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ponúkame až 6 hodín týždenne pod vedením anglicky hovoriaceho lektora
a slovenského učiteľa
program je vypracovaný v súlade so Školským vzdelávacím programom ZŠ vo
výuke používame princípy metódy CLIL – Content and Language Integrated
Learning- ide o učenie cudzieho jazyka prostredníctvom nejazykového
predmetu, ako je napr. výtvarná výchova, prírodoveda, vlastiveda...
výchovno-vzdelávací proces prispôsobujeme veku a vedomostnej úrovni
žiakov
žiaci sú v každodennom kontakte s cudzím jazykom – s anglicky hovoriacim
lektorom
získavajú prirodzenú výslovnosť a schopnosť rozumieť v cudzom jazyku
získavajú lepšiu schopnosť počúvať v cudzom jazyku
sú sebaistejší a sebavedomejší v každodennom používaní cudzieho jazyka
cudzí jazyk sa vyučuje hravou formou  
kladieme dôraz na individuálny prístup ku žiakom
vyučovacie hodiny so zahraničnými lektormi sú spoplatnené

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy, 
ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach otvára v školskom roku 2022/2023 

Kontakt: anglictina1zsmi@gmail.com, mobil: 0947 900 011
(kvôli prebiehajúcemu vyučovaniu sa Vám môžeme

venovať po 14,00 hod.)

rozšírené  vyučovanie anglického jazyka pre žiakov od 1.ročníka:

V PRÍPADE ZÁUJMU:
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FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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VÝVOZ  ŽÚMP
87

-0
00

8

PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

0911 150 447

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
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Oprava



MI22-08 strana- 2

spravodajstvo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

87
-0
00

7

OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž

62
-0
00

1
BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 400€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti

27. februára 1933  
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti

0907 895 864

REKLAMA
do novín................................

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

P
R
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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PLASTOVÉ OKNÁ
VSTAVANÉ SKRINE
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
BENÁTSKE FARBY -  OMIETKY
KAMENNÉ KOBERCE

0917 062 447
0907 572 001

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

28. februára 1914  
začala sa prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, 
čím sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

Výročia a udalosti 1. marca 1953  
Josif Vissarionovič Stalin utrpel mozgovú porážku, na následky 
ktorej o štyri dni zomrel.

Výročia a udalosti
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova: eternitových

plechových   
plochých        

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

ý
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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Michalovce, Močarany, Topoľany, 
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce, 
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Kloko-
čov, Krásnovce, Kusín, Lastomír, 
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce, 
Rakovec nad Ondavou, Sliepkov-
ce, Strážske, Trhovište, Trnava pri 
Laborci, Zemplínska Široká, Sob-
rance, Trebišov, Cejkov, Hriadky, 
Zemplínske Hradište 

nepárny týždeň: 
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce 
nad Laborcom, Staré, Veľké Ka-
pušany, Veľké Kapušany, Vinné, 
Zalužice, Závadka, Sobrance, 
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský 
Chlmec 

michalovsko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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PRÁCA
V HOLANDSKU

MONTÉR – MONTÁŽ MINIBAGROV
PRACOVNÉ PONUKY:

Technické znalosti nutné, prax je výhodou,
komunikatívna angličtina je vítaná

SERVISNÝ TECHNIK MINIBAGROV
Ideálny kandidát je samostatný
skúsený montér/technik s praxou,
komunikatívna angličtina je vítaná

POMOCNÝ PRACOVNÍK V CESTNEJ
INFRAŠTRUKTÚRE/GROUND WORKER

Ideálny kandidát je prakticko-technický typ, prax je vyhodou

RÔZNE SEZÓNNE ZBERY
OVOCIA (jahôd, malín, jablk, hrušiek)

Kontakt: +31 630 607 366
Jana van Doremaele (hovorí slovensky)
vandoremaele@vandoremaelepdh.nl
Facebook: Jana van Doremaele

Ubytovanie, preprava do práce,
zdravotné poistenie zabezpečené.

10,48 €/h
BRUTTO

14,32 €/h
BRUTTO

12,95 €/h
BRUTTO

12,95 €/h
BRUTTO

OBORÍN

Predáva Hydinu
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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