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Karneval 

Kto by ho nemal rád? 

 

Každý z nás si pamätá, ako veľmi sa tešil, keď nám učitelia oznámili, že 

budeme mať v škole karneval. Masky sme si chystali s nadšením 

a radosťou a takéto masky sme mali možnosť vidieť aj 28. februára, keď 

sa žiaci našej školy prezliekli do najrôznejších masiek.   

Na 

diskotéke to roztočili, všetci sa zabavili a užili si krásny deň plný radosti 

a dobrej nálady. 

 (Spracovala p. uč. Ujhelyiová) 

 

Jazyková poradňa   
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1. Aký je správny tvar priezviska Blahovec na štítku na 

dverách – Blahovcový, Blahovci alebo Blahovcovci? 

Odpoveď: Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa 

v spisovnej slovenčine tvorí pridaním prípony -ovci, napr. Novák – 

Novákovci – manželia Novákovci. Pri priezvisku Blahovec je 

správna podoba Blahovcovci – manželia 

Blahovcovci (podoby Blahovcový alebo Blahovcoví sú nesprávne). 

 

2. Je správne pomenovanie „cmúľacie pastilky" alebo 

„cmúľavé pastilky"? 

Odpoveď: Pastilky, ktoré sa cmúľajú, 

možno pomenovať cmúľacie pastilky i cmúľavé pastilky. 

 

3. Sú správne názvy Česko Slovenská Superstar a Česko 

Slovensko má talent? 

Odpoveď: Písanie názvov súťaží v podobe Hlas Česko 

Slovenska, Česko Slovenská Superstar či Česko Slovensko má 

talent nezodpovedajú pravidlám slovenského pravopisu, a teda 

ani spisovnej slovenčine. Pravopisne náležité ekvivalenty 

názvov by boli Hlas Česka a Slovenska, Česko-slovenská 

superstar a Česko a Slovensko majú talent. 

 

4. Ako sa správne nazývajú šošovky, ktoré možno nosiť len 

jeden deň: sú to jednodňové šošovky alebo jednodenné 

šošovky? 
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Odpoveď: Prídavné mená jednodenný aj jednodňový sú 

synonymá. Oba tvary sú spisovné a vyjadrujú sa nimi významy 

„trvajúci jeden deň“, napr. jednodňové i jednodenné školenie, 

jednodňová i jednodenná chirurgia, jednodňové i jednodenné 

šošovky. 

 

5. Ako je to správne? Som objednaná k pánu doktorovi či 

pánovi doktorovi? 

Odpoveď: Slovo pán, ak sa uvádza pred menom alebo titulom, má 

v datíve a lokáli jednotného čísla dvojtvar –

 pánu aj pánovi. Správne sú teda obe vyjadrenia – Som objednaná 

k pánu doktorovi i Som objednaná k pánovi doktorovi.  

                       (Spracovala Ema Vargová) 

 

Svetový deň vody
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„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na 

zemi.“  

Leonardo da Vinci 
 

Tento významný deň sme si so žiakmi 1. stupňa pripomenuli aj 

spoločnou aktivitou pre triedu „Farebná ryba“. Každý žiak z triedy 

nakreslil do šupinky ryby niečo, čoho/koho život závisí od vody. Všetci 

žiaci boli veľmi tvoriví a snažili sa dodržať pravidlo, aby sa ilustrácie v 

šupinkách neopakovali. Tak vznikli nádherné farebné ryby, z ktorých 

sme pripravili malú, ale zaujímavú výstavku pre všetkých. Veríme, že 

aktivity dopomohli zviditeľniť neviditeľné, že naši žiaci dostatočne 

pochopili význam vody pre život, uvedomujú si nutnosť šetriť vodou a 

chrániť ju pred znečisťovaním. 

(učiteľky prvého stupňa) 

 

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka 

 

Po odmlčaní z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti s Covid-

19 sme sa opäť tešili na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, 

ktorý sa uskutočnil  7.- 8. apríla 2022.  

 Po dvoch dlhých rokoch, keď sa zápisu nemohli zúčastniť deti, len 

rodičia, sa nám podarilo otvoriť brány školy pre všetkých. Ako 

deti, tak aj my, učitelia, sme sa tešili, keď sme videli radostné 

a usmiate detské tváričky. Školou ich sprevádzali rozprávkové 

postavičky, ktoré im pomáhali plniť úlohy. V závere, po splnení 
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všetkých úloh, čakala na predškolákov sladká odmena. 

 

Tešíme sa, že sa všetko opäť dostáva do starých koľají a mohli sme 

privítať nedočkavých predškolákov. 

(Spracovala p. uč. Dziváková) 

 

Veľkonočné 

pozdravy pre 

kamarátov v 

zahraničí 

Pretože Veľká noc a  

veľkonočné sviatky majú 

na Slovensku silnú tradíciu 
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a stále si niektoré zvyky a tradície pripomíname, tak sa žiaci piateho až 

ôsmeho ročníka pod vedením Mgr. Kataríny Dzivákovej, Mgr. 

Marianny Novýkmecovej a Mgr. Andrei Záhradníkovej rozhodli 

oboznámiť našich francúzskych aj poľských kamarátov s týmito 

krásnymi tradíciami, avšak v anglickom jazyku, čo je aj cieľom 

vzájomného dopisovania. A k listom pripojili aj vydarené veľkonočné 

pohľadnice a milé priania.  

 

Plavecký výcvik tretiakov 

 

V marci sa to konečne udialo! Po dlhých rokoch, keď nebola 

možnosť zúčastňovať sa plaveckých výcvikov, žiaci 3. ročníka vymenili 

školské lavice za bazén v priestoroch Cirkevnej základnej školy s 

materskou školou sv. Juraja na Gorkého ulici v Trebišove. Absolvovali 

základný plavecký kurz pod vedením skúseného inštruktora a naučili sa 

základné plavecké zručnosti, ktoré získali pomocou hier a zábavy. 
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Absolvovali inštruktáž o dýchaní vo vode a splývaní. 

Najdôležitejšia bola radosť z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj 

vidieť. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa dobrej práce. Za 

odmenu získali „mokré vysvedčenie".          (Spracovali učiteľky 

tretiakov) 

 

Z pera našich žiakov 

 

Záhada tety Zity 

 

         V jedno sobotné ráno mi zazvonil telefón a kámoš Karol ma 

poprosil či by som mu pomohol vyriešiť záhadu tety Zity.  

Povedal som mu: „Fajn, dáme stretko o 15 minút pri Tescu.“   

Keď sme sa stretli, Karol mi oznámil, že pôjdeme k jeho susede tete 

Zite, a ona nám povie čo sa jej tentokrát prihodilo. Potešil som sa, 

pretože teta Zita má stále upečený nejaký dobrý koláčik. 

       Prišli sme s Karolom k tete Zite. Usadila nás, naliala nám šálku 

čaju, doniesla výbornú bábovku a spustila svoj príbeh.   

Začala horekovať: „Chlapci moji, znova som stratila  svoju 

,kapsičku, v ktorej som mala doklady, kľúče a hlavne, pre mňa životne 

dôležité, lieky. Pomôžte mi ju nájsť, prosím!" Povedali sme jej, aby nám 

všetko porozprávala, čo v ten deň robila, keď sa jej kapsička stratila.     

Teta Zita začala rozprávať, my sme pozorne počúvali a zapisovali si.  

Keď sme si vypočuli jej príbeh, pustili sme sa do pátrania po 

kapsičke. Najprv sme sa išli pozrieť do kaviarne, kde teta bola s 
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kamarátkou Zuzkou, no žiadna kapsička tam nebola. Potom sme sa išli 

pozrieť do AGRO MILK-u. Pýtali sme sa pani predavačky či nevidela 

tetinu kapsičku, pani predavačka povedala, že nie. No prezradila nám,  

že teta Zita spomínala niečo o knižnici. Tak sme jej poďakovali a 

bleskurýchlo sme utekali do knižnice.  

V knižnici  sme tete Jarke povedali, čo sa prihodilo tete Zite. 

Spýtali sme sa jej či náhodou nenašiel niekto ružovú kapsičku. Teta 

Jarka sa usmiala, otvorila zásuvku a ukázala nám malú ružovú kapsičku. 

Pozreli sme dnu a v kapsičke boli kľúče, lieky aj doklady.  

         Zaradovali sme sa a utekali sme k tete Zite.  Dali sme jej kapsičku 

do ruky a povedali sme jej, že je pre nás veľkou záhadou, ako sa 

kapsička dostala do knižnice, keďže nám teta Zita nepovedala, že bola v 

ten deň aj tam .       

(Matúš Petrus, VII. C) 

 

Pokazený motor a neznáma planéta 

 

V roku 3022 v ďalekej galaxii cestovala posádka Futurama 17 

vesmírnou loďou X-wing. Posádkou sa viezol kapitán lode Rick, Migel, 

človek s mačacou hlavou, a princezná Ezra. Počas dlhej cesty sa im 

pokazil motor a museli pristáť na najbližšej neznámej planéte. Tam 

musia prekonávať rôzne nebezpečenstvá. Jednou z prekážok je Imelda, 

chobotnica, ktorá si chráni vzácne kamene... 
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„Dávajte si pozor, túto planétu nepoznáme a nevieme aké 

nebezpečenstvá nás tu môžu čakať,“  poznamenal Rick hneď po 

nešťastnom páde, pri ktorom došlo k  poškodeniu lode. 

„Kto ste a čo robíte na mojej planéte? “ ozval sa neznámy hlas zozadu.  

Keď sa všetci otočili, aby zistili, kto je táto neznáma osoba, prekvapila 

ich veľká strašidelná chobotnica s dvanástimi pármi tykadiel.  

„Ja som Rick, kapitán lode. Sme tu, pretože sa nám pokazil motor. Toto 

sú Migel a Ezra, “ povedal chvejúcim sa hlasom Rick.  

„Nemôžete tu byť, chránim tu kamene, ktoré sú veľmi vzácne, “ 

vyhlásila chobotnica.  

„Neboj sa, nezdržíme sa dlho, len potrebujeme nájsť nejaké súčiastky na 

opravenie poškodeného motora a hneď odtiaľto odídeme, “ povedala 

Ezra a pozrela sa na chobotnicu.  

„Pomôžem vám, pretože viem, kde by sa tieto súčiastky mohli 

nachádzať. Vy mi na oplátku postavíte nejaké bezpečné miesto pre 

kamene, aby ich nerozdrvila iná padajúca vesmírna loď,“ odpovedala 

chobotnica.  

Všetci s týmto nápadom súhlasili, a tak sa išlo robiť. Ezra a Migel 

pracovali na jaskyni, ktorá by ochránila údajné kamene a Rick 

s chobotnicou na nájdení súčiastok. Počas práce sa Rick stihol 

skamarátiť s chobotnicou a zistiť, že jej meno je Imelda, a že tieto 

kamene sa pokúsilo nájsť veľa ľudí pred ňou. Ona bola jediná, ktorej sa 

to podarilo a skryla ich na tejto planéte. Imelda sa mu už nezdala byť 

taká strašidelná ako na začiatku, práve naopak, bola celkom milá 

a vtipná.  
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Po dokončení práce sa všetci rozlúčili, poďakovali Imelde za príjemne 

strávený čas a pomoc pri stavaní motora a nasmerovali si to späť do 

vesmíru. 

Bol to zaujímavý, spočiatku strašidelný výlet. Stihli spoznať Imeldu 

a postaviť jej skrýšu pre kamene. Na túto skúsenosť určite nikdy 

nezabudnú. 

(žiaci VIII. A) 

 

Aktivity v našej škole 

❖ Stavanie mája v školskom klube - 1. máj je deň, keď môžeme 

všetci oddychovať, ale je to aj deň, keď si pripomíname naše 

tradície a staviame máje. 

 

Na našom území boli máje výrazom úcty a lásky k dievčaťu. 

Zvyčajne ich chlapci stavali slobodným dievčatám. Mládenec, 

ktorý mal o dievča vážny záujem jej postavil máj.  



13 
 

Dnes je toto stavanie májov skôr symbolické, ale my si vážime 

tradície našich predkov, a preto sme si aj takto tento deň 

pripomenuli. 

(Spracovala p. uč. Ujhelyiová) 

 

❖ Deň Zeme – V piatok 22. apríla 2022 bol výnimočný deň. Školské 

lavice sme vymenili za školský dvor a priestory v meste a 

skrášľovali sme. Žiaci prvého stupňa pod vedením svojich triednych 

učiteliek pracovali v areáli školy na jeho skrášľovaní - vyhrabávali 

trávu, sadili a polievali kvety, zbierali polámané konáre zo stromov.  

 Žiaci 5. a 6. ročníka upratovali okolie materskej školy na 

Obchodnej ulici v Sečovciach, siedmaci a ôsmaci zase pomáhali pri 

upratovaní Kochanovskej ulice.

 

Deviataci pod vedením pána učiteľa Siksu montovali vyvýšené 

záhony.  
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Všetkým to išlo od ruky a tento deň si všetci žiaci poriadne užili a 

niektorí sa aj niečo naučili. 😊 

 

❖ Online hodina anglického jazyka s lektormi  

Anglické jazykové centrum The Bridge so sídlom v Bratislave 

v spolupráci s našou školou ponúklo žiakom siedmeho 

až deviateho ročníka ukážkové konverzačné on-line 

hodiny s britskými  lektorkami Giadou a Emmou.  Žiaci si na 

hodine mohli vyskúšať svoje komunikačné schopnosti a zvládli to 

výborne. Lektorky boli nadšené. Žiaci našu školu reprezentovali 

vo veľmi dobrom svetle a ukázali, že sú na takéto výzvy 

pripravení.           (Spracovala p. učiteľka Dziváková) 

 

Vzdelávanie učiteľov 
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V našej škole sa nevzdelávajú len žiai, ale aj učitelia. Pretože je 

stále sa čo učiť, škola sa zapojila do LEAF učiteľského programu, 

ktorého cieľom je rozvíjať a posilňovať učiteľov, aby našli spôsob ako 

učiť inovatívne, aj to, aby sme rástli ako tím.  

 Tohto vzdelávania sme sa zúčastnili vo februári, počas 

dvojdňového pobytu v hoteli Lomy v okrese Trenčín.  

  

Učili 

sme sa 

počúvať 

sa, riešiť 

problémy a posúvať sa v kvalite vzdelávania ďalej. Pretože:  

 

„Vzdelávanie je pasom do budúcnosti, pretože zajtra patrí tým, 

ktorí sa naň dnes pripravujú.“ (Malcolm X) 

    (Spracovala p. uč. Ujhelyiová) 

 

Výsledky súťaží a olympiád 

 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

Okresné kolo  

1. miesto: Daniela Vasilková, VI. C 
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2. miesto: Timea Pristášová, V. C 

Krajské kolo  

3. miesto: Daniela Vasilková, VI. C 

 

Čo vieš  o hviezdach? 

Okresné kolo 

2. miesto: Daniela Vasilková, VI. C 

3. miesto:   Branislav Soták, VI.C 

2. miesto: Emma Kičinková, VIII. B 

Krajské kolo 

2. miesto: Daniela Vasilková, VI. C 

Olympiáda z dejepisu – okresné kolo, kat. F – T. M. Tomášová – 2. 

miesto 

Olympiáda z geografie – okresné kolo  

1. miesto – N. Dankaninová – V. C 

2. miesto – M. Dobošová – V. A 

 

Športové súťaže 

Turnaj mini handball „Zemplín cup 2022“ 

• dievčatá   - 2. miesto 

• chlapci – 1. miesto 

Turnaj v basketbale žiakov ZŠ o pohár riaditeľa CVČ Trebišov 

• 2. miesto 

Turnaj mini handball pod záštitou klubu Iuventa Michalovce 

• dievčatá sa umiestnili na 2. mieste 

 (Spracovala Nela Antolíková)
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