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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
Prvý pohľad na školský rok 201 9/2020

Naša škola nie je len pekná, esteticky vyzerajúca budova
plná žiakov, učiteľov, asistentov. Skrývajú sa v nej detstvo,
mladosť, slzy, smiech a oslobodzujúca hudobná zvučka
oznamujúca koniec hodiny. Aj, keď sa dnes škola považuje
za samozrejmosť a základné vzdelanie nepredstavuje nič
výnimočné, je to skvelý dar súčasnej doby. Samozrejme,
treba pripustiť, že cesta žiaka k vzdelaniu, nebola vždy
ľahká. Napriek dlhej ceste do školy po vlastných a mizerným
podmienkam deti túžili po vzdelaní. Priťahovalo ich tým viac,
čím bolo pre nich nedostupnejšie. Možno tušili, že neznalosť
pravopisu a medzery vo vedomostiach im v budúcnosti
spôsobia problémy. A možno to bolo z oveľa prostejšieho
dôvodu... Časy sa zmenili a s nimi aj pohľad na veci.
Získavanie informácií nadobudlo nový charakter. Namiesto
listovania v knihách sa dnes žiak pripojí na internet a vďaka
vyspelej technike môže získavať informácie o všeličom. Aj
tieto fakty prispievajú k tomu, že naša škola v očiach žiakov a
rodičov má dôležité postavenie. Škola je nenahraditeľnou
súčasťou života, je v mnohých smeroch spojená so životom
obce. Každý rok do školskej lavice zasadajú neskúsené
šesťročné deti a po niekoľkých rokoch z týchto detí naša
škola urobí vzdelaných mladých ľudí s predpokladmi uplatniť
sa na strednej škole. To či sa presadia, záleží len od nich
samých. Škola ponúkne každému žiakovi možnosť vzdelávať
sa a je len na ňom, do akej miery túto možnosť využije.

K 16. septembru 2019 našu školu navštevuje 598 žiakov.
Žiaci sú rozmiestnení do 13 tried 1. stupňa a 12 tried 2.
stupňa. V škole sú zriadené 2 oddelenia ŠKD, v ktorých je
zapísaných 54 žiakov. Vyučovanie prebieha podľa
Inovovaného školského vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ
Pavlovce nad Uhom Škola pre život. V tomto školskom roku
je zriadených 25 záujmových krúžkov. Vyučovanie
zabezpečuje 24 pedagogických zamestnancov, 9 asistentov a
2 vychovávateľky v ŠKD. Aj, keď je organizácia školského
roka náročná činnosť, v našej škole sa snažíme, aby bola
efektívna a vždy zohľadňujeme vnútorné i vonkajšie faktory,
ktoré ovplyvňujú život školy.

ŠKOLA VOLÁ !
Prvý polrok sa začal 1. septembra 2019. Školské vyučovanie
v prvom polroku sa začalo 2.septembra 2019 a končí sa 31.
januára 2020. Pravdou je, že naša škola je bohatá na
podujatia, čo si vyžaduje veľa tvorivosti, vynachádzavosti i
voľného času našich učiteľov a vychovávateliek. Podujatia
majú hromadný, skupinový, ročníkový a triedny charakter a
nie je možné na malom rozsahu spomenúť všetky. Medzi
tradičné podujatia, do ktorých sa zapája vysoký počet žiakov,
patria tematické týždne: Týždeň zdravej výživy, Týždeň boja
proti šikane, Týždeň boja proti drogám, Týždeň zdravia. Do
tejto skupiny podujatí patria tiež výstavky, slávnostné
akadémie, podujatie školskej knižnice a ďalšie: Výstavky
žiackych výtvarných a literárnych prác s tematikou: Farby
jesene, Čaro zimy a Vianoc, Na konci školského roka,
Vianočná akadémia, Slávnostná akadémia Deň matiek,
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Imatrikulácia
prvákov  „Kráľovstvo Múdrej sovičky“. Naša škola sa
každoročne zapája do celoslovenského projektu s názvom
Hovorme o jedle, do rôznych športových, matematických,
jazykových a spoločenskovedných súťaží. Neoddeliteľnou
súčasťou činnosti sú exkurzie, výlety, kurzy (lyžiarsky,
plavecký) a ďalšie podujatia, ktoré pre žiakov pripravujú a
realizujú jednotlivé predmetové komisie, ŠKD a koordinátori
školských projektov. K osvedčeným a obľúbeným podujatiam
každoročne pribúdajú aj nové ako sú Pavlovský talent či
Polročná žiacka veselica. Nedá mi nespomenúť dobrú
spoluprácu s Komunitným centrom v Pavlovciach nad Uhom,
ktorého odborná pracovníčka sa pravidelne zúčastňuje na
besedách a tribúnach názorov s našimi žiakmi. Jednoducho
povedané, škola žiakom pomaly odhaľuje nástrahy
súčasného sveta a pomáha im získať o ňom informácie. Je
teda akýmsi mostom medzi nevzdelanosťou a vzdelanosťou,
medzi naivnou predstavou o živote a skutočným životom.
Tento most je však deväť rokov vydláždený aj dlaždicami
otázok, odpovedí a známok.

RNDr. Milan Zolota, PhD., riaditeľ školy
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Som archeológ
1. októbra 2019 sa naši piataci zahrali na malých
archeológov. Pomocou powerpointovej prezentácie si
ozrejmili pojem archeológia, v krátkom videu videli ako
pracujú skutoční vedci. Pozreli si fotografie z výskumov a
praveké nástroje zostrojované žiakmi. Zodpovedali pár
kvízových otázok a vybrali sa za archeológiou do
školského pieskoviska. Objavili 3 praveké nástroje a
sošku.

Detské dopravné ihrisko Sobrance
8. októbra žiaci prvého stupňa strávili dopoludnie na
Detskom dopravnom ihrisku v Sobranciach. Ako vždy,
tak aj teraz nás s úsmevom očakával p. Onder.
Zaujímavou formou prednášal žiakom o bezpečnosti v
cestnej premávke, čo si neskôr žiaci mohli vyskúšať
prakticky na motokárach. O nepriaznivých účinkoch
omamných látok sa mohli presvedčiť použitím okuliarov
simulujúce opilosť.

„Deň strašidielok“ – tvorenie jesenných
dekorácií
Keďže je tu čas farebnej jesene, tak sme sa rozhodli v
pondelok 14. októbra 2019 v materskej škole uskutočniť
zábavné predpoludnie s rodičmi na tému „Deň
strašidielok“. Deti so svojimi rodičmi vytvárali rôzne
postavičky a dekorácie pripomínajúce jeseň z prírodných
materiálov – vyrezávali tekvice, vyrábali šarkanov, tvorili
ježkov, húsenice, sovičky a mnoho ďalšieho. Prežili
nezabudnuteľné chvíle pri skrášľovaní interiéru našej
materskej školy.

„Najčitateľ školskej knižnice“
10. októbra 2019 sme v školskej knižnici otvorili
celoročnú súťaž „Najčitateľ školskej knižnice“. Stanovili
sme si pravidlá súťaže, založili si čitateľské denníky a
vyskúšali si správne vyplnenie čitateľskej karty, v ktorej
budú mať žiaci zapísané informácie o prečítanej knihe.
Na konci školského roka súťaž vyhodnotíme a
odmeníme najaktívnejších čitateľov.

Svet okolo nás
9. októbra 2019 sa uskutočnila akcia pre žiakov I.
oddelenia ŠKD s názvom "Svet okolo nás". Diskutovali o
tom, čo všetko tvorí náš svet, žiaci vyfarbovali
omaľovánku a objavovali čo všetko sa nachádza v
prírode. Zahrali sa na popolušku pri triedení prírodných
materiálov a zasúťažili si v gaštanovom petangu.

Exkurzia do Liptovského Mikuláša
V stredu 16. októbra 2019 sa 15 žiakov 7. a 8. ročníka
zúčastnilo exkurzie do Liptovskej galérie Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Žiaci absolvovali
komentovanú prehliadku výstavy Zóna 22 minút 50,28
sekundy. Lektorka galérie žiakom vysvetlila názov
výstavy a predstavila im diela a archiválie Michala Kerna,
významného predstaviteľa konceptuálneho a krajinného
umenia v strednej Európe. Už v 70. a 80. rokoch 20.
storočia svojou tvorbou poukazoval na prírodné dianie a
stopy človeka v prírode, ktoré zaznamenával
prostredníctvom fotografie.

Týždeň zdravej výživy
V dňoch od 14.10 – 18.10. 2019 sme v našej škole
pripravili pre žiakov a učiteľov aktivity, ktorých obsahom
bola výživa, stravovanie, rozvoj zručnosti. Aktivity boli
zamerané denne na tieto témy: Teória o výrobe chleba,
Ako sa rodí chlieb v praxi, Doprajte si chlieb každé ráno,
Ako nakupujeme chlieb, Ako pečieme doma. Do aktivít
sa zapojilo 102 žiakov. Aktivity poskytli žiakom nielen
poznatky, ale umožnili im aj prakticky sa realizovať.

Ako sa správne stravovať
Žiaci ŠKD 1. oddelenie sa v stredu 16. októbra 2019 v
rámci „Týždňa zdravej výživy“ zúčastnili akcie zameranej
na zdravé stravovanie. V úvode akcie si žiaci vypočuli
zaujímavosti z oblasti stravovania, vyskladali si
potravinovú pyramídu, na interaktívnej tabuli si pozreli
prezentáciu „Čo a kedy jedávam“ a vypracovali si
zaujímavé pracovné listy. V praktickej časti si vyskúšali
svoje zmysly v rozpoznávaní surovín podľa vône.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Škola v prírode KYSAK
V týždni od 14.10.2019 do 18.10.2019 boli žiaci 3. a 4.
ročníka v škole v prírode v rekreačnom stredisku Škola v
prírode KYSAK. V priebehu týždňa mali žiaci
dopoludňajšie vyučovanie a popoludní pestrý výchovný
program. V pondelok si obzreli blízke okolie. V utorok
navštívili Jasovskú jaskyňu, ktorá je zaradená do
prírodného dedičstva Slovenska. V stredu si svoje
plavecké schopnosti zopakovali v aquaparku Delňa v
Prešove a večer ich prekvapili pripravené aktivity v rámci
ŠKD. Vo štvrtok po vyučovaní bol pre žiakov pripravený
výlet a exkurzia na Spišský hrad, večer žiakov čakala
diskotéka. V piatok sme navštívili ZOO záhradu a
dinopark v Košiciach. Deťom sa škola v prírode veľmi
páčila a odniesli si veľa zážitkov. Žiaci odchádzali domov
s úsmevom na tvári a s krásnymi spomienkami zo školy
v prírode.

„Póla radí deťom“
16. októbra 2019 našu škôlku navštívila pani policajtka,
ktorá si pre naše deti pripravila preventívny projekt „Póla
radí deťom“, ktorého úlohou je naučiť deti bezpečne sa
správať v rizikových situáciách, pripraviť ich k
zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Pre deti
mala pripravený pracovný zošit určený pre predškolákov
a zoznámila deti s kreslenou postavičkou „Pólou“, ktorá
je hlavnou hrdinkou v celom pracovnom zošite, učí deti
čo sa smie a čo nie a je takou ,,pomocníčkou polície“.
Deťom sa stretnutie s policajtkou veľmi páčilo, dokonca
sa niektoré z nich rozhodli, že sa stanú policajtmi, keď
vyrastú.

Týždeň boja proti šikane
V dňoch 21.10. 25.10. 2019 sa na našej škole
uskutočnil Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa
prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích
hodinách dozvedeli o rôznych formách šikanovania a aj
to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali
Slávnostnú zmluvu o neútočení.

Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú
rešpektovať spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú
nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. V stredu žiaci tvorili
plagáty na tému šikanovanie, práce boli vystavené vo
vestibule školy. Štvrtok sa formou dotazníka uskutočnil
prieskum o šikanovaní na našej škole. V piatok sa pre
žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom
Slušné správanie, pod vedením p. Klaudie Serenčkovej z
Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Žiaci si
pripomenuli dôležitosť slušného správania ku všetkým
ľuďom. V závere sa uskutočnili aktivity ako správne
telefonovať, ako správne vstúpiť do miestnosti a tiež ako
sa správať v triede.

Zábavné pokusy
V piatok 25. októbra 2019 sa uskutočnilo v ŠKD 2.
oddelenie zábavné popoludnie, v ktorom si žiaci
vyskúšali zábavnou cestou jednoduché pokusy s vodou,
vzduchom a bežnými predmetmi a surovinami. Tieto
pokusy umožnili deťom nahliadnuť do sveta vedy a
dozvedieť sa zaujímavé veci o fyzikálnych a chemických
javoch. Svoje logické myslenie si vyskúšali aj pri
šifrovanom texte, v matematických a zápalkových
hlavolamoch.

Spomienka na zosnulých - návšteva cintorína
V pondelok 28. októbra 2019 si žiaci Školského klubu
detí spomenuli na svojich zosnulých vychádzkou a
zapálením sviečok na miestnom cintoríne.

S knihami za ľuďmi
28. októbra sa uskutočnilo podujatie školskej knižnice,
ktoré prihlásili do súťaže o najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice. Podujatie sa skladalo z dvoch častí.
Dopoludnie bolo vyhradené pre činnosť mobilnej školskej
knižnice v teréne a na popoludnie sme naplánovali
aktivity pre rodičov a priaznivcov školskej knižnice. Do
podujatia sa zapojili mladší i starší žiaci. Podujatie
otvorila staršia žiačka slovami životného kréda J. G.
Tajovského a porozprávala účastníkom podujatia o
literárnej činnosti autora a dievčatá zo speváckeho
krúžku zaspievali pieseň. Žiaci sa predstavili v divadelnej
hre Ženský zákon, Hrdina a Statky – zmätky. Podujatie
bolo spestrené aj súťažnými aktivitami rodičov. Podujatie
sa všetkým páčilo, o čom svedčili aj ďakovné slová
účastníkov podujatia.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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HALLOWEEN
"Halloween party" ŠKD 1 . oddelenie
V utorok 29. októbra 2019 sa žiaci ŠKD 1. oddelenie
zúčastnili „Halloween party“. Po úvodných prípravách a
spoločnom fotení sa začala pravá zábava. Pre žiakov
bolo pripravené pohostenie, bohatý program plný
zábavy, zaujímavých aktivít a prekvapení. Svoje tanečné
umenie predviedli v „čertovskom tanci“, zahrali si „sladké
pexeso“, odhalili balónové prekvapenie, hľadali ukryté
muchy, prenášali stratené babské oko a v závere akcie si
zahrali „Zombiu naháňačku“. 21 žiakov si z akcie
odnášalo sladkú odmenu a dobrú náladu.

Halloween party 2.oddelenie ŠKD
Pred odchodom na jesenné prázdniny v utorok 29.
októbra 2019, sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnila
zábavná párty čarodejníc, duchov, zombie a rôznych
strašidiel. S dobrou náladou a strašidelným krikom, deti
zaželali veselý Halloween mladším kamarátom v 1.
oddelení ŠKD a zamestnancom školy, ktorí ich odmenili
sladkosťami. Veselá nálada pokračovala pri rôznych
zábavných súťažiach, balónikovom tanci a nechýbali ani
strašidelné múmie. Deti si tak odniesli veľa pekných
zážitkov z vydareného popoludnia.

To som ja
V útlom veku si deti neuvedomujú dôležitosť zdravia pre
človeka, museli sa najprv oboznámiť so svojim telom. V
dňoch od 4.11.2019 do 8.11.2019 sa uskutočnili hry a
aktivity v materskej škole, ktoré sa niesli v duchu
projektu „To som ja“. Pomocou rozhovoru spoznávali
sami seba, svojich kamarátov, tvorením z kociek, z
papiera vystrihovali, lepili časti tváre a hlavy.

Matematické popoludnie
8. novembra 2019 sme pre žiakov 3. a 4. ročníka
pripravili matematické popoludnie. Žiaci najprv riešili
tajničku, kde si precvičili sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel. Potom sa rozdelili na chlapcov a
dievčatá, súťažili v hre „Cin, cin“, kde úlohou bolo čo
najrýchlejšie vypočítať príklad a cinknúť na zvonček.
Sklamaný neostal nikto, všetci získali sladkú odmenu. V
závere sme si vysvetlili význam matematiky v živote.

Ochraňujme prírodu!
13. novembra 2019 sa pre žiakov II. oddelenia ŠKD
uskutočnila akcia s názvom „Ochraňujme prírodu!“. V
úvode žiaci diskutovali o tom, čo a akým spôsobom je
potrebné v prírode ochraňovať. Pozreli si krátku
rozprávku o meste RECYKLONIA, kde dvaja pomocníci 
Recyklóni vysvetlili správny spôsob triedenia odpadu.
Svoje poznatky si žiaci následne overili prostredníctvom
cvičenia na interaktívnej tabuli. Nakoniec si žiaci vyrobili
z toaletných roliek EKO stojany na farbičky a perá.

Beseda s absolventkou našej školy
Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa vrátila do školských
lavíc absolventka našej školy p. Anna Kočanová spolu s
manželom Hugom Emanuelom Rodriguezom da Silva.
Momentálne žije v Katare a pracuje ako stewardka pre
Qatar Airways. V úvode sa žiakom predstavili,
porozprávali o sebe a potom sa žiaci pýtali na to, čo ich
zaujímalo. Po celý čas sa komunikovalo v anglickom
jazyku, a tak si žiaci mohli preveriť svoje komunikačné
zručnosti.
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V zdravom tele, zdravý duch
14. novembra 2019 sa v telocvični uskutočnila akcia pre
žiakov II. stupňa „V zdravom tele, zdravý duch“. Najprv
sme diskutovali o civilizačných ochoreniach, zdravom
životnom štýle a žiaci si zopakovali, čo tvorí potravinovú
pyramídu. Následne si v skupinách vypracovali pracovný
list a zasúťažili si v niekoľkých disciplínach. Súperili v
prenose pingpongovej loptičky na čajovej lyžičke, v hre s
kruhmi ringo a nakoniec v šatkovej naháňačke. Žiaci sa
nakoniec občerstvili čerstvým a zdravým ovocím.

Zdravý úsmev
V dňoch od 11.11.2019 do 15.11.2019 sa týždeň niesol v
téme „Zdravý úsmev“. Cieľom bolo deti viesť k správnej
starostlivosti a naučiť ich, čo je zdravé a nezdravé pre
naše zúbky, prostredníctvom výtvarných aktivít a
rozhovorov. Deti si lepili, strihali vlastné zubné kefky,
spoločne rozdelili potraviny podľa toho, či sú zdravé,
alebo nezdravé a svoje vedomosti si upevnili pri
vypracovávaní pracovných listov.

Testovanie 5-201 9
20. novembra 2019 sa uskutočnilo celoslovenské
testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod
názvom Testovanie 52019. Žiaci boli testovaní
papierovou formou z predmetov matematika a slovenský
jazyk a literatúra. Naši piataci majú svoju prvú dôležitú
skúšku za sebou a netrpezlivo očakávame výsledky.
Dojmy žiakov z testovania boli dobré, necháme sa
prekvapiť.

Imatrikulácia do cechu prvákov
Milou a veselou udalosťou na našej škole bola
Imatrikulácia do cechu prvákov, ktorú sme zrealizovali v
spolupráci s tr. učiteľkami 1. ročníka v piatok 22.
novembra 2019. Naši najmenší chlapci a dievčatá boli
prijatí do radov žiakov našej školy slávnostným
pasovaním. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé úlohy,
ktoré museli zvládnuť. Príjemným prekvapením pre kráľa
i rodičov bol tanček „Húsky, biele húsky...“. Slávnostným

sľubom, pasovaním a vypitím elixíru múdrosti sa stali
riadnymi žiakmi našej školy.

Planetárium a Steelpark Košice
V utorok 19. novembra 2019 sa 38 žiakov 3. a 4. ročníka
zúčastnilo exkurzie v Košiciach. Najprv navštívili
Steelpark. Tretiaci sa v matematickom labáku učili riešiť
sudoku a štvrtáci si zopakovali vlastnosti magnetov.
Jedni aj druhí sa dobre zabavili. Potom nasledovalo
Planetárium v centre voľného času Domino. Žiaci
precestovali celú slnečnú sústavu a dozvedeli sa, prečo
vzniká zatmenie Slnka alebo Mesiaca. Okrem toho videli
striedanie dňa a noci, precestovali okolo Slnka
pozemský rok a naučili sa vyhľadať na oblohe Polárku a
niektoré súhvezdia. Bol to naozaj vydarený deň.

Pavlovský talent
Dňa 29. novembra 2019 sa uskutočnila akcia pod
názvom Pavlovský talent. Tohto podujatia sa zúčastnili
žiaci, ktorí sa venujú zaujímavým záľubám, aby
predstavili svoj talent. Po úvodných slovách zazneli tóny
piesni pri ktorej sa pohybom zabávali naši malí
prváčikovia. Žiaci sa prezentovali nielen spevom, ale aj
tanečným umením, gymnastikou a improvizáciou scénky
Cuky a Luky. Za svoj talent boli odmenení nielen
potleskom, ale aj diplomami a malými cenami.
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Týždeň boja proti drogám
V dňoch od 25. do 29. novembra 2019, prebiehal na
pôde našej školy Týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. a
2.stupňa sa zapojili do ankiet, besied, literárnej a
výtvarnej tvorby. Šikovnosť triednych kolektívov sa
prejavila v tvorbe veľkého množstvo plagátov, v rámci
dňa zdravej výživy si žiaci pochutnali na tanieri plného
ovocia a zdravej desiate, pripravili vitamínovú bombu a
ovocný šalát, žiaci 2. oddelenia ŠKD mali aktivitu pod
názvom Zdravé stolovanie. Žiaci 2. stupňa si v žiackej
cvičnej kuchynke pripravili jednoduché a zdravé jedlá.
Týždeň boja proti drogám sme zakončili tancom a
športovými aktivitami, ktoré prebiehali na chodbách a v
telocvični. Vďaka všetkým aktivitám, do ktorých sa žiaci
pod vedením svojich vyučujúcich zapojili je zrejmé, že
problematika drog nie je nikomu z nás ľahostajná a že
vieme, ako proti nim bojovať.

"Miluj život a nie drogy!"
V rámci „Týždňa boja proti drogám“ sa konala beseda
pre žiakov ŠKD 1.oddelenie s názvom „Miluj život a nie
drogy“. V úvode žiaci navštívili svoje kamarátky Janku a
Katku, ktoré ich upozornili na nežiadúce účinky a zlý
vplyv fajčenia na mladý organizmus. V prezentácii na
interaktívnej tabuli riešili tajničku a hľadali možné
riešenia. Žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru, riešili
problémové situácie a vypracovali pracovné listy. Z akcie
odchádzali s poznaním, že život bez drogy a s priateľmi
je krajší.

Čítanie knihy C. Raynerovej - Nenič svoje
múdre telo
4. decembra 2019 sa žiaci 4. ročníka pod vedením
koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej oboznámili s knihou
od C. Raynerovej Nenič svoje múdre telo a prečítali si1.
kapitolu , ktorá mala názov: Fajčenie a tvoje telo. Po jej
prečítaní sa dozvedeli, aké je fajčenie nebezpečné a ako
vážne ničí ľudský organizmus.

Školské kolo geografickej olympiády
3. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo
geografickej olympiády. 15 žiakov 5. – 9. ročníka si
overili svoje vedomosti z geografie a aj praktickú
zručnosť pri práci s atlasom. Najúspešnejší žiaci nás
budú reprezentovať na okresnom kole v Michalovciach:
kategória G  Paula Sijartová 5.B, Matej Stanko 5.B,
kategória F Daniel Horňák 7.B, Nina Fedorová 7.B,
kategória E Kristína Michalcová 8.A, Matej Repka 9.A.

Beseda s tematikou AIDS
11. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnila
beseda pre žiakov 9. ročníka s tematikou AIDS. Besedu
viedla pracovníčka komunitného centra v Pavlovciach
nad Uhom Mgr. Klaudia Serenčková. Žiakov oboznámila
s faktami o AIDS, najmä o príčinách choroby, o možnosti
prenosu ako aj ochrany pred týmto ochorením. Žiaci sa
na besede dozvedeli aj o vzrastajúcom počte
nakazených na Slovensku a vo svete. Beseda sa konala
v rámci Svetového dňa boja proti AIDS– 1. december,
ktorého symbolom sú červené stužky. Červené stužky sú
symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti
AIDS, ktorú podporuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu
„Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“).

Školské kolo dejepisnej olympiády
10. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo
dejepisnej olympiády v kategórii D, E a F. Olympiády sa
zúčastnilo spolu 9 žiakov a všetci s dobrými výsledkami.
Našu školu budú na okresnom kole reprezentovať
Samuel Sijarto a Denisa Miháliková za kategóriu F. Nina
Fedorová a Sarah Popíková za kategóriu E a Kristína
Michalcová a Karin Vargová za kategóriu D.

Pytagoriáda
11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo 41.
ročníka matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. V
kategóriách P5P8 celkovo súťažilo 20 žiakov. V
kategórií P5  3 žiaci , P6  6 žiakov, P7 – 4 žiaci, P8 – 7
žiakov. Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali v
kategórií P5 – Paula Sijartová. V kategórií P6 – Denisa
Mihaliková, Samuel Sijarto. V kategórií P7 – Nina
Fedorová. V kategórií P8  Tomáš Belák, Vladimír Čisár,
Katarína Hrešová, Kristína Michalcová, Karin Vargová.
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Milí čitatelia !

Aj o mlieku je dobré niečo vedieť, tak vám teraz
prinášame niektoré zaujímavé informácie. Prečo? Z
jednoduchého dôvodu. Kým v minulosti bolo mlieko
dennou súčasťou nášho jedálnička, dnes mlieko pijeme
iba občas a niekedy, keď nás donútia rodičia. Pritom
mlieko a mliečne výrobky obsahujú bielkoviny, tuky,
vitamíny i vápnik  látky dôležité pre spevnenie kostí,
zubov, svalov a upokojenie nervov. A to nie je všetko!

Liter mlieka nám zabezpečí potrebnú dennú dávku
vitamínu B12, dôležitého pre tvorbu červených krviniek a
fungovanie nervového systému. Zásobí nás aj vitamínom
A, dôležitým pre ochranu zraku, slizníc a odolnosť proti
infekciám. Taktiež obsahuje vitamíny E, B1, B2, B6, C a
kyselinu pantoténovú. Tá nám dodá vyššiu výkonnosť a
energiu. Vzácne mliečne bielkoviny majú významné
antibakteriálne a antivírusové účinky. Ochránia nás tiež
pred vznikom rakoviny hrubého čreva. Kyslomliečne
výrobky (tvaroh, jogurt, kefír) blahodarne pôsobia na
činnosť žalúdka a čriev a tiež zlepšujú imunitný
systém. Syry navyše obsahujú mliečne bielkoviny, ktoré
zabraňujú vzniku trombózy a pomáhajú znižovať krvný
tlak. Mliečny tuk je ľahko stráviteľný, má vysoký obsah
mastných kyselín. Z tých je asi tretina nenasýtených,
teda pozitívne pôsobia na cievny systém. Z tenkej vrstvy
masla na chlebe a konzumáciou mliečnych výrobkov s
nižším obsahom tuku určite nepriberieme. Mlieko
obsahuje aj jód, ktorý aktivuje látkovú premenu a
draslík. Bez neho by sme trpeli na spavosť, nízky krvný
tlak a poruchy rytmu srdca.

Mlieko patrí k najbohatším zdrojom vápnika a fosforu,
ktoré sú dôležité pre pevné kosti. Najmä nedostatok
vápnika spôsobuje osteoporózu. Aby sme sa jej vyhli,
mali by sme denne skonzumovať 0,8 l mlieka, prípadne
0,5 l mlieka a 50 g syra alebo 0,25 l mlieka , 30 g syra a
jeden jogurt. Dôležitým pre naše zdravie je aj mliečny
cukor. Najvýznamnejším sacharidom mlieka je laktóza,
ktorá je ľahko stráviteľná a je výborným zdrojom energie.
Priaznivo ovplyvňuje reguláciu telesnej teploty, pôsobí
na činnosť čriev a pomáha vstrebávať minerálne látky,
akými sú vápnik, fosfor a horčík.
Doprajme organizmu to, čo potrebuje. Teda aj mlieko v
akejkoľvek podobe.

Dobre vám radí Projekt Zdravá škola !

Mýty a fakty o mlieku
Mýtus: Laktózová intolerancia
a alergia je to isté

Pravda: „Medzi potravinovou intoleranciou a alergiou na
potraviny je zásadný rozdiel v mechanizme vzniku a
príčinách ťažkostí. Laktózová intolerancia je reakcia
organizmu na jednu zložku mlieka – mliečny cukor –
laktózu. Príčinou je chýbanie enzýmu laktáza v tenkom
čreve. Teda nie je to alergia. Stačí si vybrať mliečny
výrobok s menším alebo žiadnym množstvom laktózy a
ťažkosti zmiznú. Postihnutí obyčajne tolerujú jogurty a
syry, kde je prirodzene menej laktózy, mlieko tolerujú v
menšom množstve. Preto prísna, úplne bezmliečna
strava nie je nutná,“ vysvetľuje doktorka Adriana Ilavská
z diabetologickej a metabolickej ambulancie v Bratislave.

Mýtus: Mlieko treba skladovať iba v chladničke
Pravda: V chladničke by sme mali skladovať
pasterizované mlieko, teda čerstvé, zatiaľ čo trvanlivé
(UHT) mlieko nie je nutné skladovať v chladničke alebo
studenom priestore.

Mýtus: Vitamíny sa ohrievaním mlieka strácajú
Pravda: Vitamíny sa ohrievaním mlieka nestrácajú.
Mlieko je zdrojom vitamínov A, D a vitamínov skupiny B,
ktoré sa ničia pôsobením vzduchu a svetla, nie
ohrievaním. Malá časť vitamínov (max. 10 %) sa stráca
pri homogenizácii, teda odtučňovaní mlieka. Aj napriek
tomu je mlieko plné vitamínov a minerálov, ktoré telo
denne potrebuje.

Mýtus: Je zdravé piť surové kravské mlieko
Pravda: Domáce, čerstvo nadojené mlieko sa zväčša
hygienicky netestuje a môže obsahovať choroboplodné
zárodky. Ak je určené na konzumáciu pre človeka, musí
byť vždy tepelne upravené.

Zdroj: www.slovenskemlieko.sk
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Vianoce a my
Prišiel k nám Mikuláš
Tak ako to býva tradične, aj tentoraz žiakov našej školy
navštívil Mikuláš. Zavítal k nám v sprievode anjelov a
čertov 6. decembra.Žiaci ho potešili krásnymi básničkami
a pesničkami, za odmenu dostali sladké balíčky.

Mikulášska zábava v ŠKD
V piatok 6. decembra 2019 sa žiaci ŠKD 1. a 2.
oddelenie zabávali spoločne na Mikulášskej párty. Pre
žiakov boli pripravené zábavné úlohy, občerstvenie i
tanečná súťaž. Žiaci si vyskúšali hod borovicovou šiškou
do zamrznutého jazierka, prenášanie snehových gúľ v
lyžičke, Yetyho pochod zasneženou krajinou, lov a
kŕmenie sobov, prechod cez jazero po ľadových kryhách,
vyskúšali si aké to má Mikuláš ťažké pri triafaní sa do
komína, či nosení darčekov. Akcia sa žiakom veľmi
páčila.

Príprava na Vianoce
Ako každý rok, tak aj tento sme s deťmi v škôlke túžobne
očakávali najkrajšie sviatky v roku – sv. Mikuláša a
Vianoce. Počas Mikulášskeho týždňa si deti pripravili z
papiera čižmičky, čertíkov a vianočné stromčeky z
papiera, ktoré nám teraz zdobia našu šatňu. K
prípravám na Vianoce neodlučne patrí aj postavenie a
zdobenie vianočného stromčeka, ktorý si deti s veľkou
radosťou ozdobili. Pracovali s farebnými papiermi,
vytvorili si perníčky, ktoré si ozdobili temperovou farbou,
vystrihli si lízatká a vyfarbili pracovné listy na tému
Vianoce.

Zvyky a tradície Vianoc
12. decembra 2019 sa žiaci 1. stupňa stretli na tvorivých
dielňach venovaných vianočným zvykom a tradíciám. Na
úvod chlapci zo súboru Karička všetkým zakoledovali v
tradičných krojoch a v zemplínskom nárečí. Potom sa
žiaci pustili do práce a vyrobili si vianočné pohľadnice,
vianočné stromčeky a vianočné ozdoby. Pri tónoch
slovenských kolied strávili spolu so svojimi učiteľmi a
asistentkami príjemné popoludnie.

"Na Kračun u Pavlovci"
V stredu 18. decembra 2019 si žiaci ŠKD 1. oddelenie
vychutnávali vianočnú atmosféru, ktorá sa k nám
nezadržateľne blíži, na akcii s názvom „Na Kračun u
Pavlovci“. Okrem toho, že sa každý týždeň na
adventnom venci rozhorí jedna sviečka naviac, nám naši
predkovia nechali aj mnoho iných zvyklostí. Na
slávnostne prestretom stole nechýbali oblátky, med a
cesnak. Na rozkrojenom jabĺčku sa nám vytvorila
hviezda, pod obrusom nechýbali šupiny z kapra a nohy
od stola boli zviazané reťazou. Žiaci sa na akcii
dozvedeli význam týchto zvykov a navzájom
porozprávali o tradíciách, ktoré sa zachovali a tradujú v
ich rodinách.

Čaro Vianoc
V stredu 18. decembra 2019 si žiaci v ŠKD 2. oddelenie
sadli spoločne k slávnostnému stolu, aby si pripomenuli
vianočné tradície a zvyky. V úvode si pozreli prezentáciu
o adventných sviecach a vianočné rozprávanie Štedrý
večer nastal. Prečítali sme si príbeh o narodení Ježiška
a hľadali odpovede vo vianočnom kvíze a slovných
hračkách. Zahrali sme sa hru so "snehovou guľou" a
vianočným darčekom s prekvapením. Nakoniec si žiaci
pri počúvaní vianočných kolied vymaľovali vianočné
pozdravy.
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Vianočná akadémia 201 9

V čase predvianočného zhonu, posledných nákupov a
veľkého upratovania ponúkli žiaci Materskej školy,
Základnej školy a Základnej umeleckej školy možnosť na
chvíľu sa zastaviť a prísť 19. decembra 2019 medzi nich
do Kultúrneho domu v Pavlovciach nad Uhom. Tí, ktorí
prijali ich pozvanie určite neoľutovali a ocenili talenty
svojich detí, ako aj trpezlivosť a prácu ich pedagógov.

VIANOCE
Mesiačik cez okno dovnútra hľadí,
zas prišli Vianoce, všetci sme radi.
Zelený stromček sa v izbe trbliece,
sú na ňom cukríky a svetelné sviece.

Koláče voňajú zo všetkých dverí,
Štedrý večer svoje tajomstvá zverí.
Koledy znejú, zvony počuť z veží,
k darčeku sa už každý pozrieť beží.

Ľudia sa obliekajú na polnočnú omšu,
kde Ježiškovi pozdrav pošlú.
A koľko radosti je v okolí nás,
plný šťastia je vždy ten vianočný čas.

Kolektív žiakov 7.B triedy

Zasnežený deň
Sneh padá všade dookola,
zavretá je naša škola,
deti sa tešia zo zimy,
pretože sú zimné prázdniny.

Snehové gule vo vzduchu lietajú,
všetky deti od radosti vrieskajú.
Snehuliak sa do výšky vypína,
oči a ústa má z uhlíkov z komína.

Mráz štípe ruky, uši, líce,
zahrejú nás rukavice.
Predtým ako každý pôjdeme domov,
do snehu vytlačíme krásnych anjelov.

Kolektív žiakov 5. B triedy
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Čo sme stihli ešte v I.polroku ....

Spoznávame Európu
Dňa 15. januára 2020 sa uskutočnila akcia Spoznávame
Európu pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom
prezentácie dozvedeli o rekordoch Európy a sveta.
Riešili osemsmerovky, v ktorých boli ukryté štáty Európy,
priradzovali hlavné mestá k jednotlivým štátom a
pracovali s atlasom. V interaktívnom cvičení hádali, kde
sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia
bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím
interaktívnych cvičení a hier.

Nenič svoje múdre telo
Dňa 15.januára 2020 žiaci 4. ročníka pod vedením
koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej
pokračovali v čítaní 2. Kapitoly z knihy od C. Raynerovej
Nenič svoje múdre telo: Alkohol a tvoje telo. Z knihy sa
dozvedeli, aký je alkohol nebezpečný, ako vážne ničí
ľudský organizmus, škodí ľudskému zdraviu a zabíja
milióny ľudí na svete.

Poznaj a počítaj
Napriek tomu, že je zima, vonku nesneží, preto sme si v
materskej škole zimu trochu priblížili aj vo vnútri a to
matematickými a logickými aktivitami pre deti. Pomocou
gombíkov si deti dotvárali snehuliakov, pričom počítali
každý gombík, ktorý na snehuliaka položili. Pomocou
farebnej kocky a kvetiniek si upevňovali farby, zahrali si
spoločenskú hru „Lienka“, počítali zvieratká a
pripevňovali ich k správnemu číslu na matematickej
pomôcke. Vedomosti získané počas týchto dní si upevnili
pracovnými listami. Deťom sa aktivity veľmi páčili a za
svoju šikovnosť dostali sladkú odmenu.

Drogy a ich vplyv na duševné zdravie
29. januára 2020 sa pre žiakov 7. ročníka uskutočnila
beseda Drogy a ich vplyv na duševné zdravie. Besedu,
ktorá mala preventívny charakter viedla pracovníčka
Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom Mgr.
Klaudia Serenčková. Žiaci sa dozvedeli o vplyve drog na
organizmus a duševné zdravie. Formou diskusie získali
informácie ako postupovať ak zistia, že ich kamaráti berú
drogy a ako im pomôcť. V závere sa zhodli, že najlepšia
prevencia je nikdy drogu nevyskúšať.

Olympiáda ľudských práv - školské kolo
Dňa 28. januára 2020 sa uskutočnilo školské kolo
Olympiáda ľudských práv. Olympiády sa zúčastnili žiaci
7. a 8. ročníka. Štyria žiaci zo siedmeho ročníka a ôsmi
žiaci z ôsmeho ročníka. Svoje vedomosti o ľudských
právach preukázali v dvoch častiach. V písomnej časti,
konkrétne v teste a v ústnej časti, kde na základe dvoch
aktivít obhajovali svoje názory a postoje. Zároveň
zdôrazňovali dôležitosť práv určených deťom. Žiaci
prejavili schopnosť využiť teoretické vedomosti získané v
rámci vyučovacích hodín nielen OBN ale aj DEJ.
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Vedeli ste, že...?
Zaujímavosti zo živočíšnej ríše

» Za jeden rok dokáže myš porodiť až 100 mláďat.
» Zo všetkých divokých zvierat zabije najviac ľudí ročne hroch.
» Strach z koní sa volá equinofóbia. Ichtyofóbia je strach z rýb, musofóbia strach z myší.
» Najmenšie konské plemeno je falabella. Najviac dosahuje výšku 81 cm. Čím je koník menší, tým
je vzácnejší.
» Tráviace šťavy krokodíla dokážu rozložiť dokonca aj oceľový klinec.
» Nápadne veľké hlodáky, ktorými zajace hlodajú tvrdé časti krmiva, bez prestania rastú. Rýchlosťou
2 až 2,4 mm za týždeň.
» Potkany pri šteklení vydávajú zvuk podobný ľudskému smiechu. Dokonca vraj v spánku snívajú.
» Myši si dokážu prisvojiť aj cudzie opustené mláďatá, sú vynikajúci plavci, majú skvelú orientačnú
schopnosť, pamäť, ale aj inteligenciu.
» Včely nevidia červenú farbu! Zato ale vnímajú ultrafialové žiarenie.
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Aké je to zviera?
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ŠŠpp oo rrtt
Testovanie pohybových predpokladov žiakov
9. októbra 2019 sa uskutočnilo v telocvični školy
testovanie pohybových predpokladov žiakov. Žiaci 1.
ročníka boli testovaní podľa metodiky testovania k
identifikácii športového talentu z týchto disciplín:
predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s
tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z
miesta, ľahsed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m,
viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m, vlajková
naháňačka. Testovanie pohybových predpokladov slúži
ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde
môžu uplatniť vrodené predpoklady. Žiaci počas
testovania boli snaživí, pokúšali sa o čo najlepší
výsledok. V závere ich čakala sladká odmena za
náročný deň a výborné výsledky.

Obvodové kolo vo florbale
V piatok 22. novembra sa v športovej hale v
Michalovciach odohralo obvodové kolo vo florbale
žiakov. O postup na okresné kolo bojovali tri školy, 5 ZŠ
Michalovce, ktorá sa po dvoch výhrach umiestnila na 1.
mieste a postupuje na okresné kolo. ZŠ Pavlovce nad
Uhom sa po jednej výhre a jednej prehre umiestnila na 2.
mieste a postupuje na okresné kolo. 8 ZŠ Michalovce sa
po dvoch prehrách umiestnila na 3. mieste. Medzi
najproduktívnejších hráčov zápasu patrili: Rastislav Cica
9.B, Marcel Beňák 8.A, Marek Gombár 9.A, Kevin Adam
9.B, Jozef Lacko 9.B, Milan Lacko 9.B, Martin Gaži 7.A .

Okresné kolo v bedmintone
Dňa 26. novembra 2019 sa žiačky 7. – 8. ročníka po
prvýkrát zúčastnili okresného kola v bedmintone žiačok
základných škôl, ktoré sa konalo na Základnej škole s
materskou školou Františka Jozefa Fugu vo Vinnom.
Školu reprezentovali: Jana Bérešová 8.B, Stanislava
Arvayová 8.B a Lucia Spišáková 7.B. Naše
reprezentantky sa umiestnili na peknom 5. mieste.
Získali diplom, veľa zážitkov a skúseností.

Turnaj TIPSPORT MINIHÁDZANÁ
Dňa 29. novembra 2019 sa žiačky I. stupňa zúčastnili
turnaja TIPSPORT minihádzanárskej ligy v Chemkostav
aréne v Michalovciach. Turnaja sa zúčastnilo 7
základných škôl a 15 družstiev, ktoré boli rozdelené do
dvoch skupín podľa ročníka. Naše žiačky absolvovali 5
zápasov v kategórii U8 s bilanciou 1 prehra a 4 výhry,
teda celkovo sa umiestnili na 2. mieste vo svojej

kategórii. Turnaj sa dievčatám veľmi páčil a odniesli si
veľa zážitkov a nových herných skúseností.

Turnaj v minifutbale
Dňa 9. decembra 2019 sa v priestoroch telocvične školy
uskutočnil turnaj v minifutbale o putovný pohár riaditeľa
školy . Turnaj prebiehal v dvoch kategóriách: žiaci 5.6.
ročníka – žiaci 7.89 ročníka.
Umiestnenie žiakov: V 1. Kategórii sa na 1.mieste
umiestnili žiaci 5.ročníka , na 2.mieste sa umiestnili žiaci
6.ročníka. V 2. Kategórii sa na 1.mieste umiestnili žiaci
7.ročníka, na 2.mieste žiaci 9.ročníka a na 3.mieste žiaci
8.ročnika. Všetkým žiakom blahoželáme!

Školské kolo v gymnastickom štvorboji
V dňoch 3. a 4. decembra 2019 sa uskutočnilo školské
kolo v gymnastickom štvorboji kategórie „A,B a C“.
Najlepšie výsledky a účasť na okresnom kole svojimi
výkonmi získali:

za kategóriu „A“ N. Badiová, B. Badiová, V. Luková, P.
Molnárová, S. Zamutovská,
za kategóriu „B“ N. Fedorová, D. Mihaliková, L.
Spišáková, M. Štafúrová, L. Tóthová
za kategóriu „C“ S. Arvayová, J. Bérešová, K. Hrešová,
P. Mašlejová, L.K. Tkáčová
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Otec sa pýta:
 Aká bola dnešná hodina chémie,
Jožko?
 Učili sme sa vyrábať výbušninu!
 A zajtra čo budete robiť v škole?
 V akej škole?!

O Vianociach
 Hovorí mamička Jožkovi: "Jožko,
zapáľ vianočný stromček."
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj
sviečky?

Dva kapre plávajú vo vani a jeden
sa pýta druhého: Ešte stále si
myslíš, že nás chcú iba okúpať?

Červená Čiapočka sa čuduje, ako
vyzerá babka:
– Babka, prečo máš také veľké uši?
– Aby som ťa lepšie počula.
– Prečo máš také veľké oči?
– Aby som ťa lepšie videla.
A prečo máš také veľké zuby?
– Lebo mám protézu!

Idú dve blondínky po ulici a jedna
vraví druhej:
"Vieš, že tento rok budú Vianoce v
piatok?"
"Dúfajme, že nie trinásteho!"
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Leží mucha na stole a trepe
nohami. Letí okolo druhá a pýta sa:
– Aerobik, aerobik?
– Biolit, biolit!

Mamička odíde na služobnú cestu.
Ocko ráno zobudí synčeka a vedie
ho do škôlky. V škôlke mu
vychovávateľka hovorí, že dieťa k
nim nepatrí. Tak ho zavedie do
druhej, tretej škôlky, ale všade je to
rovnaké. Keď už odchádzajú zo
štvrtej škôlky, syn mu hovorí:
– Ocko, ešte jedna škôlka a prídem
neskoro do školy!

– Jurko, umy si ruky, kým pôjdeš do
školy!
– Načo, veď sa nebudem hlásiť.

Ťava ide po púšti a stretne agenta
007.
Agent sa slušne pozdraví:
– Bond. James Bond.
A ťava odpovie: – Bloud. Velbloud.

– To musí byť strašné, keď žirafu
bolí hrdlo.
– Podľa mňa je oveľa horšie, keď
má stonožka kurie oká.




