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... osobitné poďakovanie patrí žiakom 8.A  za ich aktivitu na hodinách Tvorivého písania,            

ktorí sa veľkým dielom pričinili o vznik tohto čísla.. ;),  

AVŠAK –  

veľmi úspešne im na päty šliapu žiaci 6.A :) 

Ďakujem. mp 



 

 

 

 

... začíname ľúbostnou poéziou v 8.A ...  

..nemôžem bez neho žiť .. 

Keď som ho prvýkrát videla, 

Láska na prvý pohľad to bola, 

Aj keď – musím povedať, pred ním  

boli mnohí iní. 

 

Keď videla som ho, 

Vedela som, že nebude už iný, 

V obchode spoznala som ťa, 

Dosť peňazí dala som za teba. 

 

Dodnes ťa mám, 

A neomrzel si ma, 

Bez teba je môj život nudný, 

A s tebou zas radostný. 

 

Si ako droga, ktorá mi ovláda myseľ, 

Ráno do školy ako mŕtvola chodím 

Lebo celú noc s tebou som, 

Pre teba, mobil môj. 

      

Jenni Makulová, VIII.A 

 

 

 

 

 

 

 

Liek na choroby 
Liek na choroby,  

Aj keď ma srdce bolí,  

Vážne to pomáha,  

Vec, ktorá neopustí ma,  

Aj keď som myšlienkami preč, 

Či dážď či sneh, 

Alebo slnko, ktoré hreje hneď, 

Guľatá vec, ktorá mi zlé myšlienky zje, 

Zlé veci v tomto mojom svete sa stratia 

hneď, 

Keď si pomyslím, že si zahrať chcem, 

Jediná chvíľa,  

Keď sa s priateľmi rozprávať smiem, 

Či smiať sa alebo hádať,  

Aj tak si na konci budeme ruky podávať, 

Žiadne odlišovanie osobnosti! 

Len zápas ľudskosti,  

Tá najlepšia vec, ktorú mohli ľudia na tento 

priniesť, 

Pozor!!! 

Nie je to hriech,  

Len vec, ktorú si užiť smieš! 

   Martin Fenyes, VIII.A 

 



Psia duša 
Aj keď ťa nik neosloví,  

a svet ťa už nemá rád, 

môžeš veriť svojmu psovi, 

že je dobrý kamarát. 

 

Hoc ťa každé ráno labkami poznačí, 

pohľad do jeho očí ťa od kriku odradí. 

keď domov prichádzam, 

ihneď ku mne letí, 

o nohy sa obtiera, 

a ešte aj oblíže ruku, 

čo ho predtým udrela. 

 

Ani tuhý mráz jeho lásku nezmrazí, 

každý deň ti o nej dáva dôkazy  

a nadovšetko si ťa cení, 

lebo jeho pán si navždy. 

Prečo teda slzy skrývať, 

keď nám navždy odchádza 

bytosť vďačná, trpezlivá, 

ktorá nikdy nezrádza?! 

   Marek Sinčák, VIII.A 

 

 

Som básnik ... 
Som básnik 

ale 

Dnes píš ty  

Budem papierik pre tvoje sonety 

Pre Báseň bozkov 

Skladanie do riadkov 

Si ma asi podmaní 

No rád ich čítam 

Pri nich precitnem  

I strácam dych 

Tak tvor nehou 

Texty  

I celé knihy kľudne. 

    Maroš Dančo, VIII.A 



 
Exkurzia do hvezdárne v Michalovciach 
      Na návštevu hvezdárne v Michalovciach sme sa tešili. 

Počas hodín prírodovedy sme sa v tematickom celku 

Vesmír oboznamovali so základnými informáciami. 

      Naša návšteva hvezdárne pozostávala z dvoch častí. 

Prvú časť sme absolvovali v prednáškovej miestnosti. 

Usadili sme sa v pohodlných kreslách a pozreli sme si 

pripravené prezentácie, videá a  animácie.  Aj napriek 

našim dobrým znalostiam o vesmíre, dozvedeli sme sa 

množstvo nových poznatkov.  Po skončení prvej 

teoretickej časti sme sa presunuli do kupoly s obrovským 

ďalekohľadom určeným na pozorovanie slnka. Naša pani sprievodkyňa nám 

kupolu  otvorila a ukázala nám, ako sa otáča celá strecha. Bol to naozaj nový 

zážitok. 

Počasie síce nebolo ideálne na pozorovanie slnka, no predsa len sme mohli aspoň 

čiastočne pozorovať jeho činnosť. 

     Po skončení exkurzie sme si zvonku pozreli kaplnku sv. Antona Paduánskeho 

na Hrádku a Ústredný vojenský cintorín vojakov Červenej armády z druhej 

svetovej vojny. V Michalovciach sme sa pohybovali peši, a tak sme si cestou do 

mesta pozreli aj futbalový štadión, ktorý je snom nejedného nášho spolužiaka. 

     Tento deň bol bohatý na nové poznatky a vedomosti. Ukončili sme ho 

občerstvením a niektorí aj nákupom darčekov pre seba i svojich blízkych v OC 

Zemplín. Spoločná pizza nesmela chýbať! 

     Plní príjemných zážitkov sme vrátili sa domov. Ďakujeme  za krásny deň plný 

zážitkov. Tešíme sa na ďalšie exkurzie.                        Mgr.Z.Gnipová 

 
 
 
 
 
 
 
 

... ako na frazeologizmy zo „života“ šiestačok ... :) 

 keď wifi nemáš, tak umieraš  

 keď si mobil rozbiješ, druhý nedostaneš 

 keď veľa mejkapu použiješ, ako strašok vyzeráš 

 keď zlú známku dostávaš, výprask doma máš 

 keď prestávka príde, hneď krik na chodbe nastane 

 keď hlavu neumývaš, hneď aj vši máš  Karin, Iveta  

 keď Lianka šatuje, aj hlavu si raz si zabudne 

 na Lianku sneh sa rozpadá  

 na Emmku vysvedčenie sa rozdáva – na Emmku odmeny dávajú  

 keď do školy nechodíš, sám sebe škodíš 

 na Veľkú noc chlapci oblievajú dosť 

 keď na mobile si, učiteľka zakričí 

 keď pletky robíš, na nos si nedovidíš –  

 keď dostaneš šoky, zotavenie ti trvá roky 

 keď po schodoch rýchlo ideš, hubu si rozbiješ 

Emmka, Lianka 



OBVODOVÉ KOLO V STOLNOM TENISE  

7.novembra bola naša škola hostiteľom družstiev v stolnom tenise v rámci obvodového kola. 

Turnaja sa zúčastnili základné školy Trhovíšť, Veľkých Kapušian a domácich Malčíc. Počas celého turnaja si 

suverénnym spôsobom počínali žiaci z Veľkých Kapušian, ktorí ako víťaz postúpili do okresného kola. V boji 

o druhé miesto si zmerali sily žiaci domácej školy z Malčíc a žiaci neďalekých Trhovíšť. Vo veľmi 

vyrovnanom zápase zvíťazili domáci v pomere 4:3 a obsadili tak konečné druhé miesto. To síce nezaručuje 

postup, ale morálne posúva žiakov našej školy o stupienok vyššie.                                    Mgr.R.Kačala 

 
 
 

Správna voľba povolania 
     27. 11. 2019 sa v telocvični GPH v Michalovciach 

uskutočnila prezentácia 15 stredných škôl v pôsobnosti KSK - 

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA. Už názov napovedá, aké 

dôležité rozhodnutie čaká našich deviatakov. Žiaci sa tam 

dozvedeli veľa dôležitých informácií o možnostiach štúdia na 

školách, o novovzniknutých odboroch a duálnom vzdelávaní. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
...ôsmaci  v exotike.. ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karate je moje najlepšie hobby 

Zložím ťa aj bez jednej nohy 

Všetci ma oslovujú madam 

Predsa ja na hubu nepadám 

Naučila som sa dobre jidiš 

A pri tom vypila liter budiš 

Kým som došla do najlepšieho finále 

Dostala som hrozné penále 

Milá pani z kurzu karate 

Pozvala ma na laté 

Predtým ma obvinili z krádeže kiwi 

Ale však ja mám nato pekné alibi 

Musela som sa však vrátiť do Sidney 

Ťažko sa mi šlo domov v kanoe 

No musela som sa vzdať i karate. 

 

Sandra 

Mama mi kúpila neglížé, 

povedala „dieťa moje, spíže“, 

bude sa ti snívať filé, 

k tomu bude dobré pyré. 

Ušijem ti župan z froté, 

potom si dáš aj dobré soté. 

Naučíš sa karate, 

možno nebudeš už mať akné, 

je to trochu extra, 

ale si ako tvoja sestra. 

Chcela sa presťahovať do Peru, 

ale nepriznala si prehnru. 

Cestou do Watherloo, 

pustila si v aute stereo. 

Spoznala krásnu lady, 

s nóbl domom a trochu crazy. 

 

    Jenni Mama dnes piekla chrumkavé filé, 

Urobila k nemu zemiakové pyré. 

Musím priznať, že jej soté, 

Chutí skoro ako froté. 

Aj keď sa v kuchyni cíti ako lady, 

Jej jedlá sú, žiaľ, šmejdy. 

Varenie je jej hobby, 

Navarí aj z vody. 

Prima menu naplánuje, 

Ihneď pene pripravuje. 

Pri práci jej stereo vyhráva „bodro!“, 

V chladničke chladí sa výborne 

bordo. 

Príprava obeda speje do finále, 

Všetci sa tešíme, že si pochutnáme. 

Zákusok s dobrou plnkou z kiwi, 

Urobí so mnou skoro divy. 

 

Marek 

 

Bol raz jeden Samo, 

ktorý nosil pekné žabo. 

Býval v meste Peru,  

ale hudák to bol riadny veru! 

Na prázdniny odcestoval do Sydney, 

a dal si tam drahé whiskey, 

jeho jedlo bolo kuracie soté, 

a neobľuboval froté. 

Vedel hrať na ukulele, 

rád si pochutnal na sladkom želé. 

Pracoval v zoo, 

a svojho kolegu volal „bro“,  

za ženu mal ozaj peknú lady, 

 volal ju „moja baby“. 

Presťahoval sa do Waterloo, 

no zabudol si obľúbené stereo. 

 

Samko 

Muž si objednal filé. 
Žena mu však priniesla karé. 
Ich syn bol v Peru. 
Jak prišiel domov si „oddýchnul.“ 
Ich príbuzný atašé, 
priniesol im kyslé dražé. 
Jeho žena je vicemiss, 
ale pritom má veľký pysk. 
Mali syna menom Marek, 
ktorého šaty páchli „jak párek“. 
Marek vedel cvičiť karate, 
ale vedel aj niečo extra. 
Celá rodina išla na prázdniny do 
Sydney, 
no nevedeli, že ostanú v kríži. 
 
Martin Joshua 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nenič si zdravie 

Tvoje srdce nevládze 

Silno krváca 

Pavlína, 5.B 

 

Chráňme si zdravie 

Pred drogou bo ťa zničí 

Aj tvoju dušu 

Denis, 5.B 

 

HAIKU 



VIANOČNÁ BURZA 2019 
Už niekoľko rokov v predvianočnom období pripravujú pedagógovia pre žiakov vianočnú 

burzu. Počas nej si žiaci môžu zakúpiť darčeky pre svojich blízkych. Peniaze získané z predaja 

výrobkov sú využité v prospech žiakov. Či už na zakúpenie kníh do školskej knižnice alebo na 

zakúpenie školských pomôcok a často aj na pokrytie nákladov pri školských aktivitách.  Peniaze sú 

využité výlučne v prospech žiakov.  Výrobky do burzy pripravujú vyučujúci buď so žiakmi, 

ale  prevažne ich pripravujú vo svojom voľnom čase pedagógovia  sami. V predvianočnom čase je 

tej práce požehnane, a tak by sme touto cestou chceli všetkým, ktorí prispeli do tohtoročnej burzy 

poďakovať. Spoločne sme získali peknú sumu 
126 eur. 

Poďakovať sa chceme aj chlapcom, Imkovi Makulovi z 8.A a Marekovi Dančovi z 9.A za 

pomoc pri predaji. Išlo im to veľmi šikovne a hlavne s prehľadom a pokojom.  
 

Všetkým Vám prajeme požehnané a pokojné Vianoce. Z.G,  M.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... pokračujeme v 6.A a v 8.B ... SAMOHLÁSKOVANIE 

 Adam mal rád brata Alana. Kde je jej Elen? Oko bolo von. (Števka B.) 

 Adam mal vak na psa. Otto bol okolo domov. Ricky chytil ryby. Už sú 

tu! (Emka S.) 

 Ach, taká malá jama. Ešte je zelené! Bystrý býk bil byľ. (Dávid H.) 

 Kde je ten zeler? Ihly pichli Ív. Jim pil džin. Anna má rada Adama. (Peťko T.) 

 Malá Klára našla raka. Pes Rex je večer v lese. Robo bol pod stolom. My šili, 

iní whisky pili. Vnuk „bul“ u Rumunsku. (Lianka K.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➢ Maja mala rada kamaráta Sama. (Peter) 

➢ Tá naša malá Danka hrávala sa sama, a aj Janka sa tam pridávala. 

(Vanesa) 

➢ Pól bol s Ottom ....  (Jadranka)  

➢ Naša malá Aďka sa ma bála. (Andrea) 

➢ Samanta sa bála blata. (Martin)  

➢ Sára sa hádala sama. (Sára) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


