
Interview s pani uèite¾kou 

Ako sa voláte?
Mária Tuptová.
Máte deti? Ako sa volajú?
Áno, mám jednu dcéru Emu.
Páèi sa Vám na tejto škole?
Ve¾mi sa mi páèi táto škola.
Poèúvajú Vás vaše deti v triede? 
A ko¾ko ich je?
Áno, musia. Sú piati, možno pribudnú ïalší.
Aký predmet máte najradšej?
Výtvarnú výchovu a matematiku. 
Akú máte zá¾ubu?
Rada chodím beha�, ale nemám na to ve¾a èasu.
Máte rada hudbu?
Áno, rada poèúvam napr. Luciu Vondráèkovú a Vanessu Mae.
Máte doma zvieratko? Aké je Vaše najob¾úbenejšie?
Doma mám akvárium a mám rada psíkov. 
Koho máte najradšej?
Svojho manžela a dcéru Emu. 

Ïakujeme Vám za rozhovor.
Zhovárali sa Nikola Urdzíková a Mariana Koneèná.

Jesenné a moderné  pranostiky vytvorené 5.A
Na sv. Emila horí z komína. (zaèína sa 
kúri�); Na Matúša sa svetlo skúša. (deò je 
kratší a menej slneèný); Na Michala sa 
dobré aj zlé správy dozvedám.; Na Michala 
jeseò nám už máva.; Na sv. Václava ve¾a 
písomiek sa dáva.; Na Radka vàzgajú nám 
vrátka. (od mrazu); Na Alenu jarne, na 
Michala chladne.; Na Violu kvety, na 
Václava lety.; Na Gabrielu tráva k nebu 

vstáva.;Na veèeru èokoláda s chipsami a v noci sú lieky s tabletkami.; 
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 O ¾udskej múdrosti    
V tmavej jaskyni ukrytej v hlbokom a hustom lese je

    uložený kameò. Starí ¾udia ho volajú kameòom mudrcov. Vraj
každý, kto sa ho dotkne, sa v tej chvíli stane múdrym. Ve¾a odvážnych 
mužov zahynulo pri jeho h¾adaní, a tak boli ¾udia nútení h¾ada� 
múdros� inde.

Vymysleli knihy, do ktorých vlastnú múdros� zaèali zapisova�. 
Odvtedy každý, kto sa èomusi novému nauèí, objaví malé tajomstvo 
múdreho kameòa. Na túto cestu h¾adania ¾udskej múdrosti sme sa 
vydali aj my. Že sme vykroèili správne, o tom nás denne presviedèa 
rados� v oèiach a úsmev na perách našich malých žiakov. Nuž - 
presvedète sa sami.

A nastal prvý deò....
Dejiny našej školy sa zaèli písa� 2. septembra 2009. O tom, akú 

dlhú cestu musela prekona� a ko¾ko prekážok zvládnu�, by vedela 
najlepšie rozpráva� historicky prvá pani riadite�ka Mgr. Silvia 
Urdzíková, ktorá v tento deò otvorila brány školy symbolickým 
k¾úèom. „Stojíme na zaèiatku ve¾kého diela. Sami nevieme, èo nás 
èaká, ale ïakujeme Vám, rodièia, že ste nám zverili svoje deti,“ tieto 
slová odzneli v jej príhovore. Po slávnostnej svätej omši, ktorú slúžili 
pátri z rehole piaristov, sme sa z malého kostolíka presunuli do budovy 
školy. Pre všetkých bolo pripravené malé pohostenie. Na svojich 
žiakov už v krásne vyzdobených triedach  èakali ich uèitelia. A èo bude 
v ïalších dòoch? Plní oèakávania sú nielen naši prváci, ktorí ešte 
nepísali na tabu¾u svoje prvé roztrasené „A”, ale aj my všetci. Želáme 
si, aby história školy pokraèovala ïalej, aby dokázala, že je  
       životaschopná, kvalitná, konkurencieschopná, a že vychová
           desiatky výborne pripravených detí. Neprestáva plati�,
                       že škola je taká dobrá, akí sú v nej ¾udia. 



Buky vystierajú ruky v božom chráme pod oblúky.
 Buky - organové píš�aly,vetry si v nich jemne sviš�ali.
To v nich hrá Bach piesne v kryštáli. (Štefan Sandtner)

Ak chceme nieèo vytvori�, potrebujeme nápad, myšlienku. A 
len ak je zrnieèko zasadené do dobrej pôdy, dokáže rás� a prinies� 
úrodu. Èasto prosíme, aby práve to naše dielo rástlo a bolo užitoèné aj 
pre iných. Presne tak ako strom, ktorý èasto symbolizuje rôzne ¾udské 
snaženie. Nie náhodou si vyberáme strom, keï pátrame po vlastnej 
rodine, keï chceme nieèo odkáza� budúcim generáciám, keï sa 
narodí die�a alebo zaèína nová etapa. 
Aj pre nás všetkých sa v SZŠ zaèalo nové obdobie. Chceli by sme, aby 
bolo pre každého príjemné, tvorivé a úspešné. Preto sme sa rozhodli, 
že na zaèiatku zasadíme strom, ktorý bude symbolizova� všetky tieto 
hodnoty. Vybrali sme si buk, ktorý je vraj stromom filozofov, vyjasòuje 
myšlienky a zvyšuje tvorivos�. Súèasne je vraj ve¾kým ochrancom proti 
všelijakým neprajníkom. A iste nie je náhoda, že nás tu v okolí, na 
Èergove, obklopujú bukové lesy.
Náš malý (ale veríme, že silný) buk sme posadili do farskej záhrady 
20. Októbra 2009, presne na Deò stromov. Spoèiatku to vyzeralo ve¾mi 
jednoducho, ale názor zmenil asi každý, kto si na chví¾ku vyskúšal 
kopanie jamy. Potrebovali sme totiž väèší priestor, aby sme spolu so 
stromom zakopali do zeme aj odkazy našim vzdialeným príbuzným v 
budúcnosti. Keï sa už s dvojnásobne ve¾kým rý¾om popasovali takmer 
všetci, prišiel èas na zozbieranie odkazov a ich uloženie do pôdy. 
Potom pani riadite¾ka zasadila náš buk.  Ak pôjdete okolo, všimnite si 
ho a môžete mu odkáza� nieèo pekné. Urèite sa vám odvïaèí, nezištne 
ako každý strom.
Vedeli ste, že....

    *Maratón bolo miesto v starovekom Grécku, kde Gréci zví�azili 
nad ve¾kou perzskou presilou? *maratónsky beh sa dodnes beží 

na pamiatku gréckeho posla, ktorý varoval Atény pred 
Peržanmi, aj keï po odovzdaní správy zomrel od 
vyèerania? *v kultúrnej oblasti slovo maratón 
znamená dlhý a zhustený program?
 *v knižnici v Sabinove sa 13. Októbra 2009 uskutoènil 
Èitate¾ský maratón? *do spomínaného maratónu sa 
èítanim zapojili aj žiaci 3., 4. a 5. roèníka SZŠ? 
*spoloène sme èítali rozprávky Jozefa

   Cígera  Hronské ho a zís kali tak  certifik áty 

Imatrikulácia
Pre všetkých žiakov bola táto škola nová a preto

     sa imatrikulácia týkala každého žiaka. Konala sa 9. októbra 2009
v doobedòajších hodinách v priestoroch našej školy. Samotnému 
i m a t r i k u l a è n é m u  a k t u  
p r e d c h á d z a l o  s p l n e n i e  
nieko¾kých úloh, ktoré pripravili 
pani uèite¾ky. Žiaci každej triedy 
s p o l o è n e  p r e c h á d z a l i  
stanoviš�ami, ktoré boli v 
jednotlivých triedach. Už názvy 
boli tajomné: Bažina zlých 
duchov, Zaèarovaný les, Hakuna 
matata, Èistinka víl, U Martinka 
Kingáèa. Na každom stanovišti 
museli žiaci splni� úlohu, za ktorú dostali slovo. Spojením všetkých 
slov zložili krásnu vetu: S láskou v srdci zví�azíš nad každým zlom.” 
Až táto veta im umožnila vstúpi� do imatrikulaènej miestnosti. Žiaci 
každej triedy prestúpili pred krá¾ovnú, ktorou bola pani riadite¾ka. 
Spoloène preèítali s¾ub žiaka, potvrdili to svojim odtlaèkom a každý 
žiak bol školskou ceruzou pasovaný za žiaka našej školy. Všetci si na 
pamiatku tejto udalosti odniesli pamätný list a magnetku, ktoré im 
budú tento akt pripomína�. Dúfame, že všetkým žiakom sa bude v 
našej škole páèi� aj dari� a všetci uèitelia im v tom držíme palce.

Šarkaniáda
Dòa 25.októbra 2009 sa v našej škole uskutoènila Šarkaniáda. 

Sú�ažilo sa v troch disciplínach: Najkrajší, Najvyšší letiaci a 
Najšikovnejší šarkan. Poèasie nám vyšlo, slnieèko príjemne hrialo a 
pofukoval jemný vetrík. Deti mali krásne vyrobených 
šarkanov. Porota zostavená z piatich èlenov, sledovala 
šarkanov a ude¾ovala body. V disciplíne o 
najkrajšieho šarkana v y h r a l a  P a � k a  
Turáková z  5.A. Šarkan, k t o r ý  n a j v y š š i e  
vyletel patril Zdenke Semanèíkovej z 2.A. 
Najšikovnejší šarkan pa t r i l  Dom in i kov i  
Grešovi z 2.A. Šarkaniádu sme ukonèili futbalovým 
zápasom medzi rodièmi a de�mi. 

             Každý zúèastnený žiak odišiel so sladkou odmenou.
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