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10. výročie našej školy  

Začiatok školského roka je vždy výnimočným dňom v živote všetkých učiteľov, žiakov 

a ich rodičov. Pre CZŠ s MŠ sv. Faustíny bol začiatok tohto školského roka mimoriadne dôležitý 

a výnimočný, pretože 3.9.2015 sme si pripomenuli 10. výročie jej existencie. 10 rokov v živote 

človeka možno nie je až tak veľa, ale v živote školy to nie je málo. Znamená to aspoň na chvíľu sa 

zastaviť, zamyslieť a bilancovať a s kým iným ako s pánom Ing. Ferdinandom Exnerom. Zastavili 

sme ho a položili mu zopár otázok.  

 
1. Stojíte pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny od 

začiatku a ešte trochu skôr. Podeľte sa 

s nami so spomienkami. 

Na dobré rád spomínam. Čo bolo na 

začiatku? Záchrana základnej školy 

s materskou školou u nás v Dlhej Lúke. Škola 

je nositeľom nie iba vzdelávania ale aj 

kultúry spolunažívania a symbiózy od 

najmenších až po našich seniorov. A to, že  sa 

mi podarilo s Božou pomocou a s pomocou 

Arcibiskupského úradu v Košiciach zriadiť 

cirkevnú školu, považujem za veľký dar pre 

nás všetkých. Tak to vnímalo veľa 

zainteresovaných. Tu myslím na ďalších 

rodičov a priateľov, ktorí od začiatku až po 

dnes priložili ruku k dielu. A naozaj bolo čo 
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robiť. Spomeniem len jednu akciu. Hneď prvá 

zima nás zaskočila neopraviteľnou poruchou 

kotolne v škôlke. V jeden štvrtok večer 

nastúpilo možno 20 rodičov v montérkach, 

inštalovali sme nové kotle, nové rozvody, 

nové radiátory aj s vysprávkami a v nedeľu 

už bolo v škôlke príjemne teplo. Už len preto, 

že to takto stmelilo rodičov a vytvorilo jednu 

veľkú rodinu okolo školy s našimi deťmi ale aj 

s jej celým kvalitným personálom sa to 

oplatilo robiť. Poviem pravdu, keby som sa 

vrátil o 10 rokov späť, pustil by som sa do 

toho znova. 

2. Ako by ste charakterizovali 10 rokov 

existencie tejto školy? 

Za najdôležitejšie považujem to, že už desať 

rokov vychádzajú z našej školy absolventi, 

ktorí sú na tom veľmi dobre so získanými 

vedomosťami, ale hlavne naša Cirkevná škola 

im od malička vštepuje ducha kresťanskej 

výchovy. Myslím si že naša škola je 

príležitosťou aj pre jej zamestnancov. Od 

začiatku je tu kvalitný personál, ktorý sa 

dobre zhostil príležitosti ktorú dostal. Dobré 

medziľudské vzťahy, priestor na ďalšie 

vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie 

a myslím že doslova rodinné vzťahy aj 

s rodičmi a s priateľmi našej školy, ak to sa 

podarilo vybudovať za tých 10 rokov, tak to 

podľa mňa plní svoj účel. A nedá sa 

prehliadnuť aj to materiálne. Prestavba 

a zmodernizovanie našej školy ukázali, že 

vieme priložiť ruku k dielu, od našich 

seniorov až po žiakov našej školy. Nie je to 

veľký dar pre celé spoločenstvo keď nás vie 

aj škola takto stmeliť? No verte mi, nie je to 

dielo samého človeka, verím že patrónka 

našej školy sv. Faustína má so svojím 

orodovaním u Boha na tom ten najväčší 

podiel.. 

3. Aké sú Vaše ďalšie plány, či už 

v súvislosti so školou alebo Vaše osobné 

plány? 

Na začiatku sme školu budovali s pocitom že 

to robíme pre vlastné deti. Som veľmi rád, že 

kto už raz prišiel do styku s našou školou, 

skoro každý ju vníma ako dielo, ktoré nám 

bude slúžiť stále. Vytvorili sme miesto pre 

rôzne stretnutia, kultúrne, športové ale aj 

spoločenské aktivity. A tu vidím ďalší zmysel 

a priestor ktorý budem ďalej podporovať 

a v prípade záujmu a potreby ďalej budovať. 

Už dlhšie rozprávame o zámere dobudovať 

telocvičňu. To je méta, ktorej sa musíme 

zhostiť a hľadať spôsob ako ju dosiahnuť. Je 

veľmi potrebné, aj keď náročné, takto 

dobudovať našu školu. To vytvorí ďalšie 

možnosti jej využitia pre rôzne športové 

akcie, ale aj kvalitné detské tanečné krúžky, 

či pre dospelých, po celý rok. Verím že by sa 

obnovili pokusy organizovať pohybové 

aktivity aj pre naše nežné polovičky, možno 

aj spoločenské tance od mladých až po 

seniorov. Kto ma pozná vie že si rád 

zatancujem, prečo nie v novej telocvični  

4. Čo by ste zaželali CZŠ s MŠ sv. Faustíny pri 

tomto jubileu? 

Čerpajme z desaťročných skúsenosti, 

poučme sa z chýb ktoré sme urobili a ďalej 

budujme našu školu pre všetkých. 

Pomáhajme jej aj naďalej, aby bola 

skutočným darom pre Dlhú Lúku pre celú 

Zborovskú farnosť a pre celé okolie. Našej 

škole želám aby sme ju všetci vnímali len 

pozitívne, nech má dosť detí, ktoré v nej 

získajú čo najviac kvalitných vedomosti ale aj 

iných dôležitejších skúsenosti. Nech sú 

spokojní aj jej zamestnanci po každej 

stránke. Tak ako sme našu školu budovali 

s láskou, nech dielo lásky zakorení aj v našich 

deťoch. Teraz nemyslím len na lásku k škole, 

ktorú im tiež prajem. Hovorím o láske k 

rodičom, k učiteľom, ku kamarátom ale aj ku 

všetkým ľuďom. Už dlhšie ma máta 

a venujem sa myšlienke pomoci a solidarity. 

Nespomenul som že naša škola ponúka 

služby v podobe kvalitného stravovania aj 

pre našich starkých. Aké by to bolo krásne 

keby si deviataci našej školy osvojili niečo 

ako opatrovateľskú službu, napríklad aj 

patronátom nad starými rodičmi. Nemohli by 

im donášať obedy zo školskej kuchyne, alebo 
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aj ináč pomáhať? Mám veľa nápadov ako 

využívať aj takéto Božie dielo ako je naša 

škola a celé spoločenstvo okolo nej pre 

dobro všetkých. Rád sa o ne podelím. Preto 

sa spoločne modlíme aj za našu Cirkevnú 

školu v Dlhej Lúke, a dôverujme Pánu Bohu, 

potom bude toto dielo požehnané aj do 

ďalších rokov. 

 

Za rozhovor ďakuje Lucia Exnerová, 9. A.

 

Spomienky našich absolventov 

Za desať rokov vyšlo z CZŠ s MŠ sv. Faustíny nemálo absolventov, ktorým sme sa popri kvalitnom 

vzdelávaní snažili vštepiť aj výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky. Ako si na to spomínajú 

oni? 

Na časy, ktoré som prežila na CZŠ stále 

spomínam len v dobrom. Boli aj dni, keď 

nebolo všetko jednoduché, ale tie prestávky, 

vyspevovanie na chodbách a hodiny kde sme 

toho veľa zažili, stáli za to. Veľmi sa mi páčil 

prístup a kolektív učiteľov! Od vtedy sa toho 

na škole veľa zmenilo. Musím uznať, že škola 

výborne napreduje. Určite by som sa tam 

rada vrátila.  Nikola Dudrová 

Počas základnej školy som spoznala mojich 

kamarátov, s ktorými sa kamarátim doteraz, 

preto na čas strávený na základnej škole 

veľmi rada spomínam. Sú tam super učitelia, 

ktorí nás veľa naučili a vychovávali nás. Zo 

základnej školy som si odniesla super zážitky 

a nikdy nezabudnem na naše prestávky, cez 

ktoré sme si vyspevovali. Základnú školu by 

som si veľmi rada zopakovala!  Ľudmila 

Šimcová 

CZŠ s MŠ sv. Faustíny. To je názov školy na 

ktorý sa nedá zabudnúť, aj keď už ubehlo 

mnoho rokov, čo som tam naposledy sedel 

ako žiak. Nezabudnuteľný kolektív učiteľov, 

žiakov a ďalších. Učitelia sa stali našimi akoby 

„druhými rodičmi“, ktorí sa z nás snažili 

vychovať dobrých ľudí. Zato im patrí veľké 

Ďakujeme! Andrej Kavuľa 

Na túto základnú školu mám veľmi pekné 

spomienky. Naučila som sa v nej základné 

vedomosti, ale aj niečo navyše, čo mi 

samozrejme prispelo na strednej 

škole. Učiteľov sme mali vynikajúcich, 

nemenila by som ich a taktiež aj kolektív. So 

spolužiakmi sa stretávam doteraz a aj so 

žiakmi z iných tried, s ktorými ma spojila tiež 

táto škola. Ľudmila Lenková 

Nemôžem zabudnúť na výlety s našou super 

triednou, to ako nás futbal trénoval pán 

učiteľ Rondzik, krúžok šikovných rúk pána 

učiteľa Guru. Ďakujem za dobrú prípravu na 

monitor, ochotu a ústretovosť učiteľov vždy, 

keď sme niečo potrebovali.  Peter Mačej 

Základná škola je pre každého štartom do 

života. Samozrejme platilo to aj pre mňa. Aj 

keď som už na strednej a už aj tu končím, 

moja škola bude vždy základná. Tu som 

naučila písať, čítať, počítať. Nadviazala som 

prvé kamarátstva a možno prvé lásky. Ak 

niekedy spomíname na základnú, hovoríme 

si, akých sme mali úžasných učiteľov, koľko 

sme zažili srandy, nikdy nezabudneme aj na 

pani kuchárky, ktoré nám vždy perfektne 

navarili. Zabudnúť sa nedá ani na naše 

vychýrené triedne výlety, počas ktorých sme 

zažili neopakovateľnú atmosféru a zábavu. 9 
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rokov môjho života som strávila v najlepšej 

skole a s najlepšími učiteľmi. Nato sa 

jednoducho nezabúda, síce je to už za nami, 

ale spomienky nám ostanú navždy. 

Alexandra Exnerová 

Na mojej základnej škole bolo úplne super. 

Učitelia boli pre mňa ako moji druhí rodičia . 

Naučili nás poslušnosti, dali mi všetky ich 

vedomosti a rád do budúceho života a 

hlavne lásku k Bohu. Moji spolužiaci boli 

výnimoční ľudia. Celých deväť rokov. Prešlo 

veľmi rýchlo boli to chvíle dobré ale aj zlé . 

Teraz už len spomínam na tie krásne časy, 

ktoré som mohla stráviť v tejto škole. Mária 

Voroňáková 

Keď spätne spomínam na roky strávené na 

CZŠ, tak si spomeniem na šťastné a 

bezstarostné roky, ktoré ubehli ako voda. Na 

našej CZŠ bolo najlepšie asi to, že sme boli 

ako rodina, všetci sme sa poznali od detstva. 

Veľmi rada spomínam na učiteľov, ktorí 

okrem toho že sú kvalitní pedagógovia tak sú 

aj skvelí ľudia. Samozrejme najlepšie boli 

triedne výlety v Tatrách, ktoré mám v pamäti 

doteraz; za to vďačíme nášmu triednemu 

učiteľovi Mgr. Mariánovi Jurčišinovi-Kukľovi. 

Som rada, že som na našu CZŠ v Dlhej Lúke 

chodila. Týmto pozdravujem všetkých 

učiteľov aj moju bývalú triedu.  Dominika 

Banasová 

Ak si spomeniem na CZŠ, tak sa mi vždy 
vyčarí úsmev na tvári. Učitelia boli skvelí a 
naučili ma všetky dôležité veci, položili základ 

mojich vedomostí. Všetko čo som sa naučila 
na základnej škole mi dodnes pomáha ako na 
vysokej škole, tak aj v živote. Zažila som 
kopec zábavy a výletov, na ktoré mám 
krásne spomienky. Nezabudnuteľný bol 
lyžiarsky výcvik v 7. ročníku a výlet v 
Slovenskom raji, ktorý utužil náš triedny 
kolektív. A aj preto dodnes ďakujem za 
priateľov, za zážitky, spomienky, ďakujem za 
všetko. Monika Lenková 
 
CZŠ s MŠ sv. Faustíny. Už ten názov keď 

počujem je úžasný. V tejto škole som zažil 

veľa pekných, ale aj niekedy zlých chvíľ. 

Kolektív učiteľov bol vynikajúci a stále na 

nich spomínam. Rád by som sa tam niekedy 

vrátil. Som hrdý na to, že som mohol byť 

žiakom tejto školy a páčil sa mi prístup 

učiteľov, ako pracovali so žiakmi. Bol to môj 

druhý domov. Pevne verím, že táto škola 

bude len napredovať.  Marcel Dudra 

Som veľmi rada, že som navštevovala práve 
túto základnú školu. V triede sme držali 
pokope, keďže nás bolo pomenej. Rada si 
tiež spomínam na krúžky, ktoré nie sú 
samozrejmosťou na každej škole. Gitarový, 
turistický, príprava divadla. Oslavy dňa detí 
sú každoročnou skvelou akciou, kde sa 
zúčastňujú rodiny s deťmi. Všetko bolo veľmi 
príjemné v takej rodinnej atmosfére. A jedlá 
od pani kuchárok, niektoré mi chutili ešte 
viac ako doma . Z dobrých základov, 
ktorých sa mi tu dostalo, čerpám doteraz a 
ešte budem dlho.  Terézia Kravcová 

 



3/2015 F A U S T I N Á Č I K  
 

 

6 

Predstavujeme asistentov                 

1. Ako sa voláte ? 

Volám sa Vladimír Tkáč  

 

2.Odkiaľ pochádzate? 

 Narodil som sa v Prešove. Žijem v Bardejove.  

3. Čo ste vyštudovali? 

 Po skončení gymnázia som študoval 

ekológiu na PU v Prešove a následne som 

ukončil doplňujúce pedagogické vzdelanie.  

4.Baví Vás táto práca? Prečo? 

Ráno rád vstávam do práce a to hovorí za 

všetko.  

5.Páči sa Vám v našej škole? 

 Nadviažem na predchádzajúcu otázku. Páči 

sa mi tu a z toho vyplýva, že ma baví táto 

práca a baví ma pracovať tu. Páči sa mi škola, 

mám rád svojich kolegov, obľúbil som si 

žiakov a aj oni mňa. 

 

Viktória Židziková, Sabína Balaščáková, 7.A

 

 

 

1.Ako sa voláte ?  

Jana Kaščáková.                                      

2.Odkiaľ pochádzate ?  

 Pochádzam z dediny Mestisko ktorá leží 

v okrese Svidník. 

3.Čo ste vyštudovali ?   

Vyštudovala som v Prešove učiteľstvo 

akademických predmetov dejepis - 

geografia. 

4.Baví vás táto práca a prečo ?   

Táto práca ma baví ,hlavne preto že mám 

rada deti , rada s nimi pracujem a mám 

radosť ak vidím výsledky mojej práce na 

žiakoch s ktorými pracujem. 

5.Páči sa vám v našej škole ?   

Áno páči, hlavne preto že sa tu cítim dobre. 

Je to kvôli tomu že sú tu dobrí žiaci s ktorými 

sa mi dobre pracuje a tak isto vďaka 

kolektívu ktorí vytvára prijemnú atmosféru 

v škole. 

 

Katarína Jagelková, Františka Pfeiferová, 7. A 
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Stretnutia so zaujímavými ľuďmi 

Stretnutie so spisovateľkou 

 

Dňa 16.9.2015 nás opäť navštívila pani 

spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková. 

Predstavila nám krásnu knihu s názvom 

Veľké dobrodružstvá malého havkáča. Túžiš 

po malom psíkovi a chceš s ním prežiť veselé 

dobrodružstvá? S Martinom, jeho kamarátmi  

a s čokoládovým kokeršpanielom Mackom 

prežiješ krásny rok v horárni pri lese. Spoznáš 

zvieratká, zoznámiš sa s prácou horára 

i zverolekára. Môžeš pátrať po stratenom 

psíkovi a zažiješ ešte rôzne šibalstvá. Príbeh 

dopĺňajú nádherné fotografie. Kniha poteší 

všetkých chlapcov i dievčatá. 

Ďakujeme pani spisovateľke za návštevu 

a predstavenie novej knihy. 

Viktória Nogová, 5.A  

 

Stretnutie s pátrom Hilárom                                           

Pri príležitosti sviatku patrónky našej školy, 

sv. Faustíny, sme medzi nami privítali 

vzácneho človeka, rodáka z blízkeho 

Zborova, pátra Hilára, ktorý nám po 

slávnostnej sv. omši porozprával o svojom 

živote a odpovedal na všetky zvedavé otázky. 

Zistili sme, že dlhé vlasy a humor patria k 

nemu. Povzbudil nás, aby sme nezabúdali 

odprosovať a odpúšťať. Bolo to milé a 

obohacujúce stretnutie, ďakujeme. 

 

 

Stretnutie so starkými 

Každý mesiac má svoje čaro, či už je to v jari 

alebo v zime. Prináša nám zmeny v prírode 

i v živote človeka. Tak je to aj v októbri, ktorý 

je zasvätený modlitbe posvätného ruženca 

a už tradične sa označuje ako Mesiac úcty 

k starším, čo znamená uctiť si starších ľudí, 

prejaviť im lásku a potešiť ich srdce. 



3/2015 F A U S T I N Á Č I K  
 

 

8 

O to sa 20.10.2015 pokúsili žiaci CZŠ s MŠ sv.  

Faustíny pod vedením svojich učiteľov 

a pripravili pre dlholúckych seniorov 

a seniorov z blízkeho okolia bohatý kultúrny 

program. Najmladší žiaci sa predstavili s 

milými básničkami a vtipmi, ktoré v ich 

podaní vyčarili na tvárach starých rodičov 

úsmev i slzy dojatia. Žiakom tretieho ročníka 

sa podarilo roztancovať všetkých 

prítomných, pretože si nacvičili zaujímavý 

tanec. Vo veselej nálade pokračovali aj žiaci 

4. ročníka so svojimi scénkami  a básničkami. 

O tom, že starých rodičov potrebujeme 

a niekedy si to uvedomíme možno až príliš 

neskoro, stvárnili v scénke žiačky II. stupňa 

ZŠ. 

Básne a scénky boli dopĺňané krásnym 

spevom, či už na ľudovú alebo modernú 

nôtu. Úspech zožala populárna pieseň „Ta 

ne“. Záver programu patril spoločnej piesni 

všetkých účinkujúcich a odovzdanie 

vlastnoručne vyrobenej medaily svojej babke 

a dedkovi. 

 

Vlastná tvorba 

O oslici, ktorá dávala vodu 

 

Bola jedna oslica, ktorá bola iná ako ostatné. 

Bola zvláštna , lebo dávala starčekovi 

a starenke vodu. Každé ráno prišiel starký , 

aby mohol oslicu podojiť. Oslica vždy nadojila 

plné vedrá vody. Z tej vody  si potom starký 

so starenkou spravili kávu, starká poliala 

kvety v záhradke a dali sa napiť aj svojim 

dvom kravičkám. No raz sa stalo niečo 

hrozné! Oslica prestala dávať vodu. Starenka 

so starčekom inú vodu nemali. Vždy mali len 

svoju jedinečnú oslicu. No teraz nič. Nemali 

si ako urobiť kávu, ani ako napojiť kravičky. 

Starenke vädli kvety v záhradke. Aby na to 

nemysleli, vybrali sa na výlet.  

Veľmi radi chodili do prírody. Keď stúpali 

kopcom vyššie a vyššie, prestali vládať. 

Museli sa napiť vody. Ale akej keď žiadnu 

vodu nemali?  Starenku rozbolela hlava. 

Starček šiel kúpiť vodu, lenže čistú vodu  

nemali. Babku stále bolela hlava, lebo ona 

bola na vodu zvyknutá. Len tak, tak došli 

domov. Starenku starček posadil do kresla 

a šiel sa pozrieť na oslicu. Oslica si oddýchla 

a znova začala dávať starkým vodu. Starček 

so starenkou sa veľmi potešili. Poriadne sa 

napili a hneď sa o oslicu začali lepšie starať. 

Uvedomili si, že voda je veľmi dôležitá. Nedá 

sa bez nej žiť!               

Alžbeta Jurčišinová, 4.A 

 

Padá kvapka 

 

Padá kvapka maličká, 

za ňou hneď jej sestrička. 

Keď ich padne  millión, 

polejeme celý dvor. 

 

Vodu pijú zvieratká, 

a tiež malé vtáčatká. 

Vodu chce aj každý kvet, 

osvieži sa človek hneď. 
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Zimná voda, to je ľad, 

každé dieťa ho má rád. 

Snehová vločka je kvapky sestrička, 

vodná para je tiež vodička. 

 

Vodu máme všetci radi. 

Ocko v pive, mamka v podobe kávy. 

Ja mám v lete rada dreň, 

bratia vodu v bazéne len. 

 

Voda to je zázrak veľký, 

Dorotea Exnerová, 3.A

 

 

Zamrznutý potôčik 

 

Kde bolo tam bolo, na kraji jedného lesa 

stála malá drevená chalúpka.V nej bývalo 

dievčatko so svojím ockom, ktorý sa staral o 

zvieratká a les . Bol totiž horárom. Okolo 

chalúpky často pobehovali zajace, veveričky 

a na lúke sa pásli jelene a srnky. Zvieratká si 

spokojne nažívali počas sychravej jesene.Kde 

tu si našli niečo pod zub a ak boli smädné, 

zbehli k neďalekému potôčiku napiť sa. 

 Jeseň však ubehla veľmi rýchlo. V jedno ráno 

sa zvieratká zobudili a krajina bola prikrytá 

bielou perinou. Ako každé ráno aj teraz sa išli 

napiť k potôčiku. Ale čo to? Potôčik bol 

zamrznutý. Vybrali sa teda k studničke. 

Možno tam sa im podarí uhasiť svoj smäd. Aj 

tá však bola zamrznutá. Zvieratká boli 

nešťastné. Keď horár zistil, že vonku 

nasnežilo, pobral sa so svojou dcérou do lesa 

poprechádzať a skontrolovať, či zvieratkám 

niečo nechýba. Jedla mali dosť, ale keď 

prechádzali popri potôčiku zistili, že je 

zamrznutý. Dievčatko zosmutnelo, lebo 

dobre vedelo, aká je voda pre zvieratá 

dôležitá. Ocko však hneď dostal nápad. 

Pobehol do horárne po sekeru, aby ňou 

presekol  do potoka dieru. Hneď sa aj pustili 

do práce. Len čo boli hotoví, zvieratká 

pribehli k  nim, aby si mohli uhasiť svoj smäd. 

Dievčatko malo veľkú radosť, že im mohli v 

takom počasí pomôcť. Deti majú veľmi rady 

zimu a veľmi sa na ňu tešia. Pre zvieratá však 

v zime nastávajú ťažké časy i a to dievčatko 

veľmi dobre vedelo od ocka, ktorý jej často 

rozprával o tom, čo robí a prečo je jeho 

práca pre zvieratá taká dôležitá. Keď sa vrátili 

domov, pripravili pre ne pred chalúpkou 

ďalšie dobroty a vodu.  

 

Laura Jurčišinová-Kukľová, 3. A 

 

 

Oklamaný 

 
Keď je človek ešte mladý, 

prekvapiť ho môžu pády. 

Ak si do žíl pustí jed, 

zrúti sa mu celý svet. 

 

Nachvíľu sa cíti dobre, 

Neskôr telo drogu žobre. 

O chvíľu je závislí, 

v hlave samé nezmysli. 

 

Chcel som skúsiť čo sa núka, 

nebo, hviezdy, krásna lúka, 

pod  nohami celý svet, 

žiadnych starostí tam niet. 
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Toto všetko droga dáva, 

až  Ti z toho treští hlava. 

Za drogu sa tvrdo platí. 

Ochotný si všetko stratiť? 

 

Vlastnú tvár a všetky vzťahy? 

Celkom sám a celkom nahý ... 

Všetko to si droga vezme, 

už vôbec nevieš byť bez nej. 

 

Život zo mňa vyteká, 

duša opúšťa človeka. 

Prázdny pohľad ide z očí, 

už mi asi niet pomoci. 

 

Neskoro sa dozvedám, 

že  droga núka iba klam. 

Pre mňa možno koniec, pre vás nie. 

Nedopusťte toto trápenie.  

Evka Šmilňáková, 8.A

Lektor v našej škole     

V tomto školskom roku sa nám podarilo 

získať do školy lektora anglického jazyka, 

sme asi jedinou základnou školou 

v bardejovskom okrese, kde majú žiaci 

možnosť konverzácie s lektorom. Položili sme 

mu zopár otázok. 

 

 

1.Describe yourself in five words. 

Stoic, curious, hungry, lazy...and precise. 

2.Why are you in Slovakia? 

I am here, because my family comes from 

Slovakia and because I wanted to try to 

teach English. 

3.Slovakia or Canada? 

Well, Canada is big, but I don't know. 

4.What have you studyed? 

Engineering. 

5.What languages do you speak? 

English, a little Slovak and even less French. 

6.Can you say something in Slovak? 

Slovensko má najlepšie...(what?) syr na svet. 

7.Do you know what bandurky are? 

Potatoes! 

8.What is the craziest thing you have ever 

done? 

I can't tell you, but I tell you sommething 

else. The craziest thing that I have done is 

work in Africa. 

9.Do you like working on this schol? 

Yeah! A lot. 

10.What do you think about our pupils? 

I think...ehm...I think some of them really 

want to learn English and some don't. 

11.Whitch was your favorite subject? 

My favorite subject is or was... physics. 

 

Soňa Čobejová, Natália Legiňová, 9. A 
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Blahoželáme k úspechom 

 
Voda pre život – život pre vodu 

Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do 

celoslovenskej literárnej súťaže s názvom 

VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU. 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu a nezisková organizácia KVAPKA so 

sídlom Západ Trstená. Žiačky 3.ročníka  

 

Laura Jurčišinová-Kukľová a Dorotea 

Exnerová sa 4.decembra o 10. hod. v Dome 

kultúry Trstená zúčastnili na slávnostnom 

vyhlásení  a odovzdávaní cien víťazom. Laura 

Jurčišinová- Kukľová v súťažnej kategórii 

Poézia a Dorotea Exnerová v súťažnej 

kategórii Próza získali 1.miesto.  

 

Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ 
V kategórii žiačok ZŠ Janka Dudrová 

(9.ročník) obsadila 1. miesto a družstvo 

dievčat z II. stupňa sa umiestnilo na 4. 

mieste. 

V kategórii žiakov ZŠ Sven Jurčišin (7. ročník) 

získal  3. miesto a družstvo chlapcov z II. 

stupňa obsadilo  5. miesto. 

 

 

 

Piesne našich babičiek 
Dňa 8.10.2015 sa priestory našej školy 

rozozvučali krásnymi detskými hláskami, 

ktoré svojimi ľudovými piesňami oprášili 

bohatstvo našich starých rodičov. V školskej 

súťaži: "Piesne našich babičiek" sa predstavili 

žiaci 1. až 7. ročníka. Na prvých 3 priečkach 

sa umiestnili títo žiaci: 

 

 

1. miesto: Lujza Jurčišinová-Kukľová 1. A (1. 

stupeň ), Klára Gurová 6. A (2. stupeň) 

2. miesto: Alžbeta Jurčišinová 4. A                          

3. miesto: Richard Chmurovič 4. A, Laura 

Jurčišinová-Kukľová 3. A 

 

Timravina studnička a víťazky z 

našej školy 

 

Toto podujatie je organizované na počesť 

významnej slovenskej spisovateľky Boženy 

Slančíkovej-Timravy. Ide o jedinú súťaž na  

 

Slovensku, v ktorej sa prednáša pôvodná 

slovenská próza a jej cieľom je viesť žiakov 

k poznávaniu slovenskej literatúry, 

k chápaniu krásy umeleckého slova a tým aj 

rodnej reči. 
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Našu školu na obvodovom kole, ktoré sa 

uskutočnilo v Hornošarišskom osvetovom 

stredisku v Bardejove 27. 10. 2015 úspešne 

reprezentovali dve žiačky. Viktória Nogová 

(žiačka 5. A) obsadila v II. kategórii 2. miesto 

a Tatiana Exnerová (žiačka 9. A) získala 1. 

miesto v III. kategórii.  

 

 

 

 

 

 Ľudovít Štúr – známy a neznámy  

Pri príležitosti 200. výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra sme pre žiakov našej školy 

vyhlásili súťaž o najlepšiu prezentáciu zo 

života a diela Ľudovíta Štúra, predstaviteľa 

a vedúcu osobnosť slovenského národného 

života v polovici 19. storočia. Na 1. mieste sa 

umiestnila Monika Pavluvčíková, 7. A. Druhé 

miesto získala Viktória Blažejčíková, 8. A a 3. 

miesto obsadila Katarína Jagelková, 7. A.

 

Ochranárik očami detí 

Žiaci 1. - 6. ročníka našej školy sa zapojili do 

výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí“,   

 

ktorej hlavným cieľom bolo vytvoriť 

a detskou porotou vybrať najzaujímavejšieho 

Ochranárika za okres, ktorý by sa mohol stať 

maskotom tiesňového volania čísla 112 

v okrese, s potenciálom stať sa aj národným 

maskotom. Žiačky 6. A: Terézia Banasová, 

Klára Gurová, Radoslava Hoľpitová, Slávka 

Lenková a Karina Olejárová vyhrali 1. 

miesto. Ich víťazná práca „Ochranárik“ 

postupuje do národného kola výtvarnej 

súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2015 vo 

Vranove nad Topľou.  

 

Ibobor 2015 
Žiaci od 2. po 9. ročník si otestovali svoje 

znalosti v  informatickej súťaži iBobor 2015 v 

troch kategóriách Bobrík, Benjamín a Kadet. 

Úspešní riešitelia európskej informatickej 

súťaže iBOBOR 2015 (Viktória Švirková, V. 
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Lenková, T. Guteková, T.Rimarčik, R. Jurčišin, 

Richard Chmurovič, T. Coborová, 

S.Kotuľáková, A. Jurčišinová). Najlepší 

výsledok dosiahol Richard Simon Chmurovič. 

 

Stolnotenisová liga  

 

Žiačky 9. A v zložení: Veronika Lenková, 

Tamara Zbrehová, Karolína Ciglariková a 

Timea Guteková sa stali víťazkami prvého 

kola stolnotenisovej okresnej ligy (1. miesto). 

 

 

 

Stridžie dni 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

v Bardejove vyhlásila v čase od 23.11. –  

 

27.11.2015 súťaž „Stridžie dni“. Žiaci 3. 

ročníka našej školy sa dňa 26.11.2015 

zúčastnili v knižnici na Besede o ľudových 

predvianočných zvykoch, kde sa zároveň 

predstavili krátkym súťažným kultúrnym 

pásmom na danú tému. Porotou boli vybraní 

do finálového kola, ktoré sa konalo dňa 

03.11.2015 na podujatí Celé Slovensko číta 

deťom aj na Mikuláša. Na záver boli žiaci 

ocenení 1. miestom. 

 

Súťaž  
Vyhodnotenie súťaže z minulého čísla. Na 

fotografii v 2. čísle nášho časopisu bol pán 

učiteľ Jurčišin-Kukľa. Žolíka získavajú: Nina 

Čobejová, Viktória Blažejčíková, Evka 

Šmilňáková, Matej Blažejčík, Karin Kavuľová, 

Natália Jurčišinová, Patrícia Chmurovičová, 

Miroslava Lenková, Kristína Homzová, Petra 

Mizeráková, Viktória Švirková, Gréta 

Knapíková, Viktória Vavreková, Sven Jurčišin, 

Sebastián Jurčišin, Dávid Šutor, Dagmar 

Bosáková.  

 Vašou ďalšou úlohou je uhádnuť, kto je na 

tejto fotografii. Svoj tip napíšte na lístok 

spolu s Vaším menom a  priezviskom  

a odovzdajte ho triednej učiteľke alebo 

učiteľovi. Výhercov čaká odmena v podobe 

žolíka, (budete ho môcť využiť v 

ktoromkoľvek vyučovacom predmete).
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Čo povedal i ž iaci o svojich učiteľoch  

 

Náš pán učiteľ Zámborský 

Náš pán učiteľ, 

má nás veľmi rád, 

v škole je náš najlepší kamarát. 

Futbal si s nami zahraje, 

no aj a hodinách občas prísny je. 

2. A 

 

 

 

Naša pani učiteľka Vagaská 

Učiteľka dobrá je, 

S nami sa vždy pohraje. 

Dobré srdce ona má, 

a rada nás veľmi má. 

 

Milé slová ona má, 

v pondelok vždy dozor má. 

Na nás veľa času má, 

je s ňou veľká zábava. 

3. A 

Spracovala: Viktória Blažejčíková, 7.A  

 

Tvorba žiakov 

Adventný sonet 

 

Advent už k nám zavítal, 

Rok prebehol medzi prsty, 

Už nám svieti veniec v mysli, 

Vianočný čas začína. 

 

Zapálime prvú sviečku, 

Každú nedeľu ďalšiu, 

Až poslednú najkrajšiu, 

Náladu máme vianočnú. 

 

V bielom snehu pod svetlami, 

December už začína, 

Vianoce sú medzi nami. 

 

Celá rodina sa chichoce, 

Za stolom Štedrého dňa, 

Toto sú naše Vianoce. 

Roman Jurčišin, 9. ročník 

                     

                       Advent 

 

Blíži sa čas radosti 

pokoja a mieru, 

keď by sme mali mať 

najhlbšiu vieru. 

 

Advent je obdobie 

keď by sme mali veriť, 

že on prišiel svojou krvou 

naše hriechy splatiť. 

 

Keď sa prvá sviečka zapáli, 

naše srdcia budú plné radosti, 

a takto aj zabudneme na naše starosti. 

 

A keď štvrtá sviečka začne horieť, my čakať ťa 

budeme 

s vierou, že vianočný zázrak 

v nás navždy ostane. 

Františka Moravcová, 9. ročník
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PPoožžeehhnnaannéé  pprreežžiittiiee  

aaddvveennttuu  VVáámm  pprraajjúú  

zzaammeessttnnaannccii  aa  žžiiaaccii  

CCZZŠŠ  ss  MMŠŠ  ssvv..  FFaauussttíínnyy..    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA 

      

                   

 

Pánska 2420, 08501 Bardejov – Dlhá Lúka 

+421-54-472 63 11 

czssf@centrum.sk 

www.czssfdl.edupage.org 
 

 

„ V e ľ k á  l á s k a  d o k á ž e  m a l é  

v e c i  p r e m i e ň a ť  n a  v e ľ k é . “  

sv. Faustína 

 

Z a m e r a n i e  š k o l y  
 Hlavnou prioritou je zameranie na cudzie 

jazyky. Anglický jazyk sa učí už od 1. ročníka. Na 
druhom stupni je rozsah rozšírený na 5 hodín 
týždenne. Plus dve hodiny nemeckého jazyka. 
Konverzáciu v anglickom jazyku vyučuje lektor 
z Kanady. 

 Druhou prioritou školy je počítačová 
gramotnosť. K dispozícii je moderná počítačová 
učebňa, ktorú žiaci i verejnosť vo veľkej miere 
využívajú aj v čase mimo vyučovania. Na výučbu 
sa využívajú tablety a interaktívne tabule. 
Internet je samozrejmosťou a k dispozícii sú 
počítačové krúžky, krúžok počítačovej grafiky, 
krúžok strojopisu a ďalšie aktivity.  

  P o n ú k a m e :  
 výučbu v nových priestoroch 
 triedy vybavené najmodernejšou technikou 
 možnosť dopravy školským autobusom 
 kvalifikovanú výučbu 
 konverzácia v anglickom jazyku s lektorom  
 príjemné estetické a bezpečné prostredie 

(MŠ,1. stupeň, 2. stupeň, ZUŠ, školská  jedáleň, 
kaplnka - všetko v jednej budove) 

 pokrytie Wi-Fi internetom v celom objekte 
 kresťanskú formáciu 
 raz do týždňa spoločná sv. omša 
 fantáziu , hravosť, tvorivosť 
 rodinnú atmosféru 
 individuálny prístup 
 pestrý program v Školskom klube detí 
 rozširovanie vedomostí v záujmových 

krúžkov (spevácky zbor, športový, strojopis, 
dramatický, modelársky, turistický,...) 

 v škole pôsobí ZUŠ (tanečný, výtvarný krúžok, 
hra na nástroji) 

 plavecký, lyžiarsky kurz, škola v prírode 
 zaujímavé exkurzie 

mailto:czssf@centrum.sk
http://www.czssfdl.edupage.org/

