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Znova v škole 
 
       Znova sme si sadli do školských 
lavíc...Je to dobrý pocit, i keď je 
koniec prázdnin. Sme radi, že opäť 
uvidíme priateľov, učiteľov a niečo 
nové sa naučíme. 
        Hneď v prvý deň pri otvorení 
školského roka sme si vypočuli 
slávnostný príhovor pána riaditeľa, 
potom sme zasadli do našich 
„starých“ známych školských lavíc.               
Pre prváčikov to bolo však niečo 
nové. V tento prvý deň ich 
sprevádzali rodičia, ktorí im boli 
zároveň aj oporou. Avšak do 
školských lavíc už zasadli sami. 
Niektorí sa báli, iní boli plní 
očakávania, čo im školský rok a nová 
pani učiteľka prinesie. 
        Od otvorenia školského roka 
ubehlo pár dní a my veríme, že naši 
prváci si už zvykli a zistili, že škola 
môže byť aj ich „kamarát“. 
                          Tereza V., Tereza F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zážitky z integrácie 
 
„Na všetky deti svieti 
slnko rovnako“ 
 
            V septembri sa 7., 8. a 9. 
ročník zúčastnil česko-slovenského 
projektu INTEGRÁCIA, ktorý sa 
konal v košickej Steel Arene. Tento 
koncert bol venovaný všetkým deťom, 
ktorých tam bolo neúrekom. Keď sme 
sa usadili, na sedadlách sme si našli 
tričká a náramky s logom Integrácie, 
svietiace paličky a Integráčiky. Ani 
sme sa nenazdali a už nás privítali 
moderátori Martin Dejdar a Katarína 
Brichtová. Po privítaní prišiel 
minister školstva pán Čaplovič, 
a potom nasledoval dlhoočakávaný 
program.  
           Predviedlo sa nám  veľa 
známych osobností, ktoré sme vždy 
chceli vidieť naživo, napr. Elán, No 
Name, tanečná skupina Street Dance 
Academy, Ego a Róbert Burian 
a mnohí ďalší.  Zlatým klincom 
programu bolo vystúpenie rumunskej 
speváčky Alexandry Stan.  
        Sme radi, že sme sa  zúčastnili 
tejto dobročinnej akcie.  
                     Zuzana, Vika, Stela, 7.C 
 
 
 
 
 

Zo života školy 
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Opýtali sme sa...??? 
 
Interview s pani učiteľkou 
angličtiny 
 
Aj tento rok k nám zavítala nová pani 
učiteľka a naším zvykom je položiť 
jej zopár zvedavých otázok. 
 
 Páči sa vám na našej škole? 
• Áno, páči. Som veľmi rada, že učím 
práve na tejto škole. Je tu príjemné 
prostredie, skvelá atmosféra, 
vynikajúci kolektív i žiaci. 
 
 A čo hovoríte na našich žiakov? 
• Žiaci sú veľmi šikovní, plní energie, 
vo  väčšine prípadov i chutí pracovať. 
Nájdu sa, samozrejme, aj výnimky. 
Vtedy sa snažím motivovať ich svojou 
prácou a nápadmi ja. Vo všeobecnosti 
som vďačná za to, že ma ako novú 
učiteľku prijali medzi seba veľmi 
dobre a bez problémov.  
 
  Chceli ste byť už od mala učiteľkou 
alebo ste snívali o niečom inom? 
•Stále som chcela byť učiteľkou. 
Nepamätám si, že by som uvažovala 
nad iným povolaním. 
 
 Prečo práve anglický jazyk? 
• Už ani neviem. Angličtina má stále 
fascinovala a ako jazyk sa mi veľmi 
páči. 
U nás je množstvo krúžkov. A čo vy, 
 máte nejaký krúžok? 

• Vediem krúžok, v ktorom som 
skĺbila oba predmety, ktoré učím . 
Volá sa Angličtina verzus slovenčina 
hravo.  
Ako už názov naznačuje, 
porovnávame tam oba jazyky na 
rôznych rovinách, samozrejme 
hravou formou prostredníctvom hier, 
kvízov, hádaniek, rébusov a iných 
aktivít.  
Ďakujeme za rozhovor! Prajeme vám 
samých skvelých žiakov     Tati a Simi 

Naše prváčence – 
imatrikulácia 
 
Navštívili sme školskú družinu detí 
a s dovolením p. vychovávateľky sme 
doslova vyspovedali prváčikov.  
Jednou z otázok, ktoré sme im 
položili, bola táto: 
- Nastal čas, kedy ste si museli 
vymeniť vlastnú hračku za školské 
potreby. Ako sa vám páči v škole? 
Väčšina detí odpovedala DOBRE. 
Na otázku, čo by ste povedali 
o svojej pani učiteľke, odpovedali, že 
JE AJ DOBRÁ AJ ZLÁ. 
Viac sme sa nedozvedeli, pretože 
naše deti majú v školskom klube aj 
svoje aktivity, ktorými ich 
vychovávateľky dokážu zaujať 
natoľko, že sme už boli nepodstatné 
a utekali sa venovať svojej tvorivej 
činnosti. 
    Snáď naj... dňom pre prváčence 
bola samotná imatrikulácia, na ktorej 
boli pasovaní za čestných prvákov ZŠ 
Kúpeľná. Ak chcete vidieť 
fotografie, navštívte našu webovú 
stránky školy.                  Tati a Simi      
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Minisprávy 
 
Biela pastelka 
       Každoročne sa 29.9. koná 
zbierka " Biela pastelka" . Táto 
zbierka sa konala aj na našej škole, je 
určená na pomoc nevidiacim, aby sa 
opäť mohli vrátiť do života. 
Bielu pastelku mala na našej škole  
"pod palcom" pani učiteľka 
Krajňáková , ktorá určila dve žiačky 
z deviatej triedy. Dievčatá chodili po 
triedach, rozdávali pastelky a 
zbierali peniažky ako príspevky. Žiaci 
našej školy boli veľmi štedrí. Sme 
radi, že aj naša škola sa mohla 
zapojiť do tejto akcie a pomôcť 
nevidiacim. 
                                  Laura  a Karolína 
 
Mestská olympiáda 
Florball 

Dňa 15. októbra sa naše žiačky 
6.ročníka zúčastnili na mestskej 
olympiáde na  základnej škole na 
Sibírskej ulici v Prešove. Obsadili 5. 
miesto. Veľmi sa im to páčilo, 
pretože zistili svoje fyzické 
schopnosti vo florballe. Školu 
reprezentovali v dresoch s logom 
našej školy.   

                                        Tatiana, 6.A 
 
 
 
 
 
 

Dukla 
        Dňa 2.10.2012 sa uskutočnila 
exkurzia s trasou do Svidníka- Údolie 
smrti. Zúčastnili sa jej žiaci 9.A a 
4.A triedy. Celý výlet zorganizovali 
pani učiteľka Krajňáková a 
Fečíková. Vo Svidníku sme si pozreli 
Vojenské historické múzeum. Zaujali 
nás vystavené tanky, ktoré 
znázorňujú úctu k vojenským 
tradíciám. Údolie smrti bolo založené 
preto, aby turisticky zatraktívnili 
tento zabudnutý región. Zo Svidníka 
sme pokračovali na Vyhliadkovú vežu 
na Duklu, z ktorej sme videli hranice 
s Poľskom. Potom sme sa presunuli k 
pamätným tabuliam a tankom, ktoré 
znázorňujú víťazstvo nad 
nepriateľom. Exkurzia a vystavené 
exponáty nám pripomenuli ťažké boje 
v tých časoch.  
                                    Simi 

Svetový deň výživy 
16.10.2012 bol Svetový deň výživy. 
Na tretej vyučovacej hodine sme išli 
s pani učiteľkou navštíviť žiačikov 
2.A. Pripravili sme si pre nich krátky 
program o tom, ako by sme sa mali 
zdravo stravovať. Niektorí vybraní 
žiaci z našej triedy napísali krátke 
texty o vitamínoch, a potom im o tom 
niečo porozprávali s vyslovením 
krátkeho ponaučenia. Moja   spolu- 
žiačka a ja sme držali veľký podnos 
s ovocím a zeleninou, ktorú sme im 
rozdali. Nakoniec sme sa s nimi 
odfotili, rozlúčili a vrátili sme sa do 
triedy. Dúfam, že každý z vás bude 
brať tento deň vážne a po celý rok sa 
bude snažiť čo najzdravšie 
stravovať.               Tereza 

žiačky 6.A 
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Cinquain – vlastná tvorivosť na základe  literárneho textu, Óda na mladosť, sme tvorili 
päťveršovú báseň. Tu je výsledok 9. A:   
 

 

 
Mladosť 

sladká              živá 
prekvitá        vzlieta        delí sa 

sladký     nektár    tvojho        života 
radosť 

                                                                                         Naťa, 9.A 

 
Mladosť 

divá            sladká 
vzlieta           chváli           tvorí  

je       nektár      tvojho       života 
           sladkosť  Paťo, 9.A 

 

Mladosť 
žhavá   sladká 

vzlieta     kolotá       budí 
  ona  dá  nám  krídla 

radosť 
            Laura, 9.A 

 

Mladosť 
rajská     nebeská 

preniká        budí          vzlieta 
je   nektár   tvojho  života 

radosť      
                                       Táňa, 9.A 

 
 

Tvorivé okienko 
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Dadaistická báseň z hodín dejepisu                                      
                                       
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.uč. S. Krajňaková 
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2013 – Rok sv. Cyrila a Metoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Rok 2013 je venovaný príchodu Cyrila a Metoda a my si tento rok 
budeme pripomínať na vyučovacích hodinách, slovenského jazyka, dejepisu 
a iných predmetoch. Dokonca aj naša nástenka slovenského jazyka je v duchu sv. 
Cyrila a Metoda.  
    Na internetovej stránke sme našli vyjadrenie F. Rábeka, čo znázorňuje toto 
logo.                                                                                                 Laura, Tami a Simi 
Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru zverejnila logo venované Roku 
sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Znázorňuje dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom 
území: „Dvojkríž ako ich symbol a knihu, pretože vieme, čo nám priniesli – Sväté písmo a slovanskú 
abecedu, kultúru a liturgiu,” povedal TK KBS Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre 
vedu, vzdelanie a kultúru. Na dvoch listoch otvorenej knihy sú veľké písmená C a M, ktoré 
pripomínajú osoby sv. Cyrila a Metoda. Ďalej sú tam dva roky – 863 pripomína rok ich príchodu a 
2013 pripomína 1150. výročie od ich príchodu. Pod logom je nápis “1150. VÝROČIE PRÍCHODU 
SVATÝCH CYRILA A METODA." http://www.vyveska.sk/rok-sv-cyrila-a-metoda-na-
slovensku.html 
     Rok 2013 je na Slovensku nazývaný rokom Cyrila a Metoda. Možno si aj vy položíte 
otázku, či sú práve solúnski bratia tými, ktorým by mal byť zasvätený celý rok. Ja 
osobne si myslím že títo dvaja si to určite zaslúžia... 
     V roku 862 prišli do Carihradu Rastislavovi poslovia a žiadali učiteľa, ktorý by nám v 
našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru. Cisár súhlasil a poslal na Veľkú Moravu 

Natália Hofierková, 9.A 
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Konštantína a Metoda.  Konštantín vytvoril nové písmo – hlaholiku. Spolu s Metodom 
preložili Bibliu a mnohé ďalšie knihy do  staroslovienčiny. Roku 863 Konštantín založil 
tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a ktoré sa 
stalo centrom slovanskej literatúry. So súhlasom veľkomoravských 
panovníkov vycestovali do Ríma, aby získali súhlas pápeža k používaniu staroslovienčiny 
ako liturgického jazyka. Pápež roku 867 celú ich veľkomoravskú misiu schválil. Vo 
februári 869 Konštantín v Ríme zomrel a krátko predtým prijal mníšske meno Cyril. Na 
Veľkej Morave neskôr vzniklo prvé slovanské arcibiskupstvo a Metod bol jeho prvým 
biskupom.  Gorazda pochádzajúceho z dnešného Slovenska vymenoval za svojho nástupcu 
vo Veľkomoravskom učilišti. 6. apríla 885 Metod zomrel. 
     Myslím si, že Cyril a Metod  v slovenskej histórii nemôžu ostať nepovšimnutí. 
Nielenže nám dali jazyk, ale aj  šírili v našej krajine kresťanstvo. Preto by sme si v roku 
2013 mali na nich spomenúť. Veď to bude už 1150 rokov, čo prišli na Veľkú Moravu. 
                                                                                               Erik H., 9.A 

 
 
 

Anekdoty zo školských lavíc  
Hodina slovenčiny: Čo sú to internacionalizmy? 

- slová na internete 
  Napíš slovom, čo znamená skratka resp. 
- respirácia 

Na hodine občianskej výchovy sa pýta učiteľka: „Čo je to fantázia?“ 
Žiak: „Jogurt?!“ 
Na hodine biológii: 
Pani učiteľka sa pýta žiaka: „Vymenuj jedovaté rastliny.“ 
Žiak: „Štvorlístok očný a Púpava jedovatá.“ 
Na hodine občianskej výchovy: Pani učiteľka rozpráva o komunálnom odpade. 
Reakcia žiaka: „Čóóó? Komunistický nápad?“ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zábavné okienko 

Pod jednotlivé obrázky skús 
dopísať písmenká tak, aby si 
po francúzsky napísal 
pomenovania číslic.  Skúsiš 
to?! Pokračuj aj na druhej 
strane! 

Jazyky zábavne 

Vytvorila pre vás 
Monika, 6.A 
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Vytvorila Viktória Anna, 
6.A 


