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Zvoní, zvoní, zvonček malý,
Vianoce sú pred dverami,
rozvoniava celý dom,
vianočný je plný stôl.
Aj keď sa sviečka
slávnostne zapáli,

nie v jedných očkách
iskra sa rozžiari.
Iskra radosti

po líčku sa zagúľa,
mamičkine rúčky
nežne ma pritúlia.

Viktória Brecková, 5.A
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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Svetový deň mlieka v školách
Aj naši žiaci podpori l i myšl ienku Svetového dňa mlieka v
školách a zapoji l i sa do podujatia, ktoré súviselo s
konzumáciou mlieka a mliečnych výrobkov. Počas veľkej
prestávky si prevažne mladší žiaci zmeral i si ly v jedení
jogurtov a v kreslení cesty mlieka. Starší žiaci počas
malých prestávok súťaži l i v pití mlieka. Zmyslom aktivít
bolo, aby žiaci v tento deň vymenil i sladené nápoje a
sladkosti za mlieko a mliečne výrobky.

Meranie glykémie
V piatok 1 0. októbra 201 4 sa v našej škole uskutočnilo
meranie glykémie - hladiny cukru v krvi, ktoré previedla
pani Lucia Demková. Merania sa zúčastni l i nielen žiaci,
ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.
Tešíme sa, že všetky namerané hodnoty bol i v rámci
normy.

Jesenná výstavka ovocia a zeleniny
V mesiaci október prebiehala v našej škole výstavka
ovocia a zeleniny s názvom „Plody jesene.“ Deti priniesl i
ovocie a zeleninu, ktorú sa podari lo dopestovať v
záhradách rodičov i starých rodičov. Svoju fantáziu a
tvorivosť prejavi l i aj pri práci s tekvicami. Všetky výtvory
sme mohli obdivovať vo vestibule našej školy.

Týždeň zdravej výživy a zdravého životného
štýlu
V dňoch od 1 3.1 0.201 4 do 1 7.1 0.201 4 sa v našej škole
uskutočnil Týždeň zdravej výživy a zdravého životného
štýlu, počas ktorého sa konal i rôzne aktivity a podujatia
na podporu a propagáciu zdravého spôsobu života. Do
tohto týždňa zdravej výživy sa opäť zapoji la celá škola
tvorbou prezentácií o pôvode chleba, pyramídou zdravia,
tvorbou ovocných a zeleninových mís a šalátov,
najzdravšou desiatou, exkurziou do pekárne. Aktivity
tohto týždňa boli vyhodnocované pravidelne v
rozhlasových reláciách. Na zasadnutí žiackeho

parlamentu školy bol i víťazom odovzdané diplomy a
vecné ceny.

Hula Hop
23. októbra 201 4 sa uskutočnila akcia pre I . oddelenie
ŠKD pod vedením koordinátorky ENV Mgr. Gabriely
Gencovej. V úvode preveri la vzájomnú spoluprácu
žiakov pomocou aktivity, v ktorej mali na čelách
nalepené symboly a pomocou nich sa mali rozdel iť do
skupín. Ďalšia aktivita mala názov Zlatá rybka, v ktorej
žiaci rozprával i čo robia vo voľnom čase, kde ho trávia.
Koordinátorka ich pozvala na ryby, kde si každý chyti l
zlatú rybku, ktorú si vyfarbi l a predniesol tri želania. V
nasledujúcej aktivite žiaci pomohli mamičkám -
zvieratkám nájsť svoje detičky - mláďatká. V závere
akcie si žiaci vytvori l i reťaze z cestovín.

Sláviček z MŠ
1 7. októbra 201 4 sme sa zúčastni l i 7. ročníka obvodnej
prehl iadky detí MŠ v speve ľudových piesní v
priestoroch MŠ Záhor, ktorá sa niesla pod názvom
"Sláviček z MŠ." Našu MŠ reprezentoval i Paulínka
Sijartová a Teresska Kešeľová. Deti bol i ocenené
diplomom a sladkosťami.

Úcta k starším
1 8. októbra 201 4 sa v kultúrnom dome v Pavlovciach
nad Uhom uskutočnilo podujatie venované našim
starkám a starkým, kde v programe vystúpi l i aj deti z
MŠ. Ich vystúpenie bolo príjemným spestrením tohto
podujatia. Deti bol i odmenené potleskom a sladkosťami.

iBobor
V medzinárodnej informatickej súťaži iBobor súťaži lo 1 8
žiakov našej školy, 6 žiakov získalo diplom úspešného
riešiteľa (7.ročník – S.Dzuro, V.Mižová, M.Rebjáková,
8.ročník – G.Genco, K.Kontra, M.Mašlej).
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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Detské dopravné ihrisko v Sobranciach
22. októbra 201 4 si žiaci 1 . - 4. ročníka zdokonaľoval i
svoje vedomosti o doprave a poskytovaní prvej pomoci
na Detskom dopravnom ihrisku v Sobranciach. Zo
zdravotnej prípravy si žiaci za pomoci pracovníčok
Červeného kríža vyskúšal i poskytovanie umelého
dýchania, ošetrovanie zlomenín, odrenín a rezných rán.
Nezaskočil i ich ani otázky a úlohy z dopravnej výchovy.
Na dopravnom ihrisku si vyskúšal i jazdu podľa
dopravného značenia a svetelných signálov.

Inaugurácia do cechu prvákov
Milou a veselou udalosťou v našej škole bola
Imatrikulácia do cechu prvákov. Naši najmenší chlapci a
dievčatá bol i pri jatí do radov žiakov našej školy
slávnostným pasovaním kráľom školy, teda pánom
riaditeľom. Pre novopečených žiakov boli pripravené
úlohy, ktoré museli zvládnuť. Zložením sľubu,
pomazaním kriedou a vypitím elixíru múdrosti sa stal i
riadnymi žiakmi našej školy. Na rozlúčku si odniesl i
pamätný l ist a malý darček.

Farby jesene
Koniec októbra priniesol so sebou tradičnú výstavku
výtvarných prác pod názvom Farby jesene. Žiaci našej
školy ukázal i , že majú obrovskú fantáziu. Vestibul školy
hýri l mnohými farbami výtvarných prác a návštevníci
školy tak mali možnosť precítiť farby jesene jedinečným
spôsobom.

ABBA SHOW
6. novembra 201 4 sa v našej škole predstavi lo Detské
kočovné divadlo - Divadlo rozprávky a komédie z
Prešova svojou show - ABBA. Bolo to vystúpenie s
nezabudnuteľnými zážitkami zo slávnej éry švédskej
skupiny ABBA. Naživo spievané najznámejšie hity ako
Mama Mia, Dancing Queen, Waterloo, Money, money,
money! znel i ešte dlho v ušiach našich žiakov.

Týždeň boja proti drogám
Tradičným etapovým podujatím v našej škole je Týždeň
boja proti drogám. Aj tohto roku ho sprevádzalo
množstvo rozl ičných aktivít, ktoré prebiehal i počas
jednotl ivých dní. Utorok – Deň ankiet, otázok a odpovedí
využi l i naši žiaci na vyjadrenie názorov na problematiku
drogových závislostí a iných negatívnych javov a Deň
výtvarnej a l iterárnej tvorby bol venovaný prehl iadke
výtvarných a l iterárnych prác, ktoré žiaci vytvori l i pred
podujatím alebo priamo počas podujatia. V stredu bol

Deň besied. Žiaci 2. stupňa mali možnosť stretnúť sa aj
s príslušníkom policajného oddelenia. Štvrtok sa niesol
pod názvom Deň zdravej výživy. Žiaci sa zúčastni l i
niekoľkých podujatí, kde dominovala myšl ienka
zdravého spôsobu života s dôrazom na zdravú výživu.
Záverečnou etapou celotýždenného podujatia bol Deň
športu, kde si mladší žiaci zmeral i si ly vo vybíjanej a
starší žiaci vo volejbale.

Hvezdáreň v Michalovciach
26. novembra 201 4 navštívi l i žiaci 3. a 4. ročníka a
elokovaných tried v Bajanoch Hvezdáreň v
Michalovciach. Žiaci mali možnosť vidieť pútavú
prezentáciu doplnenú prednáškou o ceste slnečnou
sústavou. Táto prednáška bola posledná pred veľkou
rekonštrukciou hvezdárne. V tento deň navštívi l i aj
galériu Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach,
kde sa konala výstava obrazov Ladislava Grossmana
pod názvom Grafické l isty. Výstava bola zameraná na
hodnotu rodiny. Na ceste domov si žiaci ešte obzrel i
vojenskú techniku vystavenú pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia mesta Michalovce.
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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Vyberám si správne?
27. novembra 201 4 sa v I I .oddelení ŠKD uskutočnila
akcia s environmentálnou tématikou pod názvom
„Vyberám si správne?" Žiaci robi l i aktivity, pri ktorých sa
stále musel i rozhodnúť. Záver z akcie je taký, že žiaci
vedia, čo je pre nich a životné prostredie správne, vedia
si vybrať, ak ide o hru. Či aj v reálnom živote budú takto
konať, to je už len na nich.

Slovanská noc
28. novembra 201 4 preži lo 58 žiakov hrôzostrašnú
Slovanskú noc. Našu školu navštívi l i bludičky, baby -
jagy, nočné mory, démoni vody, vzduchu, vetra a zeme.
Najzaujímavejšou a najlákavejšou časťou bola
samozrejme nočná hra, ktorá začala niečo po 1 8-tej
hodine a bola naozajstnou skúškou odvahy. Žiaci sa
rozdel i l i do trojčlenných družstiev a blúdi l i chodbami
našej školy i školského ihriska, kde na piatich
stanovištiach plni l i ú lohy súvisiace so životom našich
predkov.

Mikuláš
5. december 201 4 bol v našej škole zvláštny. Zavítal k
nám Mikuláš, anjel i a čerti . Žiaci sa teši l i , no tí malí sa aj
trochu bál i . Aj napriek tomu prišl i Mikuláša pozdraviť
svoj imi básničkami a pesničkami. Prekvapil i sme ho
nielen naším pásmom, ale aj šikovnosťou pri skladaní
obrázkov, zručnosťou pri balení vianočných darčekov a
výrobe reťaze na vianočný stromček. Za pripravený
program od Mikuláša dostal i sladké balíčky.

Mikuláš v materskej škole
Sviatok sv. Mikuláša je najpopulárnejší najmä u tých
najmenších. Deti v materskej škole netrpezl ivo očakával i
príchod Mikuláša s jeho družinou. Do škôlky priniesl i
veľa radosti , smiechu a zábavy. No ale pravdupovediac,
padla i nejaká tá malá slzička. No Mikuláš bol štedrý a
každému priniesol balíček so sladkosťami.

Európske Vianoce
9. decembra 201 4 sa uskutočnil výchovný koncert
„Európske Vianoce.“ Profesionálni umelci nám
predstavi l i prekrásne ľudové koledy v rôznych jazykoch
a navodil i správnu vianočnú atmosféru. Hudobní umelci
nás pútavým sprievodným slovom informovali o históri i
najznámejších vianočných piesní, ako aj o vianočných
zvykoch a tradíciách jednotl ivých európskych národov.

Tvorivé dielne
Podujatie s názvom Tvorivé dielne bolo venované
blížiacim sa Vianociam. Žiaci 1 . a 2. stupňa vytváral i
vianočné ikebany, vianočne pohľadnice, pozdravy a
vyrábal i papierové vianočné ozdoby. O pohostenie sa
postarala pani učiteľka Mgr. Erika Bartošová so svojimi
šikovnými pomocníkmi.

Perníková party
Aj v tomto roku si žiaci 1 . stupňa s blížiacimi sa
vianočnými sviatkami usporiadal i Perníkovú party. V
piatok 1 2. decembra 201 4 sa školou šíri la prenikavá
vôňa perníkov. Žiaci si upiekl i voňavé perníky. Bol i
nielen pekné, ale aj chutné. Pri príprave perníkov si
pozrel i aj video o ich zdobení a nezabudl i si aj
zasúťažiť. O vydarenej party svedčia aj usmievavé tváre
všetkých, ktorí sa do akcie zapoji l i .

Tešíme sa na Vianoce
1 8. decembra 201 4 sa v kultúrnom dome v Pavlovciach
nad Uhom konala vianočná akadémia – tradičná
slávnosť príchodu Vianoc. Rodičia a starí rodičia ocenil i
potleskom bohatý vianočný program, s ktorým sa deti
predstavi l i a zároveň aj rozlúči l i so starým rokom 201 4.
Program bol plný piesní, vinšov, scénok a tanca.
Všetkých prítomných slávnosť naplni la sviatočnou
atmosférou, ktorú si po jej ukončení odniesl i aj do
svojich domovov.
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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Komparo
6. novembra 201 4 sa naši ôsmaci a deviataci zúčastni l i
testovania Komparo. Žiaci 8. ročníka bol i testovaní z
matematiky, slovenského jazyka a l iteratúry, fyziky,
dejepisu a zo všeobecných študi jných predpokladov.
Žiaci 9. ročníka bol i testovaní z matematiky a zo
slovenského jazyka a l iteratúry. Výsledky by mohli
potešiť.

Olympiáda zo slovenského jazyka
1 4. novembra 201 4 sa 1 0 deviatakov zúčastni lo
Olympiády zo slovenského jazyka. S úlohami si poradi l i ,
no postúpiť mohol len ten naj lepší. Najviac bodov získala
Želmíra Borkesová (9.A), ktorá postúpi la do okresného
kola. 7. ročník okresného kola Olympiády zo
slovenského jazyka a l iteratúry v kategóri i C
zorganizovala v školskom roku 201 4/201 5 Základná
škola, J. Švermu 6 v Michalovciach. Dňa 1 0. decembra
si súťažiaci zmeral i svoje si ly v písomnej časti (práca s
textom a transformácia textu) a v ústnej časti (rečnícky
prejav). Prehĺbi l i si získané vedomosti v slovenskom
jazyku a l iteratúre, komunikačné zručnosti a kreatívne
schopnosti v materinskom jazyku. Naša víťazka Želmíra
Borkesová (9.A), obsadila krásne 7.miesto.

Dejepisná olympiáda
3. decembra 201 4 sa v našej škole uskutočnilo školské
kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 9. ročníka, do
ktorého sa zapoji lo 1 4 žiakov. Do okresného kola
postupujú títo žiaci: Denis Oros (6.A), Viktória Mižová
(7.B), Richard Antony (8.B) a Karolína Kiš-Kováčová
(9.B). Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za účasť v
školskom kole a postupujúcim držíme palce v okresnom
kole.

Geografická olympiáda
4. decembra 201 4 sa uskutočnilo školské kolo
Geografickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka. V
jednotl ivých kategóriách sa súťaži lo písomnou formou
spracovaním zadaných úloh v teoretickej časti bez
použitia atlasu a v praktickej časti , ktorá zahŕňa prácu s
mapou. Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 6.2.201 5
postupujú: Kristián Mondok a Beáta Beláková (5. ročník),
Denis Oros a Miroslava Gajdošová (6. ročník), Sebastián
Dzuro a Mária Rebjáková (7. ročník), Richard Antony a
Gabriel Genco (8. ročník), Denis Imre a Želmíra
Borkesová (9. ročník).

Aj naďalej vám prajeme veľa úspechov!

Pytagoriáda
V stredu 1 0. decembra 201 4 sa uskutočnilo školské kolo
Pytagoriády P3, P4, P5 (3. , 4. a 5. ročník), ktorého sa
zúčastni lo 1 1 žiakov našej školy. Súťaž pozostávala z
riešenia série väčšieho počtu matematických príkladov.
Najúspešnejší riešiteľ postupuje do obvodového kola.

Olympiáda v anglickom jazyku
1 0. decembra 201 4 sa uskutočnilo školské kolo
Olympiády v angl ickom jazyku, ktorého sa zúčastni lo 1 2
žiakov 6. - 9. ročníka. Najúspešnejší riešiteľ z každej
kategórie postupuje do okresného kola.

Olympiáda ľudských práv
1 1 . decembra 201 4 sa uskutočnil 2. ročník školského
kola Olympiády ľudských práv. Olympiády sa zúčastni l i
žiaci 7. a 8. ročníka. Štyria žiaci zo siedmeho ročníka a
štyria žiaci z ôsmeho ročníka. Svoje vedomosti o
ľudských právach preukázal i v dvoch častiach. V
písomnej časti , konkrétne v teste a v ústnej časti , kde
na základe dvoch aktivít obhajoval i svoje názory a
postoje. Zároveň zdôrazňoval i dôležitosť práv určených
deťom. Žiaci prejavi l i schopnosť využiť teoretické
vedomosti získané v rámci vyučovacích hodín OBN a
DEJ.
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Záložka do knihy 201 4
V októbri sme sa opäť zapoji l i do celoslovenského
projektu Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená
kniha. Tohto roku sme za partnerskú školu dostal i ZŠ s
MŠ v Jacovciach z Nitrianskeho kraja. Na záložkách sa
usi lovne pracovalo.

Žiaci v školskej knižnici
V mesiaci október navštívi l i žiaci 1 . stupňa na hodinách
slovenského jazyka školskú knižnicu. Malí čitatel ia mali
pripravené pracovné l isty na vyhľadávanie a dopĺňanie
informácií. Spoločne triedi l i l i terárne útvary na poéziu a
prózu, vyhľadával i mená ilustrátorov a spisovateľov,
počet kapitol , strán a podobne. V závere hodiny si mohol
každý vybrať knihu, ktorá ho najviac zaujala a prečítať si
zaujímavý príbeh alebo básničku. Dúfame, že sa po
týchto hodinách zvýši návštevnosť knižnice a rozšíri sa
rad aktívnych čitateľov.

Priateľstvo nielen v mori kníh
24. októbra 201 4 sa uskutočnilo podujatie školskej
knižnice v spolupráci s PK SJL s názvom Priateľstvo
nielen v mori kníh. Podujatie malo charakter stretnutia a
posedenia detí, ich rodičov, starých rodičov a učiteľov v
Literárnej čajovni. Pre návštevníkov bol pripravený
program, zábavné súťažné aktivity a malé pohostenie.
Podujatie bolo zaslané do súťaže o Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice.

Cesta do rozprávky
1 2. novembra 201 4 školská knižnica uskutočnila
podujatie s názvom Cesta do rozprávky. V prvej časti
sme si pripomenul i niektoré známe rozprávky -
Popoluška, Snehul ienka a sedem trpaslíkov, Červená
Čiapočka, opísal i sme si hlavné postavy a zdôraznil i
víťazstvo dobra nad zlom. V druhej časti si žiaci vybral i
jednu postavu zo spomínaných rozprávok, ktorú si
poskladal i . Z poskladaných postavičiek sme si vytvori l i
rozprávkový príbeh.

AA jj vv kknn iižžnn iicc ii ttoo žž ii jjee
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Nájdi v texte
neologizmy

Geografia
Prvú hodinu sme mali geografiu.
Do triedy vošla pani učiteľka.
Mala so sebou USB kľúč, aby
nám vysvetlila novú látku na
interaktívnej tabuli. Dnes sme
mali preberať migráciu. Počas
toho ako nám vysvetľovala
učiteľka novú látku, náš triedny
šašo Mišo odtiahol spolužiačke
stoličku spod zadku. No tá až
tak spadla, že zachytila so
sebou kábel od počítača, a tak
sa vypla celá prezentácia. Po
triede sa ozval hlasitý smiech.
Učiteľka chcela nakričať na
Miša, ale práve vtedy začalo
zvoniť na prestávku.

NIKTO NIE JE DOKONALÝ

1 . Pozerám sa na niečiu fotografiu. Uhádnite, kto je na nej
odfotený, ak nemám žiadnych súrodencov a otec tohto
muža je syn môjho otca?
• baba a dedo
• strýko
• ja
• otec so synom
• bratranec
• to je blud

2. Celé mesto je zelené, premáva v ňom električka, akej
farby bude mať výfuk?
• električka výfuk nemá
• zelený
• počkať.. . . . . žltý
• hnedý
• čierny

3. S akým i/y sa píše Beatles?
• s mäkkým
• s tvrdým
• so žiadnym

4. Čo je to domestifikácia?
• domestos
• dačo so zdomácňovaním
• neviem
• to sme mali. . .
• to sú tí, čo vykopujú

Správne odpovede:
1 .ja, 2.električka výfuk nemá, 3. so žiadnym, 4.zdomácnenie

Odpovede zozbierali:
Karolína Kiš Kováčová, Evelína Denciová, Denisa Tancošová,

Daniela Vincová

Matej Šeba, 6.A
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Kvíz o našej škole
1 . Od ktorého školského roku sa pravidelne
vydáva časopis Pavlovský školák?
a) 201 4/201 5
b) 2005/2006
c) 1 998/1 999

2. Tvorí redakčná rada časopis Pavlovský
školák na Mediálnom krúžku?
a) Áno
b) Nie

3. Ako sa volá vedúca školskej jedálne?
a) Zlatica Puškárová
b) Alena Orosová
c) Beáta Orosová

4. Kto začal s pravidelným vydávaním
Pavlovského školáka?
a) Martina Horňáková
b) Eva Baková
c) Jana Kročková

5. Ktoré dve učiteľky u nás učia geografiu?
a) Eva Grajcárová a Gabriela Gencová
b) Anna Adamová a Katarína Frigová
c) Eva Grajcárová a Alena Orosová

6. Učí v tomto školskom roku Ján Krišťák
matematiku a fyziku?
a) Áno
b) Nie

7. V ktorom roku sa začala výstavba našej
školy?
a) 1 985
b) 2000
c) 1 530

8. Na ktorej ulici sídli naša škola?
a) Školská
b) Lipová
c) Severná

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???
Stromček ich má veľa všade,
rastú rovno, rastú v rade.
Na jeseň vždy opadajú,
svoju zeleň postrácajú.

Ryje, ryje, čierny pán,
zasypaný zo troch strán.
Kabát v teplom zamatu,
v každej ruke lopatu.

Nie je hrebeň, zuby máva,
zem i lístie rozhrabáva.

Hrabe, hrabe všetko k sebe,
nenechá nič mne a tebe.

Ježibaba na ňu sadla,
na môj veru, skoro spadla.

Môj ocko je na rade,
pracuje s ňou v záhrade.

-------------------------------------

Predstav si, že si ulovil
zlatú rybku.

Aké tri želania by si si
želal?

- ďalších 20 prianí
- svetový mier

- lepšie lavice v škole
- novú hokejku a nový puk

- aspoň 4 banky
- aby sme žili večne a aj celá rodina

- bugatti veyron (auto)
- uloviť ešte dve rybky
- stroj na peniaze
- byť šťastný
- byť slávna

- zariadiť si dom podľa seba
- mať milión eur
- byť zdravá

- byť najslávnejšia a známa na celom
svete

- mať plno módnych doplnkov od
svetoznámych návrhárov
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ŠŠpp oo rrtt
Volejbalový turnaj žiakov O pohár riaditeľa
školy
27. novembra 201 4 sa na pôde našej školy uskutočnil
volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastni l i žiaci štyroch
základných škôl. Priebeh turnaja bol veľmi zaujímavý.
Každé družstvo malo možnosť ukázať kval itnú hru.
Poradie družstiev v turnaj i vyzeralo takto:
1 . miesto – ZŠ Krymská, Michalovce
2. miesto – ZŠ Bežovce
3. miesto – ZŠ Pavlovce nad Uhom
4. miesto – ZŠ Pavla Horova, Michalovce

Volejbalový turnaj dievčat O pohár riaditeľa
školy
8. decembra 201 4 sa na pôde našej školy uskutočnil
volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastni l i žiačky štyroch
základných škôl.
Poradie družstiev po turnaj i vyzeralo takto:
1 . miesto – ZŠ Krymská, Michalovce
2. miesto – ZŠ Pavlovce nad Uhom
3. miesto – ZŠ Štefana Ďurovčíka Palín
4. miesto – ZŠ Pavla Horova, Michalovce
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie volejbalové
stretnutia.

V rámci Týždňa boja proti drogám sme športoval i tiež,
súčasťou aktivít bola zumba, turnaj vo vybíjanej a turnaj
vo volejbale žiakov a učiteľov, športovalo sa aj v ŠKD.

Športovo zameraných krúžkov v tomto
školskom roku máme dosť, takže je z čoho

vyberať:

Gymnastický krúžok pre dievčatá
Gymnastický krúžok pre chlapcov

Športový klub pre žiakov 2.oddelenia ŠKD
Volejbalový krúžok pre dievčatá
Volejbalový krúžok pre chlapcov

Vybíjaná dievčat a chlapcov
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- Rád chodíš do školy?
- Áno, veľmi. Aj sa z nej rád vraciam.
Len to nemám rád, že tam musím
medzitým zostať.

To je pekné od Teba, že si mi priniesol
ruže. Vyzerajú presne ako tie, čo mám
v záhrade, - teší sa babka.
- Ktoré si mala v záhrade. . . , -
odpovedá vnúčik.

Viete, čo znamená, keď nájdete
sl imáka bez ul ity?
Že utiekol z domu.

Pán hlavný, na ten rezeň čakám už
hodinu!
– Nebojte sa, máme otvorené až do
rána.

Manželka hovorí manželovi:
– Vypi ten l iek.
– Čo blázniš, veď nám ho dal veterinár
pre nášho psa.
– No práve, keď uvidí, že ho piješ,
možno ho vypije konečne aj on.

Čo sa stane s veveričkou po piatich
rokoch?
– Bude mať šesť rokov!
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Farár sa rozčuľuje:
- Kostol prázdny, nikde nikoho, ani
organista neprišiel . Kto dnes bude
hrať?
Kostolník odpovedá:
- Slovensko s Kanadou.

- Teplom sa veci rozťahujú a zimou
sťahujú. Kto mi na to povie príklad -
pýta sa pán učiteľ.
- Prázdniny. V lete sú dlhšie, v zime
kratšie, - odpovie Jurko.

Mama vloži la do škatule s pečivom
lístok s textom: TOTO PEČIVO
NEJEDZTE!
Po čase otvorí škatuľu, v ktorej nájde
lístok: AKÉ PEČIVO?

Peťkovi, vášnivému čitateľovi
detektívok, podstrčia namiesto
románu telefónny zoznam. Peťko číta,
číta, a keď dôjde na koniec,
poznamená:
– Od začiatku som tuši l , že to bola
Žofia Žubrienková.

Prečo nemôže kostra skákať z
vysokej veže?
– Lebo na to nemá nervy ani žalúdok.

RRee llaa xx

Nový rok začal.
Ale je ešte jedna
vec, ktorú treba

urobiť.
Poďakovať osobám,
ktoré nám urobili

šťastný ten
predošlý.

Úspešný nový rok 2015

praje Pavlovský školák




