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Riaditeľňa 

 

V dnešnom čísle sme položili päť zvedavých 

 otázok nášmu pánu zástupcovi Ing. Jozefovi  

Šimayovi.      

 

Čo vás v uplynulom polroku najviac potešilo? 

Veľa vecí musím pochváliť. Najviac si cením postup mladších 

žiakov na MS v MINI volejbale. Športové úspechy : florbal, 

futbal, prehadzovaná, volejbal, CO, lyžiarsky výcvik, 

medzinárodne stretnutie našich žiakov so žiakmi Ukrajiny 

a Maďarska, rybárska a dopravná súťaž. Výborne sme sa 

umiestnili aj vo vedomostných súťažiach. Čerešničkou na torte 

bolo stretnutie našich žiakov s ministerkou školstva Martinou 

Lubyovou v Bratislave. Školský rok 2018/2019 sa zaradil medzi 

najúspešnejšie  roky v histórii našej školy. 

Čo vás naopak trochu sklamalo? 

Medziľudské vzťahy medzi žiakmi a správanie niektorých 

žiakov. Za mojich školských čias sa žiaci k sebe a k učiteľom 

správali úctivejšie a s rešpektom. V súčasnosti sú vzťahy 

medzi niektorými žiakmi veľmi napäté a presahujú hranicu 

slušného správania. 

Veľké úspechy ste so žiakmi dosiahli v predmetových 

olympiádach a súťažiach, k čomu, samozrejme, 

blahoželáme. Máte nejaký osvedčený recept na úspech v 

súťažiach? 
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Recept je jednoduchý. Pracujte so žiakmi minimálne dva 

mesiace pred súťažou a nepozerajte na to - či vám to niekto 

zaplatí. Ak budete takto pracovať, tak úspech sa isto dostaví 

a vaša práca prinesie sľúbené ovocie. Pripravovať žiakov jeden 

deň pred súťažou a pritom sa vyhovárať na rôzne okolnosti, 

vtedy ťažko dosiahnete dobré umiestnenie. Dôležité je, aby 

vás neodradil počiatočný neúspech – vytrvalosťou zdoláte 

všetky prekážky.   

Od budúceho školského roka sa v škole zavedú tzv. čipy na 

dochádzku. Čo to pre nás žiakov znamená? 

V školskom roku 2019/2020 vláda SR schválila obedy pre 

žiakov zadarmo. Bolo potrebné  pripraviť sa čo najlepšie na 

túto situáciu. Prehodnotili sme niekoľko variantov, ako by sa to 

logisticky dalo zvládnuť. Tento variant sa nám zdal 

najprijateľnejší. Jednoduché vysvetlenie: žiak príde do školy –

zoberie si svoj čip z poličky – odpípne sa –vráti čip do poličky. 

V triednej knihe sa zobrazí, že žiak je na vyučovaní. Ak obed 

z nejakých dôvodov nechce, do pripraveného zošita zapíše 

svoje meno a vedúca školskej jedálne vie, že tento žiak na 

obed nepríde. Takto predchádzame zbytočnému plytvaniu 

potravinami.  

Aké sú vaše prázdninové plány? 

Špeciálne plány nemám. Chcem si oddýchnuť a načerpať 

energiu do ďalšieho školského roka. Žiakom a učiteľom prajem 

príjemné prázdniny. 
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Aktuality dnes začíname najnovšími zmenami po polroku: 

Piataci sa rozlúčili so spolužiačkou Eliškou Stejskalovou, ktorá sa presťahovala 
do Seovskej 
 Polianky. Eliške prajeme veľa úspechov na novej škole. 

    
Eliška je však s piatakmi v triede stále aspoň vďaka zmene názvu projektovej 
práce z biológie. Z názvu líška hrdzavá vzniklo Eliška ... Milé nie? 
 
Na materskú dovolenku odišla v januári p. učiteľka Mgr. Tatiana Obrinová 
a väčšine z nás naozaj chýba. Pani učiteľke a maličkej Emke prajeme všetko 
najlepšie  a posielame pozdravy. 

 
 
P. učiteľku Mgr. T.Obrinovú zastupuje p. učiteľka Mgr. Emília Kukuľová 
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V  súťaži Maldý záchranár- CO naši žiaci 2. stupňa získali 1. a 2. 

miesto na okresnom kole. Na krajskom kole sa umiestnili na 4. mieste 

v tomto zložení: K. Topoľovská, A. Ševčíková, J. Antolík, P. Čisárik. 

Archimediáda okresné kolo- 1. miesto: P.Kočan, 2. miesto: S. Vaňo. 

V prezentácii na Festivale tyroch živlov v Bratislave zožali úspech 

naši žiaci K. Topoľovská, A. Ševčíková, P. Antolik, P. Čisárik, M. Tóth, 

M. Vincler, P. Kočan. 

 
Pri vchode už máme nové farebné skrinky. Každá skrinka je pre 

jedného žiaka. Veľmi dobrá zmena, ďakujeméé!!! 

 
Stavebné úpravy sa začali aj v učebniach biológie a fyziky, čiže 

v novom školskom roku už zasadneme do vynovených učební. 
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Rozhovor- v dnešnom čísle sme 

položili niekoľko otázok p. 

učiteľke M. Kukuľovej, triednej 

8. ročníka. 

 

 
 

 

Ako ste sa dostali 

k učiteľskému povolaniu? 

Od prvej chvíle, ako som 

nastúpila do 1. ročníka, som sa 

rozhodla, že budem učiteľkou. 

A môj sen sa stal skutočnosťou. 

 

 

 

Aké boli vaše predchádzajúce 

pôsobiská? 

Moje prvé učiteľské miesto bolo 

na ZŠ I. Krasku v Trebišove. 

Neskôr som pracovala na ZŠ 

MRŠ v Trebišove, potom 30 

rokov na ZŠ Gorkého 

v Trebišove. 

 

 
 

Ak by ste mali porovnať svoje 

predchádzajúce pôsobiská 

a našu školu, v čom je naša 

škola iná? 

Pôsobila som na väčších školách. 

Učitelia mali svoje pracoviská 

v kabinetoch. Mnohokrát sme sa 

nevideli s kolegyňami aj niekoľko 

dní. Žiaci dochádzali do školy 

z celého okresu. Na tejto škole 

sa mi páči, že jej kolektív je ako 

jedna rodina. Aj žiaci sa dobre 

poznajú a pekne spolu 

vychádzajú. 
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Ako by ste zhodnotili svoju 

triedu 8.A? 

Myslím si, že je to trieda, ktorá 

je nielen svojím počtom, ale aj 

vedomosťami a zručnosťami 

najlepšou triedou na škole. Vedia 

sa spolu zabaviť, ale aj 

 ,,zahrať“ nielen na vyučovaní, 

ale aj v športe, na rôznych 

olympiádach a súťažiach či pri 

príprave kultúrnych podujatí. 

 

 
 

Aké záujmy vám vypĺňajú voľný 

čas? 

Predovšetkým mám rada 

literatúru. Bez čítania si neviem 

predstaviť ani jeden deň. Rada 

cestujem a spoznávam iné 

krajiny. Na Slovensku chodievam 

pravidelne na túry po našich 

horách a mám rada svoju 

záhradku, aj keď na ňu nemám 

veľa času. 

 

Máte nejaké učiteľské krédo, 

poprípade odkaz pre kolegov či 

žiakov? 

Mojím učiteľským krédom je, že 

aký poriadok máš okolo seba, 

taký poriadok máš aj vo svojej 

mysli a vo svojom živote. Všetko, 

čo zažívaš má svoje miesto 

a svoj čas. Nič ti neutečie. 

A teda aj žiaci by mali 

pristupovať k plneniu povinností 

so systémom. Vedomosti sa 

vytratia, ale ak vieš 

systematicky pracovať, tak to ti 

ostáva na celý život. 
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Festival štyroch živlov- Predstavili sme praktické ukážky ako funguje 

ťažisko telesa. To predviedli A. Ševčíková, P. Kočan, J. Antolík, K. 

Topoľovská. Magnetizmus predviedli M. Tóth, M. Vinclér, P. Čisárik. 

Každý z nás dostal diplom a pochvalu. Najprv sa pri našom pokuse 

čudoval p. riaditeľ ZŠ Gorkého Trebišov Mgr. M. Uporský. 

 
 

Na festiale sme stretli p. ministerku školstva Lubyovú a tá sa čudovala 

tiež. Zastavila sa pri našom projektovom stánku, pýtala sa nás na naše 

projekty, ktoré sme jej predstavili. Zaželala nám veľa úspechov 

a nasledovalo spoločné foto. 
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Samotná prezentácia projektov bola úžasná- cítili sme sa ako 

naozajstní vedci. A zároveň sme mali možnosť poznať množstvo 

ďalších zaujímavých projektov, a nielen z fyziky, a zábavnou formou 

sa niečo nové naučiť a spoznať nových múdrych ľudí. Poďakovanie za 

to patrí p. zástupcovi Ing. Jozefovi Šimayovi. Ďakujeme! 
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   Pekné vyznanie lásky či priateľstva určite poteší. A tak sme sa spýtali našich 

spolužiakov: Aké najkrajšie valentínske vyznanie ste dostali? 

                                 

Lívia:         Najkrajšiu Valentínku som dostala od bratranca Eliáša, že som         
                   najlepšia sesternica.  
Paťo:         Srdiečko od Katky Topoľovskej, nečakal som to.  
Terezka:    Hlavne tie nečakané súnajkrajšie. 
Adrianka:  Každé úprimné vyznanie je krásne. 
Elisska:      Najviac ma potešila Valentínka od brata. 

Valentín je skvelou príležitosťou pre 

každého z nás pohladiť dušu svojho 

blížneho milým slovom. Viete, kedy je  

Valentín najkrajší? Ak viac valentíniek 

rozdáte, ako dostanete.  Väčšine z vás 

sa to asi aj podarilo. A tak aj v tomto 

roku mali naši valentínski poštári plné 

ruky práce. Valentínky museli 

roztriediť a doručiť na miesto určenia. 

Odmenou za ich prácu boli rozžiarené 

tváre adresátov.         
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Živá biológia má u nás v škole už svoje stabilné miesto. Vďaka Peťovi 

Čisárikovi a Marekovi Vinclérovi sme mohli naživo pozorovať vzhľad 

a správanie hada, gekona či škorpióna. Niektorí sa dokonca odvážili 

vziať škorpióna do ruky. Naozajstný zážitok. Supééér!!! 
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Hviezdoslavov Kubín sa tešil aj v tomto školskom roku veľkému 

záujmu- recitátorskému (25 recitátorov), ale aj diváckemu. Slovenčina 

je ako hruda zlata obalená blatom, povedal raz Július Satinský.  

 
Ak túto hrudu naši spisovatelia očistili a vytvorili krásne verše, tak vy- 

milí recitátori- ste túto zaltú hrudu svojim prednesom vybrúsili na ten 

najkrajší šperk- umelecké slovo, ktorým ste pohladili našu dušu. Za to 

vám patrí naša vďaka. Ďakujeméééé!!! 

 



 
 

14 
 

 
V 1. kategórii sa na 1. miestach umiestnili S. Čonková a S. Ševčíková. 

 
V 2. kategórii sa na 1. miestach umiestnili A. Ševčíková a K. Ferková. 

 
           V 3. kategórii sa na 1. miestach umiestnili K. Topoľovská a P. Antolik. 
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Farebný týždeň- svet bez farieb je ako svet bez života, veď len posúďte:  červená 
ako krv- znamená život, modrá ako voda- bez nej by neexistoval život, zelená ako 
farba Zeme- našej planéty, biela ako mlieko- symbol matky ako darkyne života, 
a tak by sme mohli pokračovať pokojne ďalej.  

 
Aj my na našej škole sme si počas týždňa farieb pripomenuli náš pestrofarebný 
týždeň. Každý deň sme sa obliekli do inej- vopred určenej- farby. 
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Múzeum na kolesách nás presvedčilo, že vzdelávať sa dá rôznymi spôsobmi. Nie 
nadarmo sa však vraví - radšej raz vidieť ako stokrát počuť ! O tom, že je to naozaj 
veľká pravda, sme sa na vlastnej koži presvedčili aj my. Historické putovné 
Múzeum na kolesách nám zábavnou formou priblížilo históriu 2. svetovej vojny. 
Veľké množstvo faktov a dátumov členovia múzea podali netradičnou a pre žiakov 
atraktívnou formou. Zoznámili sa s dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov až 
po tankistov, s ich oblečením, úlohami, s maskovaním... Mnohé rekvizity boli 
odprezentované na dobrovoľníkoch z našej školy. Po skončení zaujímavého 
výkladu priebehu 2. svetovej vojny si mohli žiaci chytiť, vyskúšať a odfotiť sa so 
všetkými rekvizitami múzea, čo by v klasickom múzeu isto nesmeli. 
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Testovanie 9- niektoré otázky nás naozaj prekvapili. Vyberáme aspoň jednu. Mali 
sme utvoriť synonymum k prídavnému menu vo vete- vynikajúci- tak, aby bolo 
odvodené od vybraného slova po b.  Otázka lepšia ako kinderko, lebo otázka je na 
rozdiel od kinderka ( dva v jednom) štyri v jednom. Gólom do vlastnej bránky však 
bola správna odpoveď v podaní NUCEM-u: bystroumný, bystrohlavý, pretože tieto 
slová nevznikli odvodzovaním, ale skladaním. Nehovoriac o slove bystrohlavý, 
ktoré má podľa slovníka kvalifikátor zriedkavý a podľa tam uvedeného príkladu ho 
použil náš spisovateľ Janko Jesenský pred vyše 100 rokmi ( žeby novší príklad 
nevedeli nájsť?). Svoje fó- pa si v NUCEME uvedomili  a uznali ako správnu 
odpoveď slovo bystrý. Ďakujeme! 

 
Výsledky nás potešili: v matematike sme dosiahli 67% a v slovenčine 62%. 
Najlepšie obstála Katka Topoľovská: v matematike 100% a v slovenčine 93,33%, 
čiže na strednú školu je prijatá bez prijímačiek. Blahoželáme!!! 
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Múzeum Hanušovce a archeopark bolo cieľom exkurzie piatakov. Podľa ich reakcii 
môžeme povedať, že sa im to páčilo. Ako nám sami povedali, poznávať našu 
históriu priamo v múzeu čí v zrekonštuovaných obydliach pravekých či 
stredovekých ľudí je oveľa zaujímavejšie ako obyčajná hodina dejepisu. 

 
         Mohli si aj posedieť, pretože tento nábytok bol iba napodobeninou.  
         Všetko ostatné však dýchalo históriou. 
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                 Práca na hrnčiarskom kruhu bola jednotkou medzi remeslami. 

 
O svoje dojmy z múzea a archeoparku sa s nami piataci podelili v ankete: 
Ako sa vám páčilo v múzeu a archeoparku? 
 
Cyril:           Streľba z luku bola výborná aj keď som netrafil. Trafil iba Marek. 
Erik:             Vyrobil som naozajstný hrnček na naozajstnom hrnčiarskom kruhu,   
                     Wau!                     
Filip:            Všetko sa mi páčilo, najviac modely pravekých obydlí a pravekých ľudí. 
Sebastián:  Bolo to super, najmä historické zbrane. 
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Trinásta komnata- veľmi zaujímavý protidrogový multimediálny výchovný 
koncert, v podaní speváka Borisa Letricha, Michala Bukviša a a Petra Mihála nás 
prekvapil pozitívnou energiou a nefalšovanými emóciami.   

 
V programe má 12 správnych dverí svoje pomenovanie: priateľstvo, láska, rodina, 
sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita, česť a 
spravodlivosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu správnou nohou, nemá chuť a 
ani potrebu nazerať do zakázanej, trinástej komnaty. Počas koncertu sme 
preventívne nazreli do jej útrob. Prostredníctvom príbehov zo života poukázali 
speváci a moderátori na neskutočné prázdno, ktoré  vládne v komnate s názvom 
drogy a závislosť. Aké dojmy vo vás zanechal tento koncert? To sme sa spýtali 
našich spolužiakov: 
 

Lukáš:        Páčila sa mi celá skupina. Super pesničky a poučné príbehy. 
Adam:        Veľmi dobré. Zaujímavé informácie a skutočné zážitky. 
Dominika: Výborné to bolo i poučné. Dobre sme sa zabavili a niečo nové  
                     dozvedeli. 
Cyril:           Veľmi sa mi to páčilo. Super slová- love, šušne, peňeži. 
Dominik:    Veľmi ma to poučilo, najmä v tom, že pitie, fajčenie.      
                     a drogovanie škodí nášmu zdraviu a môže nám to zničiť život. 
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Vítanie jari- pre mnohých z nás to najkrajšie ročné obdobie- jar- sme privítali 
vystúpením v klubovni. Pekné básničky v podaní žiakov 1. stupňa, spevy a tance 
v podaní členov Malej Parchovianky potešili a roztlieskali každého z nás. 
Ďakujeme!!! 
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Sadenie mája je už tradíciou. Stretli sme sa pred školou. Celou akciou nás 
sprevádzali Katka, Karolínka a Saška. Dievčatá a chlapci v krojoch máj vyzdobili 
a zasadlili. A nasledovala pravá ľudová veselica. Nádherné!!! 

 
Čo prejdeš i celý háj  
a hneď dôjdu ti aj sily.  
Nenájdeš tam krajší máj, 
ako ten, čo zasadil ti milý. 
 

 

Keď ráno zakývu ti stuhy, 
Vieš, ak ľúbiš, svet je pestrý,         
ako farby dúhy, 
tak svoje stuhy na cestu lásky prestri. 
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Po krátkom programe sa začala zábava- tance a spevy. 
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Poďme dievky do karičky,  

náš máj je veľký nemaličký. 
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Deň Zeme- sa niesol v znamení hesla: ,,Chráňme a skrášlime si to, čo je naše!“ A 
tak sme si aj my našu planétu spestrili. Nielenže sme si okolie našej školy upravili 
a pokosili, ale sme si chodník pred školou skrášlili maľbami, ktoré nám majú 
pripomínať krásu našej planéty. 
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Romano slovos 

 
Romane čave privitinde e jar šukare gilenca. Pačindža pes lenge o jar. 
 

 
Robo me soma pro vylet na Alpinkae pre Košice.   
Robo: Najfeder pes mange bačinlas indianska dedina a Tarzánia. 
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O džives la phu vakeri amen peske leperdžam kreslindžan obrazki. 
 O zamkos.

 
Erik soma pro exkurzia  v múzeu v Hanušovciach. Na hrnčiarskom kruhu  
kerdžom poharis.  
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Priateľstvo 

 

 

   Vo svojom, zatiaľ krátkom, pätnásťročnom živote, som už stretla 

mnoho ľudí. Niektorí ním len prešli, iných zase poznám od útleho 

detstva. Čo je to vlastne priateľstvo? Kto z nás je naozajstný priateľ? 

    Viacerí z nás si už tieto otázky určite položili a myslím si, že na ne 

poznajú aj odpoveď. Priateľstvo je vzťah založený na porozumení, 

dôvere a láske, na život a na smrť. V mojom živote hrá priateľstvo 

veľkú rolu. Na prvom mieste je láska k rodičom a súrodencom. Hneď za 

ňou nasleduje priateľstvo. Niekedy sa hovorí, že najlepším priateľom 

človeka je pes. Môj pes mi je vždy verný a počúva ma na slovo. Dokonca 

si myslím, že by za mňa aj položil život, ak by to bolo potrebné. Na 

druhej strane ma nedokáže pochopiť alebo mi poradiť. A práve to je 

chvíľa, keď sa obraciam na svojich priateľov. Na tých, ktorí ma v tej 

chvíli podržia, pochopia a vypočujú. Práve preto by sme si priateľov mali 

vážiť a nezanedbávať ich.  Priateľstvo má však dve stránky. Tou prvou 

stránkou sú zlí a falošní priatelia. Dajú sa ľahko rozoznať, napríklad, 

keď je k nám človek neúprimný, klame a ohovára nás. Druhou stránkou 

je pravé a úprimné priateľstvo. Sú to priatelia, ktorí nás nesklamali 

a neopustili nás, aj keď mali závažný dôvod skončiť náš vzťah.  Sú 

s nami v dobrom aj v zlom.  V priateľstve by nemalo existovať klamstvo, 

aj keď niekedy je potrebné nepovedať celú pravdu, aby sme tým tomu 

druhému neublížili. Naším šťastím by malo byť  šťastie toho druhého. 

Vtedy je priateľstvo krásne a úprimné. 

   Pravé priateľstvo by sme nemali krvopotne hľadať a vynucovať si ho. 

Skutočné priateľstvo sa buduje metódou pomalých krokov, a ak 

zvládneme toto umenie- umenie vydržať a podržať toho druhého, tak 

sme na ceste k skutočnému priateľstvu. 
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Výlet – prvý stupeň navštívil Detskú historickú železničku v Košiciach, indiánske 
údolie Manitou, paintbolovú strelnicu  

 
            Lilka: Vláčik na Alpinke bol super! Sára: Aj mne sa páčil vláčik!  
            Damián: Tá lokomotíva bola nádherná. 
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Vitajte v našom kmeni! 
Pomaľovali sme sa 
bojovými farbami a poďho 
na vojnový chodník. 
Lukáš: Indiánska dedinka 
bola super! 
Adam: Streľba z luku ma 
naozaj bavila. 
Matej: Mne sa páčil aj 
paintball. 
 

 
Adam: Najlepšie bolo určite 
lezenie v Tarzánii, vôbec 
som sa nebál. 
Dianka: Páčilo sa mi 
šmýkanie z výšky v Tarzánii. 
Peťa: V Tarzánii som 
vyliezla naozaj vysoko. 
Robo: Mne sa páčil celý 
výlet, najviac však Tarzánia. 
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Výlet- cieľom žiakov 5.- 7. ročníka bola Stará Lesná. Výlet sa začal exkurziou na 
Kežmarskom hrade a návštevou Triklandie. 

 
Druhý deň sa niesol v znamení turistiky na Popradské pleso, strední turisti 
pokračovali na Symbolický cintorín a tí najzdatnejší absolvovali náročnú túru na 
Ostrhu. Po návrate z túry sme sa vykúpali vo wellnesse. Výlet sme zakončili 
v Belianskej jaskyni. Ďakujeme za krásny zážitok. 

 
Karolínka:   Bolo super. Túra ma síce unavila, ale wellness to napravilo. 
Sofia:           Krásny výlet. Najkrajšie bolo srdcové jazierko v Belianskej jaskyni. 
Lukáš:          Zábavné bolo , keď sme na túre zišli zo značky a stratili sme sa. 
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Túra na Ostrvu 

Nádherný výhľad na Popradské pleso a našli sme 

aj sneh. 
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Plavecký výcvik- zúčastnili sme sa ho my- deviataci a ôsmaci na Zemplínskej Širave 
v hoteli Chemes. 

 

 
 Navštívili sme Hvezdáreň v Michalovciach a turistickú vychádzku sme si urobili na 
Vinianske jazero.  
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Rozhovor- v dnešnom čísle na naše 
otázky odpovie tradične jeden 
z deviatakov Peťo Antolík, všestranne 
zameraný žiak- školu reprezentuje na 
olympiádach z chémie, fyziky, biológie, 
v športe i v Hviezdoslavovom Kubíne.  
 

 
 
Máš viacero záujmov, ktorý z nich je 
ten naj a prečo? 
Naj je asi rybárčenie, pri ktorom si 
oddýchnem a potom je to hranie 
počítačových hier, kde zažijem trocha 
adrenalínu. 
 
Zapojil si sa aj do olympiády z chémie. 
Podľa nás pomerne náročná vec. Čím  
ťa zaujala chémia? 
Všeobecne ma bavia prírodné vedy, 
najmä poznávanie nových vecí. Určite 
aj možnosť porovnať si svoje 
vedomosti s  inými žiakmi 
a  zanedbateľné nie sú ani body  na 
prijatie na strednú školu. 
 
 

Si veľmi obľúbený u dievčat? Máš na 
to nejaký špeciálny recept? 
Ani nie, hlavne to neuponáhľať a tá 
láska príde, keď to najmenej čakáte. 
 
Ktorú zo školských akcií máš najradšej 
a prečo? 
Takú najobľúbenejšiu ani nemám, 
hlavne, keď sa dobre zabavíme 
a nemusíme sa učiť. 
 

 
 
Ktorých päť vecí by si si so sebou 
zobral na opustený ostrov? 
Vysielačku, udicu, sekeru, zapaľovač 
a vojenskú nádobu na varenie. 
 
Aké sú tvoje prázdninové plány? 
Určite budem chodiť na ryby, chcem si 
poriadne oddýchnuť a v auguste by 
som mal ísť na nejakú brigádu.  
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Častušky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            

 

                                                                                         
 
 
 

 

Terezka: 
Dievka je to veru zlatá 
aj učenie sa jej ráta. 
Ráno úsmev do košíčka, 
bude super zdravotníčka. 

Katka: 
Katka to je osobnosť, 
úspechov má veru dosť. 
Vyjadrí sa bez obtiaží, 
víťazstvá nosí zo súťaží. 
 

 

Natália: 
Porozpráva vďačne všetko, 
venuje sa malým dietkom. 
Zlaté srdce, pekný hlas, 
v škôlke bude učiť raz. 
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Lenka: 
Kočka veru prvá v móde, 
na volejbal rada ide. 
Keď má problém radšej v letku, 
rýchlo povie: ,, Dajce päťku!“  

Veronika: 
Cez prestávku rozdumuje, 
niečo pekné namaľuje. 
Svoje slová radšej váži, 
v škole sa však celkom snaží. 

Lenka: 
Do jednotky bod jej chýba, 
inak v škole žiadna chyba. 
S pokojom vždy všetko rieši, 
na gymko sa veľmi teší. 
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Dušan: 
Máme v škole komika, 
čo vo fyzike vyniká. 
Usmieva sa dookola, 
asi ho veľmi baví škola. 

Peťo: 
Rozvážny to chlapec veru, 
do sveta raz spraví dieru. 
V bránke sa cíti ako ryba, 
na rybačke mu tá ryba občas 
chýba. 

Jaro: 
Vtipy súka z rukáva, 
učiteľov zabáva. 
Všetko trefne komentuje, 
na gymku hravo zmaturuje. 



 
 

38 
 

 

 
 
Deviataci na slovíčko 
  
Aká je tvoja najpamätnejšia spomienka na našu školu? 
Šimon:     Hodiny s p. uč. Salátekom, Noc v škole a prestávky v triede. 
Lenka K.: Je to viac spomienok, ťažko vybrať jednu. 
Dušan:     Určite Noc v škole, ktorá bola plná rôznych aktivít a súťaží. 
Jaro:         Lyžiarsky, výlety a súťaže. Najmä zážitky z lyžiarskeho so žiakmi     
                  Z Teplice. 
Katka:      Prestávky so spolužiakmi, keď vyskakovali cez okno a družina na prvom     
                   stupni. 
Lenka P.:  Súťaže vo volejbale. 
Natália:    Najpamätnejší je celý prvý stupeň s pánom u. Topoľovským. 
Terezka:   Zábava a zážitky s p. u. Topoľovským na prvom stupni. 
Peťo:         Všetky sú pamätné! 
 
Ktorú zo školských akcii si mal najradšej a prečo? 
Šimon:     Školské výlety, bol tam kopec zábavy, najmä večer na izbách. 
Lenka K.:  Školské výlety- poznávanie nových vecí a veselé zážitky. 
Dušan:      Chrípkové prázdniny a riaditeľské voľno, pretože sme sa nemuseli učiť. 
Jaro:          Noc v škole- zábava, voľný pohyb po škole a športovanie v telocvični. 
Katka:       Noc v škole- aktivity, kamaráti, ale lyžiarsky výcvik je to naj- naj. 
Lenka P.:   Deň detí- bola to super zábava. 
Natália:     Noc v škole- kopec zábavy s kamarátmi. 
Terezka:    Účelové cvičenie- streľba zo vzduchovky a súťaže so spolužiakmi. 
Peťo:          Lyžiarsky, lebo bola dobrá zábava na svahu i na hoteli. 
 

Šimon: 
Na futbale exceluje, 
sem tam riadne exploduje. 
Za kalapik pirko dá, 
koši šicko co še dá. 
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Kto alebo čo z našej školy ti bude najviac chýbať? 
Šimon:    P. uč. Šimay a p. u. Bača a spolužiaci. 
Lenka:    Všetci spolužiaci a učitelia. 
Dušan:    Najviac mi budú chýbať naši vtipní a skvelí učitelia.  
Jaro:        Určite najviac učitelia, ale aj krúžky, telesná, spolužiaci a kamaráti. 
Katka:     Spolužiaci, kamaráti a učitelia, proste všetko. 
Lenka P.: Učitelia, spolužiaci a telesná  výchova. 
Natália:   Prestávky so spolužiakmi, učitelia i kamaráti. 
Terezka:  Moji spolužiaci a zábava cez prestávky. 
Peťo:       Najviac mi bude chýbať p. u. Šimay, lebo s ním bola zábava a vďaka  
                 nemu som sa dostal na rôzne súťaže a akcie. 
 
Čo by si urobil inak, ak by si bol znova prvákom? 
Šimon:     Viac by som sa učil a dával pozor na hodinách. 
Lenka:      Začala by som sa viac a lepšie učiť. 
Dušan:     Nebral by som už školu ako nepriateľa, ale skôr ako najlepšieho  
                  kamaráta. 
Jaro:         Asi nič, som spokojný s tým, ako to je. 
Katka:      Naučila by som sa krajšie písať. 
Lenka.:    Neviem, ale už by som nechcela začínať od znova. 
Natália:   Viac by som si užívala školu najmä na prvom stupni. 
Terezka:  Asi by som nezmenila nič, zvládla som to celkom dobre. 
Peťo:        Viac by som si užíval voľné chvíle a bol vonku. 
 
Čo by si odkázal mladším spolužiakom? 
Šimon:    Neflákajte učenie a počúvajte učiteľov. 
Lenka:     Užite si na tejto škole každú chvíľu, lebo tých 9 rokov prejde ako voda. 
Dušan:     Učte sa raz sa vám to určite zíde, aj keď teraz ešte neviete na čo. 
Jaro:         Verte si a svedomito sa pripravujte do školy a nezabúdajte na zábavu. 
Katka:      Učte sa, neodvrávajte učiteľom a neskáčte z okien, aj keď sú na prízemí. 
Lenka P.: Učte sa, počúvajte učiteľov a vážte si ich. 
Natália:    Nehádajte sa a hlavne sa učte. 
Terezka:   Užívajte si školu a lepšie sa učte. 
Peťo:        Učte sa, lebo sa vám to zíde, najmä na testovaní a prjiímačkách.  
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Deň detí sa niesol v znamení medzinárodnej návštevy, keď na pozvanie p. starostu 
JUDr. Juraja Guzeja navštívili našu školu žiaci z družobných obcí: Kištokaj 
z Maďarska a Nevice z Ukrajiny. Chlapci a dievčatá z našej školy si overili znalosti 
angličtiny pri spoločnej komunikácii a zasúťažili sme si vo futbale a volejbale. 

 
Víťazmi futbalového turnaja sa stali naši chlapci, ktorí porazili Kištokaj 2:1 a CVČ 
Parchovany 5:1. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo CVČ Parchovany, ktoré 
porazilo Kištokaj 3:2. 

 

 
Dievčatá si zahrali volejbalový turnaj. 
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Vo volejbalovom turnaji si víťazstvo odniesli dievčatá z ukrajinských Nevíc. Na 
druhom mieste skončili dievčatá z družstva ZŠ Parchovany. 
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Noc v škole sme odštartovali ako vždy športom. Zahrali sme si futbal, volejbal či 
bedminton. Kvôli počasiu len na asfaltovom ihrisku.  

 

 
Po športe sme si doplnili energiu výdatnou opekačkou. 
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Nasledovala veľmi obľúbená súťaž Ovocníčkovia, do ktorej sa zapojili aj bývalí 
deviataci, ktorí nás navštívili. 

 

 
Zasúťažili sme si v týchto súťažiach: jedenie polievky, chvostík,  
kuželky, prenášanie guličiek, švihadlo a orezávanie zemiakov. 

 
        Súťaž chvostík preverila našu šikovnosť a ohybnosť. 
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A nasledovala prvýkrát v dejinách skutočná noc v škole s pozeraním filmov-  
štvrtáci, ôsmaci a my deviataci sme spali v knižnici a na chodbe. Aj keď 
o skutočnom spánku sa nedalo ani hovoriť. Spali sme traja na jednej žinienke 
a neustále sme sa budili, ak už nie naschvál, tak splachovaním véciek. Napriek 
tomu to bolo úžasné, pretože to bolo niečo úplne nové a netradičné. 

 
Vybláznili sme sa na nočnej diskotéke, ktorá sa začala o 11.00 a bola prerušná 
nočným športom v telocvični, kde sme si zahrali volejbal, basketbal, florbal. 
Končili sme o 7:00 úplne vyčerpaní, ale spokojní.           Ďakujeméééé!!!!!!!!!! 
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Šport- na turnaji CVČ Sečovce v konkurencii 6 mužstiev obsadili naši chlapci skvelé 
3. miesto.  Prehrali zo ZŠ Vojčice 0:1, zvíťazili zo ZŠ Komenského Sečovce 4:1. 
V zápase o 3. miesto porazili ZŠ sv. Rodiny 4:1.  

 
 

 
Najmladší žiaci obsadili na turnaji 3. miesto po prehre so ZŠ Obchodná Sečovce 
a remíze so ZŠ Komenského Sečovce 1:1. 
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Starší žiaci obsadili na obvodnom kole vo futbale skvelé 2. miesto, keď im postup 
na okresné kolo ušiel iba o jediný gól. Porazili postupne ZŠ Z. Teplica 1:0, ZŠ N. 
Žipov 5:0, ZŠ Komenského Sečovce 3:1 a podľahli víťazovi turnaja ZŠ Obchodná 
Sečovce 2:1. Na postup nám stačila remíza v poslednom zápase, žiaľ v druhom 
polčase sme dostali druhý gól. Výsledok síce mrzí, ale predvedená hra bola super. 

 
 

V MINI volejbale sa žiačky 2. stupňa umiestnili na 3. mieste 

v okresnom kole.  

V MIDI volejbale sa umiestnili dievčatá na 2. mieste v okresnom kole- 

B. Antolíková, K. Topoľovská, L. Hazugová, E. Mačurová, D. Szucsová, T. 

Ihnaciková. 

V 6-kovom volejbale dievčatá vybojovali 2. miesto na okresnom kole. 

V MINI volejbale postúpili na majstrovstvá Slovenska chlapci- S. 

Vaňo, S. Bača, T. Čačko, D. Ševčík, V. Leško. 

Na poddargovských hrách sme sa umiestnili v atletike na 6. mieste 

spomedzi 12 škôl. 

 Najlepšie výkony: 

Skok do diaľky : P. Čisárik- 3. miesto- prekonal svoj rekord o 29 cm na 

479 cm, beh na 300 m: L. Podraná- 5. miesto, K. Topoľovská – 8. miesto, 

štafeta- dievčatá, chlapci- 6.miesto, skok do výšky: P. Čisárik- 7. 

miesto, vrh guľou- M. Adam- 9. miesto, A.-M. Peterová- 8. miesto 
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Majstrovstvá Slovenska- MINI volejbal 

Naši chlapci v zložení- S. Vaňo, S. Bača, T. Čačko, D. Ševčík, V. Leško. 

Vybojovali skvelé 7. miesto na Majstrovstvách Slovenska v MINI 

volejbale.  

 
Predchádzalo tomu finále skupiny východ, kde si vybojovali postup 

z 3. miesta po výsledkoch: 

Parchovany- Strážske: 0:2, Parchovany: Svidník: 0:2, 

Parchovany- Vranov- Juh: 2:0. 

 

 



 
 

49 
 

Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v Poprade za účasti 7 

družstiev. Naši chlapci skončili po dvoch víťazstvách na 7. mieste. 

 
 

Výsledky: Naši chlapci porazili Poltár- 2:0 a Lovinobaňu- 2:1. 

Podľahli Kútom- 0:2, Strážskemu- 0:2, Svidníku- 0:2, Bolerázu- 1-

2. Aj tak im patrí naše uznanie za postup na MS i za to, že po 

náročnom trojdňovom výlete v S. Lesnej s celodennou túrou  

( streda- piatok) zabojovali aj v sobotu na volejbale. SUPÉÉÉR!!! 
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                       ... a v plnom nasadení 


