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_Aktuality_ Otvorenie nového školského roka sa nieslo v tradičnom duchu- p. 

starosta JUDr. J. Guzej nám zaželal veľa úspechov a privítal nových prvákov. Podobne 

aj predsedníčka rady školy p. riaditeľka MŠ Mgr. M. Tóthová.  

 

P. riaditeľ Mgr. I. Račkovský zaželal nám žiakom najmä chuť do novej práce, privítal 

prvákov a poprial piatakom pevný krok na druhom stupni ZŠ a deviatakom správny 

výber SŠ. A potom zaznela dva mesiace ,,túžobne“ očakávaná veta- Týmto považujem 

školský rok za otvorený. 

 

Asi najväčšou zmenou v tomto školskom roku bolo to, že sa v porovnaní 

s predchádzajúcimi školskými rokmi takmer nič nezmenilo. Teraz ale myslíme na 
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zmeny v učiteľskom kolektíve, v zložení a presune tried. Jedinou, aj keď len 

čiastočnou zmenou v učiteľskom kolektíve je to, že p. asistentka učiteľa Mgr. Alena 

Hamzová sa stala sociálnou pedagogičkou. Pri tejto príležitosti chceme pochváliť jej 

prednášku o drogách a šikane- bola pre nás poučná a zaujímavá. 

V žiackom kolektíve došlo k jednej zmene- náš spolužiak Adam Badran odišiel do 

Sečovskej Polianky. Na novej škole mu prajeme veľa úspechov a dobrých spolužiakov. 

Renovácie priestorov a zariadení pokračovali aj v tomto školskom roku, konkrétne sa 

aj za spoluúčasti obecného úradu podarilo zrekonštruovať sanitu na žiackych WC 

druhého stupňa. Úplne super je tá teplá voda, veď najmä v zime to pri umývaní rúk 

trochu mrazilo. Takže chválime a ďakujeme. 

Najmä v zimných mesiacoch asi oceníme výmenu kotlov za nové a zanedbateľné 

určite nie je ani  to, že sú oveľa úspornejšie ako tie staré. Takže rozumná investícia! 

_Olympiády a súťaže_  Na okresnom kole technickej olympiády obsadil Dominik 

Popaďák 1. miesto a postúpil na krajské kolo. Alžbeta Palenčíková a Roman Michalík 

ako úspešní riešitelia obsadili zhodne 3. miesto. Blahoželáme!!! 

 

Štvrtáci sa zapojili do matematicko-logickej súťaže pre 4. a 5. ročník. Jediným  

úspešným  riešiteľom sa stal Lukáš Bača, keď v rámci celého Slovenska dosiahol 

percentil 79,03%. Blahoželáme!!! 

Na olympiáde zo slovenského jazyka obsadila Alžbeta Madárová na okresnom kole 
15. miesto.  Nakoľko ako ôsmačka súťažila  proti samým deviatakom, tak je to pekné 
umiestnenie. Na školskom kole Pytagoriády sa úspešnými riešiteľmi stali: 
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 J. Ihnát, M. Mištaľ- 3.r., L. Bača, M. Boritáš- 4.r. 

 

 E. Obrinová- 5. r., E. Minďárová, E. Čisárik, M. Poláková- 6. roč, D. Popaďák- 7.r. 
Pytagoriády sa zúčastnila aj B. Madárová. 
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V 8. ročníku boli úspešnými riešiteľmi všetci zapojení: R. Michalik, A. Madárová, S. 

Ševčíková, A. Palenčíková, A. Kocová. 

 
 
V triedach prvého stupňa potešili žiakov tulivaky. Podľa prvákov pán riaditeľ nič 
lepšie ani nemohol vymyslieť. Druhákom sa na nich dobre oddychuje. A perfektne sa 
na nich trénuje podľa slov tretiakov. Štvrtáci prejavili aj dávku solidarity, keď navrhli, 
aby mali tulivaky aj žiaci druhého stupňa, keďže je to supéééér!!! Ďakujeme! 
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_Školský parlament_ V tomto školskom roku pracuje školský parlament v tomto 
zložení: 
 
Predseda:  Kevin Podraný          Podpredseda:   Alžbeta Palenčíková 
 
Členovia:    Sofia Horani- 1.A   Rebeka Mašlejová- 2.A 
        Mário Mištaľ- 3. r.   Jakub Tóth- 4.A 
        Elissa Obrinová- 5. r.  Michaela Poláková- 6.A 
        Petra Boritášová- 7.A  
 
Našou premiérkou je v tomto školskom roku p. učiteľka Mgr. Katarína Poláková. 

 

Uskutočnili sa 4 zasadnutia s návrhmi členov parlamentu- Do školy na bicykli, Mesiac 

úcty k starším- záložky do knihy, Halloweenske vyrezávanie tekvíc, Vianočná pošta. 

Jediný návrh, ktorý neprešiel bola Halloweenska párty. 
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_Anketa prváci_ Prvákom sme položili dve otázky: Kde je podľa teba 
lepšie- v škôlke alebo v škole? Čo ťa v škole najviac zaujalo? Tu sú ich 
odpovede. 
 

 
 
Damián: Lepšie je v škole, lebo je tu angličtina. 
Timea:  V škole. Rada sa hrám v družine. 
Tomáš:  Tiež v škole. Páči sa mi Parchovianka.  
Roman: V škole a najlepšie je na telesnej. 
Daniel:  Viac sa mi páči v škole, hlavne futbal na telesnej.  
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Vanesa: V škole, lebo sa tu učíme. 
Julka:  Lepšie je v škole, je tu dobrý pán učiteľ. 
Sebastián S.: Páči sa mi v škole, lebo počítame príklady. 
Sofia:  Páči sa mi v škole, najviac družina a hračky.  
Natália: Mám radšej školu, lebo rada píšem.  
Nikoleta: V škole, najlepšie je na výtvarnej. 
Klára:  V škôlke, chýba mi detské ihrisko. 
Daniela: Páči sa mi v škole. Behanie na telesnej je super.  
Sebastián: Aj tam, aj tam. V škôlke sa mi páčilo hranie a v škole družina. 
 

 

René:  Páči sa mi v škole, lebo som tu s kamarátmi. 
Andrej: V škole je dobre. Mám rád telesnú a futbal. 
Leona:  V škole je super, najlepšie je kreslenie. 
Sebastián: Školu mám rád, lebo je tu výtvarná. 
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_Do školy na bycikli_ Týždeň v znamení zdravého pohybu máme veľmi radi, čoho 

dôkazom bola vaša enormná zapojenosť do tejto akcie. Do školy ste chodili aj peši  

a na skateboardoch, čo sa tiež rátalo. 

 

Konečné výsledky našej zapojenosti do tejto zdraviu prospešnej akcie sú veľmi 

pozitívne: zapojilo sa viac ako 80% žiakov.   Súčasťou akcie boli aj cyklosúťaže. Každý 

z vás úspešne prešiel náročnú trať popri škole a v parku. Blahoželáme všetkým 

a ďakujeme učiteľom za organizáciu a vám všetkým za váš naozaj veľký záujem.  

 

Trať začínala pri škole a preverila našu šikovnosť. 
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Niekto pešky, niekto vezky,  Každý zdravo súťaží, 
bicykle aj kolobežky.   dušu i telo športom ovlaží. 
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_Účelové cvičenia_ Týždeň na bicykli sme ukončili cyklotúrou na Božčický splav. 

Spoznali sme krásy jesennej prírody a na ihrisku v Božčiciach sme si parádne 

zašportovali. Naozaj vydarená akcia. 

 

Pri splave sme mohli obdivovať nádhernú prírodu. 
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_Rozhovor_ 
 
Témou rozhovoru  v tomto čísle 
budú netradičné koníčky našich 
spolužiakov- hádzaná, kone. Lenky a 
Paťa Antolikových sme sa opýtali na 
jazdectvo, ktorému sa obidvaja 
venujú a nás zaujali ich pochvalné 
vyjadrenia na adresu tohto športu, 
či skôr životného štýlu. 
 

 
 
Prečo ste si vybrali práve 
jazdectvo a kone? 
 
Lenka: Kone mám veľmi rada, od 
malička ma sprevádzajú. 
 
Paťo: Jazdectvo je naozaj 
originálny šport. Veľmi ma to 
baví. 
 
Kde a ako často trénujete? 
 

Trénujeme v Hriadkach dvakrát 
týždenne a ak vyjde čas, tak aj cez 
víkend. 
 
 
Čo všetko zahŕňa váš tréning? 
 
 Tréning zahŕňa: 5- minútový krok, 
10- minútový poklus 
s prestávkami, 10- minútový cval 
s prestávkami, kruhy, oblúky 
a skoky. 
 
Musíte sa o kone aj nejako 
starať? 
 
Lenka: Áno, po jazdení musíme 
koníkom dať odpocovacie deky, 
do výbehu alebo do boxu im 
dáme žrádlo a tiež seno a vodu. 
 
Paťo: A po jazdení musíme kone 
aj vyčistiť. 
 
Čo je na jazdectve pre vás to 
najlepšie? 
 
Lenka: Najlepšie je cválať po lúke 
a užívať si ten vietor vo vlasoch. 
 
Paťo: To, že z konského chrbta je 
život oveľa krajší. 
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Alžbetky Palenčíkovej a Adama 
Jozefa Jakubeca sme sa pýtali na 
ich šport- hádzanú, pretože sú 
v našej škole aspoň podľa našich 
zistení prví, ktorí sa súťažne 
venujú tomuto športu. 
 
Prečo ste si vybrali  práve 
hádzanú? 
 
Alžbetka: Vybrala som si ju kvôli 
tomu, že futbal som hrať nemohla 
a chcela som športovať. 
 
Adam: Hrával som futbal, no 
akosi ma to prestalo baviť, no 
chcel som ďalej aktívne športovať 
a hádzaná sa mi zapáčila. 
 
Kde a ako často trénujete? 
 
Alžbetka: Trénujeme 4- krát do 
týždňa v športovej hale 
v Trebišove. 
 
Adam: My takisto, je to náročné 
na čas. 
 
Čo všetko zahŕňa váš tréning? 
 
Alžbetka:  Ak je to herný tréning, 
tak na začiatku je rozcvička, 
rozbeháme sa, potom buď streľba 

alebo rovno hráme modelovaný 
zápas, poprípade trénujeme  
signály. Iným druhom  tréningu je 
kondičný tréning. 
 
Adam: Podobne ako u Betky- 
dôležitá je kondičnosť, vytrvalosť 
a presnosť. 
 

 
 
Hrávate nejakú súťaž ? Ako sa 
vám  v nej darí? 
 
Alžbetka: Hráme vo východnej 1. 
lige. Darí sa nám dobre. Okrem toho 
sa zúčastňujeme aj turnajov v Poľsku, 
Česku,... 
 
Adam: Hráme celoslovenskú súťaž 
mladších žiakov a sme tretí v tabuľke. 
 
Čo je na hádzanej  to najlepšie? 
 
Alžbetka: Výborný kolektív a celkovo 
ten šport a aj tá obrana, že sa môže 
brániť aj tak ,,agresívne.“ 
 
Adam: Tréningy so spoluhráčmi a to 
napätie v zápasoch. 
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_Romano slovos_ Amen Roma rad keras aro skupina. Šaj peske pomožina aj te 

bašavelis. 

 

Nafeder fest učinas matematika a kreslinas pre vytvarna vychova.  
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Najfeder džives esa Mikuláš. Giľavahas a vinčinas le Mikulašiske. Chutnam vaškada 

čokolade pochvalindža amen.  

Čercheňije amari, 

de amen buter vudud, 

sikhav amenge amaro drom, 

kaj te džanas, 

khatar amen čore sam, 

kaj te dikhas, kaj džas. 

Sakoneske peskeri čercheň vudud del, 

ča amari polokores blikinel. 

Soske oda avka hin?
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_Jesenná výzdoba_ 
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_Vyrezávanie tekvíc_ Novou akciou školského parlamentu bolo jesenné vyrezávanie 
tekvíc. Zapojiť sa mohol každý, kto doniesol do školy tekvicu. V našom ateliéri sme 
všetko spolu pripravili, teda každý, kto doniesol tekvicu alebo iné prírodné dekorácie. 
Musíme uznať, že umelecké vlohy niektorých z nás sa rozvinuli naplno a vznikla 
naozaj krásna inštalácia pri žiackom vchode. Veď posúďte sami. 

 

 

 

 

Fúka, fúka vetríček, 

striasa lístie z 

vetvičiek. 

Žlté, hnedé, 

červené, 

všetky farby jesene. 

Na tráve to istá vec, 

bude z lístia 

koberec. 
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Ten výsledok a dobrý pocit stál určite zato. 
Alžbetka: A lepšie ako chémia, ale hlavne sme urobili niečo pre spríjemnenie 
prostredia školy. 
 

A tu už je výsledok našej 

práce- veselé i strašné 

tekvice pre potešenie nás 

všetkých a skrášlenie 

priestorov školy. Aj podľa 

vyjadrení zapojených 

spolužiakov bolo toto 

vyrezávanie zábavné 

a niečo nové sme sa aj 

naučili. Našich 

spolužiakov sme sa spýtali 

na ich bezprostredné 

hodnotenie tejto akcie: 

Sofia: Bola to zábava, aj 

keď to  ,,dlabanie“ nebolo  

najpríjemnejšie. 
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Smola alebo šťastie 

Pred mnohými rokmi žil jeden starý farmár, ktorý mal jediného 
syna a starého koňa. Jedného dňa sa však kôň dostal z ohrady 
a utiekol do hôr.„Čože? Ušiel ti kôň?“ pýtali sa susedia. „To je ale 
smola!" 

„Smola alebo šťastie? Ktohovie.“ Odvetil starý muž. 

O týždeň neskôr sa kôň vrátil do ohrady, aby sa napil a najedol. 
A priviedol so sebou aj stádo dvanástich divokých koní. 
Farmárov syn to uvidel a rýchlo utekal zavrieť ohradu. Keď sa to 
susedia dopočuli, nemohli tomu uveriť. Okamžite svojmu 
susedovi gratulovali: „Trinásť koní?! To je neuveriteľné! Ty 
máš ale šťastie!“ Ale starý farmár len opäť 
zopakoval: „Šťastie alebo smola? To nikdy 
neviete.“O niekoľko dní nato sa farmárov syn rozhodol, že 
divoké kone skrotí a pokúsil sa osedlať jedného z nich. Ako 
však vysadal na jeho chrbát, kôň ho nešťastne zhodil. Mladý 
farmár spadol a zlomil si nohu. Ešte v ten večer sa susedia 
ponáhľali k farmárovi, aby ho poľutovali a povedali mu: „To je 
ale obrovská smola!“ Ale múdry starček znova len 
povedal: „Smola či šťastie? Ktovie?“ 

A mal pravdu. O niekoľko dní všetkých mladých zdravých 
mužov odviedli bojovať vo vojne. Z nej sa už mnohí k svojim 
rodinám nikdy nevrátili. Farmárov syn sa vďaka svojej zlomenej 
nohe zachránil a zostal so svojím otcom. Bola to teda smola 
alebo šťastie? Ktovie.  

Čo si myslíte vy milí spolužiaci? Aké ponaučenie vyplýva 
z príbehu? Svoje príspevky môžete odovzdať našim redaktorom 
a v budúcom čísle najlepšie uverejníme a vyhodnotíme 
najoriginálnejší príspevok. 
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_DOD SOŠ a gymnázium Sečovce_ V decembri sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili dňa 

otvorených dverí na SOŠ Sečove. Táto škola ponúka širokú škálu študijných 

a učebných odborov, takže každý z nás získal veľmi presné informácie o tom, čo 

obnáša ten náš zvolený typ štúdia- či to bolo gymnázium, technické študijné odbory 

alebo 3- ročné učebné odbory. 
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Roman:         Lepšia škola ako som si pôvodne myslel. Určite o nej ešte budem    
                       uvažovať v budúcnosti. 
Saša:              Super prehliadka, stretla som tam veľa ľudí, ktorých poznám. 
Sofia:             Bolo tam dobre, maskot bol frajer a , samozrejme, aj Dominik!  
Robo:             Bola tam dobrá posilňovňa, asi tam pôjdem študovať. 
Alžbetka P.:  V pohode škola, žiaci pekne prezentovali svoje odbory, najmä Dominik    
           Ševčík. 
Alžbetka M.: Pekná škola, najmä učebňa biológie a zaujímavé pokusy. 
Dianka:           Páčilo sa mi, hlavne telocvične a posilňovňa. 
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_Zimná výzdoba_  
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_Vianočná pošta_ Toto je novinka z dielne školského parlamentu. A naozaj veľmi 

milá, veď zaželať k Vianociam niekomu naozaj niečo pekné je veľmi ľudské. A to bolo 

cieľom vianočnej pošty. 

 

 
Kevin:         Je to pekné. Tešil som sa z pekných prianí. 
Rebeka:      Veľmi sa mi páčila. Listy boli milé. 
Simonka:   Bolo to pekné. Páčilo sa mi zaželať niekomu niečo dobré. 
Zoja:           Ja som tie priania veľmi rada písala. 
Hugo:         Páčilo sa mi to, aj keď som nič nedostal. 
Daniel:       Pekné kresby sa mi páčili najviac. 
Sofia:          Dostala som veľa krásnych pozdravov a tešila som sa z nich. 
Majko:       Dostal som pekný pozdrav. Bolo to pekné. 
Lukáš:         Bolo to pekné, len škoda že tá škatuľa tam nebola dlhšie, lebo niektorí  
                    chýbali.  
Marek:       Páčil sa mi každý pozdrav, najviac ten so stromčekom a darčekmi. 
Melanka:   Potešili ma prváčky, ktoré mi poslali želania. 
Nelka:         Veľa som poslala aj dostala. Je super zaželať niekomu niečo pekné. 
Dianka:       Krásne bolo to, že som mohla potešiť iných. 
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_Mikuláš_  Na Mikuláša čakali naozaj všetci, no najmä prváci. A prišiel!!! 

 

Druháci sa mikulášsky nahodili. Nechýbali koledy a piesne. 

 

Veselá je škola naša,   doniesol nám balíčky. 
vítame dnes Mikuláša.   Pekne sa mu poďakujme, 
Za naše pekné jedničky,   a veselo zavinšujme. 
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Aj čerti sa zabavili, mazanice vyrobili!!!

                                  
Štvrtáci sú parťáci a fotia sa aj s Mikulášom po práci. 
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A veruže ste boli veľmi zlatí. Bolo mi s vami naozaj veselo a zistil som, 

 že si tie balíčky naozaj zaslúžite milé deti. Ďakujem za pekné vinše 

 a priania. Sľubujem, že o rok prídem zas.                           Váš Mikuláš! 

 

Veselé Vianoce a  
Šťastný Nový rok všetkým!!!! 
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_Šport_ Tohtoročné športovanie sme začali meraniami našej zdatnosti vo viacerých  

disciplínach. My vám prinášame najlepšie výkony v jednotlivých kategóriách: 

Skok do diaľky z miesta chlapci:   

1. Róbert Podraný- 8. r. – 225 cm 

2. Kevin Podraný- 9. r. – 215 cm 

3. Adam Jozef Jakubec- 7. r. – 199 

cm 

Skok do diaľky z miesta dievčatá: 

1. Simona Podraná- 7. r. – 205 cm 

2. Alžbeta Palenčíková- 8. r. – 202 

cm 

3. Laura Feňáková- 6. r. 177 cm 

Hod plnou loptou chlapci: 

1. Róbert Podraný- 8. r. – 1060 cm 

2. Kevin Podraný- 9. r. –  940 cm 

3. Roman Michalík- 7. r. – 910 cm 

Hod plnou loptou dievčatá: 

1. A. Palenčíková- 8. r. – 780 cm 

2. Simona Podraná- 7. r. – 710 cm 

Diana Kurišková- 8. r. – 710 cm 

3. Marcela Tokárová- 7. r. 690 cm 

Beh k métam chlapci: 

1. Jakub Jurko- 6. r. – 7,17 s 

2. Emanuel Čisárik- 6. r. – 8,25 s 

3. Patrik Ondovčák- 6. r. – 8,43 s 

 

Beh k métam dievčatá: 

1. Ema Hotovčinová- 6. r. – 6,30 s 

2. A. Palenčíková- 8. r. – 6,86 s 

3. Laura Feňáková- 6. r. – 7,28 s 
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Predklon s dosahovaním v sede chlapci: 

1. Róbert Podraný- 8. r. – 33 cm 

2. Kevin Podraný- 9. r. – 31 cm 

3. Jakub  Starenčák- 7. r. – 28 cm 

 

Predklon s dosahovaním v sede 

dievčatá: 

1. Liliana Janoková- 7. r. – 37 cm 

2. Simona Podraná- 7.r. – 35 cm 

3. Sofia Ševčíková- 8.r. – 33 cm 

Člnkový beh 10 x 5m chlapci: 

1. Jakub Jurko- 6. r. – 17,13s 

2. Kevin Podraný- 9. r – 17,69s 

3. Adam J. Jakubec- 7. r. – 18,22s 

 

Člnkový beh 10 x 5m dievčatá: 

1. A. Palenčíková- 8. r. – 18,60s 

2. Simona Podraná- 7. r. – 19,26s 

3. Sofia Ševčíková- 8. r. – 19,58s 

Vytrvalostný člnkový beh- Légerov test: 

1. Kevin Podraný- 9. r – 86 dĺžok 

2. Adam J. Jakubec- 7.r. – 71 dl 

3. Jakub Jurko- 6. r. – 60 dl 

Vytrvalostný člnkový beh- Légerov test: 

1. Alžbeta Palenčíková- 8. r. – 47 

dl 

2. Simona Mištáľová- 6. r. – 31 dl 

Michaela Poláková- 6. r. – 31 dl
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_Nohejbalový turnaj_ To je športová novinka v tomto školskom roku. Zúčastnili sa 

ho žiaci od 3. do 9. ročníka v zmiešaných družstvách. Podľa vašich reakcií si tento 

turnaj získal veľké sympatie.  

 

Vo finále sa stretli: Robo/Erik – Adam/Matej/Majko:   2:1 

 

V zápase o 3.  miesto sa stretli:  Sebastián/Kevin – Kubo/Martin/Paťo:  2:1 
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Víťazom Robovi a Erikovi blahoželáme!!!  Všetkým ostatným ďakujeme za naozaj 

kvalitnú hru a p. zástupcovi Ing. J. Šimayovi za super nápad a organizáciu. 

  

_Florbalový turnaj mladších žiakov_ 

 

Víťazmi turnaja sa stali Marek Boritáš a Ďoďko Ihnát. 
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_Volejbalový turnaj_ 

 

Mladší žiaci: 1. miesto: Jakub Jurko, Michaela Poláková, Lenka Antolíková 

 

Starší žiaci: 1. miesto: Diana Kurišková, Simona Podraná, Patrik Antolik 

Prehadzovaná- 3.-4. ročník:           

1. miesto: Filip Ondovčíák, Jakub Tóth, Marek Boritáš 

 

 


