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REDAKČNÁ RADA „RR“

(Jojo) Jessica Lilly Kažimírová
Ahoj, volám sa Jessica Lilly Kažimírová. Mám 9 rokov. Vo voľnom čase
tancujem HIP-HOP a čítam. Chodila som na krasokorčuľovanie 5 rokov. Moja
prezývka na krúžku je Jojo (Džodžo). Som štvrtáčka a mám psa Čivavu, volá sa
Leeloo (Lilu). Môj obľúbený predmet je výtvarná a milujem psov. 

Julka alias Jojo
Ahoj, volám sa Júlia Móderová a moja prezývka je Jojo. Mám 10 rokov
a chodím do štvrtej triedy. Nemám rada matematiku, ale mám rada slovenský
jazyk. Doma mám kocúra menom Feši. Z celého srdca ho ľúbim. Mám rada
zvieratá, vlka a mačku. Rada športujem a kreslím. Chodím na HIP – HOP (1
rok) a na klavír (4 roky).Veľmi rada čítam. Rubiková kocka je môj kamarát. : )

Emmka
Čau. Volám sa Emmka a mám 11 rokov, chodím do 6.C. Mám veľmi rada kone,
šteniatka, mačiatka a bojím sa pavúkov. Veľa času strávim nad knihami
a Minecraftom. Doma mám psa Nelku a mačičku Micku. : P
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Katka
Ahoj, volám sa Katka a mam 10 rokov, chodím do 5.A a mojou obľúbenou
aktivitou je kanoistika, balet, tvorenie a objavovanie. Veľa času trávim
háčkovaním a rada vymýšľam a zabávam sa hraním hier s mojím bratom. Mám
1sestru a 3 bratov. :}
Terka
Chodím do štvrtého ročníka a mám rada telesnú výchovu, najradšej vybíjanú.
Mimo školy sa venujem hre na klavír, už niekoľko rokov. Keď vyrastiem,
chcela by som pracovať pre psí útulok, takže ste istotne pochopili, že mám rada
psov.
Lenka alias L.A
Mám 12 rokov a rada tancujem HIP -HOP. V škole mám rada hodiny
slovenského jazyka aj literatúry. Ako typický tínedžer vo svojom voľnom čase
pozerám telku a len tak si robím pohodičku.

Ema
Chodím do siedmej triedy, a môj naj predmety na škole je dejepis a chémia.
Mojim nepriateľom je matematika. Moje hobby je plávanie, ktorému sa venujem
2 roky. So svojou rodinou rada cestujem a objavujem nové a zaujímavé miesta
sveta.  Rada kreslím vo svojom voľnom čase.

Zojka
Mám 11 rokov a chodím do šiestej triedy. Moje obľúbené predmety sú
matematika a výtvarná, lebo rada kreslím. Vo voľnom čase chodím na divadelný
krúžok v Košiciach. Mojím obľúbeným zvieratkom je škrečok.

Nelka alias Niki
Mám 10 rokov a mám veľmi rada zvieratá, hlavne kone a psov. Taktiež rada
tancujem HIP –HIP v klube D.S Studio Košice. Vo voľnom čase rada kreslím,
a myslím si, že mi to aj celkom ide. Môj obľúbený predmet je anglický jazyk.
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Tarka alias Tinky
Chodím do štvrtého ročníka a mojimi obľúbenými zvieratkami sú kone
a tulene. Na škole mám rada matematiku a myslím si, že mi ide. Najradšej
kreslím rozprávkové bytosti. Som veľmi vyťažená, lebo každý deň po škole
mám nejaký krúžok: basketbalový, chodím na klavír (3 roky) a aj časopis na
škole.

Nový pedagogický zbor na ZŠ PA
Interview s p. uč. Parimuchová
1. Prečo ste si vybrali tieto predmety na učenie?
Vždy ma zaujímalo čo všetko sa deje na našej Zemi, ako aj spoznávanie nových
krajín, preto som si vybrala geografiu. A
nemčina ma zaujala už a na základnej škole,
kedy som rada pozerala nemecké televízne
programy.
2. Prečo ste prišli učiť na túto školu?
Počula som, že sú tu výborní žiaci, ktorých
učia super učitelia. :)
3. Páči sa vám na tejto škole?
Veľmi.
4. Odkiaľ pochádzate?
Z obce Stakčín (okres Snina).
5. Boli ste niekedy v Nemecku?
Áno, v Berlíne, no častejšie som navštevovala susedné Rakúsko.
6. Je pravda, že sa nemecký jazyk podobá anglickému?
Nemecký a anglický jazyk majú spoločný pôvod, takže veľa slov majú
podobných.
7. Keďže učíte geografiu, chceli by ste letieť do vesmíru?
Všetko čo sa týka Vesmíru ma veľmi zaujíma. No letieť tam by som asi
prenechala niekomu viac skúsenému a odvážnejšiemu.
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8. Chceli ste byť od mala učiteľkou?
Áno, už ako malá som učila mladšieho brata čítať. Neskôr na základnej škole
som chcela byť učiteľkou dejepisu a biológie.
Petra

Interview s p. uč. Popaďákovou
1.

Prečo ste si vybrali tieto predmety na učenie?

Ako malé dievča som chcela byť najskôr právničkou, ale zistila som, že uplatniť
sa aby bolo veľmi náročné . Biológia ma bavila odmalička, dozviete sa v nej
veľa zaujímavých vecí. Mám veľmi rada prírodu, hlavne na jar, keď všetko
kvitne. Na strednej škole sme mali výbornú učiteľku biológie a myslím si, že
učiteľ má dosť veľký vplyv na to, akú školu si vyberiete. No a čo sa týka
hudobnej výchovy spev a tanec ma bavil od malička. Navštevovala som rôzne
spevácke zbory, ľudové súbory a tanečné krúžky, kde bola hudba tam som bola
aj ja.
2.

Prečo ste prišli učiť na túto školu?

Keďže v názve školy sa nachádza slovo ,,ANGEL“ predpokladala som, že
budem učiť samých anjelov.
3.
Máte rada hudobné umenie ( spev, hudba, hudobné nástroje), ktoré
naj?
Samozrejme, že mám rada hudbu, preto som sa ju aj rozhodla študovať. Veľký
vplyv na môj výber mala aj ZUŠ, ktorú som navštevovala 12 rokov. Učila som
sa na klavíri s čím som ďalej pokračovala na vysokej škole. Inak sa mi celkom
páči aj gitara a husle, ale bohužiaľ tieto nástroje neovládam.
4.

Zaujímajú Vás viac rastliny alebo živočíchy?

Aj keď skúšala z botaniky bola pre mňa oveľa ťažšia ako zo zoológie, musím
povedať, že rastliny ma zaujali viac ako živočíchy. Dôkazom toho sú aj moje
časté prechádzky v našom parku na dedine s mojimi sestrami, kde si občas
urobíme piknik pri rybníku.
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Keď ste bola mala chodili ste na nejakú umeleckú školu?

Ako som už spomínala, dvanásť rokov som navštevovala ZUŠ v Sečovciach.
Začiatky boli veľmi ťažké. Boli aj také situácie, keď som to už skoro vzdala, ale
rodičia ma prehovorili, za čo som veľmi vďačná. Na toto obdobie mám veľmi
pekné spomienky a stále sa rada zasmejem spolu so sestrou a kamoškou, ktoré ju
navštevovali spolu so mnou.

6.

Chceli ste byť od mala učiteľkou?

Dá sa povedať, že áno. Najskôr som chcela byť učiteľkou v materskej škole,
absolvovala som Strednú pedagogickú školu v Trebišove. Avšak až po
absolvovaní Pedagogickej fakulty v Ružomberku som svoju orientáciu
nasmerovala na prípravu budúcich učiteľov. Najskôr preto, že som mala veľmi
dobrých učiteľov, úžasné vzory. Neskôr pre zmysluplnosť tejto práce, ktorá je
neskutočne tvorivá, obohacujúca a plná výziev.

Petra
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iKid

Čo je to iKid?
Celoslovenský súťažný projekt zameraný na podporu nových mladých podnikateľov. Zameriava sa na
budovanie podnikateľských zručností zábavnou formou, podporuje kreativitu detí na základných
školách vo veku 10 – 14 rokov.
Viete kto vyhral?
Jednoznačne žiaci pani učiteľky Moniky Haščakovej zo IV.V.
Ako vyhrali?
Vynálezom čističa psích labiek washDog.
A čo vyhrali?
Cestu do Dublinu ako hlavnú cenu a možnosť predstaviť svoj startup – washDog na pódiu počas gala
večera.
Naši už piataci (medzičasom žiaci prešli na druhý stupeň) si okrem iného užili perfektnú výhru aj vo
forme návštevy európskych centrál Facebook a Google, zdolali krásny zelený a veterný kopec v
dedinke Myshall a túlali sa nádhernými záhradami a zákutiami hradu Kilkenny. Výhru si užili v
spoločnosti českého výherného tímu iCharge, ešte raz prezentovali svoje vynálezy, našli si nových
skvelých kamošov a nezostáva im už iné ako povedať posledné obrovské ĎAKUJEM zakladateľovi
súťaže Kennethovi Ryanovi, spoločnosti KPMG, našej škole, mentorovi Stanleymu, starostlivej Karin
Stankayovej a všetkým, ktorí im umožnili zažiť tie úžasné veci, ktoré im táto súťaž ponúkla.

RR
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My sme sa tu
dneska stretli
pre tento
super deň .
Aby sme si
zabehali .
Robíme to pre
seba .
Aby sme si
dokázali že to
dáme.
To nás drží pri
tom behu.
Ó stále nás to
baví.
Nemôžeme bez toho žiť.
Niki
M-y bežíme každý rok.
A-to iba pre radosť.
R-az či dva krát sme ho vynechali.
T-en Maratón pekný je.
Ó- to zážitok pekný je.
N-kto nám v tom nezabráni.
Tinky 

Maratón mám strašne rada,
je na ňom veľká sranda.
Behajú sa tam dlhé trasy,
všetci sú tam kvety krásy.
Pritom im hrá muzika,
všetkých k cieľu láka.
PEŤKA B-)
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Projekt Číta celá rodina

21. októbra 2016 sa uskutočnilo stretnutie ôsmakov a deviatakov so
spisovateľom a glosátorom Dadom Nagyom z Bratislavy. Vyštudovaný učiteľ
a v súčasnosti rozhlasový moderátor sa nám priznal, že bol v detstve veľkým
milovníkom sobotňajších popoludňajších rozhlasových hier, a že v škole ho zo
všetkého najviac bavilo - čítať si doma knihy... Názorne žiakom ukázal, ako
nenápadne "šlohnúť" knihy na knižných burzách v zahraničí a potom sa rozhovoril, že čítať sa dá ozaj
všetko. Dokonca aj knihy, ktoré nemajú žiadny zmysel...

Dramatizované čítanie s Ľ. Hrdinákovou a N. Mazanovou.

Aj starí rodičia prišli svojim vnukom a vnučkám.

Čítanie patronátnych tried, malí sa tešili na veľkých.

Burza kníh v školskej telocvični.
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COSMOS DISCOVERY WORLD EXHIBITION

Dňa 14. 10. 2016 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na najväčšej putovnej výstave o
kozmonautike na svete.
Videli reálne modely rakiet a raketoplánov, časť riadiaceho strediska v Hustone, originál
kozmickej lode Sojuz, rôzne dobové dokumenty, či osobné veci kozmonautov.
Cesta vlakom do Bratislavy bola tiež ohromným zážitkom.

HALLOWEEN SME OSLAVILI AJ MY V REDAKČNEJ RADE
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Žiaci II.D spolu s p. učiteľkou Katkou a
p. vychovávateľkou Majkou pripravili
príjemné posedenie s ďakovnými básňami,
kúzelníckymi vstupmi, tancom,
divadelným predstavením, piesňou a
malým darčekom ako spomienku na milé
stretnutie starými rodičmi. Nakoniec
všetci ochutnali z dobrôt, ktoré pripravili
mamičky našich šikovných Delfínikov.

Beseda s policajtkami v rámci projektu
Ministerstva vnútra Tvoja správna voľba
12. októbra 2016 sa žiaci V.C okrem základných informácií o škodlivosti alkoholu, cigariet a drog
dozvedeli aj formou zážitkov o nelegálnosti a škodlivosti zakázaných drog a látok. Vyskúšali si chôdzu
s okuliarmi napodobňujúcimi pocit opitosti, pohľad do skresľujúceho zrkadla, ktorý simuloval pocit
keď je človek pod vplyvom omamných látok. Policajtky deti poučili na čo dávať pozor na ihriskách.
Uvedomili si, že je dôležité sa správne rozhodnúť a povedať nie všetkému, čo škodí nášmu zdraviu.

V.C a p.uč. Plachá
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Projekt Erasmus – návšteva Holandska
Naša škola sa stala koordinátorom projektu Erasmusplus KA2 na nasledujúce 2 roky.
Prvá časť projektu spočívala v návšteve Holandska. Celý projekt sa nesie v duchu témy:
School can be fun.6. novembra 2016 pani učiteľky Evy Lazárová a Mozešová spolu s troma
deťmi Žužu Madarasovou, Marekom Košiarom a Zuzkou Timkaničovou odleteli z košického
letiska na celý jeden týždeň. Partnerská holandská škola bola v meste Bakeli.
Maskot FUNCIL
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Z našej
tvorby
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10 výhovoriek ako nedostať poznámku
1. Mamka mi povedala, že mi pôjde kúpiť pomôcku.
2. Ja si to dorobím neskôr.
3. Ja som nevedel nič o domácej úlohe.
4. Vy ste to nenapísali na tabuľu.
5. Môj otec povedal, že to nemám robiť.
6. Zabudol som si spomenúť.
7. Načo to robiť, keď som za to poznámku už dostal.
8. Nechcel som, aby na hodine bola nuda.
9. Chcel som počuť ako kričí pani učiteľka.
10. Treba vyvetrať pedagogický denník.
NIKI

10 dôvodov prečo nerobiť domáce úlohy
Žerie mi to čas.
2. Šetrím papier.
3. Šetrím mozgové bunky.
4. Naštvem učiteľku.
5. Využívam čas na lepšie veci.
6. Môžem byť s kamarátkami.
7. Život ma to naučí.
8. Ani rodičia si občas nerobili domácu úlohu.
9.
Lebo sa mi nechce.
10. Lebo sa musím učiť.
Tinky

1.
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Before the Flood
Pred potopou
Problematika globálneho otepľovania istotne patrí k najnaliehavejším problémom
dnešnej doby. Známy herec Leonardo di Caprio v spolupráci s režisérom Fisherom
Stevensonom nakrútili dokument, ktorý si naši deviataci mali možnosť vzhliadnuť na
hodinách etickej výchovy.
Dokument žiakom ponúkol pohľad do budúcnosti v prípade, že sa len nečinne budeme
prizerať tomu, ako naša Zem upadá. Ako si sami ničíme miesto kde žijeme a chceme
vychovávať ďalšie generácie. Koniec filmu vyzýva všetkých obyvateľov Zeme, aby prispeli
svojou mierou a podieľali sa na zmene, ktorá musí prísť. Hrozivé zistenie, že všetci vieme ako
škodíme našej planéte a hrôzostrašné obrázky, ktoré sú zverejnené vo filme komentovali aj
významné osobnosti ako Barak Obama, pápež František, Bill Clinton, Donald Trump. Všetky
tieto osobnosti prepožičali svoje tváre, aby zvýšili povedomie, urobili marketingový ťah ako
prinútiť ľudí sa viac zaoberať o danú problematiku.
IX.B,IX,C
Názory našich deviatakov:
Dokument bol zaujímavý. O problémoch globálneho otepľovania sa hovorí veľa,
počujeme o nich v škole, v televízií ale aj doma. Osobne som sa nikdy sama seba nespýtala, či
robím ja alebo moje okolie dosť pre to, aby som zachovala našu planétu. A má to vôbec
zmysel, keď sa do záchrany nedáme všetci? Odporúčam si dokument pozrieť, považujem ho za
poučný.
Kika,IX.C
Tento dokumentárny film nebol ako bežné vzdelávacie filmy. Slávnymi osobnosťami
bol dokument oživený. Otvorene kritizoval podnikanie v niektorých štátoch ako palmové
plantáže v Indonézii. Di Caprio vystupuje vo filme ako detektív, ktorý skúma negatívne zmeny,
čo ich spôsobuje a ponúka na nich riešenia. Vedeli ste, že najviac CO2 vo vzduchu v Amerike
spôsobuje chov hovädzieho dobytka?
Šimon,IX.C
Problém pitnej vody a hladomor. Toto ma na filme najviac zaujalo. Problém nie je len
v nedostatku pitnej vody, ale aj vo zvýšenej koncentrácii dusičnanov v podzemných vodách.
Tie majú jednak nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale i na zdravie človeka. Čo bude
ľudstvo piť, keď sa zdroje pitnej vody vyčerpajú? Trápi to niekoho?
Ninka, IX.C
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Deň
otvorených
dverí
(DOD)
Deň, kedy je škola otvorená pre každého budúceho prváčika v sprievode svojich rodičov. Čas, ktorý
síce v danej chvíli prebieha neuveriteľne rýchlo, ale tieto chvíle zostanú v mysliach detí a ich rodičov.
Premiérové podujatie DOD sa konalo 27.1.2017 v popoludňajších hodinách. Pestré, farebné,
pútavé či zábavné... Rozprávkové hľadanie pokladov. Cestou pátrania naši učitelia vtiahli
predškolákov do rozprávkového sveta, kde si spolu zahrali pexeso, vystrihovačky či rôzne
skladačky. Deti s pomocou učiteľov ukázali svoje schopnosti aj na interaktívnych tabuliach.
Hravou formou spoznali prostredie školy, zoznámili sa s učebňami, triedami, telocvičnou či
jedálňou, ktorými ich sprevádzali naši žiaci z druhého stupňa.
Naši učitelia ich kúzelným spôsobom vtiahli do atmosféry školy, ktorej súčasťou sa môžu
oficiálne stať 7. a 8. apríla 2017 počas zápisu do prvého ročníka. Veríme, že viac ako 70
detí, ktoré sa zúčastnili DOD sa správne rozhodne v tento náš deň.
Tešíme sa na Vás!!!
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1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)

Existuje ryba so zubami ako človek ?
Áno
Nie
Aká je najvyššia veža v Košiciach ?
Dóm sv. Alžbety
Urbanová veža
Vyhliadková veža
Boli pred 30 000 rokmi väčšie zvieratá ako dnes ?
Áno
Nie
Koľko rokov žil najdlhšie žijúci žralok ?
500
400
198
Existuje zviera s menom Okapia ?
Áno
Nie

Opýtali sme sa 17 žiakov z prvého stupňa. A dopracovali sme sa nasledovným výsledkom:
Otázka číslo 1 – 14 správnych odpovedí,
Otázka číslo 2 – 3 správne odpovede
Otázka číslo 3-13 správne odpovede
Otázka číslo 4- 7 správnych odpovedí
Otázka číslo 5 – 16 správnych odpovedí

Najťažšia otázka bola otázka číslo 2. Aká je najväčšia veža v Košiciach ?
Najľahšia otázka bola otázka číslo 5 . Existuje zviera s menom Okapia ?

Esťa, Tarka a Julka

Správne odpovede kvízu:1-A, 2- A, 3- A, 4- B, 5- A
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Sviatok sv. Valentína
Pošty sú už zaplnené listami
Od zasnených ľudí, ktorí sa hanbia stretnúť a
povedať im:
Si kúzlo môjho života...
Tým chcem povedať, ľúbim ťa.
Pre teba by som sa roztrhal
Na úpätie hory by som vystúpal .
Môj život patrí tebe,
Len kvôli tebe žijem
Len kvôli tebe bdiem.
Až do konca môjho života,
Moja duša bude žiť pre teba.
A preto sa ten sviatok slávi,
Pre duše zamilovaných.
Katka

Opýtali sme sa našich žiakov, čo si myslia o láske.
1.

Akí chlapci/dievčatá u teba majú šancu a akí nie?

2.

Aké je najvhodnejšie miesto na prvé rande?

3.

Tvoja najobľúbenejšia pieseň o láske?

4.

Čo si myslíš o sviatku Valentín?

5.

Čo znamená, keď sa povie, že láska hory prenáša?

1. Chlapec by ma mal osloviť....v dobrom slova zmysle. Či už výzorom alebo správaním.
Mohol by byť aj pekný, mať trošku zmysel pre módu...to sa mi ráta  to, že sa chalani
o seba starajú. Múdrosť tiež nie je na zahodenie. V poslednom rade, by mal byť
úprimný a čestný.
2. Potešilo by ma ak by ma zobral na nejaké „magické miesto“...čiže do prírody.
3. Adel – Skyfall
4. Valentín je pekný sviatok počas ktorého, si pripomíname lásku, aj keď lásku by sme si
mali pripomínať každý deň.
5. Urobiť pre milovaného všetko, aj to nemožné.
Ninka, IX.C
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1. Na dievčatá veľmi nie som a chlapci sa mi páčia pekní, vyšportovaní (najlepšie aj
s tehličkami) a lepšie finančne zabezpečení. Páči sa mi keď sú múdri a inteligentní, ale
nie príliš, lebo potom je s nimi ťažká komunikácia. BAD BOYS, to sa mi veľmi
páči...rebeli, ale vedia sa slušne správať k dievčatám. Slušní a čestní chlapci to je moja
priorita. Nepáči sa mi, keď sa chalani chvália, že všade boli a všetko videli.
2. Bola by som veľmi rada, ak by ma pozval napr. na večeru do lepšej reštaurácie, ale
dobre by bolo aj kino alebo prechádzka v prírode.
3. Mi amor – Vanessa Paradis
4. Je to pekná príležitosť kedy povedať niekomu, že ho máte radi...napr. aj rodine,
priateľom či rodičom.
5. Ak zažijeme „pravú lásku“ mali by sme byť schopní urobiť pre toho človeka čokoľvek
na svete.
6. No ... tak asi by mal byť pekný  ale hlavne ma asi osloví, ak to bude „láska na prvý
pohľad“. Toto sa nedá jednoznačne povedať, jednoducho ak to príde, tak to príde.
Napovie mi to intuícia.
Kika, IX.C

1. Mne sa páčia nevysoké, blondínky, ktoré sú vždy veselé, usmievavé, so zmyslom pre
humor. Zlatokopky nemusím, ale dievčatá, ktoré sa vedia prispôsobiť dnešnej dobe
a nefrflú. Šaty robia človeka, a tým by sa mali devy riadiť. Veľkosť topánok je dôležitá,
nemali by mať veľkosť 40 a vyššie, lebo topánky budú asi drahšie.  Chlpaté nohy
a tapeta na tvári nie je veľmi príťažlivá, mali by byť viac „nature“.
2. Malo by to byť romantické....napr. jeseň, mestský park, padajúce lístie alebo v zime,
krásna atmosféra sneženia. Neskôr obed alebo večera v dobrej reštaurácii.
3. Marika Gombitová – Vyznanie.
4. Myslím si, že je to niečo ako pripomenutie si lásky v uponáhľanej dobe, kedy berieme
svoje polovičky akosi samozrejme.
5. Táto metafora znamená, že jeden pre druhého urobí veľmi veľa, len aby spolu.
6. Svojou povahou, ale aj zovňajškom.
Simon,IX.C
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