúčastnili spolu s
rodičmi celodenného výletu do rekreačnej oblasti
„ČermeľAlpinka.“ Čakala nás cesta historickým vlakom
krásnou prírodou a prekvapením bola pravá indiánska
dedinka „Údolie Manitou.“ Škôlkarov po príchode
privítali animátorky v indiánskych kostýmoch, ktoré mali
za úlohu naučiť deti indiánsky tanec, vyrábať čelenky,
vykonávať s nimi rôzne pohybovošportové aktivity. V
popoludňajších hodinách sme sa presunuli do centra
pod názvom „Tanzánia“ s detskými atrakciami. Počasie
nám prialo a dobrá nálada nás sprevádzala po celý deň.

Zber papiera
V mesiacoch apríl, máj a jún bola v našej škole
vyhlásená súťaž v zbere papiera. Do súťaže sa zapojili
jednotlivci aj celé kolektívy. Podarilo sa nám nazbierať
celkovo 3820 kilogramov starého papiera.
Z kolektívov boli najúspešnejší a na prvých troch
miestach sa umiestnili:
1. miesto: 1. 4. ročník Bajany
2. miesto: 3.B
3. miesto: 4.B
Z jednotlivcov boli najúspešnejší žiaci:
1. Milan Komárik (3.B)
2. Daniel Horňak (4.B)
3. Hanka Moščáková (4.B)

Ej, zalužicki poľo...
7. júna 2017 sa konala regionálna súťaž detí v speve
ľudových piesní Ej, zalužicki poľo, ktorej sa zúčastnili
žiačky Alexandra Buzová zo 4.B za I. kategóriu a
Katarína Hrešová z 5.B za II. kategóriu. Obidve
súťažiace vystúpili s peknými ľudovými piesňami, na
akordeóne ich doprevádzal p. učiteľ zo ZUŠ v
Michalovciach, A. Bertič. Srdečne blahoželáme Kataríne
Hrešovej, ktorá získala na regionálnej súťaži 1. miesto.

Lesná pedagogika v MŠ
8. júna 2017 nás navštívila z Lesov Slovenskej republiky,
štátny podnik, odštepný závod Sobrance, pani Ing. Lucia
Miňová, PhD., ktorá hravou formou a zážitkovým učením
porozprávala o tajomstvách lesa a o jeho obyvateľoch.
Deti vyfarbovali pracovný list pomocou prírodných
materiálov (kvetmi, listami, hlinou), skladali puzzle s
motívom lesných zvierat a na drevené doštičky z
rôznych stromov fixkami vyfarbovali podľa vlastného
výberu zvieratká. Tento zážitok bol pre deti veľmi
zaujímavý, naučili sa niečo nové o živote v lese.
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Lúčime sa .. .
. . . s predškolákmi v MŠ
K poslednému mesiacu školského roka už
neodmysliteľne patrí aj rozlúčka s predškolákmi. Ani
teraz tomu nebolo inak. Deti si pre rodičov pripravili
zaujímavý program. Mnohým sa na tvárach objavili aj
slzičky dojatia a smútku, ale stará známa pravda hovorí,
že kde sa niečo končí, tam sa niečo nové začína.
Úsmevy na tváre sa vrátili pri ohňostroji, krájaní chutnej
torty a vo voľnej zábave, ktorá potom nasledovala.

. . . s deviatakmi
29. júna 2017 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková
slávnosť žiakov deviateho ročníka, na ktorú budú ešte
dlho spomínať. Rozlúčka našich najstarších žiakov patrí
medzi najkrajšie udalosti školy. 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. Všetci
mali zmiešané pocity, veď škola bola ich druhým
domovom počas uplynulých deviatich rokov.
Odchádzajúcim žiakom želáme krásne prázdniny plné
slnka a oddychu a v ďalšom štúdiu veľa síl a úspechov.

. . . so školským rokom 201 6/201 7
30. júna 2017 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy,
kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú
predniesla žiačka Sarah Popíková, po príhovoroch
riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, starostu obce
Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia
Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné
ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne
reprezentovali školu. Je potešiteľné, že ocenených
žiakov bolo v tomto školskom roku 97. Potom sa všetci
žiaci rozbehli zobrať si svoje vysvedčenia a hurá na
prázdniny.
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Udalosť roka
Prijatie najlepších žiakov starostom obce
Antonom Kocelom
28. júna 2017 prijal starosta obce Anton Kocela v
obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom
žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2016/2017
reprezentovali našu školu v okresných, krajských a
celoslovenských súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 19
žiakov, ktorí boli ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

Ocenení žiaci v školskom roku 201 6/201 7:

1. Sijarto Samuel (3.B) – čestné uznanie
výtvarnej práce v súťaži Fugova domovina,
riešiteľ Pytagoriády

2. Popiková Sarah (4.B) – 1.miesto v prednese
v recitačnej súťaži v Drahňove, účasť v
súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Malé čierne
perličky

3. Balogová Michaela (5.A) – 1.miesto v
tanečnej súťaži Amaro Kheliben, 3.miesto v OK
vo vybíjanej dievčat

4. Novotný Leon (5.A) – 1.miesto v tanečnej
súťaži Amaro Kheliben

5. Gombárová Vanessa (5.B) – 1.miesto v
prednese v recitačnej súťaži v Drahňove

6. Hrešová Katarína (5.B) – 1.miesto v
speváckej súťaži Ej, zalužicki poľo, 2.miesto v
OK gymnastického štvorboja družstiev, 3.miesto
v OK vo vybíjanej dievčat, účasť v súťaži
Hviezdoslavov Kubín

7. Tancošová Eva (6.A) – 1.miesto v tanečnej
súťaži Amaro Kheliben

8. Lacko Krištof (6.B) – 1.miesto v tanečnej
súťaži Amaro Kheliben

9. Popik Dominik (6.B) – 1.miesto v tanečnej
súťaži Amaro Kheliben

10. Novotný Bohumil (7.A) – 1.miesto v
tanečnej súťaži Amaro Kheliben

11. Mašlejová Simona (7.A) – 3.miesto v OK
gymnastického štvorboja jednotlivcov a 2.miesto
v súťaži družstiev, 3.miesto v OK vo vybíjanej
dievčat

12. Cicová Erika (7.B) – 1.miesto v tanečnej
súťaži Amaro Kheliben

13. Horvátová Adriána (7.B) – 1.miesto v
tanečnej súťaži Amaro Kheliben

14. Kiš Kováčová Terézia (8.A) – 2.miesto v
celoslovenskom kole a 1.miesto v krajskom kole
recitačnej súťaže Ruské slovo

15. Krištof Kristián (8.A) – 3.miesto v OK
technickej olympiády

16. Oros Denis (8.A) – 3.miesto v OK
technickej olympiády, 5.miesto v Pytagoriáde,
6.miesto v OK matematickej olympiády,
9.miesto v OK dejepisnej olympiády, úspešná
účasť v súťažiach Matematický klokan a Štúrov
Zvolen

17. Tóthová Paulína (8.A) – 1.miesto v
tanečnej súťaži Amaro Kheliben

18. Dzuro Sebastián (9.A) – 4.miesto v OK
matematickej olympiády

19. Gažiová Natália (9.A) – 1.miesto v tanečnej
súťaži Amaro Kheliben
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ANKETA

Čo sa dá stihnúť počas veľkej prestávky?
• najesť sa
• ísť na WC
• všetko, keď máte mobil alebo slúchadlá
• skrývať sa pred učiteľom, aby ste nemuseli ísť na veľkú
prestávku
• pobiť sa

Vedeli ste, že ...
• v našej škole máme144 schodov?
• v našej škole máme 588 žiakov?
• máme školské kroniky?
• najstaršia kronika sa viaže na rok 1921?
• prvým riaditeľom našej školy podľa tejto kroniky bol
Rudolf Lazarovič?
• najviac hodín majú žiaci 7.9.ročníka?
• najviac dievčat je v 4.A a najviac chlapcov v 6.A?
• najviac je vyťažené parkovisko pred budovou školou
ráno?

7 statočných ôsmakov odpovedalo
na pár otázok na telo

Odpisuješ niekedy?
Piati odpovedali áno
Dvaja odpovedali nie

Radíš niekedy?
Šiesti odpovedali áno
Jeden odpovedal skôr áno

Píšeš si ťaháky?
Šiesti odpovedali áno
Jeden odpovedal nie

Vyhýbaš sa písomkám, na ktoré si sa nepripravil/a?
Piati odpovedali áno
Dvaja odpovedali nie

Kam najčastejšie skrývaš ťahák?
Dvaja odpovedali – Všade
Štyria odpovedali – Do zošita
Jeden nepoužíva ťaháky

Ako veľmi vás učitelia kontrolujú pri písomkách?
Štyria odpovedali  Celkom dosť
Jeden odpovedal  Žiadna hrôza
Dvaja odpovedali  Vôbec

Aké sú tvoje dôvody pre podvádzanie v škole?
Šiesti odpovedali – Dobrá známka
Jeden odpovedal  Nepodvádzam

Najdesivejšie symboly
kedysi

Najdesivejšie symboly
dnešnej generácie
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Školská športová olympiáda
2. júna 2017 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 z miesta a skok do
diaľky, hod basketbalovou 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.

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
201 6/201 7

Výsledková listina

BEHY: Beh víťazstva (1 .-4.ročník)

Disciplína: Beh víťazstva (1/2 kola)
Kategória: dievčatá 1.2.ročník
Poradie:
1 . miesto: Šarlota Belavá (1.A)
2. miesto: Viktória Kešeľová (2.B)
3. miesto: Sofia Adamová (1.B)

Disciplína: Beh víťazstva (1/2 kola)
Kategória: chlapci 1.2.ročník
Poradie:
1 . miesto: Marko Demeter (2.A)
2. miesto: Oliver Imrich (1.B)
3. miesto: Matej Stanko (2.B)

Disciplína: Beh víťazstva (1/2 kola)
Kategória: dievčatá 3.4.ročník
Poradie:
1 . miesto: Daniela Lešňanská (4.B)
2. miesto: Lucia Spišáková (4.B)
3. miesto: Nina Fedorová (4.B)

Disciplína: Beh víťazstva (1 kolo)
Kategória: chlapci 3.4.ročník
Poradie:
1 . miesto: František Čičák (4.A)
2. miesto: Ján Adam (3.ročník)
3. miesto: Daniel Horňak (4.B)

BEHY: Štafetový beh (5.-9.ročník)

Disciplína: Štafetový beh (4x1 kolo)
Kategória: dievčatá 4.6.ročník
Víťazná štafeta:
Paulína Mašlejová  5.ročník (5.B)
Stanislava Arvayová  5.ročník (5.B)
Karin Vargová *  5.ročník (5.A)
Sofia Bodnárová  5.ročník (5.A)

Disciplína: Štafetový beh (4x1 kolo)
Kategória: chlapci 4.6.ročník
Víťazná štafeta:
Dávid Mašlej  5.ročník (5.A)
Radoslav SotákDuda  5.ročník (5.A)
Rastislav Stanko  5.ročník (5.A)
Kristián Lacko  5.ročník (5.B)

Disciplína: Štafetový beh (4x1 kolo)
Kategória: dievčatá 7.9.ročník
Víťazná štafeta:
Mária Rebjáková  9.ročník (9.A)
Alžbeta Bardiovská  9.ročník (9.A)
Zdenka SotákováDuda  9.ročník (9.A)
Lenka Lešňanská  9.ročník (9.A)

Disciplína: Štafetový beh (4x1 kolo)
Kategória: chlapci 7.9.ročník
Víťazná štafeta:
Štefan Filip  9.ročník (9.A)
Sebastián Dzuro  9.ročník (9.A)
Mário Gaži  9.ročník (9.A)
Kristián Mižo  9.ročník (9.A)
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SKOKY: Skok z miesta, skok do diaľky

Disciplína: Skok z miesta
Kategória: dievčatá 3.4.ročník
Poradie:
1 . miesto: Lucia Spišáková (4.B)
2. miesto: Alexandra Buzová (4.B)
3. miesto: Nina Fedorová (4.B)

Disciplína: Skok z miesta
Kategória: chlapci 3.4.ročník
Poradie:
1 . miesto: Dávid Kešeľ (4.A)
2. miesto: Daniel Lacko (4.A)
3. miesto: Martin Gaži (4.A)

Disciplína: Skok do diaľky
Kategória: dievčatá 5.6.ročník
Poradie:
1 . miesto: Roxana Tamašová (5.A)
2. miesto: Stanislava Arvayová (5.B)
3. miesto: Karin Vargová * (5.A)

Disciplína: Skok do diaľky
Kategória: chlapci 5.6.ročník
Poradie:
1 . miesto: Dávid Mašlej (5.A)
2. miesto: Kristián Filip (5.B)
3. miesto: Marián Spišák (5.A)

Disciplína: Skok do diaľky
Kategória: dievčatá 7.9.ročník
Poradie:
1 . miesto: Barbora Terebeššyová (8.A)
2. miesto: Simona Pihuličová (7.A)
3. miesto: Mária Rebjáková (9.A)

Disciplína: Skok do diaľky
Kategória: chlapci 7.9.ročník
Poradie:
1 . miesto: Lukáš Spišák (8.A)
2. miesto: René Beňák (7.B)
3. miesto: Mário Gaži (9.A)

HODY: Hod basketbalovou loptou,
hod kriketovou loptičkou

Disciplína: Hod basketbalovou loptou
Kategória: dievčatá 3.4.ročník
Poradie:
1 . miesto: Nina Fedorová (4.B)
2. miesto: Lucia Spišáková (4.B)
3. miesto: Daniela Lešňanská (4.B)

Disciplína: Hod basketbalovou loptou
Kategória: chlapci 3.4.ročník
Poradie:
1 . miesto: Martin Gaži (4.A)
2. miesto: Dávid Kešeľ (4.A)
3. miesto: Daniel Lacko (4.A)

Disciplína: Hod kriketovou loptičkou
Kategória: dievčatá 5.6.ročník
Poradie:
1 . miesto: Roxana Tamašová (5.A)
2. miesto: Karin Vargová * (5.A)
3. miesto: Paulína Mašlejová (5.B)

Disciplína: Hod kriketovou loptičkou
Kategória: chlapci 5.6.ročník
Poradie:
1 . miesto: Marián Spišák (5.A)
2. miesto: Vladimír Gurguľ (5.A)
3. miesto: Kristián Filip (5.B)

Disciplína: Hod kriketovou loptičkou
Kategória: dievčatá 7.9.ročník
Poradie:
1 . miesto: Angelika Gaľová (7.B)
2. miesto: Barbora Terebeššyová (8.A)
3. miesto: Ivana Balogová (6.B)

Disciplína: Hod kriketovou loptičkou
Kategória: chlapci 7.9.ročník
Poradie:
1 . miesto: Kevin Horváth (6.A)
2. miesto: Štefan Filip (9.A)
3. miesto: Kevin Adam (6.B)



- Náš pes mi zožral
vysvedčenie.

- A čo si mu urobil?
- Rezne! Za odmenu.. .

Jano hovorí svojmu
kamarátovi:

- Pre mňa si ako škola.
- Takže múdry?
- Nie zbytočný.

Príde Janko domov zo školy
a hovorí svojej mame:

- Mami, predstav si, že som
dostal jednotku.
Mama: Vážne?

Janko: Nie, iba si to predstav.

- Marek, kde je tvoje
vysvedčenie? pýta sa mama.
- Požičal som ho Oskarovi.
Chce postrašiť rodičov.

Jožko kričí na mamu:
- Mami, vyhnaj mi komára

z izby!
- Nehovorí sa vyhnaj,

ale vyžeň!
- Dobre, mami, už netreba,

už som ho vyženil!

časopis pre žiakov i rodičov
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- Oci, máme aj my
na Slovensku sopku?

– Neviem!
– Oci a to sopka môže
hocikedy vybuchnúť?
– Asi áno, neviem.

– Oci a koľko stupňov má
žeravá láva?
– Čo ja viem?

– Oci a nevadí Ti, že sa stále
niečo vypytujem?

– Pokojne sa pýtaj, synak, veď
ako sa ináč niečo naučíš…

- Ocko, pozri sa, akú peknú
vtáčiu búdku som urobil.
- Je naozaj pekná, si veľmi
šikovný, ale kde je nejaký
otvor, aby tam vtáčik

mohol vojsť?
- Načo otvor,

veďvtáčik je už tam.

- Tak čo, dievčatko, čo by si
chcela? pýta sa predavačka.
- Chcela by som čokoládu,

ale mama ma poslala
kúpiť chleba.

RRee llaa xx

Všetkým prajeme veľa
slnečných lúčov
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