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Všade vôkol kam sa pozriem,
lúky, kvety, polia nájdem.
Zajko, líška, kuna divá,
to sa mi snáď asi sníva.

Do prírody ja rada chodím,
myšlienky tam vyhodím.

Občas nájdem dubák zlatý,
aj liesku, jabloň a strom

dáky.
Natália Geletičová, 7.B
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Hipsterské jedlá
Beseda, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa 1. marca
2016, bola zameraná na využívanie hipsterských jedál v
školskom stravovaní. Pozvanie medzi žiakov prijal
vedúci našej školskej jedálne, pán J. Krupa. Odpovedal
žiakom na aktuálne otázky. Beseda bola doplnená
prezentáciou o hipsterských jedlách, ktoré boli vybrané
zo zoznamu jedál odporúčaných Ministerstvom školstva.
Žiaci si vyskúšali zostaviť pracovný postup prípravy
jedla, obrázok aktuálneho jedla a pod vedením p. Krupu
pripravili nápoj z čerstvého ovocia. V závere besedy
žiaci ochutnali chlebíky s cícerovo  tuniakovou
nátierkou.

Beseda o knihe
2. marca 2016 sa uskutočnila beseda o knihe, ktorá bola
určená pre žiakov 3. a 4. ročníka. Na úvod sme si
pripomenuli príbehy z knihy O psíčkovi a mačičke, ktorú
napísal a ilustroval Josef Čapek. Žiaci pracovali
individuálne aj vo dvojiciach. Riešili rôzne úlohy,
vyhľadávali v názve zmenené slovo, pomenovali príbeh
podľa ilustrácií a vymýšľali iný záver príbehu. V ďalšej
časti si pozreli rozprávku „Ako psíček a mačička piekli
tortu,“ kde následne žiaci vymenovali a triedili potraviny,
ktoré do torty patria, a ktoré tam nie sú potrebné. V
závere sa žiaci zahrali na mladých cukrárov, ktorí svoju
zručnosť prezentovali pri kreslení narodeninovej torty.
Ako odmenu si každý odniesol omaľovanku s hlavnými
hrdinami nášho príbehu.

Čítanie z knihy C.Raynerovej
8. marca 2016 žiaci 4. ročníka pod vedením
koordinátorky PP, Mgr. Kušnírovej, pokračovali v čítaní
3. kapitoly z knihy C. Raynerovej (Nenič svoje múdre
telo), ktorá mala názov Chemikálie a tvoje telo. Žiaci sa
dozvedeli o nebezpečenstvách chemikálií a oboznámili
sa s ich negatívnymi účinkami na ľudský organizmus.

Pozvanie na čítanie knihy prijala aj Mgr. Renata
Tomková, triedna učiteľka 4.A triedy, ktorá kládla deťom
veľa zaujímavých otázok a z odpovedí žiakov sme sa
dozvedeli veľa zaujímavých informácií z ich života o
spôsobe trávenia voľného času.

Otvorená hodina
9. marca 2016 sa uskutočnila otvorená hodina, ktorá
bola určená pre žiakov a rodičov 1.B triedy. Celá hodina
sa niesla v duchu Hľadania strateného pokladu piráta
Fúzača. Pre žiakov boli pripravené úlohy zo
slovenského jazyka, kde mali prečítať slová napísané
na interaktívnej tabuli, počas plavby loďou počítali
príklady, po vylodení na neznámom ostrove určovali
hlavné časti rastlín a počas poslednej plavby loďou
nachádzali v jej podpalubí rôzne obrázky, ktoré mali
pomenovať po anglicky. Za každú splnenú úlohu si žiaci
pripli na nástenku k svojmu menu pirátsky bod. Po
zrátaní všetkých bodov sme vyhlásili najšikovnejších
žiakov, ktorí podľa mapy našli stratený poklad piráta
Fúzača. Tí boli pasovaní za malých pirátov a spoločne
so svojou kapitánkou predniesli slávnostný pirátsky
sľub. Odmenou pre všetkých bolo rozdelenie pokladu,
rozdanie odmien najposlušnejším pirátom, rozdanie
omaľovanok všetkým zúčastneným a krásne
spomienky na túto hodinu.
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Superstar
9. marca 2016 sa v našej škole uskutočnila spevácka
súťaž s názvom Superstar. Tento rok porotu tvorili naši
učitelia. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách  jednotlivo
alebo vo dvojiciach. Vybrať víťazov bolo naozaj ťažké. V
súťaži jednotlivcov bolo poradie nasledovné: 1. miesto –
J. Maťaš, 2. miesto – K. Hrešová a 3. miesto – V.
Čepliková. V súťaži dvojíc obsadili 1. miesto – P.
Mašlejová a J. Berešová, 2. miesto – A. Michlíková a S.
Popiková a 3. miesto – S. Arvayová a L.K. Tkáčová.
Výhercom blahoželáme.

Tri prasiatka  beseda o knihe
10. marca 2016 sa uskutočnila beseda o knihe Tri
prasiatka pre žiakov 1. až 3. ročníka. Žiaci sa dozvedeli
ako sa knihy vyrábajú, prerozprávali si rozprávku podľa
pripravenej prezentácie, vypracovali pracovné listy a
skladali dej rozprávky podľa obrázkov.

Generálna skúška ETestovania 9
Podobne ako aj v minulom školskom roku, budú môcť
vybraní žiaci 9. ročníka certifikačných základných škôl 6.
apríla 2016 vykonať Testovanie 9 elektronickou formou.
Naši žiaci 9.ročníka prejavili záujem absolvovať toto
testovanie elektronickou formou, preto sa 9.3.2016
povinne zúčastnili jej generálnej skúšky. Cieľom
Generálnej skúšky ETESTOVANIA 92016 bolo
absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým"
testovaním. Zároveň si žiaci preverili svoje vedomosti a
vyskúšali si elektronické testovacie prostredie eTest.

Tvorivé dielne
21. marca 2016 žiaci pozdravili blížiacu sa Veľkú noc
tvorivými dielňami. Zdobili veľkonočné vajíčka, pri
ktorých používali rôznu techniku, vyrábali veľkonočné
pozdravy, papierové košíky na veľkonočné vajíčka,
papierové kuriatka a obrázky zo škrupín. Každý si
odniesol svoj výrobok a nápady na veľkonočnú výzdobu.

Matematický Klokanko
21. marca 2016 si mohli žiaci, ktorí majú radi
matematiku, zmerať svoje sily v súťažiach Klokanko a
Malynár. Žiaci sa v súťaži Klokanko popasovali s
osemnástimi úlohami. Do súťaže sa zapojilo celkovo 30
žiakov. Nechýbali ani naši najmenší počtári  prváci.
Výsledky súťaže budú zverejnené 11. apríla. Žiaci IV.B
riešili aj zadania 1. série letného semestra 25. ročníka
matematického korešpondenčného seminára Malynár.
Všetkým počtárom držíme prsty pri riešení ďalších
zaujímavých úloh.

Veľkonočné sviatky v anglicky a rusky
hovoriacich krajinách
Žiaci 6.  9. ročníka si pod vedením PK CJ pripravili
podujatie s názvom Veľkonočné sviatky v anglicky a
rusky hovoriacich krajinách. Formou prezentácie získali
informácie o histórii, tradíciách a zvykoch Veľkej noci v
Anglicku, Amerike a v Rusku. Zároveň si v prvej časti
podujatia vyskúšali pohotovosť rýchlo sa orientovať v
slovnej zásobe prostredníctvom rôznych vedomostných
zábavnosúťažných hier. V druhej časti si overili
praktické zručnosti v hľadaní ukrytých veľkonočných
vajíčok v priestoroch tried a predviedli taktiku pohybu s
čokoládovými vajíčkami medzi kužeľmi. Žiaci získali za
víťazstvá v jednotlivých súťažiach sladkú odmenu. Z
podujatia si odniesli dobrý pocit a presvedčenie, že
víťazstvo, sila a úspech závisia od jednoty tímu.

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
ssii mmôôžžeettee vvyyhhľľaaddaaťť
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Hviezdoslavov Kubín I., II. a III. kategória
22. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci si aj takto pripomenuli
tvorbu tohto nášho velikána slovenskej literatúry.
Najúspešnejší boli:

1.kategória – poézia:
1. miesto – Paulína Mašlejová (4.B)
2. miesto – Tomáš Belák (4.B)
3. miesto – Alexandra Buzová (3.B)

1.kategória – próza:
1. miesto – Katarína Hrešová (4.B)
2. miesto – Michal Bálint (4.B)
3. miesto – Hana Moščáková (3.B)

2.kategória – poézia:
1.miesto: Simona Mašlejová (6.A)
2.miesto: Michal Maťaš (6.B)
3.miesto: Tatiana Šebová (6.B)

2.kategória – próza:
1.miesto: Juraj Dolinič (5.A)
2.miesto: Alexandra Salayová (5.A)
3.miesto: Matej Repka (5.A)

3.kategória – poézia:
1.miesto: Sára Cisárová (9.B)
2.miesto: Richard Antony (9.B)
3.miesto: Kamil Kontra (9.A) a Diana Vargová (9.B)

3.kategória – próza:
1.miesto: Sebastián Dzuro (8.A)
2.miesto: Alexandra Šebová (9.B)
3.miesto: Denis Oros (7.A) a Mária Rebjáková (8.A)
Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu v
OK.

Voda, kde si?
23. marca 2016 si žiaci 2.stupňa prostredníctvom
zábavných aktivít pripomenuli Svetový deň vody.
Uvedomili si, že bez vody nie je možný život, a preto si
ju musíme chrániť. Vyplnili veľký kvíz o vode, riešili
spotrebu vody v domácnostiach, hľadali v
osemsmerovke pojmy súvisiace s vodou, skladali
príslovia a porekadlá o vode, cibrili si šikovnosť pri pití
vody cez slamku, navzájom sa kŕmili lyžičkami a
najväčší ohlas mala aktivita „Pokus sa nezasmiať“ s
plnými ústami vody.

Ruské slovo
4. marca 2016 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo
v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Našu
školu v tejto súťaži reprezentovala žiačka 7. ročníka
Terézia KišKováčová, ktorá sa na krajskom kole
umiestnila na druhom mieste. Celoslovenského kola sa
zúčastnilo 173 súťažiacich z 50 škôl (29 ZŠ, 20 SŠ a
OG, 1 VŠ). Naša žiačka získala diplom za účasť, pekný
umelecký zážitok a skúsenosti do ďalších rokov.

Čítanie z knihy C. Raynerovej
5. apríla 2016 žiaci 4. ročníka pod vedením
koordinátorky Primárnej prevencie, Mgr. T. Kušnírovej,
pracovali s knihou Nenič svoje múdre telo a besedovali
na tému Drogy a tvoje telo. Dozvedeli sa z nej, aké sú
drogy nebezpečné.1.kategória – poézia

2.kategória – próza
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E  Testovanie 92016
6. apríla 2016 si 24 deviatakov našej školy preverilo
svoje znalosti v predmetoch matematika a slovenský
jazyk a literatúra. ETestovanie 92016 sa uskutočnilo v
spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní
vzdelávania. Žiaci testovali modernou elektronickou
formou v systéme eTest, ktorú si zvolili po dostatočnom
zvážení.

Noc s Andersenom
Aj tento rok sa v našej škole konala Noc s Andersenom.
V škole sa stretlo 64 žiakov, ktorí zažili noc plnú zábavy.
V bohatom programe nechýbal kultúrny program, ktorý
pre nás pripravili spolužiaci z dramatického krúžku,
tvorba rozprávkového stromu, tieňové divadlo a
nechýbala ani nočná hra.

Svet detského divadla
Pri príležitosti Svetového dňa divadla pre deti a mládež
sa žiaci 2.stupňa zúčastnili akcie Svet detského divadla.
Žiaci si zopakovali základné pojmy z dramatického
umenia a postupne charakterizovali tím, ktorý sa podieľa
na tvorbe dramatického diela. Piataci predstavili svoje
krátke dielo – vlastnú bábkovú hru a porozprávali o tom,
ako vznikla. Nechýbala ani súťaž a napínavý záver, ktorý
rozhodol o víťazovi.

Zdravý život školáka
14. apríla 2016 sme pre deti 5. a 6. ročníka usporiadali
malú, ale milú akciu pod názvom "Zdravý život školáka."
Jej cieľom bolo cez praktickú ukážku vysvetliť deťom
zásady správnej životosprávy. Porozprávali sme sa o
tom, ako by si mal žiak rozdeliť svoj deň, koľko hodín by
mal venovať škole a štúdiu, koľko záľubám a koľko
spánku. Porozprávali sme sa aj o správnej a zdravej
výžive. A aby nezostalo len pri slovách, pani učiteľka sa
"premenila" na neposednú žiačku, deti si vylosovali, ktorí
z nich budú rodičmi, kto bude učiteľom a psychológom.
Potom riešili problém, ktorý malo ich dieťa. Cez úsmevnú
situáciu sa nám podarilo nazrieť na problémy, s ktorými
sa stretávajú deti, rodičia a učitelia.

Deň Zeme
Aj tento rok si žiaci 2.stupňa pripomenuli
prostredníctvom environmentálnych aktivít Deň Zeme.
Prvá časť akcie sa uskutočnila v učebni geografie, kde
žiaci plnili úlohy  Čo s čím a kam? (Medzinárodný rok
strukovín), význam stromov, stromy a ľudová slovesnosť,
priraďovanie stromom a zvieratám ľudské vlastnosti. V
druhej časti sme sa presunuli na školský dvor, napísali
odkaz pre ďalšie generácie, vložili do sklenenej fľaše a
zakopali pod strom pri plote. Veríme, že akcia splnila
svoj účel a žiaci si uvedomili našu závislosť od
prírodných darov Zeme a budú sa k nej správať s úctou
a rešpektom.
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Divadelné predstavenie "Psíčkovo"
25. apríla 2016 sa konalo detské divadelné predstavenie
,,Psíčkovo" o tom, že pes je najlepší priateľ človeka. Toto
činoherné rozprávkové predstavenie s prvkami detského
muzikálu nám predviedli herci z Divadla J. Záborského v
Prešove. Jednoduchý zveršovaný príbeh priniesol dobrú
zábavu, ale aj poučenie.

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: A. Michlíková
2. miesto: D. Miháliková
3. miesto: A. Buzová

II. kategória
1. miesto: K. Hrešová
2. miesto: P. Mašlejová
3. miesto: S. Adamová

III. kategória
1. miesto: B. Terebeššyová
2. miesto: D. Vargová
3. miesto: M. Šeba

Všetkým súťažiacim ďakujeme za predvedené výkony a
tešíme sa na ďalší ročník tejto peknej súťaže.

Poznaj a chráň
25. apríla 2016 mali žiaci 3. a 4. ročníka akciu ku Dňu
Zeme. Žiaci mali pripravené veľké množstvo aktivít:
úlohy na interaktívnej tabuli, puzzle, doplňovačky,
osemsmerovky. Bol vyhlásený aj zber papiera.

AMARO KHELIBEN
V snahe o zachovanie tradičnej rómskej kultúry sa 4.
mája 2016 konal I. ročník súťaže rómskych tancov pod
názvom AMARO KHELIBEN  Naše tance. Súťaže sa
zúčastnilo sedem základných škôl z michalovského
okresu: ZŠ Drahňov, ZŠ Malčice, ZŠ Markovce, ZŠ
Šamudovce, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Žbince a ZŠ s

MŠ Pavlovce nad Uhom
Odborná komisia rozhodla o tomto poradí:
1. miesto  ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
2. miesto  ZŠ Šamudovce
3. miesto  ZŠ s MŠ Trhovište
Porota skonštatovala, že všetky súbory sa postarali o
hodnotný kultúrny zážitok.

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
ssii mmôôžžeettee vvyyhhľľaaddaaťť
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Deň matiek
Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripravili
pre rodičov kultúrny program, ktorý predviedli pri
príležitosti Dňa matiek, 8. mája 2016, v kultúrnom dome
našej obce. Podujatie otvoril príhovorom starosta obce
Anton Kocela a riaditeľ školy Mgr. Milan Zolota. V
programe vystúpili deti z materskej školy, žiaci 1. i 2.
stupňa a tiež žiaci ZUŠ.

Biologická olympiáda
10. mája 2016 sa na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach
konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D,
kde našu školu úspešne reprezentoval žiak 6. A triedy,
Kristián Mondok. Kristián spracoval tému Pozorovanie
biologicky a historicky cenných jedincov Orecha čierneho
(Juglans nigra L.) v parku v Pavlovciach nad Uhom. Po
získaní údajov a fotografií z pozorovania spracoval
poster, ktorý potom prezentoval pred komisiou. Náš žiak
získal 2. miesto. Blahoželáme, Kristián!

Týždeň zdravia
V dňoch od 9.5. do 16.5.2016 sa v našej škole uskutočnil
Týždeň zdravia, počas ktorého sa konali rôzne aktivity a
podujatia na podporu a propagáciu zdravého spôsobu
života. Do tohto týždňa zdravia sa opäť zapojila celá
škola tvorením plagátov a sloganov, nechýbali ani
športové súťaže, zumba a beseda s našou bývalou
žiačkou Luciou Gencovou o práci záchranárky v
Záchrannej zdravotnej službe. Počas celého týždňa
prebiehali aj rozhlasové relácie.

Správny chlapec, správne dievča
16. mája 2016 sa konala súťaž Správny chlapec,
správne dievča. Súťaž bola určená pre žiakov 5. a 6.
ročníka. Súťažilo 7 chlapcov a dievčat v štyroch
disciplínach: prenášanie vody lyžicou, prišívanie
gombíkov, najdlhšia šupka z jablka a šikovné zúbky.
Víťazmi sa stali: 1. miesto: E. Lacková 2. miesto: K.
Lacko 3. miesto: I. Balogová

Boj proti násiliu
17. mája 2016 sa uskutočnilo podujatie pre žiakov 7.
ročníka, na ktorom sa prostredníctvom prezentácie
oboznámili s druhmi násilia ako napr. šikanovanie,
diskriminácia, rasizmus a xenofóbia. Žiaci sa
porozprávali o formách a druhoch šikanovania a rasizmu
a spôsobe obrany voči násiliu.
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BESEDUJEME .. .

Prevencia drogových závislostí
27. januára 2016 sa uskutočnila beseda s pracovníčkami
Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom, Mgr.
Klaudiou Serenčkovou a sestrou Lucianou Žiakovou.
Beseda sa niesla pod názvom Drogy a ich vplyv na
duševné zdravie človeka. Bola určená žiakom 7. ročníka.
Pani Serenčková žiakom vysvetlila, ako drogy negatívne
ovplyvňujú emócie a „rozhádžu“ ich osobnosť.
Spomenuté boli nielen drogy nelegálne, ale aj voľne
predajné lieky ako je napríklad ibalgin. Žiaci na základe
zaujímavých príbehov a príkladov zistili, aké nebezpečné
sú riziká užívania legálnych a nelegálnych drog, no
najmä ako vplývajú na organizmus človeka. Beseda
žiakov veľmi zaujala, aktívne sa zapájali do debaty,
diskusie.

Beseda o kriminalite mládeže
24. februára 2016 sa uskutočnila beseda pre žiakov 8.
ročníka Kriminalita mládeže, pod vedením príslušníka
OO PZ v Pavlovciach nad Uhom, pána Majoroša.
Beseda bola zameraná na kriminalitu mládeže. Pán
Majoroš priblížil žiakom primeraným spôsobom hlavnú
terminológiu súvisiacu s týmto zameraním. Vysvetlil
prítomným pojmy ako sú trestnoprávna zodpovednosť,
pojem škoda na majetku, škoda na zdraví. Žiakov zaujali
priestupky z úseku alkoholizmu, fajčenia, výtržníctva a z
oblasti zneužívania osobných internetových príspevkov
na virtuálnej sieti. Najviac ich zaujali príbehy zo
skutočného života. O tom, že beseda o kriminalite žiakov
zaujala, svedčili aj zaujímavé otázky zo strany žiakov.
Veríme, že beseda mala svoj zmysel, a že žiaci našej
školy sa nebudú podieľať na kriminalite mládeže.

Bezpečné používanie internetu
24. februára 2016 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka
uskutočnila beseda s príslušníkom OO PZ v Pavlovciach
nad Uhom, pánom Jozefom Majorošom, ktorá mala
názov Bezpečné používanie internetu. Žiaci sa pútavým
rozprávaním pána Majoroša dozvedeli o
nebezpečenstvách, ktoré na nás číhajú na internete aj
formou krátkych kreslených príbehov z DVD nosiča
Ovce. Dúfame, že žiaci našej školy sa budú menej
venovať sedeniu za počítačom a viac voľného času budú
venovať rôznym záľubám.

Návšteva z Etiópie
15. marca 2016 k nám zavítala vzácna návšteva z
ďalekej africkej krajiny, z Etiópie. Idris a jeho manželka
Ametu sú na Slovensku a v Čechách na krátkom pobyte.
Cestujú a spoznávajú našu krajinu, ľudí, zvyky. Sme radi,
že prijali naše pozvanie a porozprávali žiakom o živote v
ich vlasti, o zvyklostiach. Popísali nám aj obrad prípravy
kávy. Keďže pani Ametu je učiteľkou biológie na štátnej
základnej škole, popísala nám, ako vyzerá vyučovacia
hodina u nich. Pani Ametu sa veľmi páčila naša škola,
ktorú si spolu s manželom prezreli. Naše deti si mohli
vypočuť veľa zaujímavého o živote ľudí v Etiópii. Beseda
prebiehala najmä v anglickom jazyku, takže si prakticky
precvičili jazyk, ktorý sa učia.

Vtáky nášho regiónu
31. marca 2016 sa uskutočnila pre žiakov 5. 6.ročníka
beseda s Ing. Matejom Repelom, PhD., členom
Slovenskej ornitologickej spoločnosti, o vtákoch žijúcich
v našom okolí. V úvode spolu so žiakmi určili
charakteristiky vtákov, kde bývajú, čím sa živia. Potom
im zaujímavou prezentáciou priblížil život vtákov v
nížinných lužných lesoch, na lúkach, poliach a
mokradiach, život vtákov v blízkosti ľudských obydlí. V
druhej časti im premietol krátky film o chránenom vtáčom
území „Vtáčí raj“ na Senianskych rybníkoch.

Beseda s lesníkom
11. apríla 2016 sa pre žiakov 1. a 2. ročníka uskutočnila
beseda pod názvom "Poďte s nami do lesa." Naše
pozvanie prijal lesník, pán Pavol Karniš, ktorý deťom
porozprával o význame lesa, o zvieratkách, stromoch a
plodoch, ktoré môžeme v lese nájsť. Žiaci si pozreli
zaujímavú prezentáciu, zopakovali si pravidlá správania
sa v lese, kládli pánovi lesníkovi otázky a hádali hádanky
o lesných zvieratkách. Nakoniec najšikovnejších a
najaktívnejších žiakov pán lesník odmenil
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Beseda s hasičmi
18. apríla 2016 prišli medzi našich žiakov 3. – 5. ročníka
príslušníci Hasičského zboru z Veľkých Kapušian.
Žiakom porozprávali o príčinách požiarov. Vysvetlili, čo
treba v prípade vzniku požiaru robiť. Hasiči, ktorí pracujú
priamo v stredisku a sami sa výjazdov aj zúčastňujú,
žiakom porozprávali o svojej práci a zásahoch. Žiakom
ukázali aj protipožiarne oblečenie, do ktorého sa musia v
prípade poplachu obliecť. Potom nasadnú do
výjazdového vozidla a do jednej minúty opustia brány
útvaru. Žiaci zistili, že práca hasiča je veľmi nebezpečná,
zodpovedná a namáhavá.

Nebezpečenstvo elektronickej šikany
29. apríla 2016 sa uskutočnila beseda s pracovníčkami
Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom, p.
Klaudiou Serenčkovou a sestrou Lucianou. Témou
besedy bolo Nebezpečenstvo elektronickej šikany. Žiaci
sa na základe zaujímavých príbehov dozvedeli, že
používanie internetu je veľmi nebezpečné. Hlavne vtedy,
ak nebudeme opatrní, môžu sa informácie a samozrejme
aj fotografie dostať do nesprávnych rúk a môžu byť
zneužité. Žiakom zdôraznili, že najviac nebezpečný je
facebook. V druhej časti besedy žiaci si pozreli známu
rozprávku OVCE, ktorej cieľom je šírenie osvety o
rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Seriál
OVCE pôsobí na deti ako prevencia, mládeži nastavuje
zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete. Ide o
obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a nepochybne aj
o vydieranie.

Beseda s pracovníčkou Červeného kríža
17. mája 2016 sa v našej škole uskutočnila beseda s
pracovníčkami Červeného kríža. Cieľom besedy bolo
pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc
pri úrazoch či náhlych stavoch, zareagovať v

nebezpečenstve alebo pri nehodách. Mladší žiaci si
zopakovali svoje poznatky pri praktických ukážkach
zlomenín, krvácaní z nosa a stabilizovanej polohy. Starší
žiaci si utvrdili poznatky o poskytnutí umelého dýchania,
ošetrení rezných rán a zlomenín.

Obchodovanie s ľuďmi
24. mája 2016 sa v spolupráci s Komunitným centrom v
Pavlovciach nad Uhom uskutočnila beseda
Obchodovanie s ľuďmi. Naši ôsmaci sa dozvedeli, že
obchodovanie s ľuďmi či novodobé otroctvo sú pojmy,
ktoré nepatria do histórie. V dnešnej dobe nemusíte
pracovať v železných okovách pod horúcim slnkom na
bavlníkových plantážach, aby ste boli otrokom. Stačí na
to oveľa menej. Napríklad, aby ste naleteli podvodnej
pracovnej ponuke falošnej webovej stránky, inzerátu,
agentúry či dokonca známeho z vášho okolia a môže sa
stať, že sa nájdete v akejsi továrni či na farme niekde v
Anglicku alebo v inej európskej krajine ako novodobý
otrok. Bez dokladov, možnosti komunikácie s okolím, bez
peňazí. To v tom lepšom prípade. Nezriedka však môže
vycestovanie za prácou v zahraničí dopadnúť oveľa
horšie, takže opatrnosti nie je nikdy dosť.
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ELOKOVANÉ TRIEDY
V BAJANOCH

Karneval
4. februára 2016 sa v elokovanej triede v Bajanoch konal
karneval. Žiaci prišli v rôznych zaujímavých maskách.
Boli tu princezné, šašo, piráti a iné. Rodičia pripravili
občerstvenie a učitelia rôzne súťaže na spestrenie
popoludnia, ktoré prebehlo vo veľmi dobrej nálade.

Otvorená hodina
22. marca 2016 sa v elokovanej triede v Bajanoch
uskutočnila otvorená hodina pre žiakov 1. a 2. ročníka.
Keďže bol marec  mesiac kníh, počas hodiny sme sa so
žiakmi preniesli do rôznych rozprávok  O Červenej
čiapočke, O 12 mesiačikoch, Šípková Ruženka a iné.
Spolu sme odkrývali šatky, pod ktorými boli indície k
rozprávkam a k nim úlohy, ktoré mali žiaci splniť.
Spoločne sme si aj zaspievali a zatancovali.

Zvyky a tradície Veľkej noci
23. marca 2016 sa v elokovanej triede v Bajanoch
konala akcia s názvom Zvyky a tradície Veľkej noci.
Spolu s deťmi z materskej školy sme maľovali vajíčka
rôznou technikou a pri tom sme si aj zaspievali.

Beseda o knihe
V elokovanej triede Bajany sa žiaci 3.4. ročníka 3.
marca 2016 zúčastnili na Besede o knihe Trojruža, ktorá
je v zbierke rozprávok P. Dobšinského. Žiaci si prečítali
rozprávku O troch grošoch, vypracovali sme si pracovný
list, hľadali informácie z rozprávky, porozprávali sme si
obsah a následne vypracovali osnovu rozprávky. V
závere besedy si žiaci prostredníctvom internetu
vyhľadávali informácie o spisovateľovi.

Poznaj a chráň
22. apríla 2016 sme so žiakmi elokovanej triedy 1. a 2.
ročníka mali zaujímavú hodinu s názvom  Poznaj a
chráň. Spolu sme si prezreli na interaktívnej tabuli
výnimočné miesta na Zemi, rozlišovali sme, aký odpad
môžeme separovať a aký kompostovať. Spoločne sme si
na ihrisku zasúťažili a zašportovali, obdivovali a
spoznávali sme kvety a stromy a v závere sme na
chodník nakreslili planétu Zem.

Deň matiek
6. mája 2016 sa v Bajanoch uskutočnila akcia  Deň
matiek. Vystúpili žiaci elokovanej triedy a deti z
materskej školy. Potešili nás krásnymi piesňami,
tančekmi, scénkami a básňami. Ako poďakovanie dali
deti mamičkám vlastnoručne vyrobené darčeky. Na
záver nás ešte čakalo milé pohostenie.
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Skladanie z LEGA
Deti z MŠ s veľkou radosťou a so záujmom skladali
podľa „lego plánikov” obrázky o zime (snehuliak, sane,
chlapček). Okrem vizuomotorických zručností sa u detí
rozvíjala tvorivosť, obrazotvornosť, jemná motorika,
pamäť, šikovnosť a sebavedomie. Pracovali individuálne
a skupinovo. Odmenou bola pochvala za správny postup
pri práci. Práce sme vystavili v triede pre rodičov.

Karnevalové kráľovstvo v MŠ
Veselo bolo deťom v našej materskej škole 2. februára
2016, keď sa zabávali na svojom maškarnom plese,
ktorý sme nazvali karnevalové kráľovstvo. Deti sa zmenili
na princezné, rytierov, víly či spidermanov. Celé
dopoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si na
sladkostiach, rodičia im pripravili čokoládové muffiny.
Pani učiteľka a teta školníčka upiekli výborné čeregy,
ktorými sa ponúkli nielen deti, ale aj prítomní rodičia.
Počas karnevalu nás milo prekvapil starosta obce, ktorý
prišiel medzi nás a doniesol čokolády pre deti.
Najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, radosť, dobrá
nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.

Veselý šašo
27. januára 2016 deti v uvoľnenej, hravej a priateľskej
atmosfére tešiac sa na karneval, vytvárali z farebných
papierov veselých šašov a karnevalové masky. Pomocou
pracovných techník si overili svoju šikovnosť, fantáziu,
kreativitu a to strihaním, lepením, maľovaním.

Cesta do vesmíru
Prostredníctvom edukačných aktivít sa 9. marca 2016
deti oboznámili s planétami vo vesmíre. Spájaním
veľkých dielov z kartónu zhotovili kozmickú raketu, ktorú
podľa vlastnej fantázie vymaľovali. Pri práci boli využité
prvky grafomotorických zručností, a to hlavne pri kreslení
suchým pastelom a maľovaní temperovými farbami pri
planetách vo vesmíre. Deti uplatnili svoje farebné cítenie,
pri ktorom dostali možnosť experimentovať s farbami
nielen na výkrese, ale aj na interaktívnej tabuli v
kresliacom programe RNA.

Stavanie mája v MŠ
29. apríl 2016 sa v našej materskej škole niesol v
znamení ľudovej tradície „stavanie mája.“ Na dvore deti
zdobili farebnými stužkami máj. Ozdobený máj za
pomoci učiteľky a školníčky pripevnili k bráne MŠ.

Projekt "Dental Alarm"
Deti sa na 1. stretnutí 4. mája 2016 hravou formou a
ukážkou na interaktívnej tabuli pomocou lektorky naučili
ovládať a používať správnu techniku čistenia zúbkov.
Oboznámila ich, aké vlastnosti má zubná kefka a prečo.
Druhé stretnutie prebiehalo 6. mája 2016. Pomocou
modelu chrupu pán lektor deťom ukázal a zároveň
vysvetlil, ako vyzerá stavba zúbkov, akú úlohu v ústach
majú ďasná, jazyk a pery. 13. mája 2016 sa uskutočnilo
3. stretnutie projektu „Dental Alarm," kde sa deti
dozvedeli ako vzniká zubný povlak, a ako predchádzať
ochoreniam zúbkov. Zážitkovým učením a ukážkou na
interaktívnej tabuli lektori vysvetlili ako vyzerá poškodený
chrup. Pán lektor a pani lektorka fialovou tekutinou
potreli zúbky a tak si deti mohli pozrieť v zrkadle, kde sa
nachádza zubný povlak. Deťom sa to veľmi páčilo.
Každé dieťa dostalo omaľovanku a certifikát.

Olympijské hviezdičky z MŠ
20. mája 2016 sa uskutočnil VII. ročník regionálneho
kola Olympijského festivalu detí v MŠ v Lekárovciach. O
tom, že táto akcia deti naozaj potešila, nemusíme vôbec
pochybovať. Dôkazom toho boli šťastné a usmiate tváre
malých olympionikov. Za vynikajúce športové výkony
dostali všetky deti medaily, diplom a sladké odmeny.
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Zábavné čítanie
11. marca 2016 sme spoločne navštívili svet rozprávok.
Putovanie krajinou rozprávok bolo niekedy ťažké,
pretože nás čakali náročné úlohy, ale s úsmevom na
tvári, všetko sa podarí. Po prečítaní úryvku z rozprávky
žiaci museli uhádnuť, v akej rozprávke sa nachádzajú. V
každej rozprávke plnili zaujímavé úlohy: skladali puzzle
obrázky z rozprávky O Jankovi a Marienke, hmatom
zisťovali čo si Červená čiapočka pobalila do košíčka, na
lúke zbierali kvetinky s písmenami a tvorili na ne slová,
hádali z akej rozprávky sú stratené rozprávkové bytosti.
V rozprávke O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch
hľadali správnu cestu k chalúpke. Ako Popoluška triedili
šošovicu, hrach a fazuľku. Smelý princ zachraňoval
spiacu Šípkovú Ruženku. Starému Geppettovi pomohli
naučiť Pinocchia čítať a rýchlymi skokmi vo vreci unikali
pred zlým kocúrom a lišiakom. V závere akcie našli
tlačiarenského škriatka, ktorý im ukradol všetky
samohlásky iba e im nechal. Odmenou im boli príjemné
chvíle s rozprávkou, pekné omaľovanky a chutné
perníčky z perníkovej chalúpky.

Rozprávkový svet
23. marca 2016 sa žiaci 2. oddelenia ŠKD vybrali do
sveta rozprávok. Zopakovali si svoje vedomosti o
kamarátke knihe v zábavnom kvíze. V hádankách o
rozprávkach a podľa ilustrácie hľadali názvy rozprávok
Soľ nad zlato, Popoluška, Janko Hraško, Snehulienka,
Perníková chalúpka, Kocúr v čižmách, O dvanástich
mesiačikoch a Šípková Ruženka. Poradili si aj s
popletenými rozprávkami, skladali rozprávkový hrad,
súťažili v stavaní veže, ukladaní zápaliek a triedení
šošovice, hrachu a fazule.

Prechádzky lesom
20. apríla 2016 sa žiaci ŠKD (1. oddelenie) zúčastnili
akcie s názvom "Prechádzky lesom." V úvode akcie si
oddýchli pri relaxačnej hudbe  spev vtákov či
žblnkotanie potôčika. Spoločne s húseničkou Betkou sa
vybrali na vychádzku na lúku. Spoznávali zvieratká i
rastlinky, ktoré videli v rozprávke a rozprávali
zaujímavosti, ktoré sa dozvedeli z rozprávania. Žiaci
hľadali majiteľa vajíčka, ktoré bolo v hniezde. Správne
určili, že išlo o vajíčko Žltochvosta domového. Z
prezentácie o vtákoch určovali podľa spevu druh vtáka.
Spoločne sme sa naučili hudobnopohybovú hru "Ja som
žabka, ty si žabka." V závere hodiny si zahrali hru

zameranú na hmat. Z batohu si vyberali a hmatom
určovali o akú prírodninu ide. Žiaci správne určili čo do
prírody patrí a čo nepatrí.

Krásy prírody
21. apríla 2016 žiaci 2. oddelenia ŠKD objavovali krásy
našej prírody. Ku Dňu Zeme namaľovali zaujímavý
plagát. Na interaktívnej tabuli si pozreli prezentáciu
Krásy našich hôr, počúvali spev vtákov a určovali názvy
jarných kvetov. Riešili úlohy v pracovnom liste, hľadali
zašifrované názvy zvierat vo vete a určovali názvy
zvierat podľa opisu. Na záver hľadali v lese listnaté a
ihličnaté stromy a ich plody. 22. apríla 2016 sme trochu
pomohli našej prírode a vyzbierali sme odpadky.

Na bicykli bezpečne a dobre
ŠKD zrealizoval dopravnú akciu "Na bicykli bezpečne a
dobre." V pondelok žiaci riešili dopravné situácie,
určovali dopravné značky a vypracovali si dopravný test,
ktorý zvládli, a tak sa stali držiteľmi preukazu cyklistu.
Svoje zručnosti preukázali v praktickej časti v jazde
zručnosti, ktorú sme zrealizovali 18. mája 2016. V jazde
zručnosti sa na 1. mieste umiestnili Michlíková
Alexandra, Cisár Marko, Horňak Daniel, Spišáková
Lucia, Bodnárová Sofia, Čisár Vladimír. Títo žiaci
odjazdili bez chyby a nemali ani trestné body za
presnosť zastavenia. V druhej disciplíne pomalej jazdy
sa najlepšie darilo Danielovi Horňakovi, ktorý skončil na
1. mieste, na 2. mieste skončil Marko Cisár a 3. miesto
získal Milan Komárik. Žiaci svojou jazdou a teoretickými
vedomosťami preukázali svoje vedomosti a zručnosti,
preto si z akcie odniesli nielen preukaz cyklistu, ale aj
drobnú sladkosť a tí, čo si priniesli aj svoj dopravný
prostriedok aj drobný darček, ktorý im urobil veľkú radosť
a s úsmevom išli domov.
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INTERVIEW

Sem-tam nás prekvapí nejaká vzácna
návšteva, tentokrát k nám zavítala naša
bývalá žiačka Viktória Holubčíková,
dlhoročná prispievateľka do Pavlovského
školáka. Neváhali sme a pýtali sme sa na
všetko, čo nás zaujímalo. Viktória si
vyskúšala, aké je to byť na tej druhej
strane a ochotne odpovedala na naše
zvedavé otázky.

1. Na akej škole študuješ?
Ja študujem na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

2. Aký dojem si mala z učiteľov?
Môj vlastný dojem bol zvláštny, iné prostredie, iní
učitelia, iné metódy ich učenia, iné pravidlá pri
vyučovaní. Čiže z toho plynie, že moje zvykanie bolo
ťažké, ale hravo ho zvládam.

3. Čo všetko sa v škole učíte?
Viac menej odborné predmety  ekonomika, účtovníctvo,
ekonomické predmety a ostané ostali ako na základnej
škole  dejepis, slovenský jazyk, anglický a aj nemecký
jazyk, matematika.

4. Chodíte zo školy na nejaké výlety?
Naše výlety sú len spoločné na konci školských rokov,
nejaké chaty. Tie školské výlety sa vytratili, pretože pri
našom učení na to nie je čas.

5. Koľko je vo vašej škole tried?
Naša škola má dokopy 12 tried, z toho 8 tried z odboru
obchodná akadémia a zvyšné 4 triedy sú z odboru
odborný pracovník.

6. Aký predmet máš najradšej?
K srdcu mi prirástli odborné predmety a najobľúbenejšie
je účtovníctvo, ktoré má celkom aj baví. Veď čísla to je
moje.

7. Na čo si si tam najdlhšie zvykala?
Moje zvykanie bolo dosť ťažké, nové prostredie, nové
tváre, noví spolužiaci či učitelia. Najťažšie si bolo
zvyknúť na nové učebné prostredie a tie stredoškolské
kritéria na vyučovacie predmety.

8. Máš nejakého domáceho miláčika?
Áno, mám malého psíka, ktorý už má rok. Volá sa Bella
a je to salašnícky čuvač.

9. Si na intráku?
Nie, bývam s otcom v dedine Valaská Dubová odkedy
som išla študovať na strednú školu.

10. Máte vo vašej škole niečo také ako je „Noc s
Andersenom?“
Nie, v našej škole takéto akcie nebývajú, u nás máme na
Vianoce  vianočnú poštu, na Valentína  valentínsku
poštu a aj DOD a to je aj u vás.

11. Dlho si sa lúčila s našou školou?
Bolo to ťažké odísť, ale treba ísť a zobrať to také, aké to
je, príde iná doba a iné časy.

12. Máte tam aj krúžky?
Samozrejme máme, aj športové ako sú tu, no aj anglické
a dramatické. Podobné ako na základnej škole.

Viktória nám predviedla, ako píše na
počítači študent obchodnej akadémie,
mnohí si to aj vyskúšali, no chce to
poriadny tréning. Zistili sme, že Viktória
sa nezmenila a stále je to milá osoba.
Sme radi, že sa vrátila po dlhšej dobe k
nám a myslím, že aj ona sa medzi nami
dobre cítila (aspoň dúfame). Do ďalšieho
štúdia jej prajeme veľa úspechov a
budeme radi, ak sa k nám aj v budúcnosti
vráti.

Spracovala: T. KišKováčová (7.A)



Pavlovský školák 2015/20162

časopis pre žiakov i rodičov

RR ee ll aa xx
Privítali sme aj ďalšieho úspešného bývalého
žiaka, Jaroslava Varcholu, ktorý sa tiež
podieľal na tvorbe Pavlovského školáka a
teraz sa mu darí v Škole úžitkového
výtvarníctva v Košiciach, rozhodol sa
pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Pri tej príležitosti sa v našej škole uskutočnila výstava
kresieb Jaroslava Varcholu. Zároveň sa uskutočnila
beseda so žiakmi 4. a 7. ročníka. Výstava jeho prác
oslovila a zaujala každého svojou originalitou a možno
nadchla aj nádejného výtvarníka z radov našich
súčasných žiakov.

Nahliadli sme do dielne umelca:
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Hlavolamy

Brat má 4 roky,
sestra má o polovicu menej,
koľko bude mať sestra rokov,
keďbrat bude mať 1 00 rokov?

S akým (i) sa píše Šejkspír?

Na drôte je 7 vrabcov.
Koľko je tam medzier?

Traja muži sa idú potápať,
keďvylezú,

iba dvaja z nich majú mokré
vlasy,

ako to je možné?

Na ceste k vode
stretla zebra 6 žiráf.

Každá žirafa
mala na chrbte 3 opice.

Každá z opíc
mala na ramenách 2 vtáky.
Koľko zvierat šlo k vode?

Pri potoku z každej strany
rastú prúty s píšťalkami.
Kto má nožík, kto to vie,
pesničku si odreže.

Čo je to?

Lúka plná žltých hlávok,
strapatí ju jarný vánok.

Keďsi zopár vláskov chytí,
urobí z nich padáčiky.

Čo je to?

Haluze zo VI.A
Na environmentálnej výchove sme sa dozvedeli,

že aj stromy majú mláďatá.

Na literatúre sme sa dozvedeli,
že Jánošík bral chudobným a dával bohatým.

Aj takéto milé veci sa dozvedáme na hodinách
ruského jazyka.

Od nášho spolužiaka sme sa dozvedeli,
že ruská veta ako sa voláš sa vyslovuje:

"Kačky ja zabut?"

Ako sme získali svoje prezývky?

Kamzík:
Možno sa pýtate, ako sme prišli k tejto bláznivej

prezývke kamzík?
Stalo sa to na telesnej výchove jednej našej

spolužiačke. Deň predtým spadla na ľade a na druhý
deň ju bolela noha. Ako sme tak bežali, spolužiačka
sa potkla a podskočila, lebo ju tá noha bolela. Po

logickom uvážení sme prišli na to, že kamzík skáče.
Odvtedy spolužiačku voláme kamzík

Chobotnica:
Stalo sa to spolužiačke na hodine matematiky. Na
hodine čítala zadania tým, ktorí boli pri tabuli a tak
sa dosť nudila. Keďže sa nudila, podopierala si hlavu
rukou. Náš vyučujúci si to všimol a len tak zo zábavy
ju prirovnal k chobotnici. Odvtedy našu spolužiačku

prezývame chobotnica.



Fotohádanky

1.

2.

3.

4.

Je to jednoduché,
pozorne si prezri obrázky.
Uhádneš čo je na nich???

Pomôcka - dopravné
prostriedky
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Vieš
čo je vysočina?

Saláma?
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Gymnastický štvorboj
20. a 21. januára 2016 sa v telocvični našej školy
uskutočnilo školské kolo Gymnastického štvorboja
kategórie A, 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 v kategórii A:
1. miesto  L. Spišáková, 2. miesto  D. Miháliková, 3.
miesto  V. Kešeľová
Umiestnenie dievčat v kategórii B:
1. miesto  J. Berešová, 2. miesto  P. Mašlejová, 3.
miesto  S. Pihuličová
Umiestnenie dievčat v kategórii C:
1. miesto  A. Lacková, 2. miesto  M. Gajdošová, 3.
miesto  P. Tóthová

Umiestnenie chlapcov v kategórii A:
1. miesto  D. Horňák, 2. miesto  M. Stanko, 3. miesto 
R. Adam
Umiestnenie chlapcov v kategórii B:
1. miesto  T. Belák, 2. miesto  D. Mašlej, 3. miesto  J.
Varga
Umiestnenie chlapcov v kategórii C:
1. miesto  S. Bardiovský, 2. miesto  R. Filip, 3. miesto 
J. Vinco

Okresné kolo gymnastického štvorboja
kategórie A a B
12. apríla 2016 sa v našej škole konala okresná súťaž v
Gymnastickom štvorboji dievčat a chlapcov kategórie A a
B. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ Strážske a našu školu
reprezentovali žiaci I. a II. stupňa. Družstvo chlapcov
kategórie A z našej školy postúpilo do krajského kola v
Košiciach. Všetci súťažiaci boli veľmi šikovní a držíme im
palce, aby sa ich výkony neustále zlepšovali.

Lyžiarsky výcvik
V dňoch 8. 2. – 12. 2. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v Kežmarských Žľaboch pod
vedením našich učiteľov Mgr. Renaty Tomkovej a Mgr.
Štefana Petrusa. Začiatočníci si osvojovali základy
lyžovania, pokročilí sa zlepšovali v technike. Nechýbal
ani oddych v bazéne a v jacuzzi. Lyžiarsky výcvik splnil
svoj účel, pretože všetci žiaci sa naučili lyžovať.

Turnaj vo vybíjanej
2. marca 2016 sa uskutočnil priateľský turnaj vo
vybíjanej žiačok o Putovný pohár riaditeľa školy. Turnaja
sa zúčastnili žiačky ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ s
MŠ Bežovce, ZŠ s MŠ Palín a ZŠ P.O.H. Veľké
Kapušany. Priebeh turnaja ukázal, čo môžeme vylepšiť.

Volejbalový turnaj dievčat
21. marca 2016 sa konal volejbalový turnaj žiačok.
Turnaja sa zúčastnili žiačky troch základných škôl: ZŠ s
MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ Moskovská 1 a ZŠ Školská
2 z Michaloviec. Po odohratí všetkých zápasov a
napínavom súboji nakoniec do okresného kola postupujú
žiačky zo ZŠ  Školská 2, Michalovce.
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Motýľ je taký hmyz, ktorý patrí do
čeľade helikoptérovitých.

 Viete prečo sa Janko Hraško nesmie
sprchovať?
 Lebo by naklíčil.

 Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd.
 Nemožné, rekord je 10 sekúnd.
 Ja viem, ale poznám skratku.

Chváli sa pyšný rybár:
 Včera som chytil rybu ako moja ruka!
 Netáraj, taká špinavá ryba
neexistuje!

Pacient v sanitke, sa s vypätím síl
pýta zdravotnej sestry:
 Sestrička, neviete, či som ten
vodičák urobil?

Obyvatelia Sardínie sa volajú sardinky.

Raz som bola tak chorá, že som mala
40kilovú horúčku.

Keď babku bolia zuby, jednoducho ich
dá do pohára.

Slimák sa vozí na korytnačke a hovorí:
 Rýchlejšie, vlečieš sa ako slimák.
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Príde sliepka do obchodu:
 Máte televízor?
 Máme, ale len čiernobiely.
 To nevadí, hlavne nech zrní.

Mravec uteká po pralese, ďaleko za
ním si vykračuje slon. Vzdialenosť,
dosť veľká, sa stále skracuje. Mravec
sa rozčúli, rozkričí sa na slona:
 To sa ti kráča, keď som ti vyšliapal
cestu!

Príde Bendžo do obchodu:
 Prosím si kilo maku!
 Aj zabaliť?
 Nie, ďakujem, mám sieťovku!

Idú dve chrumky po ceste a jednu
zrazí auto.
A druhá jej hovorí:
 Čo sa mrvíš?

Škót stretol priateľa a držal si líce.
 Prečo si to líce tak držíš?
 Ále, bol som včera u zubára a vytrhol
mi dva zuby.
 No, ale však si sa sťažoval len na
jeden.
 Vieš, nemal mi vydať peniaze.
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Pozor na médiá!
Toto v dejepise nenájdeš

Dúfajme, že toto nie je
rodostrom budúcich generácií




