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Interview s našim duchovným otcom, Petrom 

Bučkom, farárom farnosti Zborov 

1. Z koľkých súrodencov 

pochádzate? 

Mám päť súrodencov. Som z nich 

najmladší. Prostredná sestra už 

zomrela, takže mám ešte dve sestry 

a jedného brata. 

2. Načo si rád spomínate z Vášho 

detstva?  

Rád si spomínam na prvé ročníky 

základnej školy, ktorú som navštevoval 

v Poľove. Mal som dobrých učiteľov 

a najlepší z nich bol pán farár, aj keď 

bol prísny, náročný, ale pritom všetkom 

sme všetci cítili jeho otcovskú lásku. 

Rád si spomínam na fašiangové 

karnevaly, keď sme si sami vyrábali 

masky. 

3. Boli ste aj miništrantom?  

Áno, keďže bývame veľmi blízko 

kostola, veľmi rád, ba dennodenne 

som miništroval. Ako deti sme sa veľmi 

tešili na májové oltárové pobožnosti. 

Na krížových cestách sme sa 

predbiehali, kto bude miništrovať. 

Miništroval som aj počas 

gymnaziálnych štúdií až po prijatie do 

kňazského seminára.  

4. Čo vás priviedlo k rozhodnutiu 

stať sa kňazom? 

Mali sme vo farnosti veľmi dobrých 

pánov farárov, v rodine sme 

praktizovali a žili kresťanskou vierou. 

Videl som praktický život viery svojich 

rodičov, mal som veľmi zbožnú babku, 

ktorá ma takmer neustále 

povzbudzovala a aj naháňala do 

modlitby... (smiech). Neskôr počas 

gymnázia som už sám bol svedkom, že 

nám tí kňazi veľmi chýbajú, ktorí nás 

svätými sviatosťami posväcujú.  

5. Ako prijala toto životné 

rozhodnutie Vaša rodina 

a priatelia?  

Tak toto rozhodnutie prijali s mierou 

a pokorou, aj keď mi rodičia v tom 

nebránili, ale ma upozorňovali, že 

budem mať ťažký život. Môj otec mi 

povedal myšlienku sv. Don Bosca: 

,,Keď začneš slúžiť prvú svätú omšu, 

nezabúdaj, že začínaš niesť svoj kríž 

a pôjdeš s krížom  za Ježišom.“ 

Modlitbami a obetami utrpenia mi boli 

vždy oporou v mojom povolaní. 

6. Kde ste ako kňaz pôsobili?  

Ako novokňaz som začínal 

v Michalovciach, kde som bol tri roky 

kňazom. 6. júla 1987 som prišiel za 

kaplána do Zborova. Po dvoch rokoch 

kaplánstva som bol dekrétom 

ustanovený za farára do Mokroluhu. 

V 90. rokoch ma otec arcibiskup Alojz 

Tkáč vybral na štúdia cirkevného 

práva, kde som začal pracovať na 
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našom Metropolitnom cirkevnom súde 

v Košiciach. V roku 2003 som bol 

ustanovený za farára do Zborova 

a som tu 14. rok.  

7. Ako hodnotíte Vaše doterajšie 

roky v kňazskej službe?  

Som šťastný a vďačný Pánu Bohu za 

každý deň prežitý v jeho milosti a láske 

a ďakujem za tento veľký, nezaslúžený 

dar a milosť kňazstva. Priznávam si, že 

niektoré veci som mohol urobiť lepšie. 

Uvedomujem si a priznávam svoje 

chyby a nedokonalosti. Nemám nijaký 

špeciálny kňazský program, ale chcem 

dennodenne plniť Božskú vôľu tak, ako 

to odo mňa Nebeský Otec žiada.  

8. Určite ako každý z nás, i Vy máte 

svoje záľuby. Čo je pre Vás 

relaxom?  

Mám rád prírodu, chodievam do 

rodinného domu v Košiciach a mám 

záľubu aj prácu v záhrade. Rád som aj 

choval drobné zvieratká. Mojím 

relaxom je si prečítať dobrý teologický 

článok, sledujem život cirkvi a sledujem 

aj spoločenský život a rád si pozriem aj 

noviny. Určitým relaxom je stretnutie sa 

s kňazmi z našej cirkvi. Duchovným 

relaxom je, keď navštívim Litmanovú, 

Tylicz, Krakow a Limanovú. 

9. V tomto roku si pripomíname sté 

výročie Fatimského zjavenia. Je 

to podľa vás stále aktuálne?  

Samozrejmá vec. Ešte viacej 

aktuálnejšie než doteraz. Veď 

MARIÁNSKE POSOLSTVO nás 

neustále vyzýva k pokániu, obráteniu, 

modlitbe za obrátenie hriešnikov 

a krásnemu mariánskemu životu 

s ružencom na perách a vo svojom 

srdci.  

10. Čo by ste odkázali našim 

žiakom?  

V prvom rade, aby boli naši žiaci dobrí, 

inteligentní, slušní ľudia a do života 

dobre pripravení. Aby naši žiaci čím 

viac aj načerpali a osvojili si potrebné 

vedomosti. Aby sa veľa učili 

zodpovedne aj cudzie jazyky a aby 

nám boli veľkou radosťou.  

Za rozhovor ďakujú žiaci 9. A. 

Predstavujeme novú žiačku – Frederiku 

Špakovú zo Smilna 
                                                         

1. Povedz niečo o sebe. 

Mám trinásť rokov. Narodila som sa 

3.5.2004. 

Chodím do 7.A. 

Bývam v Smilne . 

Nemám žiadnych súrodencov, som 

jedináčik. 

Veľmi rada jazdím na koňoch, mám ich 

rada, pretože sú to milé a inteligentné 

zvieratá. 

2.  Prišla si z  veľkej školy do 

malej. Je v tom rozdiel? 
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Áno, vidím v tom rozdiel. 

3. V čom? 

 Lebo sa tu nenachádzajú triedy 

A,B,C,D,E. 

4.  Ako sa tu cítiš? 

Cítim sa tu oveľa lepšie a veľmi sa mi 

tu páči. 

5.  Akí sú k tebe učitelia? 

Správajú sa ku mne veľmi milo 

a príjemne. 

6.  A čo spolužiaci? 

Sú výborní,  sú oveľa lepší než moji 

bývalí spolužiaci, konečne si rozumiem 

s každým. 

7.  Ktorý predmet je Tvoj 

najobľúbenejší ? 

Môj obľúbený predmet je matematika,  

pretože rada si precvičujem svoje 

logické myslenie, rada kombinujem 

a pod.  

Rozhovor pripravila Terézia 

Banasová  7.A 

 

Stretnutie s Miroslavom Regitkom, známym 

slovenským ilustrátorom             

Žije a tvorí v Šali v mestskej časti 

Veča. 

Ilustroval detský časopis Ohník a od 

roku 1990 ilustruje časopis Fifík. Jeho 

ilustrácie nájdete aj na obaloch 

obrázkových CD- hudobného 

vydavateľstva A.L.I., učebniciach 

matematiky ročník 3. a 6. ročník ZŠ, 

prvouky 2. ročník ZŠ, vlastivedy pre 

sluchovo postihnutých a na prebaloch 

v potravinárskom priemysle. Je 

autorom výtvarného návrhu pamätnej 

tabule na budove detského domu 

Bibiana v Bratislave a ďalších. Je 

tvorcom portrétnych karikatúr svojich 

známych, ale aj neznámych osobností 

(zdroj: internet) 

Pána ilustrátora „sme prepadli“ 

v knižnici a požiadali ho o autogram.
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Rozhovor s vedúcou školskej jedálne - pani 

SURGENTOVOU      

                   

 

1.  Máte široké spektrum stravníkov, 

od škôlkarov až po dospelých.. Nie 

je problém vyhovieť ich chutiam?  

Je to problém.. Je to ako 

v domácnosti.. Niečo chutí tomu, 

druhému zas nie.. 

2. Čo našim žiakom najviac chutí a 

čo možno nemajú až tak radi? 

Nemajú veľmi radi mäso alebo plnené 

mäso.. A čo naopak radi majú, tak to 

sú múčne jedlá a prívarky.. 

3. Ako zostavujete jedálny lístok? 

Máme pravidlá, podľa ktorých to 

zostavujeme.. Radím sa s kuchárkou.. 

4. Varíte aj podľa vlastných 

receptov? 

Nie.. Musíme z noriem.. 

5. Čo sa Vám páči na tejto práci 

Konkretizovať  to neviem.. Proste ma 

to baví.. 

6. Baví Vás variť ešte aj doma? 

Kedy ako, raz hej, raz nie.. Ale musím.. 

Za rozhovor ďakuje Klára Gurová, 7.A 

 

Čo sme zažil i 

Bodka za po l rokom 

Koniec 1. poroka, vysvedčenie .... K 

tomu už neodmysliteľne patrí aj 

školská diskotéka. 2.2. 2017 

(podvečer) sa naša jedáleň zmenila na 

tanečný parket. Dobrá hudba, o ktorú 

sa postarali naši žiaci (Patrik Biško a 

Benjamín Exner), roztancovala 

všetkých žiakov druhého stupňa. 

Nechýbali zaujímavé súťaže 

pripravené šikovnými deviatakmi a 

korunovanie kráľovnej a kráľa 

diskotéky. Tohtoročnou kráľovnou sa 

stala Grétka Knapíková a titul kráľa 

získal Sven Jurčišin. Úsmev na 

detských tvárach vyčarovala aj bohatá 

tombola. Bol to pekný večer, plný 

zábavy a tanca. 
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„Veľkí čítajú malým“ 

Do marca, mesiaca knihy, sme vstúpili 

aj s aktivitou na podporu čitateľskej 

gramotnosti – „Veľkí čítajú malým“, 

ktorá spája žiakov základnej školy so 

škôlkarmi. V čase, keď sa deti v MŠ 

ukladajú na popoludňajší odpočinok 

do svojich postieľok, zvyčajne im pred 

spaním čítajú ich pani učiteľky. Počas 

celého mesiaca marec ich však 

nahradia žiaci – dobrovoľníci, ktorí im 

každý deň pred spaním prečítajú jednu 

rozprávku. 

Noc s Andersenom 

 

Noc s Andersenom je piatková noc na 

prelome marca a apríla, ktorou si 

knižnice na celom svete pripomínajú 

výročie narodenia  dánskeho 

rozprávkara H.Ch. Andersena. Aj naši 

žiaci 2.,3. a 4.ročníka sa dočkali tejto 

noci, ktorá sa v  škole konala po 

prvýkrát.  Síce o týždeň skôr, aby sme 

sa spoločne zúčastnili aj na piatkovej 

školskej krížovej ceste a sv. omši  

Akcia sa naozaj vydarila. V škole sme 

sa všetci spoločne stretli o štvrtej 

popoludní. Po krátkych pokynoch sa 

žiaci ubytovali vo svojich triedach 

a akcia sa mohla začať. Deti sa 

oboznámili so spisovateľom H. Ch. 

Andersenom, plnili množstvo 

pripravených zaujímavých úloh, 

rébusov a hádaniek. Samozrejme 

nechýbalo ani hlasné spoločné čítanie 

s porozumením, večerníček, nakoniec 

aj neskoro v noci spánok, ranné 

vstávanie, spoločné raňajky, diplomy 

a sladká odmena.  

Deň vody 

Žiaci 7. ročníka si pri príležitosti 

Medzinárodného dňa vody (22.3.) 

pripravili zaujímavý program pre našich 

škôlkarov. Skúmali sme rôzne nápoje, 

pokusmi zisťovali rozpustnosť aj 

objem, zatancovali sme si a pozreli 

životnú cestu jednej kvapôčky, ktorá 

nám prezradila, ako putuje z mora do 

mračien, prší na lesy a opäť sa riečkou 

vracia do mora. Na záver boli všetci 

škôlkari odmenení medailou v tvare 

modrej kvapky.  
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Č i táreň u  sv .  Fau st í ny

Projekt Čitárne u sv. Faustíny, ktorý sme predložili do grantového programu 

A(tra)ktívny Bardejov, bol vybraný 

medzi 4 finalistov 

(http://www.knbj.sk/cms/?page_id=1359). 

Zúčastnili sme sa spoločne 

benefičného Behu za A(tra)ktívny 

Bardejov, ktorý už tretí rok 

organizovala Komunitná nadácia 

Bardejov.  

Napriek bláznivému aprílovému 

počasiu, od rána asi 4x pršalo a raz 

snežilo, sme sa nenechali odradiť a išli 

sme behať za náš projekt "Čitáreň u 

sv. Faustíny". Bolo nás najviac zo 

všetkých bežcov – 58. Bežala pani 

riaditeľka, ekonómka, učitelia, rodičia, 

školáci i škôlkari.  

Bol to krásny spoločný zážitok!  

Vyzbierali sme tak veľmi peknú sumu 

na vybudovanie školskej "Čitárne". 

Cvičme v rytme 

V dňoch 27.04.2017 a 4.5.2017 sa 

v rámci dňa rodiny a pohybu  na škole 

cvičilo v rytme s hudbou. Rodičia a deti 

zabudli na stres. Zrelaxovali svoje celé 

telo. 

Zber papiera a Deň Zeme 

 

Aj tento rok sa cela škola zapojila do 

ZBERU PAPIERA a čistenie našej 

obce. Spoločne sa tak učíme 

recyklovať a chrániť našu zem. Vďaka 

našim žiakom a ich rodičom sme 

spoločne vyzberali približne 8 ton 

papiera. 

V tento deň sa zároveň žiaci zapojili do 

čistenia našej obce. Žiaci jednotlivých 

tried si rozdelili ulice a vyčistili ich od 

odpadkov. 

Recyklohry 

Naša škola sa zapojila do 

ekologického programu na zber 

použitých atramentových cartridgov a 

laserových tonerov z tlačiarní. Zberný 

box pre recykláciu je umiestnený v 

ekologickom kútiku našej školy. 

Myslite ekologicky a prineste použité 

cartridge a tonery do našej školy. 

Nevhadzujte ich prosím do 

komunálneho odpadu. 

Projekt je určený všetkým MŠ, ZŠ aj 

SŠ na Slovensku a účasť v ňom je 

celkom bezplatná. Zdarma je aj 

dodanie zberných nádob na vyslúžilé 

drobné elektrozariadenia a na použité 

batérie a tiež následný odvoz po ich 

naplnení. 

Návšteva v divadle 
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Žiaci prvého až šiesteho ročníka sa 

spoločne so svojimi učiteľmi zúčastnili 

divadelného predstavenia „Neobyčajné 

dobrodružstvá malého Buratina“ 

v Divadle Jonáša Záborského 

v Prešove. Rozprávka s pesničkami 

o zmúdrení malého nezbedníka, ktorý 

mal veľký sen sa žiakom páčila 

a z Prešova sme sa vracali šťastní 

a bohatší o kultúrny zážitok.

Deň matiek 
Čo všetko deťom k šťastiu treba? 

Slnko a modrý kúsok neba, 

piesok a v izbe s hračkami, 

dva veľké bozky od mamy. 

 

Aj tieto slová známej piesne zazneli 11. 

mája 2017 v školskej jedálni našej 

školy pri príležitosti sviatku- Dňa 

matiek. Žiaci pod vedením učiteľov 

s láskou uvili pre mamičky veľkú kyticu 

z básní, piesní, tancov a scénok, aby 

sa im poďakovali za lásku, starostlivosť 

a trpezlivosť, ktorú im každodenne 

preukazujú.  Radosť aj dojatie bolo 

vidieť v tvárach všetkých, o čom 

svedčila nejedna vypadnutá slzička, 

ale aj veľký potlesk. Nechýbal ani 

vlastnoručne vyrobený darček, ktorý na 

záver   odovzdali svojim mamkám. 

Workshop o hudbe 

V utorok 9.5.2017 sa v našej škole 

udiala zaujímavá akcia - navštívili nás 

Ivan Šiller a Tomáš Boroš, hudobníci a 

pedagógovia z Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

Pre druhákov, tretiakov a štvrtákov 

pripravili workshop o hudbe. Žiaci 

skúšali hrať nielen na hudobných 

nástrojoch, ale aj pomocou rúk, nôh a 

celého tela. Zahrali im aj rozprávku o 

tónoch a vysvetlili, aké dôležité je v 

hudbe ticho. A všetci sa veľmi dobre 

bavili. 

Škola v prírode 

 Týždeň od 15. do 19. mája 2017 bol 

pre žiakov štvrtého ročníka výnimočný. 

Spolu s pani učiteľkou sa zúčastnili 

Školy v prírode v Tatranskej Lomnici. 

 Miestom pobytu bol penzión Zora. 

A ako nám bolo? 

Počas piatich dní sme spoznávali krásy 

Vysokých Tatier. Počasie bolo 

fantastické, a preto sme absolvovali 
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všetky aktivity, ktoré sme si 

naplánovali. 

Prvý deň  sme si obzreli prostredie 

Tatranskej Lomnice a absolvovali sme 

náučný chodník Pramenisko, ktoré 

bolo pre svoju výnimočnosť vyhlásené 

za národnú prírodnú rezerváciu. 

V utorok naším cieľom bolo Múzeum 

TANAP, kde sme sa  oboznámili 

s charakterom tatranskej prírody, s jej 

ochranou a s dejinami sprístupňovania 

Tatier. Po prehliadke sme sa presunuli  

do SKI múzea, kde nás sprievodca 

oboznámil s históriou vzniku a vývoja 

tatranských zimných športov. 

V popoludňajších hodinách sme sa 

zrelaxovali  vo wellnesscentre AQUA 

RELAX v hoteli Sorea  Titris.  

V stredu sme navštívili najznámejšie 

a najnavštevovanejšie pleso 

v prekrásnej vysokohorskej krajine – 

Štrbské pleso a športový areál FIS, kde 

na nás čakal ešte zvyšok snehu, ktorý 

sme aktívne využili na pravú májovú 

guľovačku. Vo štvrtok naším cieľom 

bola túra na HREBIENOK, ktorú sme 

bez problémov všetci zvládli. Po 

oddychu sme sa presunuli k Bilíkovej 

chate a ďalej k Vodopádom Studeného 

potoka.   

V Starom Smokovci sme neobišli 

známu galériu trick-artu a optických 

ilúzií TRICKLANDIU. V piatok sme si 

prezreli Expozíciu Tatranskej prírody v 

Botanickej záhrade, ktorá sa 

rozprestiera na ploche 3,2 hektára 

a návštevníkom ponúka vyše 270 

druhov tatranských rastlín. 

Počas piatich dní sme sa Školou 

v prírode snažili umožniť žiakom 

zotaviť sa, upevniť si zdravie, rozvíjať 

telesnú zdatnosť, získať nové 

vedomosti aktívnym a zážitkovým 

učením priamo v prírode, rozšíriť 

teoretické poznatky z vyučovania 

o praktické skúsenosti  a v neposlednej 

miere prežiť pekné chvíle v kruhu 

spolužiakov a tým upevniť žiacky 

kolektív. 

 Domov sme sa vrátili 

s nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré 

sme spolu strávili v tatranskej prírode 

a na ktoré budeme s radosťou ešte 

dlho spomínať. 

Popoludnie s knihou 

 

22. mája poobede sme sa stretli na 

prvej spoločnej akcii v Čitárni.  

 Na Popoludnie s Mimi a Lízou prišli 

žiaci z prvého aj druhého stupňa. 

Súťažili spolu v tímoch, zoznámili sa s 

príbehom Mimi a Lízy z knihy aj z 

kreslenej rozprávky. Vyskúšali si, aké 

to je rozoznávať zvuky a pohybovať sa, 

keď nevidíme. 



6/2017 C Z Š  S  M Š  S V .  F A U S T Í N Y  
 

 

10 

Zažili sme spolu veľa zábavy a tešíme 

sa na ďalšiu spoločnú akciu v júni. 

Za pomoc počas tejto akcie špeciálne 

ďakujeme žiačkám zo 7.A:  Kláre, 

Frederike, Terezke a Viktorke. 

Vlastná tvorba 

Slniečko sa zobudilo 
Slniečko sa zobudilo, 

na lúky, lesy zasvietilo. 

Žblnkoce potôčik, trávička rastie, 

zajačik na lúke tíško si pradie. 

 

Po lúčke sa vĺčik ponáhľa, 

za zajkom sa chytro naháňa. 

Ostré zuby pri tom cerí, 

utiekli mu všetky zvery. 

 

Je tam veľká paráda, 

zvieratká sa hrajú na hada. 

Všetky zvery bavia sa 

a veselo smejú sa. 

 

Poľovník však namieri, 

srnku pri tom postrelí. 

Škerí sa on, veru, na nich, 

popod nos si tíško vraví: 

„ Nebojte sa mojej pušky,“ 

to tiež vravia malé mušky. 

 

Slniečko už zapadá, 

zvieratká už tíško spia. 

Príroda je zázračná, 

vodička v nej priezračná. 

 

Každý kameň, strom či zviera, 

tam svoje miesto nepopiera. 

Zvieratá tam hlavne v lete 

žiaria ako v plnom kvete. 

Sára Jurčišinová, 4.A 

Prefíkaná líška 

 V lese pije vodu srnka, 

vtáčik zobká malé zrnká. 

Výr a sova húkajú, 

potravu si hľadajú. 

 

Poľovník sa zrazu blíži: 

„Skryme sa do našej skrýši! 

Je to veru dobrá skrýš, 

dúfam, že tam nie je myš!“ 

 

Ďateľ ďobe do stromu, 

zrazu vidí pohromu, 

sýkorky a malé drobce. 

„Schovajte sa, tam za kopce!“ 

 

Poľovník je zúfalý: 

„Som ja príliš trúfalý? 

Chcem si niečo zastreliť, 

zručnosti si preveriť.“ 

 

A v tom líška ukáže sa. 

Strelí puška, nemykne sa. 

Líška leží na zemi, 

nepohla sa, verte mi! 

 

Zrazu líška odpovie: 

„Nestrieľaj nás, prosím, nie!“ 

Poľovník sa spamätá: 

„Netýrajme zvieratá!“ 

Laura Jurčišinová- Kukľová 

4.A
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Hovoriace zvieratá 

Jedného dňa sa vybral poľovník do 

lesa,  aby nakŕmil zvieratá. Tak si zbalil 

jedlo a išiel. Pre diviaky mal kukuricu, 

pre malé srnky zobral seno 

a nezabudol ani na kráľa lesa, jeleňa, 

ktorému priniesol soľ. Keď sa chystal 

domov, zrazu začul divný hlas. Vybral 

sa za hlasom do hlbokého lesa. Už 

z ďaleka videl maličkú lúčku. Ako išiel 

bližšie, zbadal jeleňa, diviačiu rodinku, 

srnky, líšku a jelenice. Prikrčil sa 

a sledoval ich. Zvieratá sa zhovárali, 

ako sa poďakovať poľovníkovi za to, že 

sa tak dlho o nich stará. Nakoniec sa 

zhodli, že sa mu poklonia. Poľovník 

začal ustupovať, ale nanešťastie sa 

potkol a spadol. Nemohol sa postaviť 

na nohy, pretože mal nohu zaseknutú 

pod konárom. Zvieratá to všetko videli, 

a tak k nemu podišli a pomohli sa mu 

postaviť  na nohy. Nakoniec sa mu 

poklonili. Poľovník tomu nechcel veriť. 

Neskôr tomu  uveril. Tento príbeh však 

nehovorí všetkým.  

Poľovník stále pokračuje vo 

svojom koníčku .      

 

Matej Blažejčík,  

CZŠ sv. Faustíny, Dlhá Lúka, 6. A 

 

Ujo  poľovník 
 

U nás doma v dedine 

často stretám strýka, 

ktorý v lesnej húštine 

robí poľovníka. 

 

Deň, čo deň sa o les stará, 

ošetruje stromčeky, 

hladným zverom seno dáva, 

ľúbia ho už naveky. 

 

Keď som bola ešte malá, 

často ma bral so sebou. 

Celý deň som počúvala 

v lese pišťať „susedov“. 

Malý zajko skacká v tráve, 

snáď sa ma on nebojí. 

Vôkol mláky žabka práve 

v pozore si postojí. 

 

Naučil ma ľúbiť všetko, 

čo na zemi rastie nám, 

zelený strom aj púpätko, 

ktoré si do vázy dám. 

 

Odvtedy viem, že aj chlebík, 

ktorý v škole nedojem, 

usuším a spolu s ním ho 

lesným vtáčkom odnesiem. 

Ema Krupová, 6. A 

Blahoželáme k úspechom 
Matematická olympiáda 

Naše žiačky z PIATEHO ročníka sa 

zúčastnili 24. januára 2017 okresného 

kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Z 

takmer 30-tich šikovných matematikov 

z celého okresu obsadili prvé a druhé 

miesto, čím prekonali žiakov i z 

veľkých mestských škôl.  

Tamarka CHOBOROVÁ 1. miesto 

Alžbetka JURČIŠINOVÁ 2. miesto 
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Všetkovedko 
Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili 

celoslovenskej vedomostnej súťaže 

VŠETKOVEDKO.  

Súťaž  Všetkovedko obsahuje otázky 

zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci 

doteraz stretli – vlastiveda, 

prírodoveda, slovenský jazyk a 

literatúra, matematika, informatická, 

dopravná, hudobná a 

výtvarná výchova. 

Najúspešnejšou žiačkou  školy, 

ktorá získala titul  ,,Všetkovedko školy“ 

a ,,Všetkovedko“ sa stala žiačka 4. 

ročníka Laura  Jurčišinová-Kukľová. 

Krásny titul ,,Všetkovedko“ získala aj 

žiačka 2. ročníka  Lujza Jurčišinová-

Kukľová. 

Titul „Všetkovedkov učeň“ získala 

žiačka 2. ročníka Margaréta  Lenková 

a žiačka 5. ročníka Alžbeta Jurčišinová 

Dňa 17.2.2017 sa v našej škole pri 

príležitosti boja proti drogám 

uskutočnila súťaž o najkrajšiu nástenku 

s protidrogovou tematikou. Do súťaže 

sa zapojili triedy 5. – 9. ročníka. Každá 

trieda si pripravila svoju nástenku 

s protidrogovou tematikou. Všetky 

práce boli veľmi zaujímavé a poučné. 

Víťazom súťaže sa napokon stali žiaci 

8. ročníka. Za odmenu si mohli 

objednať pizzu, na ktorej si pochutnali 

spolu so svojou triednou učiteľkou.

Pytagoriáda 
4. a 15. 3. 2017 sa naši žiaci zúčastnili 

na  OKRESNOM kole PYTAGORIÁDY.  

Ide o matematickú súťaž, v ktorej 

rozhoduje nielen správny výsledok 

žiakov, ale zároveň čas potrebný na 

výp

oč

et 

prí

kla

do

v. 

Vý

sle

dn

é hodnotenie sa skladá z bodov za 

správne výsledky a z bodov za čas. 

Veľmi dobre sa umiestnila Melissa 

Bigdelizare – obsadila 7. miesto vo 

svojej kategórii. 

Tento rok po druhýkrát získali 

vynikajúce umiestnenie v okresnom 

kole žiačky piateho ročníka. 

Z vybraných  piatakov z celého okresu 

obsadili prvé a druhé miesto. 

Tamarka CHOBOROVÁ 1. miesto 

Alžbetka JURČIŠINOVÁ 2. miesto 

Ochranárik čísla tiesňového volania 
 

Slá

vnostné vyhodnotenie národného kola 

4. ročníka výtvarnej súťaže 
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„Ochranárik čísla tiesňového volania 

112 a civilnej ochrany“, ktorá bola 

vyhlásená na tému „Záchranár civilnej 

ochrany – môj kamarát“ sa uskutočnilo 

dňa 22. marca 2017 v priestoroch 

prekrásneho zámku mesta Bytča – v 

svadobnej sieni. Zúčastnila sa na ňom 

aj naša žiačka 5. ročníka Alžbeta 

Jurčišinová, ktorá v kategórií 

„Internetové hlasovanie“ získala krásne 

1. miesto. 

 

POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ. 
Láska k prírode a k zvieratkám 

necharakterizuje len poľovníkov, ale aj 

našich žiakov. Svedčia o tom ich 

výtvarné a literárne práce, ktoré sme 

zaslali do súťaže POĽOVNÍCI A 

PRÍRODA V TVORBE DETÍ. 15.3.2017 

sme zúčastnili na slávnostnom 

vyhodnotení v Šarišskom múzeu v 

Bardejove, kde za účasti poľovníkov 

boli ocenené najlepšie práce zo 

všetkých základných škôl 

bardejovského okresu. Atmosféru 

umocnila výstava trofejí a parožia. 

VÝTVARNEJ súťaže sa zúčastnilo 227 

žiakov. Z našej školy boli ocenené 

 žiačky: 

 Alžbeta Pavluvčíková zo  4. ročníka, 

ktorá získala krásne 1. miesto a 

Alžbeta Jurčišinová z 5. ročníka, ktorá 

získala tiež pekné 2. miesto. V 

kategórii priestorové práce nás 

zastupovala žiačka Viktória Nogová zo 

6. ročníka, ktorá tiež nesklamala a 

odniesla si 1. miesto. 

V LITERÁRNEJ časti súťažilo 70 básní 

a príbehov s poľovníckou tematikou. 

Naša žiačka, Emka Krupová zo 6. 

ročníka, získala pekné 3. miesto.  

Výtvarná súťaž 

 
VYHODNOTENIE výtvarnej súťaže 

"SNÍVALO SA MI..." v Galérii Jána 

Kulicha malo zastúpenie od 

najmladších až po najstarších 

účastníkov. Do súťaže sa zapojilo 180 

súťažiacich a celkom nám prišlo 186 

diel. Medzi najsilnejšie kategórie patril 

1. a 2. stupeň ZŠ (dohromady 114 

účastníkov). Kvalitatívne práve v tejto 

kategórii boli autori odvážnejší. Porota 

v zložení akad. maliarka Eva 

Mišáková-Ábelová - predsedníčka 

poroty, akad. maliarka Boženka Rossi 

a akad. sochár Igor Mosný rozhodli, že 

v KATEGÓRII B - ZŠ 1. stupeň 2. 

miesto získal Lukáš Blaňár z Dlhej 

Lúky - "Záchranca vesmíru". 

Strelecká súťaž 
 Rafael Knapík v konečnom hodnotení streleckej ligy žiakov 2017 dosiahol pekné 

3. miesto s nástrelom 806 bodov. 

Biologická olympiáda 
Anna Jurčišinová dosiahla v biologickej olympiáde okresného kola v kategórii 

zoológia 1. miesto. 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
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Aj žiaci našej školy sa  zúčastnili 

najväčšej matematickej súťaže, ktorá 

prebieha  na celom svete.   Súťaž 

vznikla v roku  1991 vo Francúzsku. 

Združuje už viac ako 60 krajín 

z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj 

z Afriky. 

V rámci celoslovenských výsledkov 

spomedzi 63 696 žiakov  súťažiacich 

na Slovensku v tomto školskom roku aj 

naši žiaci získali pekné umiestnenia 

v rámci svojej kategórie. 

Súťažiť už mohli aj prváci v kategórii 

Klokanko 1. 

Z našej školy sa zapojili títo žiaci: 

Klokanko 1: Adam Pavluvčík, Patrícia 

Čičlová, Peter Hažlinský, Veronika 

Mačková, Jakub Lenk 

Klokanko 2:  Tereza Hanuliaková, 

Margaréta Lenková, Lukáš Mizerák, 

Lukáš Blaňár 

Klokanko 3:  Peter Kukľa 

Klokanko 4:  Laura Jurčišinová-

Kukľová, Kristán Zubaj 

Školák 6:  Ema Krupová 

Úspešnými riešiteľmi sa stali: 

 Lujza Jurčišinová-Kukľová 

v kategórii Klokanko 2 

 Tamara Choborová a Alžbeta  

    Jurčišinová v kategórii Školák 5 

 Viktória Nogová v kategórii Školák 6 

 Cenu ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN  

    najúspešnejší riešiteľ  na škole    

     získala Alžbeta Jurčišinová   

     v kategórii Školák 5 

Pieseň pre sv. Otca 

V stredu 17. mája sa tri žiačky našej 

školy – A. Jurčišinová, L. Čechová 

a Kristína Homzová zúčastnili 

speváckej súťaže „ Pieseň pre sv. Otca 

“ v Stropkove. Súťaž začala sv. omšou, 

ktorú slúžil otec biskup Mons. Marek 

Forgáč spolu s naším bývalým p. 

kaplánom Radom Bačom.  V silnej 

konkurencii sa naše speváčky 

umiestnili v striebornom pásme. Tejto 

speváckej súťaže sa pôvodne mala 

zúčastniť aj Lujzka Jurčišinová – 

Kukľová (2.roč.), ktorá sa však kvôli 

termínu konania súťaže rozhodla pre 

prehliadku určenú pre interpretov 

ľudových piesní    „Slávik 2017“. 

 

Futbal – MAJSTROVSTVÁ OKRESU 
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Naši chlapci skončili na druhom mieste 

 okresného kola v malom futbale 

starších žiakov.

Čo povedali učitelia  o svojich  

žiakoch (4. časť) 
„U č i t e l i a  p r e ž í v a j ú  s o  s v o j im i  ž i a km i  n i e l e n  d o b r é ,  a l e  

a j  z l é  c h v í l e ,  p r e t o  sme  bo l i  z v ed a v í ,  a k o  b y  s v o j u  

t r i e d u  ch a r a k t e r i z o v a l i  . . . “  
 

 

 4.ročník – pani učiteľka Ivana 

Vagaská                                          

Je to živelná a aktívna trieda. Do 

všetkého sa zapájajú, sú to 

bojovníci. Každý  z nich je iná 

osobnosť. Pomáhajú si a držia 

spolu. 

 

 

 

 

 

5.ročník – pán učiteľ Martin 

Demský       

Je to malá trieda plná veľkých 

talentov. Aj keď si na seba ešte len 

zvykáme, môžem povedať, že ma 

milo prekvapili svojou aktivitou 

a chuťou do práce. Dúfam, že 

svoje talenty budú ďalej rozvíjať. 

 

 

 

6. ročník – pani učiteľka Juliána 

Delejová                                          

Šikovná trieda s s umeleckými, 

športovými a inými talentmi. 

Ambiciózni žiaci s chuťou učiť sa, 

súťažiť. Nechýba im zmysel pre 

humor. Dúfam, že im to vydrží až do 9. 
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ročníka. 
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Požehnané prežitie letných prázdnin 

Vám prajú žiaci a zamestnanci CZŠ 

s MŠ sv. Faustíny 
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