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Interview s novou pani riaditeľkou 

 

d nového školského roka sa na našej škole udialo niekoľko nových zmien. 
Jednou z nich bola aj výmena v riaditeľskom kresle. Na nové miesto 
nastúpila, pre nás už známa, PaedDr. Eva Bilišňanská. My sme sa za ňou 
vybrali a poprosili sme ju o krátke interview: 

1.Ako sa Vám zatiaľ páči funkcia riaditeľky? 
Mám rada túto školu, a preto som rada, že môžem byť jej riaditeľkou. Je to veľmi 
náročná a zodpovedná práca.  Keďže mám tu česť byť jej súčasťou, žiada sa mi 
pripomenúť, že som a chcem byť súčasťou úžasného kolektívu, kolektívu učiteľov, 
vychovávateľov a ostatných zamestnancov, ktorí sa spolupodieľajú na dobrom mene 
školy.  
2.Aké zaujímavé podujatia  a novinky máte pripravené na tento školský rok? 
Niektoré podujatia sa už uskutočnili. Okrem iných sa bude konať „Vianočná 
akadémia,“ ktorá je podobná „Májovej akadémii“ a bude sa konať v rámci školského 
klubu detí. Bola spustená školská televízia. Tá má žiakov viesť ku zlepšovaniu v 
komunikácii a, zároveň, ňou môžeme predostrieť informácie o našej škole. Bude tu aj 
žiacky parlament, svojich zástupcov budú mať žiaci od 3. − 9. ročník. Pre rodičov 
našich žiakov 1. ročníka by sme chceli otvoriť klub rodičov. Cieľom spoločných 
stretnutí je dať priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi školou a rodinou.. 
3.Nerozmýšľali ste nad znovuotvorením školského bufetu? 
V týchto dňoch veľmi aktuálne sa vedie diskusia na tému „školský bufet“. U nás na 
škole sa veľmi osvedčil záujem o nápoj Brejky. Prostredníctvom automatu sa ponúka 
žiakom široký výber mlieka. V tejto chvíli neuvažujeme o bufete, snáď ukáže čas, ako 
s tým naložíme v budúcnosti. 
4.Akú radu by ste poskytli deviatakom, ktorí si nevedia vybrať strednú školu? 
Deviatakom želám, aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli v skúškach, ktoré 
ich v priebehu a na konci školského roka čakajú. Želám si,  aby prijímali s úctou a  
pokorou snahu svojich učiteľov. Slušnosť a zodpovedný prístup k plneniu si 
povinností im určite uľahčia cestu k úspechu. Niektorí ešte možno nemáte jasnú 
predstavu o tom, akým smerom sa vyberiete. Nenechávajte Vaše rozhodnutie na 
poslednú chvíľu ani sa nespoliehajte na rozhodnutie iných, skúste zvoliť cestu 
rozhovoru, vzájomnej komunikácie s rodičmi a učiteľmi, ktorí Vám určite pomôžu pri 
hľadaní ďalších možností.. 
5.Čo by ste odkázali prvákom a novým žiakom?  
Prvákom želám veľa úspechov. Verím, že si do svojich lavíc budú  sadať rady s 
túžbou odhaľovať tajomstvá šlabikára a niečo nové spoznávať a dúfam, že 
zvedavosť ich bude poháňať za ďalším novým  poznaním. Tento školský rok bude 
pre nich rokom mnohých zmien, preto sa my všetci posnažíme pomáhať im  pri 
riešení ich detských radostí  a starostí.  Novým žiakom prajem dobrý kolektív žiakov, 
dobrú pracovnú pohodu a veľa  krásnych a nezabudnuteľných zážitkov v novom 
školskom prostredí. Všetkým žiakom prajem, aby školu vnímali ako svoj druhý 
domov, domov pohody, bezpečia a radosti.  
 
Na záver sme sa našej novej pani riaditeľke poďakovali za príjemný rozhovor 
a zaželali jej veľa úspechov a trpezlivosti pri vykonávaní tejto náročnej funkcie. 
Sára Čorná, 9. A    
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Doma  sa veľa zabávaj, 

no v škole zas nenadávaj, 

v prírode sa správaj ako zviera,  

no bez priateľov neumieraj, 

vyjadruj sa, ako vieš, 

no buď taký, ako chceš, 

obliekaj sa podľa seba, 

pri hudbe buď ako zo siedmeho neba, 

nech ťa nič od záľuby tvojej nič neodradí 

a farba tvoja sa na tebe objaví. 

 

Katarína Ratkošová, 9. A 

(prepis textu: Anna Kurucová, 5.D) 



 

 

Biela pastelka je občianske združenie, ktoré prispieva, aj s vašou 

pomocou, k zlepšeniu života slabozrakých a nevidiacich. 24. 

september je významný práve touto udalosťou. Po meste i po školách 

chodia dobrovoľníci a vyberajú príspevky pre nevidomých. Za odmenu 

dostanú prispievatelia odznak v tvare bielej pastelky s názvom tejto 

akcie. Táto pastelka vyjadruje súcitnosť a ohľaduplnosť voči ľuďom, 

ktorí to predsa majú v živote o niečo ťažšie. 

Tohtoročné výsledky ukázali, že Slováci na slabozrakých 

a nevidiacich naozaj mysleli. Nemusíte mať strach, že vaše peniaze 

v skutočnosti skončia niekde úplne inde, ako ste pôvodne chceli - 

Biela pastelka je evidovaná ako najdôveryhodnejšia verejná zbierka 

na Slovensku. 

Aj na našej škole prebiehala táto zbierka. Kto prispel dobrovoľným 

príspevkom, mohol sa pýšiť na hrudi malou bielou pastelkou.  (Natália 

Fedorjaková, 8.B)    

BIELA PASTELKA  



Svetový deň mlieka na školách 

 

Svetový deň mlieka na školách je medzinárodnou 

udalosťou podporovanou od roku 2000 Organizáciou pre 

výživu a poľnohospodárstvo. 

Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. 

Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich 

povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách 

a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. 

My deti máme mlieko veľmi rady 

a vedia to všetci na našej škole. 

Aby sme mali zabezpečený 

každodenný prísun mlieka, tak sa 

ZŠ Kúpeľná zapojila do projektu 

s názvom „Školský mliečny 

program.“ Vďaka nemu si 

môžeme každý deň zakúpiť v automate mlieko s názvom 

Brejky. (Martin Sopko, 6. A) 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

M. Rázusová-Martáková: Žiačik 

Krivá čiara, rovná čiara. 

Čo sa prvák s takou čiarou 

natrápi a naumára! 

Začiatok vždy býva krušný 

a druhý prst neposlušný. 

Akože jeho kolieska, čaptavé kľučky 

môžu sa potom premeniť v oblúčky, slučky? 

A predsa tie detské rúčky 

zdolajú raz veľkú vedu: ABECEDU. 

 

Ján Andel: Padajú listy 

Padajú listy v záhrade, v lese 

a každý list nám rozprávku nesie. 

Jednu o jari, druhú o lete. 

Že ide jeseň, o tom už viete. 

Čo príde potom? 

Hádať môžete. 

Napadne snehu, 

zbelie zem celá. 

To bude zimná 

rozprávka biela. 

 

Radka Karpjaková, Barbora Hofierková, 7. A  (zdroj: internet) 



Jazykové okienko 
rázdniny sú už za nami a školský rok beží deň za dňom. Niektorí žiaci 

sa do školy tešili, iní zas menej... Testovanie anglického jazyka nás 

neminulo a neostalo bez povšimnutia. V týchto dňoch sa už všetci 

venujeme novému učivu. Niektorí si známky opravujeme, niektorí sa 

snažíme nazbierať čo najviac známok, nech nemáme na konci polroka veľa 

práce. V každom prípade v najbližších dňoch máme veľa práce so 

vstupnými testami. Testy anglického jazyka sú už dávno za nami. Všetci 

žiaci druhého stupňa písali vstupné previerky na počítačoch dňa 16. 

septembra. Pani učiteľky Mgr. Eva Magdziaková a Mgr. Miroslava 

Chovancová boli ochotné poskytnúť nám informácie na otázky, ktoré nás 

všetkých bezpochyby zaujímali. 

S pani učiteľkou Mgr. Magdziakovou a s pani učiteľkou Mgr. 

Chovancovou sme sa rozhodli prehodiť zopár slov, čo sa týka cudzích 

jazykov: 

Pani učiteľka Mgr. Magdziaková: 

1. Myslíte si, že anglický jazyk je rovnako dôležitý ako slovenský 

jazyk? 

- Pre nás (Slovákov) je veľmi dôležité ovládať perfektne svoj 

rodný jazyk – slovenčinu. Tá  patrí k najťažším na svete. Ale keď 

sa chceme pohybovať po celom svete, potrebujeme dobre ovládať 

niektorý cudzí jazyk. 

Odporúčam anglický. 

 

 

 

P 



 

 

2. Majú podľa Vás všetci žiaci radi anglický jazyk? 

- Nie všetci žiaci musia mať radi angličtinu, no všetci by si mali 

uvedomiť, aký je potrebný... 

3. Myslíte si, že je správne dať AJ do Testovania žiakov 9? 

- Uznávam, že testovania si žiaci užijú až-až. Monitor z AJ 

nevymysleli učitelia.  Aj oni túto skutočnosť musia rešpektovať. 

 

4.  Odporúčali by ste žiakom, ktorí sa chcú venovať angličtine, 

resp. chcú pôsobiť v zahraničí, prax v anglicky hovoriacej 

krajine? 

- Samozrejme. Kto má záujem, nech sa poradí so svojimi 

vyučujúcimi, nech hľadá možnosti vycestovania na internete. Byť 

priamo v kontakte s ľuďmi a krajinou, ktorej jazyk sa učíme, je 

na nezaplatenie. 

Pani učiteľka Mgr. Chovancová: 

1. Bolo učenie detí Váš sen alebo ste sa pre rolu učiteľky rozhodli až 

po dlhšej úvahe? 

- Vždy som túžila byť učiteľkou. Už odmala som mala tendenciu 

vždy všetko každému vysvetľovať a, zároveň, si  overiť, či naozaj 

všetci pochopili. Chcela som pracovať s deťmi, mladými ľuďmi, 

ponúkať im nielen svoje vedomosti, no, zároveň, aj štipku dobrej 

nálady, úsmevu a ľudskosti. 

 

2.  Čo Vás na učení detí najviac baví? 

- Učenie je samo o sebe krásne. Vysvetľovať, motivovať, 

komunikovať so žiakmi a pritom sledovať tváre, pocity 

a, v neposlednom rade, dušu žiakov v rôznych situáciách je pre 



mňa osobne veľmi pútavé a zmysluplné. V každom z vás – žiakov je 

totiž ukrytý celý jedinečný vesmír vášho ja. 

 

3.   Odovzdávanie vedomostí je veľmi dôležité. Na pleciach učiteľov 

je veľké bremeno: zabezpečiť našej generácií dostatok vedomostí. 

Čo Vás viedlo k posolstvu odovzdávania informácií/vedomostí? 

- Kombinácia lásky k jazykom a lásky k žiakom ma priviedla až 

k vám – žiakom,  a práve tá kombinácia je motorom, ktorý ma 

ženie vpred pri odovzdávaní informácií (a verím, že nielen 

informácií) žiakom. 

 

4.  Čo Vás viedlo k tomu vyučovať práve cudzie jazyky? 

- Odovzdávanie cudzích jazykov otvára každému z nás pomyselnú 

truhlicu rôznych možností. Keď do nej nazriete, zistíte, že k tým 

možnostiam patrí napríklad: cestovanie, spoznávanie nových 

kultúr, počúvanie a porozumenie textom, rôznych piesní, 

sledovanie ľubovoľných filmov bez prekladu, získavanie rôznych 

informácií z cudzojazyčnej literatúry... Čo však chcem na 

hodinách jazykov dosiahnuť je, aby žiaci pochopili, že znalosť 

jazyka nie je cieľom ich učenia, ale prostriedkom, pomocou 

ktorého sa dokážu naučiť ešte oveľa-oveľa viac. 

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem príjemné pôsobenie na našej 

škole, minimálne také, ako doteraz. Nech sa vám vždy učí len s úsmevom. 

 Jana Vysočanová 8.C 

 

 

 

 



 

  Jana Štefančíková, bývala žiačka (víťazka celoslovenského kola 

súťaže Európa v škole) 

Our Cool School 

(prepis textu: Anna Kurucová, 5. D) 

Our schol is full 

of the people who are cool. 

Teachers are amazing 

Students sometimes lazy. 

We like studying languages 

and also eating sandwiches. 

English lessons every day 

free time only Saturday. 

You can study French 

It is language-strange. 

Spanish lessons uno , dos, tres 

Students don´t have any stress. 

If you have any passion 

You can study Russian. 

German  is toocomplicated 

with a teacher you can make it. 

Our schol has an IT- boom 

PC almost in each room. 

you can find so many friends 

enjoy trip to London. Dance! 

You can take a bus 

and come visit us. 

Slovakia- heart of Europe 

we have people less than New York. 

Prešov is a nice city 

If you don´t see- it´s a pity. 

Kúpeľná is the name of schol 

we are smiling and is´s cool. 



 

 

  

umičkové šialenstvo zachvátilo celý svet. Plastový tkáčsky stav Rainbow 

Loom slúži na vytváranie náramkov, príveskov a ďalších objektov z 

pestrofarebných gumových krúžkov. Tieto náramky k nám prišli z Ameriky. 

Koncept vymyslel v roku 2011 Cheong Choon Ng (malajzijský prisťahovalec a autor 

svetového hitu) a behom niekoľkých rokov sa dúhové náramky stali najrýchlejšie 

rastúcou značkou hračiek na svete. Zarobil za to cez 2,5 miliárd dolárov. 

Kto pletie, pomáha mozgu 

Deti svoje výtvory z dúhových gumičiek stále vylepšujú, vzory                                                  

pletenia náramkov sú stále prepracovanejšie. Vyrábajú z nich 

aj rôzne postavičky,  zvieratá, dokonca skúšajú utkať časti 

oblečenia. 

„Tvorba náramku môže podporovať rozvoj motoriky, 

koncentrácie pozornosti a vytrvalosti u detí. Prináša estetický 

zážitok a pocit úspechu, ktorý je dôležitý z hľadiska rozvoju sebavedomia z toho, že 

sa dieťaťu podarilo vytvoriť niečo pekné, čo môže následne použiť aj ako 

darček,“ potvrdzuje detská psychologička Tatiana Zimová Tordajiová. 

Škodlivý materiál 

Médiami, najmä tými internetovými, už prebehli „zaručené“ správy o možnej 

škodlivosti materiálu, z ktorého sa gumičky vyrábajú. V niektorých z nich údajne 

zistili až 500-krát vyšší podiel jedovatých zmäkčovacích látok ftalátov, ako povoľuje 

európska norma.  Napríklad gumičky z Ázie môžu byť karcinogénne. 

Odštartovali to Céčka 

Sociologička vidí vo farebných gumičkách  podobný fenomén, akým boli kedysi za 

socializmu slávne céčka.  

 

 

 

G 

Dúhové náramky 



 

Dúhové náramky z gumičiek – určené skôr pre deti 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabbalah náramky:             Shamballa – pre dospelých (ručne 

tkané s krištálikmi, na konci je 

hematit) 

                                      

 

 

 

 

 

 

Podľahli aj známe osobnosti: 

              

David Beckham                                                                                                       

Drew Barrymore 

    Kate Middleton,                                                       

      Princ William, 

                                           

Rainbow loom 

Adriána Kazimírová, 9. A 

zdroj: internet 



 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shakira má doma malého génia! Synček Milan už 
vie čítať. 

Syn kolumbijskej speváčky Shakiry nemá ešte ani 
dva roky a už sa učí čítať. "Učíme sa čítať 
s maminou," napísala speváčka na sociálnej sieti 
a priložila krátke video svojho syna Milana ako číta 
to, čo jeho mama napíše. 

Samozrejme, že sa nejednalo o žiadne zložité slová, 

ale iba "Mama, papa, tete, meme". Zdá sa, že 

z malého nezbedníka rastie talentované dieťa. Slávni 

rodičia tak môžu už teraz byť na neho pyšní. 

 Shakira len nedávno potvrdila, že jej 20-mesačný 

Milan bude mať súrodenca. Pre prominentný párik 

Shakiru a Piquého to tak bude už druhé spoločné 

dieťa a opäť to bude chlapček. Milan tak dostane 

„parťáka“ na kopanie do futbalovej lopty. 

 

 

 

Uznávaný textár Kamil Peteraj krstil 
novú knihu s názvom Milujte sa 
s láskou. Akcia prebehla pod holým 
nebom na nábreží Dunaja. 
Netradičný priestor si Peteraj vybral 
naschvál. 

Krstilo sa totiž sprejmi na maľovanie. 
Dva však vypovedali službu a krstnej 
mame Kamile Magálovej tak ostal 
v ruke nefunkčný sprej, s ktorým toho 
veľa nepokrstila. Situáciu našťastie 
pohotovo zachraňovali džentlmeni 
Kňažko a Hammel. 

 

 

 

 

 

 



Knechtová má nový klip. Filmári kvôli nemu 
precestovali vyše 2000 km 

Speváčka Katarína Knechtová (33) nakrútila svoj nový 
videoklip k piesni Naveky. Ten sa nakrúcal na 
opustených pamätníkoch v Srbsku, Bosne, Chorvátsku 
a v Košiciach.  

Filmári kvôli klipu prešli tisícky kilometrov, aby objavili 

tie správne zábery. Vo videu plnom emócií účinkuje 

skvelý herec Juraj Hrčka, ktorého si Katka sama 

vybrala. "Zahraničný road-trip absolvovali za mňa 

filmári a trval štyri dni. Navštívili štyri lokality a prešli 

cestu dlhú vyše dvetisíc kilometrov, aby našli tie 

správne zábery. Bolo to veľmi náročné, ale zároveň 

odmeňujúce. Moje časti sa nakrúcali v ateliéri 

v Košiciach," prezradila Knechtová. 

 

Svadba v Benátkach 

George Clooney (53) a Amal 

Alamuddin prežívajú krásny 

víkend. V sobotu mali v Benátkach 

svadbu. V pondelok zaľúbencov 

čaká ešte civilný obrad. 

 

Dvojitá radosť Kate a Williama! Kráľovský dvor sa poriadne rozrastie 

Len nedávno britský kráľovský dvor oficiálne potvrdil informáciu o tehotenstve 
manželky princa Williama, Kate Middleton. Teraz médiá priniesli ďalšiu šokujúcu 
informáciu. Kate Middleton a princ William čakajú dvojičky, uviedli niektoré médiá. 
Informovaný zdroj pre bulvárny magazín National Enquirer povedal, že kráľovský 
pár očakáva narodenie dvoch detí. Oficiálne sa hovorí, že Kate čaká ďalšieho 
malého princa alebo princeznú, ale je tu možnosť, že naozaj porodí dvojičky," 
prezradil zdroj. "Ultrazvukové vyšetrenie v šiestom týždni tehotenstva odhalilo, že 
v brušku bijú dve srdiečka!", dodal informátor. V poslednej dobe sa často hovorí 
o tom, že Kate trpí veľkými rannými nevoľnosťami. Lekári sa zhodujú, že práve 
dvojičky môžu tieto problémy ešte zhoršiť. 

Adriána Kazimírová, 9. A 

zdroj: http://www.pluska.sk/  

http://www.pluska.sk/soubiznis/zahranicny-soubiznis/zahranicne-celebrity/dvojita-radost-kate-williama-kralovsky-dvor-poriadne-rozrastie.html


 

Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. Pýta sa detí, aké je 

to zvieratko. Nikto nevie, a preto napovedá:  

- Z...  

Nikto nevie.  

- Ze...  

Stále sa nikto nehlási.  

- Zeb...  

Prihlási sa malý Móricko a hovorí:  

- Zeby to bol tiger? 

 

"Móricko, vymenuj jedného cicavca, ktorý nemá zuby." - 

Môj starý otec. 

 

Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 

Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu 

zvierat. 

 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka 

sa pýta: 

Prečo máš takú veľkú hrču??? 

Chcela ma uštipnúť osa. 

Nestihla to? 

Ale ocino ju zabil lopatou. 

 

 

Stretne babka Móricka a pýta sa ho: 

-Ešte šušleš Móricko? 

-AAAAle šem tam: 

 

Lívia Hudá, Mirislava Jurášková, 6. A (zdroj: internet) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anna Kurucová V.D 

Miroslava Juraškovávi.a 

Lívia Hudá VI.A 

Martin Sopko VI.A 

Barbora Hofierková VII.A 

Radka Karpiaková VII.A 

Natália Fedoriaková VIII.B 

Lucia Kurucová VIII.C 

Jana Vysočanová VIII.C 

Adriana Kazimírová IX.A 

 

 

IX.A 

 

 

 

 

 


