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Rozhovor s...  

Rubrika Rozhovor s... bude určená na predstavenie ľudí, 

ktorí sú spojení so životom tejto školy. V každom čísle sa 

tohto rozhovoru ujme iná dvojica redaktorov a vždy to 

bude rozhovor s niekým iným z radov učiteľov, rodičov, či 

návštev na tejto škole. Možno sa dozviete, čo ste ani 

netušili!  

  

Príjemné čítanie!  

   

Rozhovor s... Mgr. Máriom Starovičom 

Zhovárali sa Matej Petrus- 9.trieda a Natália Bernátová- 8.trieda 

1.  Dobrý deň, mohli by ste nám povedať, čo radi robíte vo voľnom čase? 



 

Rád chodím na ryby, bicyklujem sa a rád cestujem. Nerád pomáham v záhrade, 

nemám rád vytrhávanie buriny, ktorá o 2 týždne narastie aj tak . 

2. Ako ste sa dostali na našu školu? 

Na internete som uvidel inzerát na učiteľa, tak som sa prihlásil. 

3. Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľom? 

Učiteľom som dlho neplánoval byť, to sa nejako samé prihodilo až koncom 

gymnázia. Mám príklad v rodine, tak nasledujem maminu, aj keď mám úplne iný 

odbor ako onaa. 

4. Čo ste robili pred učením? 

Vyštudoval som UCM Trnava, odbor učiteľstvo dejepisu a slovenčiny. Po škole 

som si vykonával absolventskú prax, potom som pracoval pol roka v CVČ Ahoj 

Piešťany. 

 

5. Aký typ hudby máte radi? 

Všetko okrem hip-hopu a rapu. 

6. Aké filmy máte najradšej? 

Najviac milujem Pána Prsteňov. Pozerám vlastne všetko okrem romantických 

filmov a hororov. 

7. Aké predmety ste mali na ZŠ rád a ktoré nie? 

Nikdy som nemal rád výtvarnú, tu som neznášal snáď ešte viac ako matematiku. 

Mám rád dejepis a slovenčinu, ktoré učím, tiež mám rád zemepis. 

    Ďakujeme pekne za rozhovor!!!   

 

Čo sme zažili v škole  
 

 (Richard Seidl, 8.A) Noc výskumníkov 2017/18 

 

Dňa 29.9 sa druhý stupeň zúčastnil exkurzie na noci výskumníkov. Zo školy sme 

sa presunuli po druhej vyučovacej hodine do starej tržnice, kde sme sa mohli 

naučiť nové poznatky do školy.  



 

Milovníkov techniky určite pobavili okuliare s virtuálnou realitou alebo 3D 

tlačiarne. Zas milovníci chémie a biológie si mohli vyskúšať pokusy alebo 

objavovať živočíchy pod mikroskopom.  

A navyše si všetci mohli zasúťažiť o knihy, USB kľúče, farbičky a cukríky. 

Všetci sme spoznali niečo nové. zasúťažili sme si a s veľkým úsmevom sa 

vracali do školy. 

A po víkende sme spomínali na super piatok.  
  

   

 

Anglický jazyk metódou CLIL na výtvarnej v 2.A 

Žiaci 2.A triedy už v minulom školskom roku mali rozšírené vyučovanie 

anglického jazyka formou CLIL na vyučovacích hodinách z telesnej, výtvarnej 

a hudobnej výchovy. V tomto zameraní sa pokračuje aj v  školskom roku 

2017/2018. 

Dňa 18.9.2017 mali žiaci prvé vyučovacie hodiny s lektorom Nickom. 

Vyučovanie výtvarnej výchovy bolo veľmi zaujímavé a pestré. Lektor dokázal 

rýchlo žiakov zaujať pre prácu. Vyučovacia hodina bola pútavá, so žiakmi lektor 

komunikoval v anglickom jazyku. Žiaci pohotovo reagovali na jeho usmernenia. 

Po prvých dvoch vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy boli žiaci veľmi 

spokojní  a tešia sa na ďalšie vyučovacie hodiny s Nickom. 

Fotky z tejto akcie nájdete na webe školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Perly z našich lavíc  
 

V tejto rubrike dostane priestor (možno aj nechtiac) ľudová tvorivosť našich 

žiakov a učiteľov. Predsa len, aj majster tesár sa raz utne..   

Na písomke zo slovenčiny:  

Otázka : Uveď príklad na baladu a čo všetko o nej vieš. Odpoveď 

: Prší, prší. Viem ju aj zaspievať.  

Historické okienko:  

Múmie sú usušení Egypťania.  

Bitka nádorov pri Lipsku.  

Francúzska hymna sa volá Majonéza. (V skutočnosti sa správne vyslovuje ako 

Marsejéza)  

Egyptskí králi sa volali farári. Najznámejším bol King-Kong.  

Pravekí ľudia si nevedeli sami získať oheň, preto si ho zapaľovali zapaľovačom.  

(ktovie kde ten zapaľovač zobrali ?)  

Biológia skombinovaná so slovenčinou tiež nie je silná stránka našich 

spolužiakov...  

V diktáte namiesto slova čmeliak bolo napísané včemliak. Asi nejaký nový druh...  

Slovenské ľudové príslovia:  

Kto druhému jamu kope, je u neho na brigáde.  

Pri rozbore básne od Samo Chalupku – Turčín Poničan:  

,,Pán učiteľ a prečo Turci padli na tých poníkov , čo im tie zvieratká urobili´´ ?  
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