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Rozhovor s riaditeľkou našej školy     
V školskom roku 2014/2015 nastali v našej škole personálne zmeny. Novou 

riaditeľkou sa stala Mgr. Mária Exnerová a zástupcom školy Ing. Stanislav Rondzik. 

Zastavili sme pani riaditeľku a položili jej zopár otázok.                                      

 
Aké boli Vaše prvé pocity po zvolení do 
funkcie riaditeľky školy? 
Nepamätám sa presne, aké boli moje prvé 
pocity po zvolení. Uvedomila som si však, že 
odteraz preberám na seba zodpovednosť 
za školu, za všetkých žiakov v nej, za detí 
z MŠ, za učiteľov, ale aj ostatných 
zamestnancov školy. 
Máte nejaké plány alebo predsavzatia, 
čo by ste chceli zmeniť alebo 
zrealizovať? 
Naša škola je v nových, útulných 
priestoroch. Postupne ju modernizujeme, 
aby nám kvalitne slúžila na výchovu 
a vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu. 

Vzhľadom na to, že nám ešte chýba 
telocvičňa, robíme všetko preto, aby sme 
na ňu získali financie a čím skôr začali  jej 
stavbu.  
 Prajem si, aby sa naša škola stala v blízkej 
budúcnosti kvalitnou a vyhľadávanou 
školou, aby naši žiaci dosahovali čo 
najlepšie výsledky, aby sa im škola stala 
druhým domovom, kde budú radi tráviť 
svoj čas počas vyučovania aj mimo neho. 
Dúfam, že naša škola nebude iba miestom 
učenia, ale aj oddychu, zábavy a postupne 
sa stane centrom kultúrneho 
a spoločenského života obyvateľov Dlhej 
Lúky. 
V čom vidíte plusy cirkevnej školy? 
Cirkevné školy majú v našom štáte 
nezastupiteľné miesto. Je to preto, lebo 
okrem výchovy a vzdelávania ponúkajú 
niečo naviac, duchovnú formáciu detí 
a žiakov od útleho veku v duchu evanjelia, 
dobroty, vzájomnej pomoci a lásky 
k blížnemu. Cirkevné školy zasievajú do 
srdca žiakov semienko evanjelia, istý model 
života. Je však na každom žiakovi, či tou 
cestou evanjelia bude kráčať aj naďalej  
po skončení školy. My sa tomu budeme len 
tešiť. 

Ako by ste predstavili našu školu  
žiakom,    ktorí ju nepoznajú? 
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Naša škola je na prvý pohľad ako iné školy. 
Sú tu žiaci, učitelia, kuchárky, 
upratovačky..., ale aj dobrá rodinná 
atmosféra. Všetci sa poznáme po mene, 
vieme si navzájom pomáhať, jeden druhého 
vypočuť. Škola ponúka kvalitné vzdelanie 
už od materskej školy, množstvo krúžkov 
v popoludňajších hodinách, serióznych 
učiteľov, úžasné jedlo. V triedach nájdeme 
interaktívne tabule, v škole je Wi-Fi 
pripojenie na internet, zaujímavý program 
v školskom klube. V škole pôsobí ZUŠ sv. J. 
Bosca – tanečný a výtvarný odbor. Pri práci 
so žiakmi nezabúdame na kresťanskú 
formáciu a individuálny prístup k žiakom. 
Nájdete u nás príjemné, estetické 
prostredie a otvorené dvere pre každého, 
nielen pre žiakov z Dlhej Lúky, ale aj 
blízkeho okolia, našej farnosti. 

A čo vaše záľuby? Zostáva Vám ešte 
nejaký voľný čas? 
Je pravda, že popri povinnostiach mi čas na 
moje záľuby neostáva. Ak mám nejakú 
voľnú chvíľu, tak sa ju snažím stráviť spolu 
s mojou rodinou, s mojimi deťmi. 
Čo by ste zaželali školskému časopisu? 
Časopisu želám, aby vychádzal čo 
najdlhšie, aby si našiel mnohých 
priaznivcov, a to nielen medzi žiakmi 
v škole, ale aj v našich rodinách, našej 
farnosti.  
Prispievateľom, autorom a celému 
realizačnému tímu prajem veľa tvorivých 
nápadov a odhodlania, aby bol časopis 
prínosom pre nás všetkých. 

 Za rozhovor ďakujú Anna Jurčišinová 
a Tamara Soukupová, 6. ročník.

Rozhovor s novým zástupcom školy si budete môcť prečítať v ďalšom čísle 
časopisu.

Predstavujeme zamestnancov 
z projektu PRINED 

V školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojila do projektu Prined, čím sme 
získali do školy odborných zamestnancov a asistentov.  Žiakom ponúkame aj pestrú 
paletu krúžkov, počas ktorých si môžu pod dozorom vyučujúceho robiť aj domáce úlohy. 
Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie 
      v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre 
zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a 
ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.
V tomto čísle prinášame rozhovor s dvoma novými kolegyňami. 
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      Ako sa voláte? Zuzana Kočišová   

Odkiaľ pochádzate? Z Lascova 
Čo ste vyštudovali? Liečebnú pedagogiku. 
Tento odbor pomáha deťom rozvíjať sa 
tvorivými a hravými cestičkami.  Pomáha 
dieťaťu v tom v čom zaostáva a zároveň 
podporuje jeho dary a talenty. 
Baví Vás táto práca? Prečo? Áno, veľmi 
:).  Nemenila by som. Môžem v nej 
pomáhať deťom, vracať úsmevy na 
tváričky.  
Páči sa Vám v našej škole? Cítim sa tu 
dobre :). 

Za informácie ďakujú Timotej Homza 
a Tadeáš Čupeľa, 6. ročníka

Ako sa voláte?  Volám sa Marta Snaková.  
Odkiaľ pochádzate?  Pochádzam priamo z 
Bardejova. No, moja babka sa narodila a 
dlho aj žila tu v Dlhej Lúke.  
Čo ste vyštudovali?  Vyštudovala som 
jednoodborovú psychológiu na Filozofickej 
fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku.  
Baví Vás táto práca? Prečo?  Práca v 
škole ma baví, pretože je to prevažne 
práca s deťmi. Tie často vďaka svojej 
zvedavosti, spontánnosti či veselosti 
prinášajú do môjho života zaujímavé a 
milé podnety a dobrú náladu. Stále sa tak 
môžem naučiť niečo nové nielen o nich, ale 
aj o sebe. Dúfam, že im svojou prácou v 
tejto škole pomáham. Teší ma, keď môžem 
vidieť, ako deti napredujú.  
Páči sa Vám v našej škole?  Už z 
univerzity som zvyknutá skôr na menší 
kolektív rodinného typu, a práve ten mi 
táto škola pripomína. Tiež som sa tu 
stretla s milým prijatím v kolektíve, čo mi 
dosť pomohlo zvyknúť si na nové 
prostredie, takže na škole sa mi veľmi 
páči.   
Za rozhovor ďakujú Katarína Jagelková a 
Františka Pfeiferová, 6.ročníka

  



 

 

V prípade záujmu kontaktujte tieto
štvrtok od 14.00 do 15.00 hod

Stretnutia so zaujímavými ľuďmi
Stretnutie so spisovateľkou

Dňa 22.10.2014 sme sa vybrali do 
Okresnej knižnice Dávida Gutgesela
Bardejove. Boli sme tam v rámci súťaže 
Mladý literárny kritik a ilustrátor, no 
nútila nás aj zvedavosť, pretože nás 
čakalo stretnutie s Martou Hlušíkovou
slovenskou spisovateľkou.  

 Spisovateľka nám porozprávala o 
svojom živote, ale aj o svojich pocito
pri písaní literárnych diel. Dozvedeli sme 
sa, že najlepšie sa jej tvorí a
priamych prenosov futbalových zápasov 
v televízii. 
Pre tých, ktorí túto spisovateľku 
nepoznajú, ponúkame nasledujúce 
informácie. 
Marta Hlušíková sa narodila  v 
Leopoldove, detstvo a mladosť prežila v 
Trenčíne. Po maturite na Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne 
(1971) študovala na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave 
slovenský jazyk a latinčinu (1971
Pracovala ako redaktorka, v súčasn
pracuje ako stredoškolská učiteľka. Prvé 

Pápežské misijné diela
 

Ďalším zaujímavým človekom, 
s ktorým sme sa stretli, bol pán Štefan 
Kondis z Pápežských misijných diel 
v Košickej arcidiecéze. Bolo to 3
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prípade záujmu kontaktujte tieto kolegyne počas konzultačných hodín, a
od. 

 

tretnutia so zaujímavými ľuďmi
Stretnutie so spisovateľkou

Dňa 22.10.2014 sme sa vybrali do 
Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v 
Bardejove. Boli sme tam v rámci súťaže 
Mladý literárny kritik a ilustrátor, no 
nútila nás aj zvedavosť, pretože nás 

Martou Hlušíkovou, 

Spisovateľka nám porozprávala o 
svojom živote, ale aj o svojich pocitoch 

Dozvedeli sme 
sa, že najlepšie sa jej tvorí a píše počas 
priamych prenosov futbalových zápasov 

Pre tých, ktorí túto spisovateľku 
nepoznajú, ponúkame nasledujúce 

Marta Hlušíková sa narodila  v 
ove, detstvo a mladosť prežila v 

Trenčíne. Po maturite na Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne 
(1971) študovala na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave 
slovenský jazyk a latinčinu (1971-1976). 
Pracovala ako redaktorka, v súčasnosti 
pracuje ako stredoškolská učiteľka. Prvé 

publicistické skúsenosti zbierala v 
Trenčianskych novinách (1970
roku 1989  začala publikovať tvorbu pre 
deti (Zornička, Včielka. Slniečko, 
Mamatatajojo, Fifík, Adamko...) 
Spolupracuje so Slovenským r
v Bratislave (Obrázkové rozprávky, 
Dedova indiánska osada, Kde pavúky 
tkajú cukrovú vatu, vysielania pre 
predškolákov, poviedky pre dospelých).
 

Spracovala Viktória Švirková, 7.

 

ápežské misijné diela 
Ďalším zaujímavým človekom, 

bol pán Štefan 
ápežských misijných diel 

Košickej arcidiecéze. Bolo to 3.11.2014 

v našej škole. 
Pán  Štefan   Kondis nám rozprával o 
postihnutých miestach
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kolegyne počas konzultačných hodín, a to každý 

tretnutia so zaujímavými ľuďmi 
Stretnutie so spisovateľkou

publicistické skúsenosti zbierala v 
Trenčianskych novinách (1970-1972). Od 
roku 1989  začala publikovať tvorbu pre 
deti (Zornička, Včielka. Slniečko, 
Mamatatajojo, Fifík, Adamko...) 
Spolupracuje so Slovenským rozhlasom 

(Obrázkové rozprávky, 
Dedova indiánska osada, Kde pavúky 
tkajú cukrovú vatu, vysielania pre 
predškolákov, poviedky pre dospelých). 

pracovala Viktória Švirková, 7.ročník 

Pán  Štefan   Kondis nám rozprával o 
postihnutých miestach, napr. Afrike, 



 

 

kde panuje hlad, smäd, ľudia nemajú 
kde žiť, nemajú vzdelanie, nemajú 
kostol ako my, sú chorí, majú
smrteľné choroby (EBOLA, HIV, 
AIDS).  
Pápežské misijné diela sú  centrálnou 
organizáciou katolíckej  cirkvi, ktorá 
sa stará o rast a rozvoj celej mis
cirkvi. Ako im môžeme pomô
Duchovne – tým, že sa za nich 
pomodlíme, materiálne – 
prispejeme do zbierky, 
Vianoce Dobrá novina alebo
poštových známok. 
 

Stretnutie 

27. 11. 2014 sme sa stretli 
(súťažiaci súťaže Mladý literárny 
kritik a ilustrátor) s ďalšou zaujímavou 
osobou, akademickou maliarkou a 
ilustrátorkou, Annou Gajovou.
Narodila sa 6. februára 1964 v Prešove.
Venuje sa voľnej grafike, kresbe, maľbe a 
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smäd, ľudia nemajú 
kde žiť, nemajú vzdelanie, nemajú 

majú rôzne 
EBOLA, HIV, 

Pápežské misijné diela sú  centrálnou 
katolíckej  cirkvi, ktorá 

sa stará o rast a rozvoj celej misijnej 
im môžeme pomôcť??? 
tým, že sa za nich 

 tým, že 
 napr. cez 

alebo zbieraním  
  Patrícia Chmurovičová, 

tretnutie s akademickou maliarkou a 
ilustrátorkou

27. 11. 2014 sme sa stretli 
(súťažiaci súťaže Mladý literárny 
kritik a ilustrátor) s ďalšou zaujímavou 
osobou, akademickou maliarkou a 

Gajovou. 
Narodila sa 6. februára 1964 v Prešove. 

voľnej grafike, kresbe, maľbe a 

ilustrácii. Je členkou Spolku grafikov a 
predsedníčka výtvarného združenia KOPA.
Samostatne vystavovala na Slovensku, v 
Česku, Francúzsku a Nemecku. Zúčastnila 
sa mnohých kolektívnych výstav doma aj v 
zahraničí. Pôsobí v Prešove ako učiteľka 

ZUŠ.  
A čo nás zaujalo najviac? Pani Anna 
Gajová ilustrovala viacero školských 
učebníc. Presvedčte sa, či jej meno 
nenájdete aj vo Vašej učebnici.
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Patrícia Chmurovičová, 7.ročník 

akademickou maliarkou a 

ilustrácii. Je členkou Spolku grafikov a 
predsedníčka výtvarného združenia KOPA. 
Samostatne vystavovala na Slovensku, v 
Česku, Francúzsku a Nemecku. Zúčastnila 

h výstav doma aj v 
ešove ako učiteľka 

A čo nás zaujalo najviac? Pani Anna 
Gajová ilustrovala viacero školských 
učebníc. Presvedčte sa, či jej meno 
nenájdete aj vo Vašej učebnici. 
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Vlastná tvorba 

Október  - mesiac úcty k starším 
Starí rodičia 

 
Starí rodičia sú strašne fajn, 

keď ich vidím, cítim raj. 
Ctiť ich treba v každý čas, 

lebo oni si ctia nás. 
 

Máme my ich veľmi radi, 
            dobre, že sú medzi nami. 

Poradiť sa s nimi treba, 
keď nás v duši trápi bieda. 

 
Hoci sú už trochu starí, 

so všetkým si vedia rady. 
Prežili už toho veľa, 
kopu básní oni vedia. 

 
Život je len krátka chvíľa, 
daj im, Bože, zdravia veľa. 
Babička je skrátka skvelá, 

           kytička jej patrí vrelá. 
 

Pracovitý je náš dedko, 
na stavbe on zvládne všetko. 

Babka, dedko, krásny pár, 
pracovitá babka, pracovitý dedko. 

 
Terézia Banasová, 5. ročník (víťazka 
literárnej súťaže STARKÍ SÚ 
STUDNICOU MÚDROSTI, 1.miesto)

6. DECEMBER – Svätý Mikuláš 
Mikulášove nové sane 

 

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden 
svätý Mikuláš. Mal veľmi rád svoje rýchle 
sane, na ktorých sa každý deň vozil .  

V jeden decembrový deň sa mu celé 
rozsypali. Ešte šťastie, že sa mu pri tom 
nič nestalo. Sane narazili do konárov 
stromu a Mikuláša vyhodili do snehu. 
Premrznutý Mikuláš pozbieral trosky, čo 
ostali zo saní a išiel sa domov zohriať 
k horúcej piecke. Smutne rozmýšľal, čo si 
teraz počne, čo teraz urobí. Zvieratká 
z lesa sa o tom veľmi rýchlo dozvedeli. 
Chceli Mikulášovi pomôcť. Veď ako 
dostanú deti darčeky, keď Mikuláš 

nebude mať sane? Rozhodli sa, že 
Mikulášovi vyrobia nové ligotavé sane. 
Vyrobili ich z dreva a vyzdobili ich 
trblietkami. Keď boli sane hotové, 
potajomky ich položili pred dvere 
Mikulášovho domu. Keď sa ráno zobudil 
mal chuť ísť na prechádzku, aby nikým 
a ničím nerušený  porozmýšľal, čo bude 
tento rok bez saní robiť a ako to všetko 
zvládne. Otvoril dvere a nemohol uveriť 
vlastným očiam. Pred ním stáli krásne 
novučičké ligotavé sane. „ Kto mi zhotovil 
také krásne sane?“ pýtal sa každého koho 
stretol. Nikdy sa však nedozvedel, kto mu 
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pripravil taký krásny darček. Zvieratká 
sa mu totiž nepriznali. A čo nasledovalo 
ďalej? 
 No predsa šťastný koniec. Mikuláš bol 
naozaj veľmi spokojný, že môže deťom 

poroznášať sladké darčeky na nových 
saniach. A deti? Tie boli opäť šťastné, že 
aj tento rok na ne Mikuláš nezabudol 
a doniesol im darčeky.  

Laura Jurčišinová-Kukľová, 2. ročník

 

Báseň o Mikulášovi
 

Už je zima, už je čas, 
Mikuláš k nám príde zas. 
V dnešný deň aj celý rok 

ako anjel stráži krok. 
 

Mikuláško, ty si svätý, 
myslievaš vždy na nás, deti. 

Ďaleko vo svojej skrýši 
balíčkov máš. Aj mne sa zvýši? 

Doma mávaš veľký ruch, 
odmenu dáš od zásluh. 

 
Nepočúvali ste doma, deti? 

Nevynášali ste smeti? 

 

Nemáte na sladkosť nárok, 
po balíčku ani vánok. 

 
Ja som cez rok sily mal, 
s bratom okná umýval. 
Nemusím sa teda báť, 
balíček ja budem mať! 

 
Musím sa Ti poďakovať, 

aj ja Ťa chcem obdarovať. 
Ukážem ti, čo už viem, 
rozprávočku rozpoviem. 

Kristián Hanuščák, 4. ročník

Mikuláš 
Jeho meno pozná každý, 

v našich mysliach bude navždy. 
Už len preto, že v decembri, 

naša čižma objem zmení. 
 

Dáva do nej lásku, nádej, 
múdrosť, silu, tajné prianie. 

Keď sladkostí k tomu dá, 
hneď je lepšia nálada. 

S pocitom šťastia cez komín vyjde 
a s pokojom v duši, že o rok znovu príde. 

Ak si dostal palicu, nehnevaj sa, 
lebo on nie je zlý, 

iba spravodlivo ľuďom dary delí. 
On nás pozná všetkých, 

pozná naše priania. 
Čo by sme chceli, 

okrem šťastia a zdravia. 
 

Polepši sa, 
zmeň svoje správanie. 

A o rok budeš mať 
sladkosti v topánke. 

 
Po ňom nám prídu 
veselé Vianoce, 

keď sme všetci šťastní 
ako zvončeky zvoniace. 

 

Františka Moravcová, 8.ročník 



 

 

 

Blahoželáme k
4.11.2014  v CVČ v

vyhodnotili najlepšie literárne práce 
o starých rodičoch. Terézia Banasová, 
žiačka 5. ročníka, získala za svoju prácu 
v tejto súťaži STARKÍ SÚ STUDNICOU 
MÚDROSTI 1. miesto. 

Dňa 12.11.2014 sa v CVČ  v
konala výtvarná súťaž: „Jeseň, pani 
bohatá“, v ktorej žiačky získali ocenenia:
 Sárka Jurčišinová - 2. ročník
Grétka Knapíková – 4. ročník 
Anna Jurčišinová – 6. ročník 
Dňa 11.11.2014 sa na 1. stupni  uskutočnilo 
školské kolo speváckej súťaže: „ 
našich babičiek“. Žiaci sa prezentovali 
ľudovou piesňou z nášho regiónu. 
Víťazmi súťaže sa stali žiaci:
Sára Siváková – 4. ročník – 1. miesto

Marek Blažejčík – 1. ročník –
Laura Jurčišinová- Kukľová –
miesto 
Alžbeta Jurčišinová – 3. ročník 
poroty. 
Okresné kolo cezpoľného behu
– Vinbarg) – v súťaži družstiev dievčatá 
z našej školy (Jana Dudrová, Karolína 
Ciglariková, Nikola Jančušová) získali 
pekné 3. miesto (zo 14 družstiev). Chlapci 
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lahoželáme k úspechom
CVČ v Bardejove 

vyhodnotili najlepšie literárne práce 
starých rodičoch. Terézia Banasová, 

žiačka 5. ročníka, získala za svoju prácu 
STARKÍ SÚ STUDNICOU 

CVČ  v Bardejove 
„Jeseň, pani 

ktorej žiačky získali ocenenia: 
2. ročník - 1. miesto 

4. ročník – 1. miesto 
6. ročník – cena poroty 

Dňa 11.11.2014 sa na 1. stupni  uskutočnilo 
školské kolo speváckej súťaže: „ Piesne 

“. Žiaci sa prezentovali 
nášho regiónu. 

Víťazmi súťaže sa stali žiaci: 
1. miesto 

– 2. miesto 
– 2. ročník – 3. 

3. ročník – Cena 

cezpoľného behu (Bardejov 
súťaži družstiev dievčatá 

našej školy (Jana Dudrová, Karolína 
Jančušová) získali 

pekné 3. miesto (zo 14 družstiev). Chlapci 

(Sven Jurčišin, Sebastián Jurčišin, Filip 
Varjan)sa v súťaži družstiev umiestnili na 
5. mieste (zo 14. družstiev). V
jednotlivcov v dievčenskej kategórii Jana 
Dudrová obsadila 2. miesto.
Coca cola -  cup (futbalový turnaj 
chlapcov) – v okresnom kole sa naši chlapci 
umiestnili na 3. mieste. 

Cestný beh Radničným námestím
v silnej konkurencii (70 účastníčok) sa 
Jana Dudrová umiestnila na 4. 

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev 
ZŠ – chlapci obsadili 6. miesto a
2. miesto. 
Európsky týždeň boja proti drogám

súťaž o najoriginálnejšiu nástenku a 
najoriginálnejší  plagát s protidrogovou 
tematikou. Výhercom súťaže o 
najoriginálnejšiu nástenku sa stala šiesta 
trieda ZŠ.  Za najoriginálnejšie plagáty 
komisia určila práce  Tamary Soukupovej, 
Anny Jurčišinovej a L
Viktórie Švirkovej, Petry M
Kristínky Homzovej, Viktórie 
Blažejčíkovej, Sabíny Balaščákovej.
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úspechom 
(Sven Jurčišin, Sebastián Jurčišin, Filip 

súťaži družstiev umiestnili na 
5. mieste (zo 14. družstiev). V súťaži 

dievčenskej kategórii Jana 
Dudrová obsadila 2. miesto. 

(futbalový turnaj 
okresnom kole sa naši chlapci 

adničným námestím – 
silnej konkurencii (70 účastníčok) sa 

Jana Dudrová umiestnila na 4. mieste 

stolnom tenise družstiev 
chlapci obsadili 6. miesto a dievčatá 

Európsky týždeň boja proti drogám - 

súťaž o najoriginálnejšiu nástenku a 
plagát s protidrogovou 

tematikou. Výhercom súťaže o 
najoriginálnejšiu nástenku sa stala šiesta 

riginálnejšie plagáty 
Tamary Soukupovej, 

Anny Jurčišinovej a Ley Čechovej, 
Petry Mizerákovej a 

Kristínky Homzovej, Viktórie 
Sabíny Balaščákovej.  



 

 

V každom čísle časopisu
Vašou úlohou je uhádnuť, kto je na fotog
menom a  priezviskom a odovzdajte ho triednej učiteľke alebo učiteľovi. Výhercov čaká 
odmena v podobe žolíka, (budete

Kto je na tejto 
fotografii? 

 

 

A
A tu je niečo na potrápenie hlavičiek 
anglických hádaniek, ktoré si pre Vás pripravil pán učiteľ Demský.

 
Why can’t a man living in New York be 
buried in Chicago? 
 
What begins with T, ends with T and 
has T in it? 
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Súťaž 
čísle časopisu uverejníme fotografiu učiteľa alebo učiteľky z

Vašou úlohou je uhádnuť, kto je na fotografii. Svoj tip napíšte na lístok spolu s
odovzdajte ho triednej učiteľke alebo učiteľovi. Výhercov čaká 
(budete ho môcť využiť v ktoromkoľvek vyučovacom predmete).

 

Anglické okienko 
e niečo na potrápenie hlavičiek našich čitateľov. Pokúste sa prísť na odpovede 

hádaniek, ktoré si pre Vás pripravil pán učiteľ Demský. 

Why can’t a man living in New York be 

What begins with T, ends with T and 

 
What word begins and ends with an ‘e’ 
but only has one letter?
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grafiu učiteľa alebo učiteľky z detstva. 
Svoj tip napíšte na lístok spolu s Vaším 

odovzdajte ho triednej učiteľke alebo učiteľovi. Výhercov čaká 
ktoromkoľvek vyučovacom predmete). 

sa prísť na odpovede 

What word begins and ends with an ‘e’ 
but only has one letter? 
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Čo povedali žiaci o svojich učiteľoch 
Hovorí sa, že škola, ktorá má vynikajúcich učiteľov je aj vynikajúcou 

školou. A či je to tak aj v našej škole? Posúďte sami. 

 

7. ročník – triedny učiteľ 
Mgr. Marián Jurčišin-Kukľa 

 
Učiteľ náš super chlap, 
prírodu má veľmi rád. 
Prekvapuje písomkami, 
máme ho my veľmi radi. 

 
Výlety s ním super sú,  

vlakom nás do Štrby odvezú. 
Fotograf on super je, 

dejepis on miluje. 
 

8.ročník – triedny učiteľ 
Mgr. Martin Demský 

 

Martin Demský on je best, 
on je veľký umelec, 
na gitare struny ladí 

a my ho máme veľmi radi. 

Večná sranda s ním je,           
a angličtinu naučiť vie. 

 

9.ročník – triedna učiteľka 
PaedDr. Juliána Delejová 

 
Učiteľka triedna naša, 

aj zlé veci pri nás znáša. 
Slovenčinu učí naj, 

tak ju pilne poslúchaj. 
Všetko, čo chceš povie ti, 

hlavičku ti osvieti. 
Literatúru, tú tiež s ňou máme, 

posledný rok si ju užívame. 
Stará sa o našu triedu, 

prinesie vždy bielu kriedu.  
 

O ďalších triednych učiteľoch sa 
dozviete v druhom čísle časopisu.   

Spracovala Viktória Blažejčíková,  
7. ročník 



 

 

 

     

Prajeme Vám požehnané 
prežitie adventu a 

vianočných sviatkov.
 

 

Tento veniec zhotovili naši žiaci
môžete vo vestibule školy. 
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Prajeme Vám požehnané 
prežitie adventu a 

vianočných sviatkov.

žiaci s pánom učiteľom Michalom Gurom a pozrieť si ho 
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Prajeme Vám požehnané 
prežitie adventu a 

vianočných sviatkov. 

pozrieť si ho 


