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Interview s Mgr. Mariánom Jurčišinom-Kukľom  

(učiteľom náboženstva, dejepisu a občianskej výchovy)                         

 

V  ma r c i  z o r g a n i z o v a l a  

n a ša  š k o l a  s úťaž  

„M i l o s rd n í  a k o  O t e c “  a  my  

sme  b o l i  p r i  t om .   

1. Prežívame mimoriadny Svätý 

rok milosrdenstva. Môžete nám ho 

priblížiť? 

V tomto mimoriadnom Svätom roku 

milosrdenstva máme v každodennom 

živote prežívať milosrdenstvo, 

ktoré Otec zosiela na nás od 

večnosti. Nechajme sa počas tohto 

jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy 

neprestáva otvárať dvere svojho 

Srdca dokorán, aby nám zopakoval, 

že nás má rád a chce sa s nami deliť 

o svoj život. Toto píše pápež 

František v bule, ktorou vyhlásil 

mimoriadny Svätý rok 

milosrdenstva. Mottom roku, ktorý 

sa začal 8. decembra 2015 a skončí 

20. novembra 2016, je myšlienka 

"Milosrdní ako Otec".  

2.Naša škola usporiadala v marci 

pri tejto  príležitosti  súťaž„ 

Milosrdní ako Otec“. Ako 

hodnotíte  túto udalosť? 

V roku Božieho Milosrdenstva sme v 

našej škole pripravili viacero aktivít 

spolu s našimi duchovnými otcami. 

Na školských svätých omšiach 

rozoberáme skutky duchovného 

a telesného milosrdenstva. Pripravili 

sme nástenku o Božom 

milosrdenstve a zorganizovali sme  

súťaž „Milosrdní ako Otec“. Súťaž 

sme organizovali prvýkrát. Pozvali 

sme na ňu žiakov cirkevných škôl  

a žiakov našej farnosti. Do súťaže 

sa zapojilo veľa žiakov.  Všetko 

prebiehalo v pokojnej atmosfére.   

Súťaž bola rozdelená do dvoch 

častí. 9. marca súťažili žiaci 3. až 4. 

ročníka základných škôl z Dlhej 

Lúky, Bardejova a Zborova 

v trojčlenných družstvách. 11. 

marca súťažili žiaci 5. – 9. ročníka 

základných škôl z Dlhej Lúky, 

Bardejova a Zborova rovnako 

v trojčlenných družstvách. V júni 

putujeme k patrónke našej školy, sv. 

Faustíne, do Krakova. 

3. Čo bolo obsahovým zameraním 

súťaže a ako to zvládali 

súťažiaci? 

Nosnou témou bol rok Božieho 

milosrdenstva, ktorý vyhlásil svätý 

otec  František. Ďalšie témy boli 
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úcta k Božiemu milosrdenstvu, 

svetové dni mládeže v Krakove 

a prejavy úcty k Božiemu 

milosrdenstvu. Súťažiaci si s tým 

poradili veľmi dobre. 

 

4. S akými ohlasmi „ste sa stretli“ 

po súťaži? 

Ohlasy žiakov aj vyučujúcich, ktorí 

pripravili žiakov na súťaž,  boli 

pozitívne, ocenili najmä dobrú 

organizáciu, príjemnú atmosféru, ale 

aj občerstvenie  a vecné ceny. 

 

5. Plánujete v budúcnosti 

organizovať ďalšie súťaže 

a aktivity? 

Chceli by sme v tejto tradícii 

pokračovať aj na ďalší rok s tým, že 

budeme obmieňať nosnú tému 

súťaže. 

Za rozhovor ďakujú Terézia 

Banasová a Klára Gurová,  6. ročník 

 

Predstavujeme nových žiakov             

 

Volám sa Eliška Šteffánková. 

Mám 7 rokov. Bývam v Dlhej Lúke 

na ulici Minerálna 6. Narodeniny 

mám  10. júna. Mám rada zvieratá, 

a preto chcem byť zverolekárkou. 

Chcem všetkým pomáhať  a snažiť 

sa byť dobrá. 

 

1. Prišla si z veľkej školy do 

malej. Je v tom rozdiel? 

Ani to nie je rozdiel, ale tu sa mi 

páči viac. 

2. Ako sa tu cítiš? 

Veľmi dobre, pretože mám tu viac 

kamarátov. 

3. Ktorý predmet je Tvoj 

obľúbený a prečo? 

Najradšej mám hudobnú výchovu, 

lebo rada spievam. 

4. Čo sa Ti páči v našej škole? 

Staršie dievčatá a kuchyňa 

s jedálňou. Chutí mi tu. 

5. Čo by si odkázala tým, ktorí 

uvažujú o výbere školy? 

Ja by som im odporučila prísť sem, 

lebo je tu dobre. 

6. Akú osobu máš najradšej vo 

vašej triede a prečo? 

Pána učiteľa Zámborského, lebo sa  

s nami zabáva. 
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Potom ešte Katku a Leu, Mareka 

Blažejčíka, Alexa a Maxa 

Feckaninových, Ondreja Guru, 

Tomáša Chobora, Tomáša Jageleka, 

Petra Šimona Jurčišina, Petra 

Kukľu, Veroniku Lukáčovú, Michala 

Poláka, Margarétu Sabolovú, 

Dávida Stanka, Natáliu Šibovú, 

Dominiku Vavrekovú a  Melissu 

Bigdelizaree. 

 

Katarína Jagelková 

Lea Čechová, 7. ročník 

 

 

Volám sa Zuzana Miková.                                                              

Mám 11 rokov. Som rada, že som 

v tejto rodine v Dlhej Lúke, som im 

za to veľmi vďačná. Mám 6 

vlastných súrodencov a 4 

nevlastných. Medzi moje koníčky 

patrí spev, tanec, obľubujem mačky 

a kone. Páči sa mi fialová a ružová 

farba. Chodím do 4. ročníka. Moja 

triedna učiteľka, Valéria Kobulnická, 

 je veľmi milá. Teším sa na druhý 

stupeň aj na učiteľov, ktorí nás 

budú učiť.  Moje obľúbené číslo je 

24. 

Ahoj, mohli by sme Ti položiť pár 

otázok? 

Áno. 

Ako sa Ti páči v našej škole? 

 Je tu veľmi dobre. 

Prišla si z veľkej školy do malej, 

je v tom rozdiel? 

 Ani nie, ibaže tam je viac detí. 

Koho máš najradšej z vašej triedy 

a prečo?  

Mám rada všetkých, ale Betku 

najviac, lebo je mi sympatická. 

Akí sú k Tebe učitelia?  

Sú ku mne veľmi milí a pomáhajú mi. 

Ďakujeme za Tvoj čas, ahooooj! 

Ahojte! 

Karin Kavuľová, Sára Siváková,  

5. ročník 
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Stretnutia so zaujímavými ľuďmi  

 
Stretnutie s Pánom Ježišom na krížovej ceste 

v Dlhej Lúke, Zborove a Smi lne  
 

 

Vo februári sme sa vybrali na také 

,,mini turné“ s našou  krížovou  

cestou, ktorú sme si usilovne 

pripravovali s pani učiteľkou 

Demskou. Dňa 14.2.2016 sa konala 

táto krížová cesta  v Dlhej Lúke 

a dňa 28.2.2016 sme navštívili 

a spolu sa aj pomodlili s obyvateľmi 

susedných dedín, Zborova a Smilna. 

Pevne veríme, že sa táto krížová 

cesta páčila každému, kto ju mohol 

s nami prežiť a dúfame, že budeme 

mať možnosť sa na tejto pobožnosti 

o rok stretnúť znova. 

Viktória Blažejčíková, 8.ročník 

 

Stretnutie s Kanaďanom 

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. 

Faustíny v Dlhej Lúke mali minulý 

týždeň špeciálnu návštevu – lektora 

pochádzajúceho z provincie Quebec 

v Kanade. Strávil s nimi dva dni 

a výrazne obohatil vyučovanie 

anglického jazyka v našej škole. 

Prvý deň poslúžil hlavne na vzájomné 

spoznanie sa, no neostalo len pri 

tom. Daniel Laberge priblížil žiakom 

život v Quebecu, v krajine, ktorá je 

prirodzene dvojjazyčná, no 

nevynechal ani vlastné skúsenosti 

z ciest po svete i z vyučovania 

anglického jazyka. Druhý deň sa 

venoval zlepšeniu jazykových 

zručností u žiakov zábavnou formou 

vo veľmi uvoľnenom, priateľskom 

prostredí. Veríme, že stretnutia 

s lektormi, ktorých často pozývame 

na vyučovanie anglického jazyka, 

posilnia u žiakov ich kladný vzťah 

k cudziemu jazyku ako takému. 

 Toto stretnutie nebolo prvé a pevne 

veríme, že ani posledné. 
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Stretnutie s patrónkou školy, sv. Faustínou 

 

Rok Božieho milosrdenstva, 10. 

výročie našej školy a túžba ísť na 

miesta, kde žila patrónka našej 

školy, sv. Faustína.  

Dňa 17.6.2016 sa žiaci druhého 

stupňa vybrali na výlet do 

neďalekého Poľska. Navštívili 

miesto posledného výdychu sv. 

sestry Faustíny - Sanktuárium 

Božieho milosrdenstva 

v Lagiewnikoch, kde nesmela chýbať 

ani sv. omša, ktorú odslúžil pán 

kaplán Jozef. Ďakujeme mu, že sme 

s ním mohli prežiť požehnaný deň 

a prijať veľkú lásku a milosť do 

našich sŕdc. Odtiaľ naše kroky viedli 

do chrámu a múzea, ktoré sú 

zasvätené  Jánovi  Pavlovi II. Keď 

sa oči vynadívali nad nádherou 

chrámu a ruky sa dotkli skiel, za 

ktorými boli vystavené ,,poklady“ 

Jána Pavla II., tak sme sa presunuli 

na Wawelský zámok, sprevádzaní 

dažďom. Odtiaľ nás už nohy ťahali 

na jedno z najväčších námestí  

strednej Európy – „Rynek“. Tam sme 

si kúpili niečo na pamiatku  a po 

náročnom dni, ale šťastní sme sa 

vrátili domov. 

Františka Moravcová, 9. ročník
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Čo sme zaži l i 

Lyžiarsky výcvik  
 

Na prelome februára a marca  naša 

škola organizovala lyžiarsky výcvik 

v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom 

Plese. V super atmosfére a skvelej 

kulise našich veľhôr sme zažili 

množstvo momentov, na ktoré si 

žiaci, ale aj učitelia určite budú radi 

spomínať ešte dlhú dobu. Lyžiarsky 

kurz sme si predĺžili o jeden deň 

oproti zvyčajnému výcviku. 

Vyskúšali sme množstvo svahov 

(Tatranská Lomnica, Štrbské pleso, 

Lomnické sedlo ...) a mali sme 

možnosť vyskúšať si aj rôzne 

spôsoby prepravy (sedačka, poma, 

kabínková lanovka, vyhrievaná 

sedačka) a v neposlednom rade sme 

zlepšili svoje lyžiarske zručnosti.  

 
Deň ľudovej rozprávky 

 

Dňa 22.03.2016 sa pod záštitou 

Okresnej knižnice Dávida Gutgesela 

v Bardejove uskutočnilo literárno-

zábavné stretnutie žiakov 1. stupňa 

s názvom „Deň ľudovej rozprávky“. 

S radosťou sa zapojili aj naši 

tretiaci. V úvode ich pani Bc. 

Alžbeta Kutašovičová, pracovníčka 

Oddelenia pre deti a mládež, 

oboznámila s pojmom a znakmi 

ľudovej rozprávky a s jej 

najznámejším slovenským 

zberateľom – Pavlom Dobšinským. Po 

teoretickej časti nasledovala 

praktická časť, kde si žiaci mohli 

čerstvo nadobudnuté vedomosti 

overiť v pripravenom kvíze. 

V závere tohto jedinečného 

podujatia si všetci zúčastnení 

spoločne zahrali v rozprávke Soľ 

nad zlato. 
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Ško la  v  pr í rode  

V dňoch 25. 4. 2016 – 29. 4. 2016 sa 

žiaci štvrtého ročníka zúčastnili 

Školy v prírode  v Tatranskej 

Lomnici. Miestom pobytu bol hotel 

Tulipán. Počas 5 dní žiaci spoznávali 

krásy Vysokých Tatier. Počasie bolo 

chladné, ale aj napriek tomu sa 

uskutočnili všetky aktivity, ktoré 

sme si naplánovali. 

Žiaci si užili už prvý deň turistickou 

vychádzkou po Tatranskej Lomnici 

návštevou bobovej dráhy – 

TATRABOB a navštívili RELAX park 

jazierko.  V utorok naším cieľom 

bolo turistické stredisko 

HREBIENOK, túra k Bilíkovej chate 

a  ďalej k Vodopádom Studeného 

potoka.  Po náročnej turistike bol 

pre  žiakov oddychom wellness 

centrum AQUA RELAX v hoteli 

Sorea Titris. Ani  zapršané počasie 

v stredu nám nepokazilo náladu. 

Zapršaný čas  sme si spestrili 

návštevou múzea TANAP a náučným 

prírodovedným filmom 

o tatranských svišťoch. Neobišli 

sme ani SKI  MÚZEUM. Pre veľký 

úspech u detí sme aj v stredu 

navštívili wellness centrum. 

Najnavštevovanejšie tatranské 

pleso -  ŠTRBSKÉ PLESO a športový 

areál FIS  bol našou celodennou 

túrou vo štvrtok.  V piatok sme sa 

rozlúčili prehliadkou BELIANSKEJ  

JASKYNE v Tatranskej kotline. 

 Cieľom školy v prírode bolo 

umožniť  žiakom, aby sa počas 5 dní 

v prírode zotavili, upevnili zdravie 

a rozvíjali telesnú zdatnosť.  Cieľom 

bolo taktiež  získať nové vedomosti 

aktívnym a zážitkovým učením 

priamo v prírode a prežiť pekné 

chvíle v kruhu spolužiakov, a tak 

upevňovať žiacky kolektív a rozvíjať 

kultúrnospoločenské návyky.  Na  

chvíle, ktoré sme spolu strávili 

v tatranskej prírode, tak čoskoro 

nezabudneme a budeme   s radosťou 

spomínať na spoločné zážitky  

 
 

Z Dlhej Lúky po Greenwich a späť 
 

„Všade dobre, tak na čo byť 

doma?“ So štipkou humoru by práve 

táto okrídlená fráza mohla 

charakterizovať našu týždennú 

cestu do južného Anglicka, pri 

ktorej sme spoznávali nielen krajinu, 

priateľských ľudí či ich zvyky, ale 

venovali sme sa aj štúdiu anglického 

jazyka na prestížnej jazykovej škole 

v meste Hastings. Práve toto mesto 

nám slúžilo ako „základňa“, z ktorej 

sme vždy po skončení vyučovania, 
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vyrážali na poobedňajšie výlety do 

okolia. Ale pekne od začiatku. 

Boli sme ešte iba siedmaci, 

keď nám náš triedny učiteľ Mgr. 

Martin Demský navrhol, aby sme sa 

so základnou školou rozlúčili, 

napríklad cestou do Veľkej Británie. 

Netreba hovoriť, že nás tento 

nápad nadchol tak, že aj učenie 

anglických slovíčok bola väčšia 

zábava. Samotná cesta však začala 

neskôr, a to presne 1. mája 2016, 

keď sme ráno o šiestej čakali pred 

školou na autobus. Našou prvou 

dlhšou zastávkou bola Praha, kde 

náš poloprázdny autobus doplnili 

žiaci z pražskej základnej školy. 

Nové tváre v „našom autobuse“ sme 

si spočiatku podozrivo premeriavali, 

no čoskoro z nás boli starí dobrí 

známi. Po približne dvadsiatich 

štyroch hodinách na „palube“ 

autobusu sme dorazili do mesta 

Callais vo Francúzsku, kde sme sa 

mali nalodiť na skutočnú palubu. Pre 

mnohých z nás to bola prvá cesta 

takýmto obrovským trajektom. 

Britské počasie nás privítalo 

dažďom a chladom, no to iba v prvý 

deň. Po celý zájazd sa na nás slnko 

pekne usmievalo. Po príchode do 

Anglicka sme navštívili katedrálu 

v Canterbury, neskôr sme sa 

zoznámili s naším novým domovom – 

Hastings, kde si nás pod ochranné 

krídla zobrali naše dočasné rodiny. 

Tu sme dostávali nielen výborné 

jedlo, ale aj nové skúsenosti 

z anglickej kultúry. 

Počas nášho výletu sme 

spoznávali krásy krajiny, ale získali 

sme aj viac vedomostí v jazykovej 

škole, kde sme úspešne absolvovali 

jazykový kurz. Okrem „bifľovania 

sa“  sme navštívili aj veľa krásnych 

miest. Za zmienku stoja: nádherné 

mesto Brighton, v ktorom nás 

očarilo Sea life centrum a Brighton 

pier, veľké nákupy v Eastbourne, 

biele útesy Seven sisters 

a s Anglickom sme sa rozlúčili 

celodenným výletom v Londýne. 

V hlavnom meste sme videli 

Elizabeth tower, známu ako Big Ben, 

veľké ruské kolo London eye, 

Trafalgarské námestie, 

Buckinghamský palác, známu väznicu 

Tower a tiež Tower Bridge, ktorý 

sme videli počas plavby loďou po 

Temži. Zájazd sme ukončili v  

Greenwich, kde sme na nultom 

poludníku „cvakli“ posledné fotky 

a už nás čakala iba cesta domov. 

Nastúpili sme na trajekt a  dali 

zbohom Anglicku. Po vylodení vo 

Francúzsku naše cesty smerovali do 

Prahy, kde sme sa rozlúčili s našimi 

pražskými kamarátmi.  Dorazili sme 

domov a tam nás čakali naši milujúci 

rodičia. Bolo to príjemné 
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dobrodružstvo, na ktoré by sme sa 

dali nahovoriť znovu. 

 

Soňa Čobejová, Timea Guteková, 

Tatiana Exnerová (žiačky 9. ročníka 

CZŠ sv.Faustíny, Bardejov-Dlhá Lúka)     

 

Plavecký výcvik 
V mesiaci jún sa naši tretiaci 

zúčastnili plaveckého výcviku. Pod 

odborným vedením trénerov sa 

oboznamovali so základnými 

pohybovými cvičeniami vo vode. Tí 

najšikovnejší preplávali svoje prvé 

metre. V závere kurzu boli odmenení 

„ Mokrým vysvedčením“. 

 

Výlet na Kapušiansky hrad 

Dňa 7. júna 2016 sa žiaci 2.,3. a 4. 

ročníka so svojimi učiteľmi vybrali 

na školský výlet preskúmať 

Kapušiansky hrad. Cestovali sme 

vlakom. Počas výstupu na hrad žiaci 

hľadali indície k pokladu, ktorý nám 

pripravili na hrade naši šiestaci 

spolu so svojím učiteľom Mgr. 

Michalom Gurom. Priamo pri 

zrúcaninách sme si vypočuli krátku 

povesť o tomto hrade a videli 

nádherný výhľad na mesto Prešov 

a okolie. V blízkosti hradu sme 

strávili celé dopoludnie. Deň sme 

zavŕšili vylúštením tajničky 

a nájdením pokladu – sladkej 

odmeny. Výlet sa všetkým veľmi 

páčil, a tak sme sa  plní zážitkov 

i nových vedomostí spokojní vrátili 

domov. 

 

Vlastná tvorba 
Š t y r i  m o c n é  p a n i č k y  

Rok je plný zmien a krás, 

my sme starší zas a zas. 

Štyri silné panie v roku, 

menia žezlá po svojom boku. 

 

Zima prišla medzi deti, 

slniečko nám menej svieti. 

Hurá, deti! Sniežik letí! 
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Poletuje, pekne padá, 

každé dieťa sane hľadá. 

Na kopec sa ponáhľajme, 

radosť v tvári vždy len majme! 

 

Apko, človek starostlivý, 

flintu do rúk zoberie, 

do hory sa poberie. 

Poroznáša potravu, 

veď už naňho čakajú. 

 

Unavená pani Zima, 

do postieľky sa nám skrýva. 

Na oblohe slnko zasvieti, 

a jar k nám ihneď priletí. 

 

Už letí, už letí, 

radujú sa deti. 

Najradšej mám na jari, 

keď rozkvitnú púpavy. 

 

Po jari hneď leto príde, 

uteráčik sa nám zíde. 

Kúpanie je sranda veľká, 

keď je detí plná rieka. 

 

Jeseň prišla, už je tu, 

priniesla nám robotu. 

Ovocie si pozbierame, 

do koláčov zamiešame. 

 

Slniečko sa raduje, 

šarkan s vetrom tancuje. 

Jeseň, pani čarovná, 

veľa farieb pre nás má. 

Sára Jurčišinová, 3. ročník 

 

 

 

P r a c o v i t ý  M a t e j

Oblečie si Matej manteľ, 

že nám všetkým pomôže, 

aby skončil on do piatej, 

začne ráno o deviatej. 

 

Maľuje izbu a dýcha lak, 

utekám k nemu – otváram oblak. 

Je to však veľká chyba, 

rozbila sa mu šiba. 

 

Chlapec,  ale šporovlivý, 

robí samé zvláštne divy. 

Šetrí, šetrí korunky, 

vkladá ich do koženky. 

 

Kešene sa roztrhli 

a korunky vypadli. 

Babka kričí a rukami zalamuje: 

„Šanujce sebe šicke veci, moje 

drahe, dobre dzeci!“ 

 

Babka a jej pacerki 

sú zas spolu u dcérky. 

Zato nás len diriguje 

a bigľovac prikazuje. 

 

Vonku tma je, mesiac svieti, 

šťastná babka volá deti. 

Na večeru sme sa zišli, 

aj susedia ku nám prišli. 
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Radosť, šťastie, pohoda, 

k tomu veľká dobrota. 

Majme sa my všetci radi, 

to nám babka stále radí. 

 

Musím končiť, veru tak, 

a čakať len na zázrak. 

Ten sa, ale nekoná, 

Matej sa však prekoná. 

 

Dokončí si svoju prácu  

a dostane za ňu plácu. 

Spokojní sme veru všetci, 

hlavne naše drahé dzeci. 

Marián Kotľár, 3. ročník 
 

Mám rád miesto, kde žijem 

Krásna a dlhá dedina na východnom 

Slovensku. Asi takto sa dá opísať 

miesto, kde žijem. Dedina s 

bohatými lesmi, peknými farebnými 

lúkami a historickými pamiatkami 

v blízkom okolí. Ale teraz späť 

k dedine. Nachádza sa tu Cirkevná 

základná škola sv. Faustíny. Sú tu 

výborní učitelia a dobrí a šikovní 

žiaci. Neďaleko dediny sa 

nachádzajú Bardejovské Kúpele, 

ktoré sa mi veľmi páčia. Sú tam 

liečivé pramene, ktoré pomôžu 

ľudom, ktorí majú nejaké zdravotné 

problémy. Veľmi sa mi páči kyslíková 

cesta, kde sa môžu ľudia trošku 

poprechádzať, zacvičiť si alebo si 

len tak oddýchnuť. Je tam nádherne 

a som hrdá, že práve ja môžem 

bývať blízko takých krásnych 

kúpeľov. Prechádzky na čerstvom 

vzduchu, kamarátky a kamaráti, to 

sa mi tiež spája s našou Dlhou 

Lúkou.  V tejto dedine sú aj veľmi 

dobrí a láskaví ľudia, ktorí rozdajú 

úsmev a dobrú náladu. Som rada, že 

môžem žiť a  vyrastať v takej 

úžasnej dedine.  

                                                                                   

Viktória Vavreková, 8.ročník 

 
Láska má mnoho podôb 

 
Rozmýšľali ste už, čo je to láska? 

Väčšina ľudí si určite predstaví 

muža a ženu, ako sa držia za ruky. 

Mamu, ktorá číta deťom rozprávky, 

či babku, ako pečie vnúčatám sladké 

koláčiky. Láska má však mnoho 

podôb. Napríklad takí učitelia. Aj 

oni nás učia s láskou. Láska sa tiež 

ukazuje aj  v nemocnici. Ak by tam 

nebola, tak by nás neliečili 

a nestarali sa o nás. Zvieratá nám 

tiež prejavujú určitú lásku. Veľa 

ľudí má doma psa alebo mačku. Ak 

by tam nebola láska, tak by sme 

chodili dohryzení a doškriabaní. 

Láska sa prejavuje skoro všade, aj 

keď iným spôsobom. My by sme mali 

lásku rozdávať tiež, a to pomocou 
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pre iných. Máme robiť dobré skutky 

a pomáhať si navzájom. Určite to 

nikomu nezaškodí a aj maličká 

pomoc dokáže potešiť. Skúste to! 

                                                                                                         

Viktória Švirková, 8. ročník 

 

Aj toto sa podarí alebo perly našich prvákov 
 

Hovorí sa, že prváci vedia aj to, čo 

sa ešte neučili, a to sa vybrali zistiť 

žiaci 5. ročníka, ktorí pripravili 

zaujímavú anketu.  

O tom, že prváci z našej školy sú 

šikovní, sa presvedčte sami. 

 

Otázky č.1:  

Čo je to fotosyntéza?                                        

Otázka č.2: 

Čo je to cyklop obyčajný?                                

Otázka č.3: 

Čo je to lipeň? 

 

Margarétka Lenková                                            

1. Je to fotka syna.   

2. Je to mesto v zahraničí. 

3. Je to ryba.                                                           

 

Lukáš Mizerák                                                     

1. Je to rastlina.                                                                        

3. Je to auto.                                                                                  

2. Je to čerešňa. 

 

Lujza Jurčišinová-Kukľová                

1. Je to asi kniha.                                                                                                                                                       

2. Je to list. 

3. Je to zviera. 

 

Matúš Skurka                                                     

1. Je to vták.                                                                                                                                                               

2. Je to strom. 

3. Je to zviera. 

 

Lukáš Blaňár                                                      

1. Je to veštec?                                                                                                                                                         

2. Je to ryba. 

3. Je to strom. 

 

Terezka Hanuliaková                                           

1. Je to fotka syna.                                                                                                                                             

2. Je to strom. 

3. Je to veštec. 

 

Spracoval Benjamín Exner, 5. ročník

 

Blahoželáme k úspechom 

 
Anglická korešpondenčná 

univerziáda v GLS  

Úspešným riešiteľom súťaže žiak 

9.A Henrich JURČIŠIN, ktorý 

obsadil pekné 4. miesto. 
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Úspech v súťaži MLADÝ 

SPISOVATEĽ  

Súťaž usporiadala Okresná knižnica 

Dávida Gutgesela v Bardejove v 

dvoch kategóriách (mladšej a 

staršej). 

Prvé súťažné kolo prebehlo 22. 

februára a 3. marca sa mladí autori 

dozvedeli, kto z nich bol najlepší. 

Súťažné príspevky prečítali na 

slávnostnom vyhodnotení v rámci 

TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH 

KNIŽNÍC. 

Z našej školy sa do tejto súťaže 

zapojilo 10 žiakov. Úspešná bola 

báseň Františky Moravcovej, 

žiačky 9. ročníka, ktorá získala 

hlavnú cenu v staršej kategórii.  

Odzvonilo slovenským slovám? 
 

Žiaci 3. ročníka, Sára Jurčišinová 

a Marián Kotľár, sa zapojili do 

autorskej  literárnej súťaže na 

tému „Odzvonilo slovenským 

slovám“, ktorú vyhlásila Galéria Jána 

Kulicha vo Zvolenskej Slatine. 

Žiačka Sára Jurčišinová v kategórii 

A (žiaci 1. – 4.ročníka) získala 2. 

miesto a Marián Kotľár 1. miesto.  

 

Poľovníci a príroda v tvorbe detí 

Výtvarná súťaž 

Cena poroty:    

Nogová Viktória, 5. roč. 

Literárna súťaž 

Ocenená práca:  

Choborová Tamara, 4. roč.

 

 

 

 

Milosrdní ako Otec 

Výsledky v kategórii žiakov prvého 

stupňa zo dňa 9. marca boli 

nasledovné - na prvom mieste sa 

umiestnilo družstvo z Dlhej Lúky 
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v zložení: Tamara Choborová, 

Alžbeta Jurčišinová a Sára Eliášová. 

Na druhom mieste sa umiestnilo 

družstvo z Dlhej Lúky v zložení: 

Laura Jurčišinová – Kukľová, 

Dorotea Exnerová a Liliana Legiňová. 

Na treťom mieste sa umiestnilo 

družstvo zo Zborova v zložení: 

Johanka Nagyová, Edita Čobejová 

a Karolína Mikuľáková. Výsledky 

v kategórii žiakov druhého stupňa 

zo dňa 11. marca boli nasledovné - na 

prvom mieste sa umiestnilo družstvo 

z Dlhej Lúky v zložení: Kristína 

Homzová, Viktória Vavreková 

a Dagmar Bosáková. Na druhom 

mieste sa umiestnilo družstvo 

z Bardejova v zložení: Erika Tejová, 

Oliver Sisol a Matúš Belejčák. Na 

treťom mieste sa umiestnilo 

družstvo z Dlhej Lúky v zložení: 

Ema Krupová, Natália Jurčišinová 

a Grétka Knapíková. 

 

Majster palacinka 

 

Dňa 17.03.2016 sa naše žiačky 5. 

ročníka Nina Čobejová, Natália 

Jurčišinová, Grétka Knapíková a  

 

Sára Siváková zúčastnili 0. ročníka 

okresnej súťaže žiakov základných 

škôl „Gastro Junior“, ktorú 

organizovala Súkromná stredná 

odborná škola v Bardejove. Téma 

súťaže „Majster palacinka“ bola 

veľmi zaujímavá. Pripravované jedlo  

sa hodnotilo podľa viacerých 

kritérií: príprava pracoviska, 

kreativita,  využitie surovín, zostava 

pokrmu, chuť a prezentácia jedla. 

Žiačky sa témy zhostili veľmi dobre 

a za svoj výkon získali CERTIFIKÁT.  

Každoročne sa žiaci našej školy 

zúčastňujú matematickej súťaže 

Pytagoriáda. 

Po absolvovaní školského kola 

Pytagoriády vo všetkých ročníkoch, 

sa aj v tomto školskom roku úspešní 

riešitelia  našej školy zúčastnili 

v dňoch 8.3. a 9.3. 2016 okresného 

kola Pytagoriády v Bardejove . 

 Žiačka 4. ročníka, ALŽBETA 

JURČIŠINOVÁ,  získala   
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 v okresnom  kole PYTAGORIÁDY krásne 3. miesto.

1. miesto a 3. miesto v okresnom kole stolného tenisu družstiev žiakov a 

žiačok ZŠ

Dievčatá 1. miesto 

Konečné poradie:     1. CZŠ s MŠ sv. 

Faustíny Dlhá Lúka 

Zloženie víťazného družstva: 

Ciglariková, Zbrehová, Lenková a 

Guteková. Vedúci : Mgr. Šimco 

Chlapci 3. miesto 

Zloženie družstva: R. Jurčišin, S. 

Brach, S. Graca, P. Biško. 

3. miesto v streleckej lige 

Rafael KNAPÍK, žiak 7.A,  získal 3. 

miesto v streleckej lige. 

 

 

Cena za kreativitu 

21. marca sa v Bardejove uskutočnil 

prvý ročník súťaže časopisov 

základných škôl „Cena časopisu 

Gymoš“. Súťaž  zorganizovala 

Spojená škola Juraja Henischa 

spoločne s Bardejovskou televíziou a 

týždenníkom Prešovské noviny. 

Trojčlenná porota hodnotila 

grafickú a obsahovú stránku. Náš 

„Faustináčik“, ktorý je medzi 

časopismi ZŠ „nováčikom“, získal od 

poroty špeciálnu cenu za kreativitu.

 

 

Okresná súťaž Detskej ľudovej hudby 

Dňa 3.4.2016 sa o 14:30 hod. v HOS 

v Bardejove uskutočnila Okresná 

súťaž Detskej ľudovej hudby, na 

ktorej sa zúčastnila aj naša Lujza 

Jurčišinová-Kukľová, žiačka 1. 

ročníka. Lujzka zaspievala ľudovú 

pieseň "Ej, kročkom koňu, kročkom", 

pri ktorej ju na akordeóne 

sprevádzal Michal Germuška. Okrem 

folklóru, v podaní sólistov a súborov 

základných škôl, sa uskutočnil aj 

seminár pre pedagógov a 

vyhodnotenie, z ktorého si Lujzka 

odniesla strieborné pásmo. 
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Halové majstrovstvá v atletike 2. ročník 

Filip Bachuľák   -   3. miesto        

beh 30 m 

Eliška Šteffánková - cena fair play  

beh 200 m  za pomoc pri páde inej 

súťažiacej. 

Účesy 

 
Dňa 08.04.2016 sa žiačky našej 

školy zúčastnili súťaže „Účesy, 

účesy...“, ktorú organizovala 

Súkromná stredná odborná škola  

v Bardejove. Žiačky Sára Eliášová, 

Alžbeta Jurčišinová (4. ročník) a 

Nina Čobejová, Natália Jurčišinová ( 

5.ročník) pripravovali účes na tému 

Princezná na bále, Sabína 

Balaščáková, Viktória Židziková 

a Lea Čechová (7. ročník) 

pripravovali trendový účes a líčenie 

na diskotéku. Žiačky sa svojich tém 

zhostili veľmi dobre a za svoje 

výkony získali certifikát. 

 

Súťaž Milk-Agro 

Náš školský zbor už každoročne 

prispieva svojou piesňou do známej 

východoslovenskej súťaže MILK-

AGRO. Aj tentoraz sa nám podarilo 

prebojovať do výhernej päťky, čím 

sme získali výhru 200 eur pre našu 

školu. Veľká vďaka patrí všetkým 

zboristom, ktorí na piesni vytrvalo 

pracovali, a tiež pánovi učiteľovi 

Vladimírovi Tkáčovi a jeho bratovi, 

ktorí sa ochotne postarali o hudobný 

podklad. 

1. Dám si jogurt na dobrú myseľ, 

nech tá pieseň dáva zmysel. 

Tuším, že to bude hračka, 

MILK-AGRO je dobrá značka. 

2. Snažíme sa z celej sily 

v tejto piesni nepomýliť, 

INTEGRÁCIA nás láka 

tak ako každého žiaka. 

Mal som sen o steel aréne, 

cestoval som tam vlakom, 

Na tričku to známe znenie, 

že svieti na všetky deti rovnako. 

R: La, la, la, la, súťaž každý rok o 

super ceny, 

popri tom zberom môžeš prírodu v 

lepšiu zmeniť. 

SABI výrobkami zdraviu napomáhať 

a do sveta o tom spievať. 

3. Dal by som si INTEGRÁČIK, 

má to, ale jeden háčik. 

Všetky som už zjedol vraj 

na súťaž: "RECYKLUJ A VYHRAJ". 

4. Nech MILK-AGRO sa rozmáha, 

lebo školám napomáha, 

pomoc aj pre choré deti 

zelenou jasne svieti. 

(text piesne, ktorú naspievali naši 

zboristi pre Milk-Agro) 
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Matematický klokan 

Dňa 21.3.2016 sa uskutočnila 

celoslovenská súťaž 

MATEMATICKÝ KLOKAN, do ktorej 

sa zapojilo 11 žiakov 1. stupňa našej 

školy. Žiaci si v nej mali možnosť 

preveriť vedomosti z matematiky a 

logické myslenie. Najlepšie 

hodnotenie – 5 klokankov a titul 

úspešný riešiteľ – získalo až 5 

žiakov: 1. ročník: Lukáš Blaňár 

(91,7%), Lukáš Mizerák (91,7%). 3. 

ročník: Laura Jurčišinová-Kukľová 

(81,1%), 4. ročník: Tamara 

Choborová (87,8%), Alžbeta 

Jurčišinová (93,3%). 

Najúspešnejším žiakom našej školy s 

titulom školský šampión sa stal žiak 

2. ročníka: PETER KUKĽA (97,5%).  

 

Zber papiera 

 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 

spolu s rodičmi a príbuznými  horlivo 

zapojili do zberu papiera. Dňa 13.5. 

každý žiak našej školy priložil 

"papier na kôpku" a spoločne 

vyzbierali viac ako 7,5 tony. 

   Na 1. stupni zvíťazila trieda 

štvrtákov s 1 025kg (68,33kg / 

žiak), na 2. stupni  to boli siedmaci s 

2 015kg (111,94kg / žiak), ktorým 

výrazne pomohol Tadeáš Čupeľa.  

 

 

 

 

 

 

Pieseň pre sv. Otca v Stropkove 

Našu školu reprezentovali títo 

žiaci:  

Lujza Jurčišinová-Kukľová (1. roč.) s 

piesňou Mamka Mária, 

Alžbeta Jurčišinová (4. roč.) s 

piesňou Kvapky, 

Kristína Homzová (8. roč.) s piesňou 

Dážď, 
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Lea Čechová (7. roč.) a Kristína 

Homzová s piesňou Vládca. 

Našim trom sólistkám sa podarilo 

získať bronzové pásmo a duet Ley a 

Kristínky si vyslúžil zlaté pásmo. 
 

Čo povedali učitelia  o svojich  žiakoch (1. časť) 

Učitelia prežívajú so svojimi žiakmi nielen dobré, ale aj zlé chvíle, preto sme 

boli zvedaví, ako by svoju triedu charakterizovali ... 

 

P. uč. Bujňáková – 7. ročník  

V siedmom ročníku je mnoho 

nadaných žiakov. Dievčatá sú 

šikovné tanečnice, ktoré vyhrávajú 

súťaže nielen v našom kraji, ale 

získavajú skvelé umiestnenia aj na 

štátnych súťažiach. Chlapci sú zase 

nadaní športovci. Vynikajú nielen v 

kolektívnych športoch ako je futbal 

či hokej, ale aj v individuálnych, 

streleckých, ocenených mnohými 

medailami. Siedmaci sa radi zapájajú 

do triednych súťaží (zber papiera). 

V tejto triede každý svojou vzácnou 

osobnosťou a dobrým príkladom 

prispieva k vytváraniu priateľského 

kolektívu. 

 

P. uč.  Jurčišin – Kukľa  - 8. ročník 

Moja trieda veľmi živá, 

rýchlo na ňu hľadám slová. 

Šikovníci sú to veru, 

do sveta sa už poberú. 

Nielen, že sa radi učia, 

aj víťazným zberom papiera iných 

mučia. 

Sem-tam sa aj pozlostia, 

no hneď si aj odpustia. 

Aj to iné občas vieme, 

nie, nebojte, viac nepovieme. 

Mám ja svoju triedu rád, 

chcem im blízko stále stáť. 

 

P. uč. Demský – 9. ročník  

Auxiologcké mirákulum 

metamorfózy primárne 

inkoherentného celku s imanentnými 

protuberanciami remitencie 

v koherentný altruisticko-

filantropicko synergický komplex 

v diapazóne nonády. 

 

Spracovala: Viktória Blažejčíková, 8. ročník 
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Požehnané  prázdniny!   

 

Prajeme našim deviatakom veľa úspechov na ich ďalšej 

životnej ceste! 
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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 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 

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

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

 plavecký výcvik, lyžiarsky kurz, škola v prírode 
 zaujímavé exkurzie 


