
SLOVO NA ÚVOD
Vážená redakčná rada časopisu 
„Novin(k)y z Pugačevky!
     Odkedy ste na školskej FB stránke 
uverejnili reklamu na nové vydanie 
časopisu Novin(k)y z Pugačevky, 
horela som nedočkavosťou, kedy 
sa budem môcť do vášho tvorčieho 
dielka začítať, a preto som začala na 
webovej stránke školy pracne hľadať 
elektronickú podobu tohto časopisu, 
žiaľ, bezvýsledne.
      O to väčšiu radosť som pocítila 
dnes, keď som si v poštovej schránke 
našla od vás doručenú zásielku a v 
nej 1. tohtoročné predvianočné 
vydanie nového školského časopisu. 
Ako bývalej členke redakčnej rady 

časopisu Pugáčik ste mi týmto 
prejavili veľkú poctu, za čo vám 
srdečne ĎAKUJEM! Nesmierne si to 
vážim, milé kolegyne!  
    Samozrejme, váš časopis nezostal 
ani na chvíľku nepovšimnutý, bokom 
muselo ísť predvianočné upratovanie 
a pečenie a hneď som sa pustila do 
čítania.
    Wau, musím zaplesať! Je to 
„bombové“ čísielko! Pokiaľ si dobre 
pamätám, dlho sa hľadalo riešenie 
a dobrý nápad, ako zrealizovať 
vydávanie školského časopisu, aby sa 
čo najviac vmestil do vkusu detského 
čitateľa a zároveň vypovedal o živote 
na našej škole. Myslím si, že tentokrát 

sa to riešenie našlo, a to 
vďaka vášmu skúsenému, 
z o d p o v e d n é m u  
a kreatívnemu redakčnému 
tímu. Váš časopis obsahuje 

to, čo sa od školského časopisu 
očakáva: vysoko profesionálne 
obsahové i grafické prevedenie.
    Moja laická recenzia (úprimne, 
bez protekcie a bez pretvárky) 
znie: VÝBORNÁ s ôsmimi 
HVIEZDIČKAMI pre perfektný 
redakčný tím, teda pre pani 
učiteľky, pána učiteľa a pre mladých 
redaktorov Soňku, Martinku, Tomáša 
a Jakuba.
      Ste výborní!!! Pevne verím, že 
tento nový formát časopisu bude 
mať veľký úspech u vašich čitateľov. 
K tomu vám želám veľa tvorivých síl 
a dobrých nápadov! Držím vám palce 
a zachovávam vám svoju priazeň!

Vaša bývalá kolegyňa a 
spolupracovníčka Valéria Hudáková
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SEBASTIÁN MINICH
1. V našom meste sa hráva futbal, hokej a iné 

športy. Prečo si si vybral práve tenis?
Tenis som si nevybral sám, ale motivovala ma moja 
rodina. Tento šport si ma však veľmi získal a držím sa ho 
až dodnes.
  
2. Ako dlho sa venuješ tenisu a kto ťa k nemu 

doviedol?
Tenisu sa venujem od svojich šiestich rokov. Doviedli ma 
k nemu hlavne rodičia, ale aj ja sám som mal vždy veľký 
záujem o šport.

3. Aká je frekvencia tvojich tréningov a čo obnáša 
tenisový „chlebíček“?

Tenisová príprava nie je len o tenisových tréningoch. 
Tenis trénujem každý deň , ale každý druhý deň sa k tomu 

pridáva aj kondičná a fyzická príprava. Dá sa to zvládnuť.

4. Aké úspechy si zatiaľ v oblasti tenisu dosiahol?
V poslednej sezóne sa mi veľmi darilo. Získal som 3 tituly 
z najvyšších turnajov triedy „A“ vo štvorhre a jeden titul 
v dvojhre. Mojím najväčším úspechom je získanie titulu 
majster Slovenska. 

5. Aké sú tvoje ďalšie plány v oblasti tenisu? 
Mojím plánom je rozšíriť  si svoje turnajové portfólio aj  
o medzinárodné európske turnaje.

6. Aký je tvoj tenisový sen?
Môj tenisový sen je tenisom sa „živiť.“ Ak by to nevyšlo, 
rád by som pracoval v tenisovej brandži ako tréner. 

7. Kto ťa podporuje v tenise?
V tenise ma podporujú moji rodičia. Najväčšiu dôveru však  

vkladám do môjho trénera, ktorý ma stále posúva ďalej. 
8. Máš svojho obľúbeného tenistu, ktorému 

fandíš, prípadne tenisový idol?
Áno. Neberiem si ale príklad len z jedného hráča. Môj idol 
je Roger Federer. Veľkou inšpiráciou je pre mňa aj tvrdá 
práca  Dominica Thiema. Verím tejto poctivej práci i tomu, 
že sa s ňou dá veľa dosiahnuť.

9. Pozrieš si rád tenis aj doma v TV alebo prípadne 
sa ideš pozrieť na tenisový zápas?

Áno. Tenis si rád pozriem, ale niekedy si pozriem len tie 
najlepšie momenty zápasov, z ktorých si viem zobrať 
najviac. Ak je možnosť, chodím sa pozerať na tréningy 
najlepších slovenských hráčov.

10. Zaujímaš sa okrem tenisu aj o iné športy?
Veľmi rád bicyklujem, ale nezostáva mi veľmi veľa času 
na iné športy.

11. Zaznamenali sme aj tvoj úspech v súťaži H/
AMFO. Je fotografovanie tvoj koníček?

Nie je to priamo môj koníček, ale vždy, keď mám možnosť, 
snažím sa mobilom zachytiť niečo zaujímavé. Úspech  
v tejto súťaži ma príjemne prekvapil.

  Vďaka grantovému programu APPA  
a Nadácie  Volkswagen Slovakia budú 
mať zdravotne znevýhodnení žiaci našej 
školy o čosi ľahší život. Pri prekonávaní 
bariér im pomôže stoličkový výťah, 
ktorý je určený pre imobilných žiakov. 
Cesta k stoličkovému výťahu viedla cez 
mnohé charitatívne 
podujatia, ktoré naša 
škola zorganizovala. 
Počnúc charitatívnou 
vianočnou tržnicou cez 
fašiangovú šišku, eTwinning projekt 
- Vieme byť štedrí, vystúpenie DFS 
Púpavienka, divadielka Zázračno až po 

charitatívny tréning, ktorý bol určený 
nielen pre našich pedagógov a žiakov, 
ale aj pre širokú verejnosť. Touto 
cestou sa chcem poďakovať  všetkým, 
ktorí neváhali a aktívne sa zapojili do 
týchto podujatí, čím prispeli nielen  
k zlepšeniu podmienok pre imobilných 

žiakov, ale zároveň 
ukázali svoju lásku, 
dobrotu a šľachetné 
srdce. Stará ľudová 
múdrosť hovorí: „Kto 

z lásky dáva, dvakrát dáva.“

PaedDr. Pavlina Kurucová

ČO NA TO PANI RIADITEĽKA NAŠI NAJ

•••
Kto z lásky dáva, dvakrát dáva.

•••
Klikni a pozri si fotoalbum.

PUGAČEVKA MÁ STOLIČKOVÝ VÝŤAH

http://online.fliphtml5.com/zdjdd/eomr/
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Žiacky parlament na našej škole 
pracuje pod vedením pani učiteľky Miroslavy 
Andrejčíkovej. Členmi ŽP sú zväčša 
predsedovia a  podpredsedovia jednotlivých 
tried na druhom stupni školy, ktorí sa 
zúčastňujú na jednotlivých zasadnutiach. 
Parlament sa schádza podľa harmonogramu, 
väčšinou však podľa potreby.

Naša činnosť je naozaj bohatá a pestrá. 

Na začiatku školského roka sme 
si zvolili novú predsedníčku ŽP, ktorou 
sa stala Laura Jakubčová zo 7.B triedy. 
Voľby prebehli čestne a tajne a nová 
predsedníčka sa svojej funkcie zhostila 
naozaj veľmi dobre. Hneď na úvodnom 
zasadnutí prečítala znenie slávnostného 
sľubu, ktorým sa všetci členovia 
parlamentu zaviazali k čestnej, spoľahlivej, 
zodpovednej, príkladnej a aktívnej práci 

v parlamente v prospech celej školy. 
Prisľúbili, že vždy budú konať čestne v 
záujme triedy, ktorú zastupujú. Sľúbili, že 
budú aktívne pomáhať a zapájať sa pri 
organizovaní akcií školy, že svoju funkciu 
budú vykonávať poctivo počas celého 
školského roka a zároveň budú informácie 
zo zasadnutí vždy pravdivo odovzdávať 
všetkým spolužiakom v triede. 

Každodenná prax a život v škole nás 
presviedčajú o tom, že fungovanie ŽP ma 
svoj význam a opodstatnenie. Sme takmer 
pri každej celoškolskej aktivite a na našu 
prácu sa vždy veľmi tešíme. 

Každý školský rok sme odhodlaní 

pomáhať deťom, ktorým nie je dopriate 
užívať život v plnom zdraví. Zbierame plastové 
vrchnáky z PET fliaš. Na 2. poschodí pri 
kabinete matematiky je umiestnená škatuľa, 
ktorú naši členovia pripravili. Väčšie množstvo 
vrchnákov sa odovzdáva a zhromažďuje 
u pána školníka. Na konci školského roka 
putujú k rodine, ktorá potrebuje peniažky na 
rehabilitácie pre dcéru.

Aj sviatok zamilovaných – Valentín má na 
našej škole svoje miesto. Organizujeme tzv. 
valentínsku poštu, prostredníctvom ktorej 
majú žiaci možnosť potešiť milým pozdravom 
svojho učiteľa, učiteľku a spolužiakov.

Každoročne organizujeme na našej škole 
zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim a 
slabozrakým Slovenska. Sme radi, že mnohí 
zo žiakov sa do tejto ušľachtilej aktivity 
zapájajú a svojou troškou prispievajú na 
dobrú vec. Za každoročný výnos zo zbierky 
sa nikdy nemusíme ako škola hanbiť.

Zbierka Biela pastelka nie je jediná, na 
organizácii ktorej participujeme. Každoročne 
členovia ŽP a iní dobrovoľníci zbierajú  
a pomáhajú pri príležitosti Dňa narcisov, 

Hodiny deťom a aj týždňa Modrého gombíka. 

Jesenná, vianočná a veľkonočná 
výzdoba školy je tiež pevne v našich rukách. 

Záver školského roka, ktorý patrí 
slávnostnému oceňovaniu úspešných žiakov 
našej školy, je rovnako tak v našej réžii. 
Spoločne s ocenenými, ktorými sme často 
my sami, sa tešíme z ocenení a uznania za 
dobre odvedenú prácu. 

Mgr. Miroslava Andrejčíková

PREDSTAVUJEME - ŽIACKY PARLAMENT PREDSTAVUJEME - ŽIACKY PARLAMENT
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FILIP KUĽHA

1. Prečo si si vybral práve futbal?
Futbal je najlepšia hra. 
2. Ako dlho hrávaš futbal?
Od piatich rokov – takže doteraz to je 6 rokov.
3. Na akom poste hráš?
Útočník.
4. Ako často mávaš tréning?
Trikrát do týždňa.
5. V ktorom klube hráš? 
FK Humenné.
6. Aké úspechy si zatiaľ dosiahol?
Veľmi veľké.
7. Aký je tvoj futbalový sen a idol?
Môj idol je Cristiano Ronaldo. Môj futbalový sen 
je odísť zo Slovenska a zarábať hraním futbalu.  
8. Chodíš sa často pozrieť na futbalové 
zápasy?
Áno, chodím sledovať zápasy dospelých.
9. Ktorý je tvoj obľúbený predmet v škole?
Telesná výchova
10. Zaujímaš sa okrem futbalu aj  
o iné športy?
Nie, iba o futbal.

DÁVID KUĽHA

1. Prečo si si vybral práve futbal?
Lebo ma to baví. 
2. Ako dlho hrávaš futbal?
6 rokov.
3. Na akom poste hráš?
Najskôr som hrával ako obranca a teraz pôsobím 
ako brankár.
4. Ako často mávaš tréning?
Trikrát do týždňa.
5. V ktorom klube hráš? 
FK Humenné.
6. Aké úspechy si zatiaľ dosiahol?
Najlepší brankár, dostal som už 4 ocenenia.
7. Aký je tvoj futbalový sen a idol?
Chcel by som chytať za Barcelonu. Môj idol je 
Manuel Neuer.  
8. Chodíš sa často pozrieť na futbalové 
zápasy?
Áno, najčastejšie chodíme na zápasy FK 
Humenné.
9. Ktorý je tvoj obľúbený predmet v škole?
Môj obľúbený predmet je telesná výchova.

NÁDEJNÍ ŠPORTOVCI DOMÁCE VZDELÁVANIE
ŠKOLA DOMA

1. Vytvorte si doma režim.
• Nemáme predsa prázdniny, nechceme stále hrať iba počítačové hry!

2. Inšpirujte sa rozvrhom ako v škole.
• Nemusíte začínať o 7,45 hod., no vytvorte si časové bloky aj s časom na prestávku či obed 

a dodržiavajte ich.
3. Obráťte sa na svojich učiteľov.

• Stále sú tu pre vás a vždy vám ochotne poradia.
4. Vytvorte si režim bez zhonu.

• Ako dobre, že momentálne nezažívate bežné ráno, keď prežúvate 
raňajky popri obúvaní!

5. Doprajte si aj dostatok spánku!
• Spánok je potrebný pre podporu imunity, ale aj lepšie 

zvládnutie tejto neštandardnej situácie.
6. Nebojte sa požiadať o pomoc a radu 

svojich rodičov!
• Stále platí, že „v jednote je sila.“

7. Zapojte sa do domácich prác!
• Ani netušíte, čomu všetkému sa priučíte!

8. Snažte sa nezlenivieť.
• Pravidelne si zacvičte, inšpirácií a návodov je 

plný internet.
9. Rozširujte si obzory.

• Kreslite, maľujte, tancujte, zdokonaľujte sa v 
cudzom jazyku, čítajte! Robte všetko, čo ste 
chceli robiť vtedy, keď ste na to nemali čas!

Prinášame vám rozhovor s bratmi Kuľhovcami, z ktorých rastú šikovní futbalisti.

TAKTO SA NÁM DARÍ. 
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VÝBER STREDNEJ ŠKOLY

Milí žiaci a rodičia, 
žijeme zvláštne časy. S pohnutím a možno aj 
obavami sledujeme, čo sa okolo nás deje. Zdá 
sa, že dynamika života sa ako keby spomalila, 
všade sa stretávame s obmedzeniami. Napokon aj 
vzdelávaciemu procesu v školách bola vystavená 
„stopka“ a jeho veľká časť sa musela presunúť do 
online priestoru a vašich domácností. 
Život sa však nezastavil. Ani v oblasti školstva. Aj 
keď obnovenie výučby do konca šk. roka je stále 
otázne, školský život sa nemôže zastaviť, musí 
pokračovať ďalej. V školstve sa prijímajú dôležité 
zmeny a rozhodnutia. Dôležité rozhodnutia sa 
prijímajú aj v domácnostiach. Najmä v tých, kde 
majú deviatakov či ôsmakov. V prípade ôsmakov 
prichádzame do obdobia predbežného výberu školy. 
Deviataci v týchto dňoch žijú definitívnym výberom 
stredných škôl a ich učebných či študijných odborov 
a podávaním prihlášok na stredné školy. Správne 
sa rozhodnúť pre konkrétnu školu bez možnosti 
konzultácie s kariérovým poradcom, školským 
psychológom či bez návštevy 
stredných škôl môže byť veľkým 
problémom.
Ôsmakom, všetkým žiakom, 
ktorí končia školskú dochádzku,  
a tiež ich rodičom som sa preto aj 
prostredníctvom školských novín 
rozhodol podať pomocnú ruku. 
Poskytnúť návod ako si zodpovedne 
a správne vybrať strednú školu. 

ČO ZOHĽADNIŤ PRI VÝBERE?
• Nevyhnutná je dobrá komunikácia 

medzi rodičom a dieťaťom. Skúste sa navzájom 
počúvať a vzájomne rešpektovať. 

• Najpodstatnejšia je dohoda. Určite je lepšie, ak 
sa dieťa stotožní s výberom školy samo a je s ním 
spokojné.

• Je dobré, ak dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu 
inklinuje a čo ho baví, zaujíma. 

• Pokúste sa zosúladiť záujmy svojho dieťaťa so 
školou a s perspektívou uplatnenia sa na trhu 
práce.

• Nenechajte sa ovplyvniť rozhodnutím 
spolužiaka, spolužiačky. 
Rozhodujete 
o svojej 
budúcnosti.

• V prípade, 
že váhate  
s rozhodnutím, 
je možnosť 
poradiť sa  
s kariérovým 
p o r a d c o m , 
t r i e d n y m 
u č i t e ľ o m , 
prípadne nechať 
sa otestovať 

odborníkmi v CPPPaP, ktorí zistia osobnostné 
črty a preferencie, na akú oblasť máte talent.

• Je dobré vzájomne sa podporovať, rozprávať  
a uvedomovať si osobnostné predpoklady. 
Rodičia v tomto majú nezastupiteľnú úlohu. 

• Pri výbere SŠ zohľadnite schopnosti a zručnosti 
dieťaťa. Hrajú významnú úlohu a štúdium budete 
zvládať všetci ľahšie. 

• Pri rozhodovaní by sme mali mať na zreteli, kam 
to až so štúdiom chceme dotiahnuť. Stačí mi 
maturita a potom rovno do praxe? Alebo je mojím 
snom vysoká škola? Nachádza sa na Slovensku 
alebo v zahraničí?

• Pri samotnom rozhodovaní je samozrejmá 
a nevyhnutná istá retrospektíva doteraz 
dosiahnutých výsledkov. Myslím tým dosiahnuté 
známky z jednotlivých predmetov. Sú výsledky 
na takej úrovni, aby si vybranú školu zvládol bez 
problémov?

• Jednou z možností, ako sa zoznámiť  
 s ponukou 

s t r e d n ý c h 
škôl, sú nimi 
o r g a n i z o v a n é 
dni otvorených 
dverí. Tie môžu 
byť hromadné 
(pre veľké 
m n o ž s t v o 
z á u j e m c o v  
o štúdium, 
zväčša sa 

zúčastňujú 
aj žiaci našej školy) alebo 

je možná individuálna návšteva po dohode 
s vedením predmetnej strednej školy  
s účasťou rodiča.

AKO VYHĽADAŤ KONKRÉTNU ŠKOLU?
V prípade, že už mám nejakú predstavu  
o svojom smerovaní, môžem začať uvažovať  
o konkrétnej škole. Je dobré urobiť si 
predbežný prieskum o stredných školách, ktoré 
ma zaujímajú. Rovnako ako v predchádzajúcich 
fázach výberu aj tu je veľmi dôležitá 

spolupráca a samozrejme dohoda  
s rodičom.
Získať podrobné informácie  
o jednotlivých stredných školách  
v súčasnosti nie je žiadnym 
problémom. Každá škola už disponuje 
svojím webovým sídlom – webovou 
stránkou, kde sú uvedené všetky 
podstatné informácie, ktoré ukladá 
zákon. Mnohé školy idú nad rámec 
zákona a verejnosti poskytujú 
informácie na vysokej úrovni. 
Bežný návštevník webovej stránky 
tak má možnosť zistiť kompletný 
profil jednotlivých učebných či 

študijných odborov na danej škole, zisti si 

SLOVO ODBORNÍKA
možnosti stravovania, ubytovania, informácie  
o dostupnosti spojov či informácie o úspechoch  
a bežnom živote školy. 
 Z psychologického hľadiska je to obrovská 
pomoc. Budúci študent takto totiž poznáva, „do 
čoho ide“. Má tak stále dostatok času mentálne sa 
nastaviť a zvládnuť prechod na strednú školu aj po 
psychickej stránke.

Už vieme, že zistiť informácie na konkrétnej 
webovej stránke školy nebude problém. Ako  
nájsť konkrétnu školu a jej webovú stránku, keď 
nepoznám ich webové adresy a ani neviem či odbor, 
o ktorý mám záujem, vôbec ponúkajú? Alebo či 
nejaká škola môjho zamerania vôbec existuje?
Možností je viacero. Ja vám ponúkam 
najspoľahlivejší a najkomplexnejší spôsob, 
ktorý vás privedie k požadovaným informáciám.  
V prvom rade je dôležité poznať sekciu kariérového 
poradenstva na našej webovej stránke. Okrem 
všetkých podstatných informácií o termínoch  
a dnes aj o ich aktuálnych zmenách, na nej ponúkam 
prezentáciu s podrobným postupom výberu strednej 
školy a vybraných štatistických ukazovateľoch, 
ktoré môžu pomôcť lepšie sa rozhodnúť pre výber 
odboru a školy, najmä v našom regióne.
Nemenej zaujímavou bude pre vás určite aj možnosť 
prekliknúť sa na stránku školských výpočtových 
stredísk, ktorú prevádzkuje Centrum vedecko-
technických informácií SR pod gesciou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o platformu 
vyvinutú na podporu vzdelávania a zabezpečovania 
zberu, spracovania a distribúcie informácií  

v oblasti školstva. Okrem iného zodpovedá 
aj za poskytovanie vždy aktuálnych  

a relevantných informácií  
o akejkoľvek 

s t r e d n e j 

škole a jej učebných či študijných odboroch, ktoré 
ponúka. 
Na výber máte niekoľko záložiek, na ktorých 
sa viete oboznámiť so skratkami a pojmami, 
ktoré budú zobrazené pri vyhľadaných školách. 
Najpodstatnejšou funkcionalitou stránky je 
možnosť vyhľadať pomocou online filtra cez vami 
zadané kritériá (odbor, lokalita, dĺžka štúdia a pod.) 
akúkoľvek existujúcu školu, ktoré bude spĺňať 
definované kritériá.
Po kliknutí na názov vyhľadanej školy je možné 
zistiť všetky kontakty na školu.
Zároveň vám tento filter zobrazí tabuľky  
s plánovaným počtom prijímaných záujemcov  
i aktuálny počet predbežne či definitívne 
prihlásených záujemcov o štúdium.
Veľmi dôležitou súčasťou stránky je možnosť 
zobrazenia kritérií, ktoré budú jednotlivé stredné 
školy uplatňovať počas prijímacích skúšok a pri 
rozhodovaní o prijatí či neprijatí.
Stránka školských výpočtových stredísk  
v kombinácii s informáciami poskytovanými 
na našej webovej stránke v sekcii kariérového 
poradenstva predstavuje zaujímavú ponuku pomoci 
na zodpovedné rozhodnutie pre definitívny výber 
vašej budúcej strednej školy.
V závere je však na mieste pripomenúť, že výberom 
strednej školy sa v žiadnom prípade nekončí proces 
prijímacieho pokračovania. V istom zmysle je len 
jeho začiatkom, v širšom zmysle je začiatkom celé 
štúdium na základnej škole až do jeho úspešného 
ukončenia v zmysle zodpovedného prístupu  
k vzdelávaniu, plneniu si povinností a procesu 
sebapoznávania žiaka i pozorovania jeho progresu 
rodičmi aj učiteľmi. Cieľom tohto zodpovedného 
prístupu je zabezpečiť si čo najlepšiu východiskovú 
pozíciu pre výber strednej školy a čo najlepšie 
zvládnutie prijímacích skúšok.
Od správneho výberu strednej školy a jej úspešného 

zvládnutia totiž závisí ďalšie uplatnenie mladého 
človeka či na vysokých školách alebo  

v praxi. 
V konečnom dôsledku 

samotná prax ukáže 
a preverí schopnosti 
každého. 

V závere prajem všetkým 
končiacim žiakom  
a ich rodičom správnu 

voľbu, zvládnutie 
prijímacích skúšok 
a úspešný štart  

v štúdiu na 
s t r e d n ý c h 
školách. 

Mgr. Ján 
Andrejčík
kariérový 

poradca

SLOVO ODBORNÍKA

Otázky súvisiace s osobnostnými predpokladmi:

• Aký mám vzťah k učeniu?

• Som študijný typ?

• Ako mi ide učenie?

• Aké mám známky?

• Robím radšej niečo praktické alebo mám radšej knihy  

a vedomosti?

• Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?

• Ako ma vidia učitelia a rodičia?

• Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie?

V ďalšej fáze rozhodovania sa spoločne 

skúste zamyslieť nad týmito otázkami:

• Mám šancu dostať sa na školu?

• Bude ma škola baviť?

• Má škola perspektívu?

• Mám šancu zvládnuť štúdium?

• Ktoré sú profilové predmety?

• Nemám s nimi problémy?

• Bude štúdium finančne náročné?

• Mám šance sa po škole uplatniť?

• Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?

https://www.zspugacevhe.sk/vychovne-a-karierove-poradenstvo.html
https://www.zspugacevhe.sk/vychovne-a-karierove-poradenstvo.html
https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx
https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx
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UDIALO SA U NÁS UDIALO SA U NÁS
OTVORENÁ HODINA V 2.C
V januári 2020 sa v 2.C uskutočnila 
tzv. otvorená hodina. Spolu so svojimi 
deťmi zasadli do školských lavíc aj ich 
rodičia. A takto pekne o tom napísali: 
Pani učiteľka a deti nás pozvali na 
otvorenú hodinu. Tak ako deti, aj my 
sme sa veľmi tešili.
Hodina začala slovenským jazykom. 
Pani učiteľka na prezentáciu 
používala technické pomôcky, ktoré 
sú príjemným spestrením klasického 
vyučovania. Deti pekne reagovali 
a zapájali sa. Mali sme aj úsmevné 
chvíle. Jedna z otázok pani učiteľky, 
keďže preberali slová, kde sa píše Y, 
bola: „Čo je gymnázium?“ Pohotová 
odpoveď: „Tabletka, ktorá sa dáva do 

vody“ (magnézium). Páčilo sa nám, 
že slová, s ktorými sa tak často 
nestretávame, sme si pekne spolu 
rozobrali.
Druhá hodina bola matematika. 
Deti pracovali na skupinových 
príkladoch, pri ktorých sme aj my 
občas zaváhali.
Ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. 
P. Kurucovej, že si našla čas, prišla 
medzi nás a mala otvorené uši aj 
srdce pre nás rodičov i deti.
Touto cestou sa zároveň chceme 
poďakovať pani učiteľke Mgr. 
Fedorovej za jej prácu, snahu  
i energiu, ktorú vlieva do našich detí. 
Chce im tiež pomôcť na ceste ich 
života a pripraviť na ďalšie ciele. My 
rodičia by sme sa mali snažiť danú 
prácu zveľaďovať a taktiež dbať na 
morálne vlastnosti detí, aby sme ich 
viedli k vzájomnej pomoci, trpezlivosti, 
láskavosti, všímavosti a srdečnosti. 

KARNEVAL
Dňa 31. 1. 2020 sa v našej škole 
uskutočnil karneval. Dôvodom na 
radosť, šantenie a tancovanie bolo 
nielen polročné vysvedčenie, ale 
aj očakávanie polročných prázdnin  

a oddychu. Hosťami karnevalu boli 
deti a pani učiteľky z MŠ Pro Allergo 
a MŠ Osloboditeľov. Naši žiaci i deti z 
MŠ boli oblečené v pekných maskách. 

Niektoré z nich boli výnimočné  
a poukázali na šikovnosť rodičov. 
Všetci sa zabávali a súťažili  
v pohybových hrách so sladkou 
odmenou.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Šikovnosť našich žiakov sa aj 
tento školský rok opäť prejavila na 
tohtoročnej geografickej olympiáde. 
Nesmierne sa tešíme, že sa stále 

nájdu žiaci, ktorí prejavujú záujem aj  
o tento predmet. Skutočne 
zodpovedná príprava na túto 
olympiádu vyvrcholila dňa 6.2.2020. 

V tento deň sa v Humennom 
uskutočnilo okresné kolo 
a Pugačevka má opäť 
úspešných riešiteľov  
v rôznych kategóriách: 
Kategória E – Richard Čisľák, 
kategória F – Bruno Orinín, 
kategória G – Adrián Sabov. 
V kategórii G naši žiaci 
zároveň dosiahli aj vynikajúce 
pódiové umiestnenie:  
1. miesto získala Barbora 
Baníková a 3. miesto Laura 
Mašlonková. Všetkým 
srdečne blahoželáme!

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
V tomto školskom roku sa okresné 
kolo Dejepisnej olympiády konalo 
14. februára 2020. Naša škola 
vyslala do boja šesťčlennú výpravu 
žiakov nabitých vedomosťami, aby 
sa statočne pobili o víťazstvo  či 
postup do krajského kola. Takmer 
polročnú prípravu našich žiakov 
overil vedomostný test zložený 

z učiva príslušného ročníka, 
z monotematickej časti, ktorej 
dominoval Milan Rastislav 
Štefánik, a z regionálnych dejín. 
Všetci si statočne vybojovali 
popredné priečky vo svojej 
kategórii. Štefan Kasarda (6.B) 
získal 1. miesto v kategórii F, Jozef 
Zaremba (7.B) získal 2. miesto  
v kategórii E, Richard Čisľák (8.B) 
obsadil 2. priečku v kategórii D, 
Natália Gombitová (9.A) bola druhá  
a Viktória Čvirková (9.A) tretia  
v kategórii C. Katarína Lopatová 

(6.B) nezaostala a patrí do kategórie 
úspešných riešiteľov.

LYŽIARSKY VÝCVIK
V prvý februárový týždeň sa uskutočnil 
lyžiarsky výcvik našej školy, na ktorom 
sa zúčastnilo 42 žiakov siedmeho 
ročníka.  Všetci sme sa veľmi tešili, že 

sa naučíme lyžovať. Bývali sme v hoteli 
„Morava“ v Tatranskej Lomnici.  Na 
začiatku nás rozdelili do troch skupín 
podľa toho, ako sme vedeli lyžovať. 
Najlepšia skupina sa pod vedením  p. 
učiteľky Babinovej vyviezla lanovkou 
na najvyšší bod lyžiarskeho strediska - 
Skalnaté pleso a bez pádu zlyžovala tie 
najstrmšie svahy. Druhej skupine velila 
p. učiteľka Koudelková, ktorá žiakov 
prvýkrát previedla po naozajstných 
zjazdovkách Tatranskej Lomnice  
a pomohla zdokonaliť sa. Pán učiteľ 
Lysý mal najťažšiu prácu s nelyžiarmi, 
ktorí však zvládli všetky lyžiarske úlohy 
- správne si obuť lyžiarky, prvýkrát sa 
vyviesť lanovkou a to najdôležitejšie -  
zísť mierny kopec. 
Aj napriek daždivému počasiu v prvých 
dňoch sme nesedeli na izbách, ale 
navštívili sme Štrbské Pleso, na ktoré 
sme sa dostali vlakom.  Každý večer 
nám spríjemňovali aktivity a súťaže, ktoré 
si pripravovali naši šikovní spolužiaci. 
Všetkým nám ostalo z tohto pobytu veľa 
zážitkov.

(Margaréta Godžaková, 7.A)

Z dojmov ďalších účastníkov vyberáme:
Na lyžiarskom výcviku sme mali veľmi 
farebné počasie. V jeden deň kalamita, 
v druhý snežná búrka a v tretí slniečko. 
Veľmi som si to užila.

(Laura Jakubčová, 7.B)
Varili nám chutne a na raňajky sme mali 
dokonca švédske stoly!  

(Liliana Kabátová, 7.C)
Aj keď som nikdy nestála na lyžiach, 
vďaka učiteľom som sa naučila lyžovať za 

pár dní. 
(Michaela Boubelová, 7.C)

Na lyžiarskom výcviku bolo veľmi dobre. 
Užili sme si naše kamarátstva a dokonca 
sme spoznali aj nových žiakov z rôznych 
škôl. 

(Terézia Štofírová a Andrea Macejová 
7.B)

Na výcviku sa mi páčilo to, že aj žiaci, 
ktorí stáli na lyžiach 
prvýkrát, sa naučili 
lyžovať, bojovali  
a nevzdali to.

(Boris Belej, 7.C)
Rada by som sa 
do Tatier vrátila  
a zostala tam ešte 
aspoň jeden týždeň. 
(Hana Sninská, 7.B)

Najzau j ímavejš ie 
je, že som sa 
tam odnaučil hrať 
počítačové hry.

(Alexander Stariat, 
7.C)

Tešil som sa tam  
a bolo super! Hotel 
bol pekný.

(Max Polák, 7.A)
RUSKÝ JAZYK
Dňa 23.1.2020 sa uskutočnilo  

v Prešove krajské kolo súťaže 
RUSKÉ SLOVO pod názvom „Vďaka 
za mier“.
Žiaci našej školy v zložení 
-  Alexandra Gajdošová (8.B), 
Nina Baníková (8.B), Laura 
Jakubčová (7.B), Richard Čisľák 
(8.B) a Branislav Sabol (8.B) sa 
v silnej konkurencii súťažiacich 
umiestnili na veľmi peknom  
2. mieste. 
Srdečne blahoželáme!

NEMECKÝ JAZYK
Dňa 16. 1. 2020 reprezentovali 
našu školu na okresnom kole 30. 
ročníka Olympiády v nemeckom 

jazyku žiaci Diana Orechovská (7.A) 
v kategórii 1A a Matej Soročin (9.B)  
v kategórii 1B. Táto súťaž mala 
písomnú a ústnu časť. Cieľom 
písomnej časti 
bolo preveriť 
j a z y k o v é 
k o m p e t e n c i e 
( p o č ú v a n i e  
s porozumením, 
č í t a n i e  
s porozumením 
a praktické 
o v l á d a n i e 
jazyka). Ústna 
časť pozostávala 
z opisu obrázkov 
a z výpovedí 
s ú ť a ž i a c i c h , 
ktoré mali 
zaujať k rôznym 
témam. V oboch 
disciplínach hodnotila odborná porota 
splnenie úlohy na základe zadania, 
komunikačné zručnosti, plynulosť 
vyjadrovania, jazykovú úroveň, 
rozsah slovnej zásoby a jej použitie. 
Matej Soročin úspešne absolvoval 
písomnú i ústnu časť a získal  
1. miesto.

DIVADELNÁ JAR 2020
Na tohtoročnej Divadelnej jari 
2020, ktorá sa uskutočnila 20. 
februára, opäť vystúpilo divadielko 
Zázračno. Vyzdvihujeme a veľmi 
si vážime záujem žiakov ostávať  
v škole v poobedňajších hodinách 
a spoznávať svet divadla. Sme ešte 
len v začiatkoch. Pracujeme, učíme 
sa, no najmä máme z toho radosť. 
Chuť a vytrvalosť našich divadelníkov 
však priniesla vynikajúce výsledky 
a podarilo sa im získať krásne  
2. miesto. Boli naozaj skvelí!
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Určite ste si všimli, že naše 
noviny majú originálne logo. 
Jeho definitívna podoba je 
výsledkom dlhého procesu 
tvorenia. Padlo množstvo 
žiackych návrhov. Víťazným sa 
stal návrh žiačky Alexandry 
Husárovej zo 6.A. 
Saška nám v milom rozhovore 
o sebe prezradila toto: „Veľmi 
rada tancujem a hrám hokejbal. 
Keď sa nudím, tak si spievam, 
tancujem alebo cvičím. Prečo 
som sa rozhodla spraviť logo 

školských novín?  Chcela som 
niečím dôležitým prispieť  
a mala som more času.  Veľmi 
rada som využila možnosť 
vytvoriť logo a som naozaj 

rada, že práve môj návrh je 
ten, ktorý zdobí titulnú stranu 
novín.“

AKO VZNIKLO LOGO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PUGAČEVOVA OPÄŤ ZÍSKALA PRESTÍŽNY 
MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT „ŠKOLA ETWINNING“

S potešením oznamujeme, že Základná škola Pugačevova opäť dosiahla veľký 
úspech a získala titul „Škola eTwinning“ pre roky 2020 - 2021.
Medzinárodný certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu  
v programe eTwinning. 
Školy eTwinning uznávajú význam a hodnoty programu eTwinning a integrujú 
ich do školských postupov a profesionálneho rozvoja s podporou vedenia 
školy.
Získanie certifikátu Škola eTwinning znamená uznanie a odmeňuje zapájanie 
sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých učiteľov zapojených do 
programu eTwinning, ale i celej školy, ktorej tímy žiakov, učiteľov a vedúcich 
pracovníkov škôl pracujú spoločne.
Školy eTwinning:
• sú na európskej úrovni uznávané ako vzory v programe eTwinning a tvoria sieť vedúcich škôl, ktoré 

inšpirujú budúci vývoj tejto akcie,
• sú výrazne zviditeľnené na európskej úrovni a vo svojich propagačných a informačných materiáloch 

môžu vystavovať certifikát Škola eTwinning,
• sú uznávané ako vodcovia v oblasti: 

 • digitálnych postupov,
 • postupov e-bezpečnosti,
 • inovatívnych a tvorivých prístupov k pedagogike,
 • podpory kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov,
 • podpory spoločných vzdelávacích postupov u zamestnancov a študentov.

Z nášho spoločného úspechu máme mimoriadnu radosť a je pre nás všetkých obrovským povzbudením  
i motiváciou do ďalšej práce.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

PREDSTAVUJEME NAŠICH PRVÁKOV

Kto sa najviac teší po uplynutí letných prázdnin do školy? 
Rozhodne prváci! Školskú tašku majú pripravenú už dlho 
pred začiatkom septembra, a tak sa niet čomu diviť. Dovoľte 
nám predstaviť vám naše tri tohtoročné prvácke triedy a ich 
triedne učiteľky.
1. A a Mgr. Soňa Smoleková
1. B a Mgr. Iveta Šepeľová 
1. C a Mgr. Veronika Hrubovská 

S radosťou očakávame nových prvákov, ktorí prevezmú 
žezlo a prídu rozšíriť našu školskú rodinu v septembri 2020. 
Veľmi sa na vás tešíme!
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CHEMICKÁ SOPKA
Do vyššieho skleneného pohára si nalej čistú vodu. 
Pridaj do nej asi 3 kávové lyžičky sódy bikarbóny. 
Obsah tejto zmesi dôsledne premiešaj. Môže sa stať, 
že sa nerozpustí celá pridaná sóda, neprekáža to. Pre 
výraznejší a krajší efekt pridaj 2-3 kvapky saponátu 
a trošku potravinárskeho farbiva (z potravín alebo 
drogérie). Do iného pohára si nalej ocot a postupne 
ho pridávaj do vody so sódou. Pozoruješ penivý 
efekt, ktorý ti môže pripomínať sopku, pri ktorej sa 
z krátera vylieva láva. 
Bubliny sú plné plynu. Akého? Môžeš pokus zopakovať 
a doplniť. Pri tejto časti pokusu je potrebné, aby si 

bol kvôli bezpečnosti s niekým starším. Zapáľ si od 
plameňa čajovej sviečky drevenú špajdľu a keď sa 
rozhorí, vlož ju k bublinám. Čo sa stane? ... (Horiaca 
špajdľa zhasne, spomínaným plynom totiž je oxid 
uhličitý, ktorý je aj v hasiacich prístrojoch, má teda 
hasiace účinky.)

MIEŠAME A ODDEĽUJEME
Do pohára od kompótu daj piesok alebo hlinu, 
kuchynskú (jedlú) soľ a nalej vodu. Celú zmes 
premiešaj a pozorne sleduj, čo sa odohráva. Po 
čase zbadáš, že na dno pohára klesá piesok (hlina) 
a postupne sa zvyšný obsah čistí. Čistú tekutinu 
odlej do jednej alebo aj viacerých mištičiek (lepšie 
sú nejaké farebné) a nechaj ich v rôznych miestach 
svojej izby: na poličke, na skrini a aj na radiátore, 
keď je zapnutý. O niekoľko dní sleduj, čo sa  
v mištičkách nachádza. Zvyšok v pohári môžeš 
nechať na ďalšie pozorovanie. Nechaj ho v pohári 
tak dlho, až bude na dne úplne sucho ... 
Výsledok ti neprezradím, skús si to.

PRE STARŠÍCH 
Ak by ste sa rozhodli robiť nejaké chemické pokusy 
doma, ich  súčasťou  môže byť aj záznam, ktorý 
si postupne napíšeš do pekného zošita. Mal by 
pozostávať z týchto bodov:
1. Názov pokusu
2. Pomôcky a chemikálie
3. Postup
4. Pozorovanie
5. Záver (vyhodnotenie)

Pripravila: Mgr. Andrea Polanská

VYUČOVANIE INAK - CHÉMIA
CHÉMIA NÁS BAVÍ V ŠKOLE AJ DOMA

Chémia je zaujímavá prírodná veda, ktorá svojich 
priaznivcov upúta najmä rozmanitosťou rôznych 
pokusov. S nimi sa môžete stretnúť jednak na hodinách 
chémie počas vyučovania, ale aj na chemickom 
krúžku alebo aj ... doma. Áno, naša domácnosť je 
tiež takým chemickým laboratóriom. Je v nej veľa 
vecí, ktoré sa môžu použiť ako chemikálie a pomôcky 
na jednoduché alebo aj zložitejšie chemické pokusy. 
Pravdepodobne to ani len netušíte... 

Ponúkame vám zopár nápadov, ako si môžete 
spríjemniť chvíle strávené doma jednoduchými 
chemickými pokusmi:

LET‘S LEARN ENGLISH IDIOMS

The best of both worlds – means you can enjoy two 
different opportunities at the same time. “By working 
part-time and looking after her kids two days a week she 
managed to get the best of both worlds.”
Speak of the devil – this means that the person you’re 
just talking about actually appears at that moment. “Hi 
Tom, speak of the devil, I was just telling Sara about your 
new car.”
See eye to eye – this means agreeing with someone. 
“They finally saw eye to eye on the business deal.”
Once in a blue moon – an event that happens 
infrequently. “I only go to the cinema once in a blue 
moon.”
When pigs fly – something that will never happen. 
“When pigs fly she’ll tidy up her room.”
To cost an arm and a leg – something is very expensive. 
“Fuel these days costs and arm and a leg.”
A piece of cake – something is very easy. “The English 
test was a piece of cake.”
Let the cat out of the bag – to accidentally reveal  
a secret. “I let the cat out of the bag about their wedding 
plans.”
To feel under the weather – to not feel well. “I’m really 
feeling under the weather today; I have a terrible cold.”

To kill two birds with one stone – to solve two 
problems at once. “By taking my dad on holiday, I killed 
two birds with one stone. I got to go away but also spend 
time with him.”
To cut corners – to do something badly or cheaply. 
“They really cut corners when they built this bathroom; 
the shower is leaking.”
To add insult to injury – to make a situation worse. 
“To add insult to injury the car drove off without stopping 
after knocking me off my bike.”
You can’t judge a book by its cover – to not judge 
someone or something based solely on appearance. “I 
thought this no-brand bread would be horrible; turns out 
you can’t judge a book by its cover.”
Break a leg – means ‘good luck’ (often said to actors 
before they go on stage). “Break a leg Sam, I’m sure your 
performance will be great.”
To hit the nail on the head – to describe exactly what 
is causing a situation or problem. “He hit the nail on the 
head when he said this company needs more HR support.”
Zdroj: https://englishlive.ef.com/blog/language-lab/15-common-english-idioms-
and-phrases/

FUNPAGE - ZABAVTE SA

FUN ACTIVITIES FOR CHILDREN TO DO AT HOME

DIY Thumbprint Family Tree 
Get in touch with your roots via a hands-
on genealogical project. Dot the print-out 
template with thumbprint leaves, then start 
mapping extended relatives 
galore.

DIY Glow Bubbles 
It turns out that adding ink from a highlighter 
to some bubble solution makes bubbles that 
glow under a blacklight. Ready for some 

glow-in-the-dark fun?

DIY Jellyfish 
Paper plates and yarn transform into these 
denizens of the deep. If you use glow-in-the-
dark acrylic paint, you can even 
see their “bioluminescence” in 
action when you turn out the 

lights.

DIY Owl Puppet 
Handprint turkey, step aside: A new paper 
craft can rule the roost. Add string to 

the cup’s sides, and you’ve got yourself  
a feathered cap, too.
DIY Fireworks in a Glass 
When food colouring, olive oil and water 
mix, the result is so mesmerizing that kids 
will want to watch it happen over and over 

again.

DIY Artsy Collages 
It’s amazing how a piece of paper loaded 
up with watercolour doodles, stickers and 
pictures from thrifted design books becomes 
instant art when framed.

Zdroj: https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/how-to/
g1389/diy-kids-activities/

OSEMSMEROVKA

Prelož tieto výrazy do angličtiny a nájdi ich v osemsmerovke:
škola, stolička, nožnice, lavica, špendlík, ceruza, mapa, papier, 
trieda, pravítko, dvere, pero, lepidlo, poznámka, lepiaca páska.
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