
Hurá, kupón! 
       Túto vetu znova zopakuješ, keď ti nový kupón pomôže                        

pri skúšaní. Nezabudni na pravidlá: 
 musíš ho použiť na začiatku hodiny, 

 neplatí pri avizovanej odpovedi, písomke, diktáte a pod. 

 

 
 

 
Pozor!!! 

Svoje nápady môžeš posielať aj na túto adresu:  

            zaskolak17@gmail.com 

 

Záškolák je náš spoločný školský časopis, preto neváhaj a ak máš nápady, 

návrhy, ako ho vylepšiť, chceš napísať o zaujímavých aktivitách svojej 

triedy, radi ťa každú stredu privítajú žiaci žurnalistického krúžku. 

 

Časopis pre vás pripravili novinári zo žurnalistického krúžku.   

Školský časopis vydáva: Základná škola Okružná 17, Michalovce 

Jazyková a grafická úprava: PhDr. M. Rusnáková 

 

 

 

 
ODPOVEDE: 
Hravá matematika: Tajnička: ČASŤ CELKU          
Hádanky: 1. štvorec alebo štvoruholník       2. čísla 2 a 2     3. 15 krát                                    

4. 3 husi       5. 6 detí 
 
Hravý dejepis: Tajnička: HISTÓRIA (hrnčiarstvo, Sumeri, kováčstvo, tkáčstvo, 
Ford, Gregor, Rimania, skanzen) 
 

     Jesenné  číslo    Školský rok   2016/2017   1. číslo  Občasník 
 

                                         ŠKOLÁK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulácia   

Rozhovor  

Vedecká konferencia 

Detský kútik 

Hravé predmety 

On a ona 

Vtipy, relax 

List Ježiškovi 
 

Milí  ZÁŠkoláci! 

Do rúk sa Vám dostáva nové jesenné číslo. Príjemné chvíle   

pri jeho čítaní Vám prajú členovia redakčnej rady. 



VITAJTE, PRVÁCI! 
 

V jeden netradičný jesenný deň sa v našej škole stretli 

všetci prváci, prvácke pani učiteľky, vychovávateľky 

a rodičia malých žiakov. Dôvodom bola slávnostná 

imatrikulácia prvákov. Každý prváčik podal prvýkrát našej 

pani riaditeľke, Mgr. E. Kanócovej, 

ruku a prevzal si imatrikulačnú listinu,  

                              ktorá znamenala, že sa stal 

riadnym žiačikom našej veľkej školy.  Samozrejme 

              nesmel chýbať ani náš šašo Šestko a kultúrny program. 

                 Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci! 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAXUJTE s pastelkami a vytvorte si svoj 

ORIGINÁLNY obrázok 



D E T S  K  Ý   K  Ú T I K 

 
Vlak má štyri vagóny. Každý má inú farbu. Prvý vagón je žltý, červený vagón 

je medzi zeleným a modrým. Modrý nie je posledný. Vymaľuj vagóny. 

MILÉ DETI, 
tešíte sa už na darčeky, ktoré si nájdete pod vianočným stromčekom?                     

Pošlite Ježiškovi tento list a pomôžte mu tak vybrať pre vás ten správny darček. 

Buďte už len trpezlivé, on na vás určite nezabudne... 

 

 

 

LIST JEŽIŠKOVI 
 

 

Milý Ježiško,  

      volám sa............................... 

         a mám ...........rokov. 

       Ježiško, veľmi by ma potešilo,  

           keby som si  

              pod vianočným  stromčekom   

            našiel/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do súťaže „O najkrajšiu 

tekvicu.“ Ich zaujímavé a kreatívne kozmické diela sme mohli 

obdivovať na výstavke vo vestibule našej školy, kde pomohli 

dotvoriť jesennú atmosféru.  

Touto cestou sa chceme poďakovať žiakom, učiteľom a rodičom 

za vynaložené úsilie pri vyrezávaní pekných a tvorivých diel. 

ŽIACKY PARLAMENT VYHODNOTIL SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU 

TEKVICU TAKTO:  
I. stupeň:  

1. m. – Karin Bobikova, I.C 

          Jakub Kačo, III. C 

2. m. – Martina Michalková, II. B 

           Tamara Vargová, III. B  

3. m. – Alexandra Šamudovská, III.C 

           Matej Marcin, IV. D 

            
 

II. stupeň:  

1. m. - získali žiaci IX.D 

2. m. – Klára Mareková, VII.E                          

3. m. – Lukáš Pado, V.B 

           trieda V.D 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Pravda o rodičoch:  

Keď si malý, naučia ťa chodiť a hovoriť. 

A potom chcú, aby si sedel doma, bol ticho a neodvrával.                                                
     INZERÁT  

  Predám čiernobiely televízor do auta s uhlopriečkou 12cm 

               v tvare futbalovej lopty za 300 eur.  

           Ozvite sa  u Tomáša Havrilu z 8.B.  Značka: Nutne! 

 
Citát: 

          Na mňa sa nemusí kričať, mne to stačí povedať 10-krát... 

 

 

Hovorí učiteľ na fyzike: 

Tak študenti, ako vidíte, nič nevidíte, ale prečo nič nevidíte,  

to hneď uvidíte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej stránky človeka bol ideálom 

už v staroveku. Bol formulovaný antickými Grékmi, pre ktorých bola telesná 

kultúra integrálnou súčasťou kultúry spoločnosti. Tento ideál platil                                  

len pre slobodných občanov. 

Podstatou bolo, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený                      

s všestranným telesným rozvojom a naopak. 

To bolo cieľom a zároveň aj mottom Slovenskej asociácie športu na školách, 

ktorá pod záštitou Ministerstva školstva SR bola vyhlasovateľom súťaže                   

Škola roka 2015/2016. Sme radi, že sa nám darí tento cieľ napĺňať. 

Naši žiaci sa v školskom roku 2015/2016 umiestnili na popredných miestach                         

vo vedomostných súťažiach na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni 

(družstvo V.D a I.D). Vytvorili nádherné výtvarné a literárne práce, ktoré zdobili 

olympijský dom v Riu de Janeiro počas letnej olympiády (Vivianne Kufová I.D). 

V krátkej reportáži ukázali, ako sa u nás na škole spája učenie so športom 

(Marián Kravec IX.D).  Zúročili vedomosti z matematiky a drinu na tréningoch 

pri finálových zápasoch vo futbale a hádzanej (Futsal – 1.miesto,                                   

Malý futbal – 1.miesto, Hádzaná dievčat – 2.miesto). 

A výsledok? 

Už druhýkrát sme ŠKOLOU ROKA v kategórii základných škôl 

nad 300 žiakov. 

Je to ocenenie úsilia žiakov, pedagógov, trénerov i rodičov. 

H U R Á Á Á! 



 

 

 

 

Tajné znamenia, úsmevy, 

nevinné a dlhotrvajúce pohľady do očí...  

Toto všetko a ešte viac patrí k zaľúbencom!  

No, vieš už o nej/ňom všetko??? 

My ti poradíme,  

ako zistiť o tvojej drahej polovičke viac...  

 

On 
Keďže je toto prvé vydanie v tomto roku, aj my začneme od začiatku. 

Keď už máš vyhliadnutý „objekt“, všímaj si, ako sa správa,  

tak najlepšie zistíš, či je voľný ... 

Zadaný je: 

1. ak sa pri telefonovaní usmieva, 

2. ak nereaguje na babské flirtovanie, 

3. ak nevie, o čom je reč, aj keď mu o tom hovoríš už hodinu... 

Ako ho získaš??? 

1.deň - pozdrav ho, veď ťa neuhryzne 

2.deň - heslo: zisťuj, či sa mu páčiš a snaž sa ho zaujať, 

(zdržiavaj sa v prítomnosti chalanov - hraj futbal, vtipkuj s nimi...) 

3.deň - opäť starí známi chalani, tento raz mu ukáž, že aj ty si obletovaná,   

ALE ! v žiadnom prípade si ani jedného nepripusti k telu, aby videl, že si voľná... 

4.deň - deň „D“, flirtuj s ním, nech si to v mysli ujasní, či ťa chce alebo nie, 

5.deň - no... ak ho máš, tak sa chváľ babám z tvojej bandy  

a odporuč im túto rubriku a ak nie, tak makaj za ním!  
 

Ona 
Začneme ako u báb, pekne od začiatku. Tu máte zopár rád od skúsených chalanov... 

1.-zoznám sa s objektom 

2.-zisti o babe čo najviac 

3.- poteš ju malým darčekom (plyšák...)  

HLAVNÁ ČASŤ 

4.- pozvi ju niekam (do kina, na pizzu...) 

5.- začni dvoriť 

6.- netlač na ňu a nechaj tomu voľný priebeh 

JAZYKOLAMY    

rozhýbte  svoj   jazýček  a  

skúste  to rýýýýýýchlo…   

 Strč prst skrz krk. 

 A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk                     

do druhého tŕnia! 

 Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral                         

Vladimír Leraus. 

 Kvapka kvapla, klapka klapla. 

 Tak ty takto tatko! 

 Víly z vily vence vili a psy na ne vyli z vily. 

 Podstata podstaty je v podstate nepodstatná. 

 Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli biely dom. 

 Žeby žaby žuvali žuvačku? 

 Na klavíri hrala Klára Králová. 

 Pán kaplán v kaplnke plakal. 

 

PRANOSTIKY ZO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA 

 Aká odpoveď, taká známka. 

 V piatok má každý žiak sviatok. 

 Ak v škole zlú známku dostaneš, od mamy čokoládu 

nedostaneš. 

 Kto si úlohu nenapíše, päťka sa nad ním ako meč kolíše. 

 Kto na hodine spáva, poznámky dostáva. 

 Keď poznámku dostaneš, doma sa trestu nevyhneš. 

 Keď neskoro chodíš spať, ráno do školy nevieš vstať. 

 Šikanovania sa zbavíš, ak linku detskej istoty oslovíš. 

 Na svätého Mikuláša neučí a neskúša sa. 



 

  

            

Do krížovky (smerom zhora nadol) vpíš 

slová, ktoré môžeš doplniť do viet:  

1. Medzi čitateľom a menovateľom zlomku je..  

2. Číslo nad zlomkovou čiarou sa volá ... 

3. Zlomok krátime ... deliteľom. 

4. Zlomok sa dá ... číslom rôznym od nuly. 

5. Pri delení celku na dve časti získame ... 

6. Číslo pod zlomkovou čiarou sa volá ... 

7. Poznáme pravý a nepravý ... 

8. Ak  čitateľ i menovateľ sú deliteľné čísla, 

tak ich môžeme ... 

9. Pri delení celku na tri časti získam ... 

V tajničke sa dozvieš, čo je to zlomok. 
 

 

 

              MATEMATICKÉ   HÁDANKOVO 

1. Má štyri rohy. Keď mu jeden odrežem, zostane mu ich päť.                              

Čo je to? 

2. Myslím si dve rovnaké čísla. Keď ich vynásobím, vyjde toľko, ako keď ich spočítam. 

Ktoré sú to? 

3. Pri stole sedí šesť ľudí, ktorí si pripíjajú                           

na zdravie. Každý si štrngne s každým. 

Koľkokrát si štrngnú? 

4. Dievča hnalo husi na pašu. Jedna hus šla pred 

dvoma, jedna medzi dvoma a jedna za dvoma.                             

Koľko bolo husí? 

5. Rodičia majú tri dcéry. Každá má troch 

bratov.  Koľko detí majú rodičia? 

Správne odpovede hľadaj na poslednej strane.  

 
 

SINGHOV DÔVTIP  
V jednom z indických štátov kedysi vládol takýto 

zvyk: každý previnilec, ktorý bol odsúdený na smrť, si ešte 

mohol zachrániť život tak, že pred popravou si ťahal žreb 

z truhličky. V truhličke boli 2 lístky - jeden s nápisom „život“, 

druhý s nápisom „smrť“. Ak si odsúdenec vytiahol prvý 

lístok, dostal milosť, ak druhý, rozsudok bol vykonaný. 

V tejto krajine žil istý Singh, ktorý bol veľmi pracovitý. 

Svojou prácou nadobudol veľký majetok. No mnoho ľudí 

mu ho závidelo. Začali o ňom šíriť nepravdivé klebety, že 

svoj majetok nakradol. Dopočul sa o tom aj vládca krajiny 

a dal Singha zavrieť do väzenia. Súd nešťastníka odsúdil na trest smrti. Jeho 

neprajníkom však ani toto nestačilo. Snažili sa tohto nevinne odsúdeného človeka 

pripraviť aj o poslednú možnosť záchrany pomocou ťahania žrebu. V noci                         

pred popravou vytiahli z truhličky lístok s nápisom „život“ a dali tam namiesto 

neho lístok s nápisom „smrť“. Nech by si odsúdený vytiahol ktorýkoľvek lístok, 

nemôže sa vyhnúť istej smrti - hútali jeho nepriatelia. 

Singh mal však aj priateľov, ktorí sa dozvedeli o pripravovanom sprisahaní. 

Potajomky upozornili odsúdeného, že v truhličke je na oboch lístkoch nápis 

„smrť“. Prehovárali ho, aby upozornil sudcov na túto podlosť a aby si žiadal 

prezrieť truhličku so žrebmi. 

Po krátkom uvažovaní poprosil Singh svojich priateľov, aby zachovali tento 

skutok svojich neprajníkov v tajnosti, že len tak sa mu podarí naozaj si zachrániť 

život. Priatelia si mysleli, že sa zbláznil. 

Ráno Singh nepovedal sudcom nič o sprisahaní proti nemu, vytiahol si žreb 

a...... bol prepustený na slobodu. 

Ako sa mu podarilo dostať z tejto zdanlivo  

bezvýchodiskovej situácie??? 

 

 

Riešenie: 
Singh postupoval pri vyťahovaní žrebu takto: Vytiahol 1. lístok z truhličky, nikomu ho neukázal 

a prehltol ho. Sudcovia boli zvedaví, čo tam bolo napísané, a tak otvorili  2. lístok v truhličke,                      

na ktorom bolo napísané SMRŤ.  

Z toho usudzovali, že na prehltnutom lístku bol ŽIVOT, a teda Singha oslobodili. 



 

1. Jedno z najstarším remesiel, súvisí s výrobou keramiky. 
2. Kmeň, ktorý vynašiel koleso. 
3. Jedno z najstarších remesiel, súvisí s výrobou zbraní. 
4. Jedno z najstarších remesiel, súvisí s výrobou látok. 
5. Patrí k prvým výrobcom áut. 
6. Autor novodobého typu kalendára. 
7. Patria k prvým používateľom ciest vydláždených kameňom. 
8. Múzeum dediny. 

     1                       

2                       
3                          
4                         

    5                 
6                       

    7                    

   8                     
Správne odpovede hľadaj na poslednej strane.  

        V roku 2017 si pripomenieme 300. narodeniny 

MÁRIE TERÉZIE. 

Prečítajte si pár infošiek z jej života. 
 Narodila sa 13. mája 1717. 

 Pokrstená bola ako Mária Terézia Walburga 

Amália Kristína. 

 Za svojho manžela Františka Štefana sa 

vydávala z lásky. 

 Bola matkou 16 detí (jedenásť dcér a päť 
synov). 

 Šesť z nich však Mária Terézia ešte počas 

svojho života pochovala. 

 Takmer pre všetky svoje deti dohodla  politicky  

výhodné manželstvá, ktorými sledovala upevnenie spojenectiev.  

 Spolu so svojím manželom si rada pochutnávala na delikatese –  

čokoládovej polievke. 

 Bratislavu milovala a dokazovala to, keď provinčné mesto pretvárala na metropolu. 

 Na jej cisárskom dvore v Schönbrunne prvýkrát hral ako šesťročný aj W.A. Mozart. 

                                           

Byť hasičom je snom každého chlapca...  

       Na našej škole už dlhé roky pôsobí krúžok mladých hasičov 

pod vedením p. učiteľky Mgr. Aleny Sabolovej, kde sa žiaci 

pravidelne stretávajú na krúžkovej činnosti, ale aj mimo nej                     

na rôznych akciách.  
       Je to krúžok, kde sa žiaci nielen hrajú, športujú, ale aj 

spoznávajú niečo nového. Zoznamujú sa s hasičskou 

technikou, rozvíjajú svoje všestranné schopnosti, učia sa 

poskytovať prvú pomoc, zvyšujú svoju fyzickú kondíciu, 

pripravujú sa na hasičské súťaže. 

      My sme boli zvedaví a vyspovedali sme 2 mladých hasičov - 

Martina Gazdočku z VIII.C  a Jakuba Fellegiho z VIII.D. 

Prečo si si vybral práve tento krúžok?  

   MG: O tento krúžok som sa zaujímal už na 1. stupni, vyskúšal som ho, bavilo ma 

to a baví ma to dodnes.  

   JF: Od mala som obdivoval hasičov a keď som zistil, že je možné sa zapojiť                   

do krúžku, neváhal som a začal som doň chodiť.  

Aké disciplíny nacvičujete, keď sa chystáte na súťaž? 

   MG: V prvom rade je dôležitý beh, potom uzly, tie sú povinné na každej súťaži.  

   JF: Nacvičujeme roztočenie a stočenie hadice, je dôležité vedieť viazať uzly 

a učíme sa aj trochu teórie.  

Chceli by ste sa stať profesionálnym hasičom? 

   MG: Ešte som sa nad tým nezamýšľal, ale bolo by to zaujímavé... 

   JF: Myslím, že nie... 

Čo je najťažšie na práci hasiča? 

   MG: Určite je to riziko, ktoré musia podstúpiť pri niektorých zásahoch.  

   JF: To, že nasadzujú pri akciách vlastné životy. 

Viete, aké sú čísla tiesňových volaní?     
Samozrejme, že vieme:  
Hasiči – 150      

Polícia – 158         

Záchranná služba – 155 

Horská záchranná služba – 18 300         

Spoločná tiesňová linka – 112 

                    

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mok_Sch%C3%B6nbrunn


                              

         Futbal 
 

                                       Futbal to je super hra, 

                      ocko        naň        rád       pozerá. 

              Aj     my    sme      futbalisti     malí, 

              zopár   gólov      sme     už       dali. 

         Kopem           ja,          kopeš           ty, 

          kam          až              lopta        doletí? 

            Futbal    to     je       super       hra, 

               futbal        sa      aj      super     hrá. 

                   Keď   ho  hrám  ja   s   kamarátmi, 

                               tak sme všetci šťastní,  zdraví.                    Matúš Pirč, V.C 

 

 

 
 
Č     Z     T     N     Ľ     A     P     M 

o      o      o      e      u      t      o     a 

ž      b      j      p      d      o     m    ť 

e      l       e      o       i      p     ô     i           

s      o      a     m      a      á      ž    ch                               Múdry muž  

a      h      l      ô      m     n     u     s                                        Múdry muž vraví: 

t       y      e     ž      a       k      t     a                     „Každý z nás niečo vie a niečo zmôže!“ 

o      s       r     e      j       y     u      v                             V rozprávke to riekol Werich, 

v      a      i       p     ú      p     g      ž                               môžeme tomu azda veriť.  
o      v      a      r     m      l     u      d                                               Tančiť,  
n      o      d     š      o      n     m     y                                               spievať, 
k      d      n     i       k     é      á      o                                                kresliť,  
u      a      y     p      r      v     k      p                                           písať básne,  

d      l       d     l       é      o     y      l                              snívať o tom, by sa dalo krásne.  

e      e       á     á      n      d            a                                            Niekto cvičí,  
j       j       ž     š       o      y            t                                               kto čo vie.  

e      e       ď    ť      h                    í                                      Raz to bude umenie! 

                             y                      

                                 Matúš Pirč, V.C                      Lujza Lea Lavriková, V.D. 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v našej škole uskutočnila                                     

už po desiatykrát žiacka vedecká konferencia. 

Je určená pre všetkých žiakov, ktorí majú radi prírodu, vedu a techniku,  zaujímajú 

sa o ich tajomstvá, ktorí radi bádajú, experimentujú,  

tvoria či navrhujú originálne riešenia. 

Niektorí žiaci mali možnosť odprezentovať svoje odborné príspevky, naučiť sa veľa 

zaujímavostí a hlavne zažiť niečo, čo iní žiaci len tak ľahko nezažijú. 

Súčasťou tejto akcie boli aj vedecké stánky, kde si žiaci vyskúšali svoje schopnosti 

a zručnosti, logické myslenie i tvorivosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÁŽĎ 

JUBILEJNÁ X. ŽIACKA VEDECKÁ KONFERENCIA 

VEDA NA DOSAH 

 



 
alebo „pod naším drobnohľadom“ 

predstavujeme vám novú školskú psychologičku  

 MGR. MARTINU  DROTÁROVÚ 
 

AKÁ JE VAŠA ÚLOHA NA ŠKOLE: 
      Mojou úlohou vo Vašej škole, ako aj na ostatných 

školách, na ktorých pôsobím, je starať sa o  úsmev 

a šťastie každého dieťaťa a v neposlednom rade rodičov  

aj učiteľov. Pomáhať im s ich starosťami a trápeniami.  

     Medzi moje ďalšie úlohy patrí: 

 vykonávať besedy na zadané témy, ako napríklad prevencia voči používaniu drog, 

šikanovanie, duševné zdravie a podobne,  

 vykonávať sociometriu na zistenie klímy v triede z dôvodu prevencie vzniku 

negatívnych vzťahov a narušenia fungovania žiakov počas vyučovacieho procesu, 

 poskytovať individuálne a skupinové konzultácie pre potreby žiakov, učiteľov a rodičov, 

 zameriavať sa na problémy obmedzujúce fungovanie v škole, ako napríklad poruchy 

učenia, správania, hyperaktivity a podobne, 

 navštevovať triedy za účelom pozorovania vhodného, prípadne nevhodného správania, 

ktoré by mohlo narušiť vyučovací proces, 

 vykonávať sociálno-psychologický výcvik za účelom zmiernenia napätia, úzkosti alebo 

možného zaťaženia žiakov. 

AKO VNÍMATE PRÁCU NA ŠKOLE: 

        Túto novú prácu vnímam veľmi pozitívne, pretože pokračujem v spolupráci s ľuďmi 

a deťmi, kvôli ktorým som sa rozhodla pre prácu psychológa. Ide o väčší kontakt s deťmi 

ako v mojej predchádzajúcej práci, čo je pre mňa veľké plus, keďže deti sú pre mňa 

zázrakom života a ich úsmevy ma napĺňajú nevyčerpateľnou energiou. 

 

AKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA TERAJŠIU MLÁDEŽ: 

       Môj názor je, že vplyv dnešnej doby je nesmierne silný a jej rýchlosť je prevratná, čo 

sa odráža na zmene hodnôt, priorít či trávení voľného času dnešnej mládeže. Kedysi sme 

nepoznali, čo je to telefón, tablet alebo počítač. Chápem ich výhody, ale niekedy 

premýšľam nad tým, či tých negatív dopadajúcich na dnešnú mládež nie je viac. A čo je 

najhoršie, zabúdame sa rozprávať a budovať vrúcne medziľudské vzťahy. 

ČO STE ROBILI PREDTÝM: 

       Predtým, ako som nastúpila na Vašu školu, som pracovala ako psychologička 

v Detskom domove v Košiciach, kde som nadobudla skúsenosti s prácou s deťmi, ktoré 

nemali možnosť počas svojho detstva či už vôbec, alebo len čiastočne, okúsiť teplo 

domova a lásku rodičov, čo je pre život dieťa stavebným základom. Ale aj napriek tejto 

absencii som sa stretla s deťmi, ktoré boli vrúcne a milujúce, pre ktoré len úsmev                                

či rozhovor o tom, ako sa majú, bol darom dňa. 

      Po tom, ako som ukončila svoje pôsobenie v domove, som sa stala psychologičkou                           

na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach. Bola to práca, ktorá mi dala 

veľa cenných vedomostí z oblasti psychológie, ale aj napriek tomu ponuka stať sa 

školskou psychologičkou bola pre mňa veľmi lákavá.  

 

PREZRADÍTE NÁM, KTORÝ PREDMET BOL VÁŠ NAJOBĽÚBENEJŠÍ 

A NAJNEOBĽÚBENEJŠÍ? 

       Ako každý z nás vie, cesta za snom nie je vždy ľahká, a preto aj u mňa sa objavili dni, 

kedy sa mi nechcelo učiť, či ísť do školy, ale asi aj to je súčasťou každého žiaka                             

Môj najobľúbenejší predmet bola biológia a naopak predmet, ktorý nepatril medzi moje 

obľúbené bol anglický jazyk, ale nejaké to slovíčko som predsa len  pochytila. 

 

AKO TRÁVITE SVOJ VOĽNÝ ČAS? 

       Svoj voľný čas rada trávim v kruhu rodiny a blízkych, pri obľúbených seriáloch, 

dobrých knihách a vo fitness centre. 
 

NAJ JEDLO: asi každé jedlo z kuchyne mojej mamky 

NAJ CITÁT: „Všetko, čo potrebuješ, je láska.”  

NAJ KNIHA: jednoznačne Chatrč od Williama Paula Younga 

NAJ FILM: Asi nemám najobľúbenejší film, pretože ma upúta všetko s hlbokou 

myšlienkou odovzdávajúcou poučenie a poukázanie na životné hodnoty. Čo je pre mňa  

neodmysliteľnou súčasťou dňa a relaxom sú seriály 

NAJ DEŇ V TÝŽDNI: Najlepším dňom  je pre mňa asi každý plnohodnotne strávený deň. 

 

 

 

Chlapci a dievčatá! 

Ak máte nejaký problém, neváhajte a oslovte ma! Som tu v prvom rade pre vás.  

Rada vás vypočujem, pochopím a poradím. Vyhľadať ma môžete  

 vo štvrtok a piatok  - 07:30 - 15:30  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                  


