
Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom 22002200//22002211
JJAANNUUÁÁRR 22002211
rrooččnnííkk XXVVII II II
čč íí ss lloo 11

PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
šš tt vv rr ťť rrooččnnííkk pprree žž ii aakkoovv ii rroodd iiččoovv

VVyyddáávvaa::
ZZŠŠ ss MMŠŠ PPaavv lloovvccee nnaadd UUhhoomm
ŠŠkkoo ll sskkáá 33

EEmmaaii ll ::
ppaavv lloovvsskkyy..sskkoo llaakk@@zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk

wwwwww..zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk
wwwwww.. ffaacceebbooookk ..ccoomm//zzssppaavv lloovvcceeuuhh

CCooppyyrr iigghhtt ©© PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk 22002211

ZZ oobbssaahhuu::
zzoo žžiivvoottaa šškkoollyy •• aakkttuuaalliittyy PPaavvlloovvsskkééhhoo
šškkoolláákkaa •• eeššttee vviiaacc ffoottooggrraaffiiíí •• lliitteerráárrnnaa
aa vvýýttvvaarrnnáá ttvvoorrbbaa •• ššppoorrtt •• ppeerrlliiččkkyy zzoo
šškkoollsskkýýcchh llaavvíícc •• hhááddaannkkyy •• vvttiippyy ••

hhllaavvoollaammyy

SSmmee úúppllnnee oobbyyččaajjnnoouu šškkoolloouu,,
aakkýýcchh jjee nnaa SSlloovveennsskkuu mmnnoohhoo..
SSmmee úúppllnnee oobbyyččaajjnnoouu šškkoolloouu

ss oobbyyččaajjnnýýmmii žžiiaakkmmii,,
kkttoorríí mmaajjúú nneeoobbyyččaajjnnúú cchhuuťť uukkáázzaaťť,,

ččoo vveeddiiaa..
VVýýsslleeddkkoomm nnaaššeejj ssnnaahhyy jjee aajj tteennttoo

ččaassooppiiss!!

VViiaacc ffoottooggrraaffiiíí aa vviiddeeíí
zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh aakkcciiíí
ssii mmôôžžeettee vvyyhhľľaaddaaťť

nnaa šškkoollsskkeejj
wweebboovveejj ssttrráánnkkee

aa ttiieežž aajj nnaa
wwwwww.. ffaacceebbooookk ..ccoomm
wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm



Pavlovský školák 2020/20211

časopis pre žiakov i rodičov

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy

Milí čitatelia nášho školského časopisu!
Súčasné zložité obdobie, kedy počty ľudí s ochorením
Covid19 vyrážajú dych, je zároveň akýmsi hľadaním
"návodu", ako múdro žiť. Všetci hľadáme odpovede na
nové, nepoznané otázky o životnej situácii, v ktorej sa
nachádzame, hľadáme východiská a riešenia. Žijeme v
dynamickom svete, ktorý ponúka nielen to pozitivne, ale
aj negatívne. Nie nadarmo sa hovorí, že "ľudský svet je
svet rozličných skúseností". Práve teraz získavame
veľmi dôležitú skúsenosť nazývanú pandémia.
Používajme rozum, ktorý nám pomáha zachovať sa
správne, pretože kroky, ktoré spravíme dnes, rozhodnú
o tom, kde sa ocitneme v budúcnosti!

O tejto situácii nerozhodujú ani rodičia, žiaci,
nerozhodujú ani učitelia, ale Covid19. I keď
nedokážeme ovplyvniť, čo život priniesol, stále
dokážeme ovplyvniť to, ako na to zareagujeme.
Vyhovárať sa na všetkých a na všetko vo svojom okolí
nie je tá správna cesta. Je treba "zubami, nechtami"
zabrániť, aby nás táto situácia poznačila. Riešením je
aj zmena vyučovania. Je nevyhnutná, ale v každom
prípade so sebou prináša nové začiatky, nový pohľad na
vec, novú silu do učenia, nové výzvy. Pamätajme, že on
line učenie v domácom prostredí je iné ako dobre
zabehnutý spôsob vyučovania v škole. Zabezpečuje
určité pohodlie a voľnosť.

I keď je táto zóna komfortu nádherné, bezpečné a isté
miesto, musíme používať rozum a túto príležitosť na
získavanie poznatkov chytiť "všetkými desiatimi".
Učitelia sú tu pre žiakov a denne sa snažia pretvárať
online vyučovanie na novú cestu do neznáma, ktoré
žiaka čaká za hranicami pohodlia. Každý rozumný žiak
túto ponúkanú šancu využije a niečo v svojom živote
zmení. Možno práve spôsobom, ktorý sa mu v
budúcnosti bude páčiť.

Učitelia ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

Denne sa zamýšľame nad zložitým obdobím, ktoré
pretrváva už veľmi dlho. Nachádzame sa v situácii, kedy
nás ohrozuje nebezpečný vírus. Hlavní predstavitelia
vlády okrem iných opatrení, vydali tiež nariadenie o
povinnom dištančnom vzdelávaní žiakov. No, nie
všetkých žiakov. Na mladších žiakov zrejme nový vírus
nemá dosah.

Len starší žiaci sa vrátili k už známemu online
vyučovaniu. Čo povedať? Táto forma vzdelávania
prináša isté výhody, ale aj nejaké nevýhody. Jednou z
výhod je, že žiaci sa vedia zúčastniť na hodinách z
odkiaľkoľvek. Žiaci nemusia nikam chodiť a tým si
chránia svoje zdravie. Pre mnohých však dištančná
forma vzdelávania znamená aj prekážky k získavaniu
vedomostí. Niektorým žiakom chýba počítačová
technika, iní nemajú prístup k internetu.

Z týchto, ale aj z iných dôvodov sa žiaci nezúčastňujú
na online hodinách. Učitelia pre týchto žiakov
pripravujú pracovné listy a ďalšie učebné materiály. Ich
rodičia potom musia chodiť po tieto materiály do školy a
po ich vypracovaní žiakmi, ich aj vrátiť na kontrolu.
Ďalšou nevýhodou takého učenia je, že deti sedia dlho
pri počítači, napriek tomu, že predpísaný počet hodín sú
tri hodiny denne. Rodičia nestíhajú kvôli práci deti
kontrolovať, deti sa vyhovárajú na robenie úloh, až sa
často stávajú závislými na počítačoch. A toto nie je
vôbec dobré! Učitelia, rodičia i žiaci veria, že sa táto
situácia skoro zmení a deti sa vrátia k normálnemu
školskému životu.

Peter Kováč, 9.B
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Hovorme o jedle
V rámci podujatia Týždeň zdravia a zdravého životného
štýlu si projekt Zdravá škola z ponuky tém súťaže
Hovorme o jedle vybral tému Mäso, hydina, ryby, vajcia,
strukoviny. V období zložitej situácie sme realizovali
činnosť formou náučných skupinových hier. V duchu
myšlienky, že aj rozprávka nás môže poučiť, sme naše
každodenné aktivity začínali rozprávkou. Boli
zrealizované nasledujúce aktivity: Zvieratá na farme
(mäso)  netradičná prednáška o mäse vybraných
úžitkových zvierat, O múdrej sliepočke (hydina)  náučné
rozprávanie o hydine vo výžive a výskum, Rozprávka o
zlatej rybke (ryby)  príprava projektu o využití rýb v
školskom stravovaní, Išlo vajce na vandrovku (vajcia) 
spracovanie informácií o vajciach a ich význame hravou
formou a Čarovné fazuľky (strukoviny)  praktické dotyky
so strukovinami.

Hlavolamy a pokusy
15.októbra 2020 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo
zábavné popoludnie, v ktorom žiaci riešili logické a
matematické hlavolamy. Vyskúšali si pokusy s vodou,
balónom, rukavicou a bežnými surovinami z domácnosti,
pri ktorých odhalili tajomstvo fyzikálnych a chemických
javov. Spoločne sme sa zabavili pri lietajúcich vidličkách,
dvíhaní fľaše so slamkou, vodnej dúhe, ako zaparkovať
neposlušné vajce a nechýbali ani triky s kartami. Žiaci
tak mali možnosť zábavnou formou nazrieť do sveta
vedy.

Zdravé stravovanie
15. októbra 2020 sa deti zo Školského klubu detí 1.
oddelenie zúčastnili akcie "Zdravé stravovanie". Aktivity
prebiehali v skupinkách. Prváci sa naučili správne
stolovať a pripraviť si príbor, zahrali si "zemiakový
futbal", spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny,
skladali puzzle obrázky, triedili strukoviny a "zavárali
uhorky". Pre druhákov bol pripravený pracovný list 
"Nájdi správnu cestu k zdraviu". Na interaktívnej tabuli
deti určovali čo patrí k zdravému životnému štýlu. Víťaz
hry "Orechová skrývačka" získal sladké jabĺčko. Deti sa
zahrali "Na farmárov" najviac zeleniny si do svojej
záhradky vysadila Viktória Litunová.

Čarovná jeseň
V týždni od 13. do 16. októbra 2020 detičky spolu so
svojimi šikovnými rodičmi vyrobili z tekvičiek a iných
plodov našich záhrad nádherné príšerky.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Svet okolo nás
12. októbra 2020 sa uskutočnila akcia pre žiakov 2.B
triedy v rámci I. oddelenia ŠKD s názvom Svet okolo
nás. Diskutovali sme o tom, čo všetko tvorí svet vôkol
nás, žiaci si vyfarbovali omaľovánku, zasúťažili si v
triedení obrázkov zameraných na rast rastlín a nakoniec
si vyskúšali pozorovanie lupou a mikroskopom.

Deň jabĺčka v 4.B
Žiaci 4.B triedy si 21.októbra pripomenuli Deň jabĺčka.
Najprv si doplnili informácie o priaznivých účinkoch na
náš organizmus vďaka pravidelnej konzumácii tohto
chutného ovocia prostredníctvom prezentácie a
rozhovoru, potom získané vedomosti zapísali do
pripravených pracovných listov v tvare jablka. Vystrihli si
farebné jabĺčka a vytvorili spoločný plagát. V závere
nasledovala ochutnávka domácich jabĺk. Naším cieľom
bolo nenásilným a hravým spôsobom podporovať u detí
konzumáciu ovocia. Deti boli jablkovým dňom nadšené,
veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Návšteva obecného cintorína
21. októbra 2020 deti zo ŠKD 1. oddelenie využili krásne
slnečné počasie na návštevu obecného cintorína. Deti
boli poučné o bezpečnosti na ceste i počas presunu. Na
vychádzke sme dodržiavali zásadu ROR a po príchode
sme dezinfikovali ruky. Deti si zaspomínali na svojich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.

Týždeň boja proti šikane
V dňoch od 19. októbra do 23. októbra 2020 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
potvrdili, že budú rešpektovať spolužiakov, 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.

Jesenné šantenie I.
27. októbra 2020 bola pre deti zo ŠKD 1. oddelenie
pripravená akcia „Jesenné šantenie“  popoludnie plné
zaujímavých a hlavne zábavných hier a súťaží.
Jednotlivé aktivity sa realizovali v skupinkách. Deti si
zasúťažili v chytaní „monster očí“, zahrali si „metlobal“ a
súťažili v „lietaní na metle“. Letecký preukaz
najšikovnejšej bosorky získala Dagmar Butková a z
chlapcov bol najrýchlejší Dalibor Žiga. Druháci si zahrali
hru „Duch Ducháčik“ a prváci pomáhali čarovnej víle
hľadať stratenú hviezdičku z jej čarovnej paličky. V
súťaži „Ježibabie preteky“ si žiaci overili svoju silu,
obratnosť, rýchlosť a šikovnosť. Akcie sa celkovo
zúčastnilo 25 detí, pripravené hry a súťaže sa im veľmi
páčili.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Jesenné šantenie II.
28. októbra 2020 sa pred začiatkom jesenných prázdnin
v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo zábavné popoludnie hier
a súťaží. Žiaci v jednotlivých skupinách ŠKD si spoločne
s vychovávateľkou a asistentkami skrášlili triedy s
jesennou a halloweenskou výzdobou. Zabavili sa pri
hľadaní tekvičiek, maľovaní na tvár, zahrali si metlobal a
zemiakový bowling a súťažili v hľadaní domčeka a v
balónových pretekoch. Odmenou pre všetkých boli
sladkosti a dobrá nálada.

Šarkaniáda v 3.B
Jesenné dni využili žiaci 3.B triedy púšťaním šarkanov.
Žiaci sa dostatočne vyšantili na školskom ihrisku.

Týždeň boja proti drogám
V dňoch od 23. do 27. novembra 2020, prebiehal na
pôde našej školy Týždeň boja proti drogám. Žiaci
1.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 zdravej desiate,
pripravili výstavku ovocia a zeleniny, vitamínovú bombu
a ovocný šalát, žiaci 2. oddelenia ŠKD mali aktivitu pod
názvom Stravujeme sa zdravo. Týždeň boja proti
drogám sme zakončili tancom a športovými aktivitami,
ktoré prebiehali v triedach. 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 pre žiakov ŠKD 1.
oddelenie v stredu 25. novembra 2020 konala beseda
„Miluj život a nie drogy!“ Na úvod žiakov privítali dve
kamarátky Janka a Danka, ktoré pozvali žiakov k nim na
návštevu. Žiaci si vypočuli ich príbeh, pomáhali
dievčatám zvládnuť a správne riešiť problémové situácie,
zahrali sa na záchranárov a aktívne sa zapájali do
pripravovaných aktivít. Vypracovali si zaujímavé
pracovné listy, zhotovili plagát, hľadali si kamarátov a z
akcie odchádzali s poznaním, že život bez drogy a s
priateľmi je krajší. Akcie sa zúčastnilo 25 žiakov. Aktivity
prebiehali po skupinkách.
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Stravujeme sa zdravo
V rámci Týždňa boja proti drogám sa vo štvrtok 26.
novembra 2020 v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo
zábavnonáučné popoludnie, zamerané na zdravý
životný štýl. Žiaci v jednotlivých skupinách ŠKD si spolu
s vychovávateľkou a asistentkami hravou formou overili
svoje vedomosti o zdravom stravovaní. V úvode si
pozreli prezentáciu o potravinovej pyramíde a
vypracovali pracovné listy. Zahrali sa aj na lekárov, ktorí
vyliečili chorého medvedíka a hľadali zdravé a nezdravé
potraviny. V priebehu popoludnia si všetci pochutnali aj
na zdravom olovrante.

Ochraňujme prírodu
20.novembra 2020 sa uskutočnila akcia pre žiakov 3.B
triedy v rámci II. oddelenia ŠKD s názvom „Ochraňujme
prírodu“. V úvode žiaci diskutovali o tom, akým
spôsobom môžu prispieť k ochrane prírody so
zameraním sa na recykláciu odpadu. Vysvetlili sme si
správny spôsob triedenia odpadu a vytvorili informačný
plagát. Následne si žiaci zasúťažili v rôznych aktivitách,
kde využili rôzne druhy odpadu a nakoniec si vytvorili
rôznorodé EKO záložky do kníh.

Vianoce netradične
Triedne aktivity s Mikulášom
7.decembra na našich žiakov prvého stupňa Mikuláš
nezabudol a prišiel v sprievode anjela a čerta. Žiaci v
jednotlivých triedach mu povedali krásne básničky a on
ich za to odmenil sladkým balíčkom.

Mikulášska zábava - ŠKD 1 .oddelenie
V pondelok 7. decembra 2020 žiaci privítali v triedach
Mikuláša so sprievodom a v zábave sme pokračovali aj v
ŠKD 1. oddelenie. Žiaci si vyskúšali hod „snehovou“
guľou, lov sobov, prechod cez zamrznuté jazero,
chytanie sladkostí do mikulášskych čiapok, hľadali
stratený mikulášsky nos. Súťažili v ozdobovaní
vianočného stromčeka v hre „Rýchly a rýchlejší“ a v
netradičnom zbieraní vianočných gúľ. Hľadali stratenú
hlavu nešťastného snehuliaka a dokresľovali snehové
vločky. Aktivity sa žiakom veľmi páčili.

Mikulášska zábava - ŠKD 2.oddelenie
V pondelok 7. decembra 2020 pokračovala mikulášska
nálada aj v ŠKD 2. oddelenie, kde sa v ķaždej skupine
konali zábavné aktivity a súťaže. Žiaci riešili čertovskú
šifru, prečítali si čertovské rozprávanie a počítali
čertovské príklady. Zahrali sa na maliarov a nakŕmili
Mikuláša cukríkmi, ktorý sa ohrial pri "ohníku".
Nechýbala papierová guľovačka, mikulášska
sánkovačka, balónový hokej a samozrejme sladkosti z
mikulášskych balíčkov.
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Zimná rozprávka
10.decembra 2020 triedu 3.A navštívila zimná rozprávka.
Hneď z rána si žiaci vypočuli ľudovú rozprávku
Rukavička (M. Rázusová – Martáková). Pomohli ujovi
horárovi nájsť v lese stratenú rukavičku a spoznali lesné
zvieratká, ktoré sa v rukavičke ukryli pred zimou. Vytvorili
si vlastné farebné rukavičky v ktorých ukryli lesné
zvieratká. Na chvíľu sa z nich stali aj spisovatelia a
ilustrátori, ktorí v skupinkách vyrobili knihy a zahrali
divadielko. Na záver dňa si ozdobili vianočný stromček,
ktorým si spríjemnia čakanie na Vianoce.

Vianočné tvorivé dielne
V utorok 15. decembra 2020 sa v jednotlivých triedach
1. až 4. ročníka konali na poslednej vyučovacej hodine
vianočné tvorivé dielne. Žiaci si so svojimi učiteľmi
pripomenuli blížiace sa sviatky a za zvukov vianočných
piesní a kolied vyrábali vianočné pohľadnice a ozdoby.
Svoj výtvor si žiaci odniesli na pamiatku domov. Pozrite
sa, ako to u nás na tvorivých dielňach vyzeralo.

" Na Kračun u Pavlovci"
V stredu 16. decembra 2020 žiaci ŠKD 1. oddelenie
zasadli k slávnostne prestretému stolu. V úvode akcie si
pozreli príbeh zo série Biblia pre najmenších  „Narodil
sa Ježiš“. Oboznámili sa so zvyklosťami, ktoré nám
zanechali naši predkovia. Na slávnostne prestretom stole
nechýbali oblátky, med a cesnak.

Na rozkrojenom jabĺčku sa nám zjavila 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. Príjemnú a
pokojnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvárali tóny
slovenských kolied. Jednotlivé aktivity na akciách ŠKD
prebiehali v skupinách v súlade s odporúčaním a
usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID19.

Čaro Vianoc
Pred odchodom na vianočné prázdniny, vo štvrtok 17.
decembra 2020, zavládla v ŠKD 2. oddelenie príjemná
predvianočná atmosféra. Vo vianočnom kvíze sme si
porozprávali o vianočných zvykoch a tradíciach. Pozreli
sme si adventné a vianočné rozprávanie a prečítali sme
si príbeh o Betlehemskej hviezde. Zábava bola pri
skladaní vianočného puzzle a riešení vianočných úloh.
Veľkou radosťou pre deti bola vianočná tombola, v ktorej
si každý našiel malý darček.

Vianočný pozdrav 2020
V čase mimoriadnej epidemiologickej situácie si naši
žiaci pripravili Vianočný pozdrav v podobe básničiek,
tančekov, kolied. Týmto pozdravom naši žiaci prispeli k
spríjemneniu vianočných sviatkov.

Vianočný pozdrav je dostupný na našom youtube kanály
pod názvom:

Vianočný pozdrav 2020 ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
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Moja ideálna zima
Vždy, keď sa ráno zobudím, pozriem sa von oknom.
Vidím tam pol metra snehu. V pyžame sa naraňajkujem
a obtelefonujem kamarátky. Okamžite sa teplo oblečiem
a utekám von. Zakrátko prídu kamarátky a ideme sa
sánkovať. Pravidelne chodíme na vyšší kopec za
humnom a spúšťame sa dolu.

Po dlhom čase, keď nás už sánkovačka nebaví,
postavíme si veľkého snehuliaka. Na mieste, kde
snehuliak stojí, začne sa zrazu odohrávať guľový boj.
Všetky dievčatá hádžu guľami krížomkrážom, až kým sa
neunavíme. Potom celé mokré ideme do nášho teplého
domu a pijeme horúcu čokoládu. Neskôr moje kamarátky
odídu domov a ja hneď zaspím.

Na druhý deň je snehom pokrytá celá záhrada, dvor i
cesta pred domom. Snehové hry sa však nemôžu konať,
lebo mamka povedala, že sa pečú perníky. Netrvá dlho a
už sa s mamou a sestrou púšťame do práce. Pripravíme
si cesto, ktoré dáme odležať. Na ďalší deň cesto
rozvaľkáme a vykrojíme množstvo perníkov. Potom sa
na plechu upečú do ružova.

Dom rozvoniava medom a škoricou a tým najdôležitejším
– Vianocami. Keď perníky dozdobíme, sme načisto
unavené. Už len rýchlo zaľahnúť a spať.

Alexandra Baláková, 5.B
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Vedeli ste, že...?
1. Najsilnejším organizmom na našej planéte je baktéria Neisseria gonorrhoeae, ktorá dokáže
zvdihnúť 100 000 násobok svojej váhy.

2. Priemerný človek stráca okolo jedného milióna kožných buniek denne.

3. Dni na Zemi sa každé storočie predĺžia o 1.8 milisekúnd vďaka spomaľovaniu rotácie Zeme.

4. Priemerný používateľ strávi 142 minút svojho dňa činnosťou na sociálnych sieťach. Ročne je to
viac ako 863 hodín alebo 36 dní.

5. Priemerný človeka vyprodukuje okolo 40 000 litrov slín počas svojho života. Dosť na naplnenie
500 vaní.

6. V priebehu dňa prejde krv v našom tele vzdialenosť 19 312 km.

7. Celosvetovo sa každú minútu na Youtube zverejní 100 hodín videa.

8. Najrýchlejšou rastúcou rastlinou je bambus, ktorý za jediný deň dokáže narásť až 89 cm.

9. Na Zemi existuje až 7 000 odrôd jabĺk a ochutnanie každej z nich by trvalo 19 rokov.

10. Jeden ľudský mozog vygenereju za deň viac elektrických impulzov ako všetky mobilné telefóny
na svete dohromady.

Zdroj: nocvyskumnikov.sk

Vyrieš SUDOKU!Aké číslo sa skrýva pod ?

Prelož jednu
zápalku tak,
aby platila
rovnica:
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Zahraj si
piškorky!
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PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
šš tt vv rr ťť rrooččnnííkk pprree žž ii aakkoovv ii rroodd iiččoovv
RRooččnnííkk XXVVII II II

ŠŠééff rreeddaakk ttoorr ::
MMiicchhaaee llaa AAnnttoonnyyoovváá ((88 ..BB))

PPrreeddsseeddaa rreeddaakkččnnee jj rraaddyy ::
DDaann iiee ll HHoorrňňaakk ((88 ..BB))

RReeddaakkččnnáá rraaddaa::
MMiicchhaaee llaa AAnnttoonnyyoovváá ((88 ..BB
SSttaann ii ss llaavvaa AArrvvaayyoovváá ((99 ..BB))
DDaann iiee ll HHoorrňňaakk ((88 ..BB))
KKaattaarr íínnaa HHrreeššoovváá ((99 ..BB))
MMaarrkkoo CCiissáárr ((88 ..BB))
HHaannaa MMooššččáákkoovváá ((88 ..BB))
LLeeaa KKrr ii ss tt íínnaa TTkkááččoovváá ((99 ..BB))

GGrraa ff ii cckkáá úúpprraavvaa::
MMggrr.. ZZuuzzaannaa PPoorrvvaazzoovváá
JJaazzyykkoovváá úúpprraavvaa::
MMggrr.. JJaannaa KKrrooččkkoovváá

FFoottoo ::
wwwwww..zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk
wwwwww.. ffaacceebbooookk ..ccoomm//zzssppaavv lloovvcceeuuhh
CCooppyyrr iigghhtt©©PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk 22002211

Žiak v škole dostal dve jednotky a
jednu päťku. Doma hovorí mame:
 Mama, dostal som v škole dve
jednotky a päťku.
Mama na to:
 Vysvetli mi to.
 Na matematike som dostal
jednotku za to, že som povedal
4+4=8, na slovenčine som povedal,
že po dym je tvrdé y a na
náboženstve učiteľka hovorí: Boh je
všade. Ja na to: Aj v našej pivnici?
Učiteľka: Áno. A ja na to: Klameš,
pretože my žiadnu pivnicu nemáme.

Pani učiteľka na prírodovede vyvolá
Jožka a pýta sa ho:
 Jožko vymenuj mi 3 vtáky.
A Jožko začne:
 Drozdík, vrabček a ...
 Stop!  povie pani učiteľka.  Čo
keby si nepoužíval zdrobneniny
Jožko?
 Dobre pani učiteľka.
 A tretí?
 Aha!!! Lastovica!

ZZááppiiss vv žžiiaacckkeejj kknniižžkkee::
„Ustavične zle napovedá a výrazne
tým zhoršuje priemerný prospech

triedy.“
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 Janko, vymenuj nám nejakú
objemovú mieru,  vraví učiteľka.
 Liter.
 Dobre, a poznáš nejakú väčšiu?
 Áno, prosím, demižón.

Učiteľka skúša žiaka:
 Podľa čoho usudzuješ, že
slovenčina je materinský jazyk?
 Lebo môj ocko sa málokedy
dostane k slovu...

Janko príde do školy a učiteľka sa
ho pýta:
 Janko, z čoho máš takú veľkú
modrinu na hlave?
 Ale, uštipla ma osa...
 No z toho takú veľkú modrinu mať
nemôžeš.
 To mám z toho, že ju chcel ocko
zabiť lopatou, ale nestihol.

Pani učiteľka v škole vyzýva žiakov:
 Tak deti, vymenujte nejaký živel.
 Voda  povie Marienka.
 Správne.
Hlási sa Jožko:
 Prosím, slivovica. Otecko hovoril,
že keď má slivovicu, tak je vo
svojom živle.




