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Riaditeľňa 

 

V dnešnom čísle sme položili päť zvedavých otázok       

nášmu pánu riaditeľovi, Mgr. Ivanovi Račkovskému.      

   

Čo vás v tomto polroku na našej škole najviac 

potešilo a prekvapilo? 

Potešil ma rýchly nábeh žiakov na čipový systém príchodu do školy. Zvládli to 

perfektne. Potešili ma aj prváci svojim prístupom k svojim povinnostiam 

a veľmi pozitívne vnímam zníženie počtu neospravedlnených hodín žiakov. 

Čo vás naopak veľmi nepotešilo? 

Nepotešilo ma zatečenie strechy na malej telocvični. Musíme vymeniť stropné 

podhľady na chodbe. Škoda, že sa to stalo. Strecha je však už opravená, tak to 

bude dobré. 

Ako ste spokojný s terajšími deviatakmi ? 

Žiaľ musím skonštatovať, že sú to žiaci, ktorí majú na to, aby dosahovali oveľa 

lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky. Voľajako u nich vyhráva ten „čertík-

Bertík“ čo sa lenivosť volá. Testovanie 9 a spolu s ním aj výber strednej školy sa 

nezadržateľne blíži, tak majú čo na sebe pracovať. Pevne verím, že sa im to 

podarí k spokojnosti všetkých. My im to určite trošku osladíme . 

Na ktorú zmenu na našej škole ste najviac hrdý ? 

Začali sme s prestavbou a modernizáciou odborných učební. Pomaličky ich 

dávame do stavu, keď budeme s nimi spokojní. Chce to však čas a trpezlivosť...  

V každej triede už je počítač. Pri vstupe do školy sa už prihlasujeme 

elektronicky. Je ešte nejaká možnosť našu školu digitálne ešte vylepšiť ? 
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Neviem.... Asi to postupne prinesie prax. Veľa peniažkov nás stojí len údržba 

chodu tých zariadení, ktoré už vlastníme. V budúcom kalendárnom roku si 

posvietime na Počítačovú učebňu č.2. 

Myslíte si, že zákaz mobilov na škole žiakom prospieva ? 

Ach jaj... Niečo sa stalo na našej škole. Odkedy sa nepoužívajú mobily tak máme 

v škole „normálnych“ žiakov, ktorí sa medzi sebou rozprávajú, naťahujú sa, 

srandujú a dokonca už stretávam žiakov cez prestávky s učebnicou v ruke. 

Takže som hlboko presvedčený o správnosti tohto kroku, lebo prináša to 

ovocie. Asi je len jeden problém – že sa nájde sem tam žiak, ktorý to poruší 

alebo ktorému to vadí. Nuž ale školský poriadok platí pre každého.   

Aké sú vaše vianočné plány ? 

Tak ako stále. Oddych v rodinnom kruhu. 

Všetkým žiakom prajem šťastné a veselé Vianoce, aby bol 

ľad a sneh, aby si mohli oddýchnuť a vyšantiť sa. 
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Aktuality 

Úplnou novinkou je elektronický dochádzkový systém, po našom odpípnutie sa 

pomocou čipu. Zavedenie tohto systému súvisí s obedmi zadarmo. Zvýšený 

počet stravníkov si vyžaduje lepšiu evidenciu žiakov hneď ráno, aby sa žiaci 

nezabudli prihlásiť, poprípade odhlásiť z obeda. Kto sa ráno do 8:00 odpípne, je 

automaticky prihlásený na obed a naopak, kto sa neodpípne, nie je prihlásený 

na obed.  

  

Prípadné zmeny, odpípnutý, ktorý nechce ísť na obed alebo neodpípnutý, ktorý 

príde neskôr a chce obed, musí tieto zmeny zaznačiť do zošita pani vedúcej 

jedálne pri vchode. Dodávame, že to pípanie je celkom zábavné, najmä keď si 

p. zástupca požičal policajnú placačku a takto nás po jednom púšťal k snímaču. 

A ako sme počuli, osvedčilo sa to aj v jedálni, pretože takmer žiadne obedy 

nevyjdú nazmar.  
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Rekonštrukciou a výmenou zariadenia prešli aj odborné učebne biológie 

a fyziky. Celkový dojem 1 s hviezdičkou!!! 

  

Od septembra na našej škole vyučuje slovenský a nemecký jazyk p. učiteľka 
Mgr. M. Pačutová. 
Žiakov 1.B vyučuje od septembra p. učiteľka Mgr. Anna Šandorová. 
Hudobnú výchovu v tomto školskom roku učí p. u. zo ZUŠ Mgr. Stanislav 
Pristáš. 
Pribudli aj dve nové asistentky učiteľa p. asistentka A. Hamzová a p. asistentka 
M. Ľochová. 
. 

 

Na technickej olympiáde 
Na olympiáde v slovenskom jazyku sa P. Čisárik umiestnil na 10. mieste. 
 

Každá trieda je už vybavená pevným počítačom!!! Ďakujeme!!! 
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Rozhovor- v dnešnom čísle sme 

položili niekoľko zaujímavých 

otázok, a nielen o náboženstve, 

pani katechétke Mgr. Božene 

Fedorkovej, ktorá na hodinách 

náboženstva usilovne formuje naše 

duchovno. 

 

Čo je pre vás na vyučovaní 
náboženstva najľahšie, 
najobľúbenejšie a čo naopak 
najťažšie? 
Najľahšia hodina  - ak sú žiaci 
pripravení na danú hodinu 
a k tomu mi poskytujú nejakú 
spätnú väzbu. 
Najobľúbenejšia hodina -  ak je 
vidieť na hodinách v očiach žiakov 
zápal, zvedavosť, dychtivosť po 
poznaní niečoho nového. 
Najťažšia hodina je pre mňa taká, 
ktorá predstavuje opak 
predchádzajúcich dvoch. 
 

Aký máte názor na nás 
deviatakov? 
Vzhľadom k tomu, že najstaršou 
triedou na škole sú práve deviataci, 
mali by byť príkladom pre ostatné 
ročníky vo svojom správaní. Avšak 
každý z nich je originál a taktiež 
rozumiem tomu, že mladí ľudia si 
v tomto veku hľadajú svoje miesto 
pod slnkom i skúšajú rôzne spôsoby 
správania, no vždy je potrebné 
pamätať na základné morálne 
hodnoty, ktoré po stáročia platia na 
našom území v tejto spoločnosti. 
 
Čo vám dáva viera a modlitba? 
Viera je pre mňa najdôležitejšia 
čnosť, ktorou za pomoci 
posväcujúcej a pomáhajúcej milosti 
verím, že všetko, čo Boh zjavil, je 
pravdivé. 
Modlitba je pre mňa dýchaním 
duše. Je nástrojom pre dialóg 
s Bohom. Viera i modlitba 
predstavujú pre mňa základné 
piliere môjho života, ktoré mi 
dodávajú silu žiť a napĺňať svoje 
životné poslanie. 
 
Chodíte do kostola každý deň? 
Bohužiaľ, každý deň mi to nie vždy 
vychádza, ale snažím sa v rámci 
svojich možností. Napriek tomu si 
každý jeden deň liturgiu slova buď 
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vypočujem prostredníctvom médií, 
alebo prečítam prostredníctvom 
liturgických čítaní zo Svätého 
písma. 
Ako vnímate postoje ateistov 
a ateizmus ako taký? 
Boh nenávidí hriech, ale miluje 
hriešnika.  Každý človek je slobodný 
vo vierovyznaní v našej spoločnosti, 
čo máme zakotvené aj v Ústave SR 
ako slobodu vierovyznania. 
Ateizmus je produktom 
komunistického režimu, ktorý 
jednoznačne nemôže byť 
označovaný ako systém 
zabezpečujúci slobodu pre človeka. 
Rešpektujem ich, ale nemôžem si 
predstaviť človeka, ktorý by neveril 
v nič. Ateistov   vnímam ako Božie 
detí, ktoré nemali tú milosť zažiť 
Božiu lásku.  Každý deň sa Katolícka 
cirkev  modlí za ateistov a aj ja ako 
člen tejto cirkvi, aby každý našiel 
cestu k Bohu a spoznal jeho lásku. 

 
 

Tešíte sa na Vianoce? Ako ich 
prežívate? 
Veľmi sa teším na najkrajšie sviatky 
v roku. Vianoce sú symbolom toho, 
že Boh nám z lásky dal ten najkrajší 
dar - svojho jednorodeného syna - 
malého Ježiška a týmto nezavrel na 
ľud, ale dal ľudstvu novú nádej na 
spásu, vieru na nové začiatky a 
lásku poukazujúc na začiatok 
niečoho nového.  
Vianočné sviatky sa v našej rodine 
začínajú štedrovečernou modlitbou 
a čítaním úryvku z Evanjelia podľa 
Lukáša (Lk 2, 1-14) i modlitbou za 
našich blízkych zosnulých. Ďalej 
nasleduje slávnostná večera 
s tradičnými jedlami, kde nesmie 
chýbať požehnanie medom 
a jedenie vianočných oblátok 
s cesnakom. Teším sa najmä na tú 
tradičnú rodinnú pohodu v kruhu 
svojich najbližších, pri ktorej si 
budeme pripomínať narodenie 
Božieho syna, Ježiša Krista. Celý 
večer sa u nás doma koleduje, 
rozbaľujú sa darčeky a rozprávajú 
sa rôzne životné príbehy. Vrcholom 
Štedrého dňa je účasť na 
slávnostnej polnočnej sv. omši.  
Pri tejto príležitosti by som Vám 
všetkým chcela na záver popriať 
milostiplné a požehnané vianočné 
sviatky. 
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Divadlo- Košice  

V septembri sme navštívili divadelné predstavenie Remeselníci v ŠD Košice. 

Predstavenie malo pozitívny ohlas- najmä komické situácie vyplývajúce 

z neschopnosti tiežremeselníkov a prílišnej poddajnosti manželov- 

objednávateľov prác, ktorí skočili takmer na všetko, čo im remeselníci- fušeri 

ponúkli. Po obhliadke pamätihodností mesta Košice nasledovala ešte krátka 

dejepisná exkurzia k pamätníku jednej z najväčších stredovekých bitiek- Bitky 

pri Rozhanovciach, kde si žiaci vypočuli výklad príčin a priebehu tejto bitky.  

 

Na bezprostredné dojmy z divadla sme sa spýtali našich spolužiakov. 

Dominik: Bolo to dobré, smiešne scény, ešte aj to zbavovanie sa remeselníkov  
                  bolo smiešne. 
Adam:      Úžasne vtipné predstavenie, naozaj a čiastočne pravdivé. 
Danielka: Bolo to super, najmä keď namiesto stavania búrali. 
Evka:        Páčilo sa mi najmä to, ako hlúpo klamali tých majiteľov domu. 
Aďka:       Pekné to bolo a zábavné, hlavne to rezanie motorovou pílou. 
Sofia:        Herci boli výborní a nesmierne vtipní. 
Alžbetka: Mne sa páčilo, že to bolo dobre zahrané- pohyby, pády, skrátka  
                   všetko. 
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Robo:   Páčilo sa mi to. Najviac smiešne situácie na stavbe. 
Marek: Bolo to komické, ako všetko pokazili tí remeselníci. Takých by som  
              domov nechcel ani zadarmo!   
 

 

 Filip :        Perfektné, demolácia bytu bola ako naozajstná! 
 Dominik: Dobre to hral manžel – ten hnev a frázy : „ Lucia vyzleč sa!“ 
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Anketa – našich prvákov z 1.A i z 1.B sme sa spýtali na ich prvé dojmy z ,, 
veľkej“ školy a na to, čo ich na novej škole najviac prekvapilo.  
 
Dominika:          Páči sa mi tu. Máme peknú nástenku. 
Melanka:           V škole sa mi páči. Najlepšia je veľká telocvičňa   
                            a družina. 
Nelka:                 Veľmi sa mi tu páči, hlavne na Parchovianke. 
Lukáško:            Páči sa mi, že tu nemusíme spať a to ako sa všetko 
                            rýchlo učíme. Je tu krásna výzdoba. 
Filipko:             Škola je super. Najlepšie je na telesnej. Rád cvičím 
                            scénky.  
Daniel:               Všetko sa mi tu páči, najviac telesná výchova. 
Marečko:           Najviac sa mi páči výtvarná výchova a telesná výchova. 
 

   
 
Dianka:               Pre mňa je tu super matematika a telesná. 
Annamária:        Trieda je pekná a super je aj na telesnej výchove. 
Leo:                     Všetko sa mi tu páči, najviac telesná výchova. 
Jakubko:             Matematika je najlepšia a potom telesná výchova. 
Justin:                 V škole je dobre, hlavne na matematike a na telesnej 
                            výchove.     
Matúško:           Všetko je pekné aj naša trieda. Baví ma matematika. 
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Miško:                Páči sa mi v družine, keď sa hráme a na matematike. 
 

Dalibor:     Páči sa mi telesná výchova.  
Ivan:           Mne sa páči tabuľa- chodí hore-dole. 
Kerem:       Mne sa páčia počítače. 
Vanesa:      Rada chodím do školy. Je tu dobre. 
Andrea:      Najkrajšia je výzdoba. 
Sebastián:  Moji spolužiaci a trieda. 
Martina:     Krásne stromy na nástenke 

 

Denisa:           Detský domček pri vchode. 
Jozefína:         Páči sa mi písanie. 
Daniel:            Celá škola je pekná. 
Samuel:          Mne sa páči tabuľa. 
Viktor:            Najviac ma baví písanie. 
Dominika:       Celá trieda je super!  
 
Ak by sme to mali zhrnúť: najobľúbenejšie predmety prvákov sú telesná 
výchova a matematika, najviac ich zaujala výzdoba, telocvičňa a tabuľa. 
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Celoslovenský festival vedy a techniky – princípom tejto vedeckej 

súťaže je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch 
záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou 
PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní 
odpovedí na otázku AKO. Svoj projekt Magnetizmus prezentovali na krajskom 
kole v Prešove M. Vincler, M. Tóth a P. Čisárik.  P. Čisárik prezentoval aj svoj 
vlastný projekt Hady a ich význam pred hodnotiteľmi(vysokoškolskými 
profesormi)  na kartónových paneloch, posteroch.   

  
Peťo Čisárik so svojim projektom postúpil na Celoslovenský festival vedy 

a techniky, mimochodom aj za účasti stredných škôl.  Blahoželáme!!!!!!!!!!!!! 
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Prinášame vám aj priame reakcie spolužiakov- mladých vedcov: 
Peťo: Táto súťaž mi dala veľa. Naučil som sa lepšie verejne prezentovať, ale 
najmä obhájiť svoj projekt. Spoznal som nových ľudí i to ako funguje vedecký 
svet. Zaujali ma aj projekty iných spolužiakov, napríklad ,, Ekocity“. Určite by 
som odporúčal každému sa takejto súťaže zúčastniť. 

 
Marek: Zaujali ma mnohé zaujímavé projekty, hlavne robotika. Možno by som 
sa v budúcnosti aj vybral týmto smerom. Do ďalšej práce ma inšpirovala 
možnosť postúpiť na medzinárodnú súťaž ako stredoškolák. 

                          
 
Marián: Na súťaži sa mi veľmi páčilo. Získal som nové vedomosti, ale najmä 
skúsenosti z vedeckého sveta. Spoznal som zaujímavých ľudí- spolužiakov 
s rôznymi vedeckými projektmi. Podnetné boli aj diskusie o projektoch 
a výmena skúsenosti pri tvorbe projektov. Veľmi rád by som sa tejto súťaže 
zúčastnil aj ako stredoškolák. 
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Komparo 9 hodnotíme vcelku ako primerané bežným žiakom. Náročnosť 

bola v oboch predmetoch približne rovnaká. Chválime autorov najmä za 

zrozumiteľné formulácie otázok v slovenskom jazyku, čo sa o tom 

ôsmackom Kompare povedať nedalo. Veríme, že aj naše výsledky budú 

zodpovedať našim pocitom. 

 

Tu sú reakcie a hodnotenie našich spolužiakov:  

Marek:    Matematika veľmi ľahká, slovenčina až tak nie. 
Peťo:       Po dlhej dobe celkom normálne otázky, nemal som s ničím  
                 problém. 
Marián:  Otázky boli zrozumiteľné, aj v slovenčine. S výsledkom som     
                 spokojný,  až na matematiku.                 
Vašo:      Slovenčina bola pre mňa ľahšia. Otázky celkom v pohode. 
Tamara: Hrozné, mne to vôbec nevyšlo! 
Biba:       Slovenčina ma príjemne prekvapila, zato matika... 
Lívia:       So slovenčinou som spokojná, dopadla podľa očakávania.  
                 S matematikou to bolo horšie. 
Saša:       Slovenčina sa mi zdala ľahšia. Ach, tá matematika! 
 
Výsledky Kompara: slovenský jazyk: 64,72%, matematika: 50%. Výsledok triedy 

je však skreslený, keďže Kompara sa nezúčastnili 3 žiaci. Rovnako v matematike 

ako aj v slovenskom jazyku mali dvaja žiaci výsledok nad 90%. 
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Testovanie 5 bolo podľa žiakov 5. ročníka celkom prijateľné. Potrápili sa najmä 

so slovenským jazykom, hlavne pri otázkach, ktoré vyžadovali slovnú odpoveď. 

Svoje bezprostredné dojmy nám priblížili niektorí piataci: 

 
Betka:         Obidva predmety boli približne rovnaké, skôr ťažšie. 
Dianka:       Ľahšia bola matematika. V slovenčine boli ťažšie znenia úloh. 
Lukáš:         Slovenčina bola ľahšia. 
Saša:           Slovenčina bola ťažšia, hlavne práca s textom. 
Alžbetka:    Matematika bola ľahšia, napríklad úloha o rybičkách bola veľmi 
                     ľahká.  
 Roman:      Bolo to asi rovnaké, väčšinu otázok som vedel. 
Robo:          Matematika bola ľahšia. 
Saša:           Nie som si istá, ale slovenčina bola asi  o niečo ťažšia. 
Benjamín: Celkom som vedel, hlavne matemiatiku. 
Sofia:          Mne išla ťažšie slovenčina 
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Divadelné predstavenie Červená čiapočka v DJZ  Prešov navštívili žiaci 
prvého stupňa. Rozprávka síce veľmi známa, ale v modernom spracovaní 
hercov prešovského divadla malých divákov zaujala. Čo sa im najviac 
páčilo a aké si z divadla odnášajú dojmy, to sa dozviete z našej ankety. 
 

 
 

Nelka:       Dobré to bolo. Najlepšie bolo, keď išiel vlk dole z javiska a  
                   buchol sa do hlavy.  
Matias:     Super! Ten vlk bol riadne šiši! 
Lukáš:       Veľmi sa mi páčilo, ako Červená čiapočka pomáhala starkej.  
                  Nosila jej čajík, lieky.  
Melanka:  Páčil sa mi vlk- stále sa prezliekal a a ten smiešny motýľ. 
Eliška:       Veľmi sa mi páčilo najmä to, že v jednom predstavení boli  
                  skombinované viaceré rozprávky.            
Simonka:  Dobre tam bolo, zábavné postavy, hlavne vlk. 
Peťka:       Vynikajúce, zaujímavé a zábavné! 
Lilka:         Pekné to  bolo. A tie piesne boli krásne. 
Lukáš:        Dobré predstavenie, hlavne Tri prasiatka. 
Dominika: Smiešny vlk bol úžasný aj ten miotýľ krásavec a tiež piesne. 
Jakub:        Divadlo bolo dobré a najsmiešnejší bol vlk. 
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Mesiac úcty k starším sme odštartovali prípravou blahoželaní k tomuto 

krásnemu sviatku. Pod vedením p. učiteľky E. Mackovej sme vyhotovili, aj podľa 

slov adresátov, veľmi pekné blahoželania. Doručenie blahoželaní sme mali na 

starosti my, deviataci. Navštívili sme klub dôchodcov, obchody i všetky ulice 

dediny. Odmenou nám bol milý úsmev, poďakovanie a povzbudivé slová od 

našich starkých.  

     

,, Joj, dzeci mojo, častejši by sce mali prisc!“ to bola najčastejšia reakcia našich 

starkých. Prídeme radi a nielen v októbri!   
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Mesiac úcty k starším pokračoval naším vystúpením na obecnej slávnosti. Žiaci 
prvého stupňa potešili starkých veselými piesňami, básničkami a úprimnými 
prianiami. Starší žiaci sa pridali vážnosmiešnou divadelnou hrou s názvom 
A nakoniec rozvod, v ktorej si starší rodičia doslova vynútia pozornosť svojich 
detí fingovaným rozvodom. Na ľudovú nôtu si pripravila folklórne pásmo Na 
poľu Malá Parchovianka organizovaná pod hlavičkou Základnej umeleckej školy 
v Sečovciach. Podľa reakcii našich seniorov malo vystúpenie naozajstný úspech 
a dobre ich pobavilo. 
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Rozhovor- v dnešnom čísle ste si za 

obeť nášho rozhovoru vybrali Mareka 

Podraného, spolužiaka z 8.A, dobrého 

spolužiaka a výborného futbalistu- 

hráva 1. ligu  starších za Slavoj 

Trebišov. 

C. Migaš, tréner Slavoja: Marek strelil 

viac než polovicu našich gólov- 13, čím 

sa zaradil medzi TOP 5 strelcov 1. LSŽ. 

Navyše je to chlapec s dobrým srdcom 

a zodpovedný hráč.  

 

Vieme, že si úspešný futbalista. 

Prečo máš futbal tak rád? 

Rád súťažím a dávam góly. 

V Trebišove sme dobrá partia 

kamarátov, veľa za futbalom 

cestujeme. Môžem spoznávať 

nové mestá- Bardejov, Prešov,... 

Ktorý iný šport okrem futbalu ťa 

baví a prečo? 

Určite florbal, je to rýchla hra. 

Aké predmety máš najradšej 

a prečo? 

Telesnú, lebo rád športujem. 

Matematiku, pretože ma baví 

počítanie príkladov. 

 

Ako sa ti páčilo v divadle 

v Košiciach? 

Veľmi sa mi tam páčilo. Aj to vtipné 

divadlo, aj krásne mesto.  

Ako by si zhodnotil svojich 

spolužiakov- ôsmakov? 

Mám ich veľmi rád, lebo sú vtipní 

a vždy mi pomôžu. 
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Romano slovos 

 
Marek, Benjamin a Robo esle aro divadlos. Pučľam lenda sar pes lenge 

bačinlas. 

Robo: Bačinlas pes mange, but asas pažo keras ker 

Marek: Esas šmišno, koda so sa pokazinle remeselnikos. 
 

 
Zuzka i Robo pisindža e Testovanie 5.  
Robo: Feder esas e matematika. Are slovenčina mušinal but tegenen. 
Romano godžaveris 
Čiker kanikaske kodo, so čitecí tuke kana keren. 
Kamimo de le ávrenge, taj i luma phuterla pe tuke. 
Trajin, taj kamimasa muk te trají vi áver. 
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O roma kamel e Mikulašis. Rado ukeren darčeky. 

 
Najfeder darčeky davkeren vareskaske avreske. 
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Vlastná tvorba- Kúzla zimy 

   A už vládne- pani Zima! Prišla nečakane. Z ničoho nič je zrazu 

všetko biele.  

                   
    Lesy a lúky ukryté pod bielou perinou. Rieky a jazerá pod ľadovým 

zrkadlom žblnkocú svoju ľadovú pieseň. Na oknách sú mozaiky z ľadu, 

akoby ich tam niekto namaľoval. Vtáčiky, ktoré ostali, si hľadajú 

úkryt pred mrazivými útokmi zimy. Konáre stromov sa chýlia k zemi 

pod ťažkými kopami snehu. Striebristé vločky svojou krehkou krásou 

vyzdobia domy, polia i lúky. Vtáčích muzikantov už nepočuť, akoby ich 

hlas zamrzol v tichu zimy. Počuť len vetrisko, ktoré si vyspevuje ako 

mohutný sochár, čo zo závejov vytvára snežných obrov. Iba deti za 

oknom sa vytešujú z priezračných cencúľov i smotanových závejov. 

A len čo trošku vykukne slniečko, vyskočia a hor sa do bielej 

rozprávky. Odrazu sa na nás usmievajú snehuliačie rodinky všetkých 

druhov. Aj lesné zvery sa radujú z čerstvej prikrývky.  Behajú, skáču 

a radostne sa v nej prehrabávajú. Od rybníka počuť štebot. To sú 

však iba veselé hlasy detí, ktoré sa dnes zmenili na malých 

krasokorčuliarov. Každým dychom vnímaš tú mrazivú nádheru. Vláda 

zimy je v plnom prúde. 

    A ty v teple detskej izby piješ teplý čaj a tešíš sa  na nové a nové 

zimné dobrodružstvá. 
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Mikuláš 
 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

Mikuláš pod oknom stál. 

V ruke veľkú paličku, 

na hlave mal čiapočku. 

Z bielych fúzov teplý šál, 

tak na deti vykúkal. 

Sneží, sneží a zas 

prišiel Mikuláš, 

kožuch má i baranicu, 

volá deti na sanicu. 

Letí, letí sneh, 

má ho plný mech. 

Či sme veľkí, či sme malí, 

lyže sme si namazali. 

Syp sa sniežik syp, 

prikry každý krík. 

 

Celý kraj sťa striebro svieti. 

Príď, Mikuláš, prosia deti. 

Chytro sadaj na sane, 

v škole ťa už čakáme. 

 
Sviatky lásky 

 
Na Vianoce,  sviatky lásky, 
Zabudnite na hnev lanský, 
Prežite ich spolu bratsky, 

Nech ožije duch 
kresťanský. 

 
V Novom roku do ochrany 
Božej lásky vložte plány. 

Nástrahy zla nech odstráni, 
nech zahojí nové rany. 

 

Na Vianoce 
Na Vianoce, deti, však, 

všeličo je naopak: 
jedle rastu po izbách, 
vtáčik nemá z mačky 

strach, 
muchotrávky - pestré 

hlávky 
kolíšu sa na vetvách. 
Zlatá reťaz nerinčí, 
rybka pláva v ihličí, 

hviezdička sa vo dne jagá 
krajšie ako za noci 

a dedo Mráz neštípe nás na 
nosy. 

 

 
 Vianočná vločka 

Najkrajšie je vprostred 

Vianoc, 

keď ti zrazu sadne na nos 

malá vločka. 

Poštípe ťa ako frčka 

do nosa. 

Krásny je ten Vianoc svet, 

ukry sa ty doňho hneď.
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Mikuláš k nám zavítal aj tento rok a škola razom ožila. Malí žiaci plní očakávania 
si pripravili koledy a básničky a vykúkali z triedy  každú chvíľu. Bolo že to 
radosti, keď už v triede stál Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Aj my starší sme 
čakali Mikuláša, ale o to viac sme sa báli čertov, však aj vieme prečo. Čerti boli 
nakoniec  našťastie milosrdní a ani nás veľmi nezamazali. A tak nakoniec 
zavládla aj medzi nami spokojnosť. Šťastnééé a veselééé!!! 
 

 
 

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme pokoj a požehnané chvíle nielen počas 
Vianoc, ale aj v Novom roku! 
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Božie vločky pokoja, 
čo tíšia ozvenu dní, 
nech tvoje srdce napoja 
a pohladia tvoje sny. 
 

V kolíske vidíš dnes svoju nehu. 
Ozvenu krokov nech vezme čas, 
do loďky nastúp z plného brehu 
a vplávaj do vianočných krás.
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Vianočná akadémia- čaro Vianoc zmenilo nás žiakov aspoň na chvíľu na 

veselých koledníkov, hudobníkov či hercov.  
 

 
Pre našich rodičov či starých rodičov sme si pripravili pásmo kolied, scénku 
o Vianociach či o ľudskej statočnosti a nechýbali, samozrejme, ani veselé cetky.  
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Na Vianočnej burze nebola o predávajúcich núdza a činili sa aj kupujúci,  
o čom svedčia aj zárobky predavačov- 50 €, ale hlavne vynikajúca atmosféra. 
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Šport- chlapci 5. – 7. ročníkov sa zúčastnili Školského pohára 

v Sečovciach. Po veľmi dobrom výkone celého družstva skončili na 

druhom mieste po prehre 5:8 so ZŠ Obchodná Sečovce a jednoznačnom 

víťazstve 25:0 so ZŠ Komenského Sečovce.  

 

Na okresnom kole vo florbale naši chlapci obsadili konečné 4. miesto. 

V základnej tabuľke po smoliarskom priebehu podľahli ZŠ Obchodná 

Sečovce 0:2 a remizovali so ZŠ Gorkého Trebišov 1:1, po víťazstve v 

samostatných nájazdoch  4:3 postúpili do boja o 3. miesto. Tu chlapci 

remizovali so ZŠ M.R. Štefánika Trebišov 2:2, no podľahli na nájazdy 4:5. 

 

Futbalistom i florbalistom k výsledku, ale najmä k dobrým výkonom 

blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších bojoch. 
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