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Školský časopis pre priateľov školy, December 2022 
 

Novinári: Sofia U., Dávid H., Marcel H., (5.A) Marina K., Nika B. (8.B),                                       
Jazyková úprava: Mgr.M.Sýkorová 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE! 

BOLDOG KARÁCSONYT! 

MERRY CHRISTMAS! 

FROHE WEIHNACHTEN!  



Milí čitatelia!  

Opäť držíte v ruke ďalšie číslo nášho školského časopisu – SEVERÁČIK. Redaktormi tohto 
časopisu sú žiaci zo záujmového útvaru „Novinári“, ktorí tri dlhé mesiace aktívne pracovali, 
tvorili, vymýšľali námety na obsah tohto časopisu, aby náš Severáčik potešil aj zaujal všetkých 
čitateľov. Veríme, že sa im to podarilo a že si s radosťou budete listovať nasledujúce stránky 
Severáčika. Do časopisu prispeli svojimi  krátkymi príspevkami  a výpoveďami aj ďalší žiaci 
a pedagógovia. Majte na pamäti, že cieľom Severáčika je nielen informovať a zaujať, ale hlavne 
potešiť!  

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!  

 

December, mesiac čarov 

December je ten mesiac posledný 

radosťou a štedrosťou naplnený. 

Dar lásky dostávame – darujeme, 

celé zimné obdobie sa spolu radujeme. 

Obdobie studené, zimné, 

ale v srdciach našich hrejúce. 

Ježiško, ten posol tajný,  

strážca detí je ku všetkým milý.  

Obdaruje nás ako si zaslúžime, 

no či dostaneme dary, to netušíme.  

(Tamara Juríková 9.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tento školský rok do nášho pedagogického 
zboru pribudlo niekoľko nových pedagógov. 
Preto sme si na interview vybrali práve pána 
učiteľa Mgr.S.Buchalu (GEO – DEJ)  a pani 
učiteľku Mgr.R.Jánošíkovú (VÝCHOVNÉ 
PREDMETY). Chceli sme ich trošku viac 
spoznať, nielen spoza školských lavíc.  

 

INTERVIEW S PÁNOM UČITEĽOM: 

Mgr.Samuel Buchala 

 

1.Odkiaľ pochádzate a čo máte radi na Vašom meste? 

Pochádzam z Medzeva. Na svojom meste mám rád, že má svoju vlastnú jedinečnú kultúru, a samozrejme, 
aj jazyk.  

2.Ktorú zahraničnú krajinu ste už navštívili a kde sa Vám najviac páčilo? 

Navštívil som Poľsko, Maďarsko, Taliansko, aj Egypt. Asi najviac sa mi páčilo kvôli jedlu a pamiatkam 
Taliansko, a taktiež Egypt, kvôli pyramídam. Egypt dýcha históriou.  

3.Kde ste učili predtým, ako ste nastúpili na našu školu? 

Učil som v Turni na základnej škole. No túto našu školu poznám, moji mladší bratia sem chodili a vybral 
som si ju z dôvodu, lebo tu mám veľa príležitostí odovzdať deťom poznatky. Mám tu výborné podmienky 
pracovať s deťmi a lepšie podmienky na profesijný rozvoj.  

4.Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

Venujem sa turistike, plávaniu, maľovaniu a písaniu kníh.  

5.Aký ste mali najlepší alebo najhumornejší zážitok na hodinách so žiakmi? 

(SMIECH)   To je ťažké. Humorných bolo dosť. Ale napríklad veľmi ma potešilo i pobavilo,keď na 
konci školského roka, mi žiak, od ktorého som vôbec nečakal, doniesol hrnček s nápisom „Najlepší učiteľ“. 
Poďakoval sa mi, že to bol najlepší rok. Bolo to veľmi milé. 

Milý pán učiteľ, ďakujeme pekne za Váš čas, za Vaše odpovede. Želáme Vám veľa úspechov a dobrých 
žiakov na našej škole. Aby sa Vám darilo aj v osobnom živote! Šťastné a veselé Vianoce! 

Novinári Sofia a Dávid 5.A 

 



INTERVIEW S PANI UČITEĽKOU:  

Mgr.Radoslava JÁNOŠÍKOVÁ 

1.Ako sa Vám páči na škole? 

Škola ma veľmi príjemne prekvapila. Je tu dobrá atmosféra. 

A priateľský kolektív aj žiaci.    

2.Kde ste učili predtým, ako ste nastúpili na našu školu? 

Predtým som ešte neučila nikde. Po ukončení štúdia som nastúpila 
na materskú dovolenku so svojím trojročným synčekom. A po 
materskej dovolenke som išla rovno sem. Takto som sa na túto 
školu dostala.  

3.Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

No v prvom rade svojej rodine. Taktiež rada čítam knihy a teraz aj dosť času venujem záhrade.  

4.Ktorú triedu máte najradšej a prečo? 

Všetky triedy mám rada. Ale najlepšie sa mi asi pracuje s ôsmakmi. Zdá sa mi, že aj viac sa im chce 
pracovať a počúvajú ma   Myslím si však, že každá trieda je niečím výnimočná. Teda pre mňa určite.  

5.Z predmetov, ktoré učíte, ktorý sa Vám páči najviac a prečo? 

Hmmm, najviac sa mi páči asi výtvarná výchova. Výtvarná preto, lebo je to najatraktívnejší predmet. Veľa 
sa tam dá toho vymyslieť aj vytvoriť. Mám rada kreatívne aktivity a myslím, že aj žiakov to veľmi baví.  

Milá pani učiteľka. Ďakujeme Vám za odpovede i za Váš čas. Nech ste u nás naďalej veľmi spokojná. Veľa 
zdravia a šťastné a veselé Vianoce!  

Novinári Sofia a Marcel 5.A 

 

 

 

Naše školské dni sú mnohokrát aj humorné. Už sa veľakrát potvrdilo, že my žiaci, sme veľmi tvoriví. No 
a miestami aj humorní       

1.Pred prípravou na Testovanie T9 

U: Len sa smejte, čoskoro sa budeme testovať!!!  

Ž: Na covid?????  

2.U:  Utvor množné číslo od podstatného mena CHEMIK. 

Ž: Chemiky? Chemikárovia?  

U: Od podstatného mena PLUTVA bude aké povolanie? 



Ž: Podvodníci? Plutvár? Plaviar? Skumár?????  

U: Od podstatného mena LEKÁREŇ bude polovanie? Ž: Drogári??? 

Žiak po vysvetlení nového učiva: Pani učiteľka, to je také kráááássneeee!!!!!  

Žiačky z 8.A: Dobré ráno, pani učiteľka. (ráno 7:50) 

                       Dobré ráno, pani učiteľka. (10:25) 

                       Dobré ráno, pani učiteľka. (13:15) ...... Niektorí majú ráno celý deň.  

 

 

Dovoľte nám v tento vianočný čas vyzdvihnúť a pochváliť našich najšikovnejších žiakov. Za ich 
výsledkami je obdivuhodná vytrvalosť, veľa energie, obeta voľného času a veľmi tvrdá práca. 

PREDSTAVUJEME VÁM:  

Richard PROPOP – žiak 9.A triedy – 1.miesto v OK OSJL 

                                                                1.miesto v olymp.DEJ 

                                                                1.miesto v olymp. GEO  

Okrem toho je to kreatívny a nadaný výtvarník aj klavirista. BLAHOŽELÁME! 

Jakub ZIMA – žiak 8.A triedy – 1.miesto v olymp.NEJ 

                                                      iBobor – 90,02 percentilu. Nadaný futbalista i cukrár a dokonca aj 
pekár.  

Dominika BAUEROVÁ – 1.miesto v olymp. ANJ 

Anna CSONTOSOVÁ – 1.miesto v olymp.ANJ 

Elizabeth TREMBOVÁ a Emma BALTOVÁ – zlaté pásmo v speve slovenských ľudových piesní 

Branislav SVOBODA – Ibobor – 97,99 percentilu 

Zara SCHWARTZ – iBobor 95,5 percentilu, strieborné pásmo v Znej ľudová pieseň. Výborná tanečnica.  

Sofia ULIČNÁ – iBobor 99,04 percentilu 

                           1.miesto olym.GEO , strieborné pásmo v Znej ľudová pieseň 

Sára HUDÁKOVÁ – 1.miesto olymp.GEO 

... a mnohí ďalší naši šikovní. ĎAKUJEME! Nielen za reprezentáciu našej školy, ale i za to, že ste 
pozitívnym vzorom pre ostatných. Ste jasným príkladom toho, že sme síce malou školou, ale s úspešnými, 
šikovnými a múdrymi žiakmi!  

 

Pochváľme sa s našimi šikovnými 



NÁZORY UKRAJINSKÝCH ŽIAKOV 
Všetkým nám je jasné, že našu školu navštevujú aj žiaci z Ukrajiny. Taktiež členkami novinárskeho krúžku 
sú aj dve ukrajinské žiačky 8.B triedy. Veľmi nás to teší. Sú snaživé, aktívne a veľmi tvorivé. Preto sme sa 
rozhodli opýtať sa ich, ako vnímajú nový život na Slovensku, odchod z domova, z Ukrajiny... 

Dievčatá: Marina Konovaľova a Nika Boiko 

 

AKO SA VÁM TU PÁČI? 

Marina: Mne sa tu na škole páči veľmi. Som spokojná. Spolužiaci sú dobrí, učitelia tiež. A páčia sa mi aj 
aktivity na školách. Máme aj menej domácich úloh. Na Ukrajine sme mali oveľa viac úloh. A veľmi sa mi 
zapáčilo aj mesto Košice. 

Nika: Som tu so všetkým spokojná a Moldava sa mi páči tiež. Aj mama je spokojná, že som na dobrej škole. 
Ja som taká nenápadná, tichá. A veľmi sa mi páči aj to, že Marina je moja spolužiačka.  

 

JE U NÁS NIEČO, ČO SA VÁM NEPÁČI? 

Marina a Nika: Nič také nie je. So všetkým sme spokojné. Páči sa nám tu všetko. (no po dlhšej úvahe....) 
Všimli sme si, že na SR je veľa neprispôsobivých občanov. Na Ukrajine ich toľko nebolo.. takže jediné 
také negatívne vidíme iba v tom.  

 

KTORÝ JE VÁŠ OBĽÚBENÝ PREDMET? 

Marina: Matematika a anglický jazyk.  

Nika: Iba matematika. 

 

KTO JE VÁŠ OBĽÚBENÝ UČITEĽ? 

Marina: Pani učiteľky Jánošíková a Sýkorová. Janošíková preto, lebo učí ľahké predmety a je s ňou dobre. 
Sýkorová preto, lebo sa  na jej hodinách cítim dobre. Aj jej krúžok sa mi páči. 

Nika: Pani učiteľka Balážová.  Je to moja triedna, dobre učí a zrozumiteľne vysvetľuje matematiku. 

 

Milé naše dievčatá, a všetci ostatní ukrajinskí žiaci! 

Želáme vám spokojný, pokojný a šťastný život. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Preto sa snažme 
nájsť v celej situácii to pozitívne, a nech je to napríklad aj to, že ste spoznali nás. Máte nových kamarátov 
a známych. Preto nech je pre vás táto životná zmena výborným štartom pre nový začiatok!  

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!  



A VÁS BY ČO POTEŠILO NA VIANOCE??? 
Na škole sme zisťovali od náhodných okoloidúcich, čo by ich potešilo na Vianoce. Alebo, čo by si radi 

našli pod stromčekom. Odpovede boli naozaj rôznorodé. Presvedčte sa:  

Pani učiteľka Balážová: Aby moja krstná mama prišla na Vianoce k nám. 

Pani upratovačka Bodnárová: Zdravie.  

Pani učiteľka Chovancová: Pokoj a láska. 

Pani učiteľka Dubinská: Zdravie. 

Pani vychovávateľka Brúgošová: Aby som mala menej upratovania. 

Pani učiteľka Sýkorová: Zdravie mojej rodiny a všetkých. A možno aj nejaké nové auto.  

Pani učiteľka Prokopová: Tričko s nemeckým nápisom. 

Pani učiteľka Stone: Aby každého potešil darček na Vianoce.  

Pani učiteľka Liptáková: Byť s rodinou spolu.  

Pani riaditeľka Janičová: Pekný  a úprimný úsmev. 

Pani Greizingerová: Aby bola moja celá rodina zdravá. 

Pani kuchárka Polláková: Zdravie a potešili by ma aj náušnice. 

Alex: Sneh. Sebi: Korčule. Štefánia: Psík. Martinka: Bábiku s kočíkom. Viktor: Najlepšieho brata. Gréta: 
iPad. Šimon: Nemeckého ovčiaka, počítač a futbalovú loptu. Rebecca: Kozmetiku. Marcel: Apple watch. 
Kira: Ozdoby do izby. Viki: Kľud od ostatných. Simona: Lásku a šťastie. Samo:Volejbalové topánky. 
Števo:Knihu. Sophia: Tablet, pero na mobil. Jano: Peniaze. Damian:Knihu. Miška: Kryt na tablet. Viki: 
Šteňa. .......  NECH SA NÁM VŠETKÝM SPLNIA NAŠE ŽELANIA....  

 

 

Ľadová zima, studený, krásny kvet. 

Iný jazyk, iné videnie na svet. 

Najkrajší jazyk, jazyk lásky dar, 

6.december nie je žiaden kar. 

Zdroj radosti a iskier v očiach detí 

 je Mikuláš, posol pokoja. Už letí.  

Rudolf má čo robiť, aby všetko stihol,  

nech máš všetko, očami už mihol.. (Richard P.)  

 



VIANOČNÁ POŠTA 
Pre dievčatá zo 6.B: Lebo ste veľmi dobré kamošky (niektoré). Mária/ Pre pani učiteľku Sýkorovú: Knihu 
o Ľ.Štúrovi. /Sofia Tomková želá Veselé Vianoce./ Zdravie pre svet./ Milá Vaneska Naďová želám Ti 
krásne sviatky a nový rok. S pozdravom Róbert Naď./ Milý Adrián, prajem ti veselé Vianoce a šťastný 
nový rok. Dávid./ Milá Ashley, prajem ti veselé Vianoce a nech máš veľa darčekov.Laura. / Dobrý deň, 
pani učiteľka. Prajem Vám šťastné a veselé Vianoce. A aby ste nedávali toľko písomiek. Sebi Kababik./ 
Milá Dorothy, prajem Ti krásny deň a aby si bola dobrá. Michael Verboczi./ Milá Sofia M. Zo 7.A: Prajem 
Ti pekný deň a aby sa Ti nič zlé nestalo./ Pre pani učiteľku Budzákovú: Veľa zdravia, šťastia a lásky. Do 
nového roka aby ste dostali veľa pekných darčekov. Od Dominiky Telepovskej./ Milá Amy, prajem ti 
šťastné a veselé Vianoce./ Milý Zian, pekné Vianoce. Riško./ Damian Varga, prajem ti veselé Vianoce. 
Patrícia Maurská./ Od Klaudi: Pani uč.Sýkorová, veselé Vianoce./ Rebecca Chobotová: Mám ťa veľmi 
rada./ Od Naty pre Melisu: Veľa šťastia. / Milá Henike z 9.A: Prajem ti veľa šťastia, zdravia a veľa dobrých 
kamarátov. Gréta./ Milý Nicolas Lenart: Veľa kamarátov, dobré známky a aby si sa dobre učil./ Pre našu 
pani učiteľku Prokopovú: Za ten čas, čo som tu s Vami, zažil som kopec srandy a veľa pekných hodín 
angličtiny. / Paľko, prajem Ti veľa šťastia. Alicka./ Ďakujem pani upratovačke za metlu. / Želám všetkým 
učiteľom príjemný a zaslúžený oddych./ Čau Patrik Kán, si najlepší kamarát. Zian./ Milá mamka, aby si 
mala najkrajšie Vianoce. Matúš 2.A/ Amy, veselé Vianoce. Lara./ Milá L.M. Milujem ťa./ Pozdrav pre Sáru 
a Sofi: Pozdravujem vás, želám veľa zdravia a spokojnosti./ Veselé Vianoce Bimbáč. Veľa darčekov, 
dobrého jedla a koláčov. Aby ti všetko chutilo. Od Olivera./ Milá Mária 6.B: Veselé Vianoce a veľa šťastia. 
Klára./ Pani učiteľka Balážová, pozdravuje Vás Š.Hoďa. / Pani učiteľke Trembovej veselé Vianoce./ Milé 
dievčatá zo 6.B: pekný deň, od Sofi./ Milá p.uč.Prokopová, dúfam, že budete mať pekné sviatky a veselé 
Vianoce. Matej z 5.A/ Milá Mária, veľa zdravia, šťastia. Si veľmi milá, ochotná a dobrá kamarátka.Mám 
ťa rada. Nina./ Milý ocko, veľmi ťa mám rád. Si najlepší ocko na svete. Nicolas 6.B/ Aby nikde nebola 
vojna, anonym/ Vilči, prajem ti veselé Vianoce. Oliver 2.B/ Od Lary pre Elizabeth: Veselé Vianoce./ Emme 
a Bianke aby sa im splnili všetky priania./ Eszti, mám ťa rada a si moja najlepšia kamarátka. / Laura, veselé 
Vianoce a veľa darčekov, Ashley 2.B/ Milá Grétka Rakacká, mám ťa veľmi rada, si najlepšia kamoška./ 
Pozdravujem sesternicu Rebeku 7.A, šťastné a veselé Vianoce, a aby ma nebila! Veronika 8.B/ Milé pani 
učiteľky a páni učitelia, veselé Vianoce, anonym/ Šťastný monitor, aby vás prijali na SŠ./ Milá 
p.uč.Hutkayová, šťastné a veselé Vianoce. Od Lindy./ Pozdravujem pána učiteľa Buchalu./ Kire do 7.A 
veľa zdravia, kamarátov a hlavne lásku. Zara/ Milá Katka 8.B – veselé Vianoce, dobré známky a šťastný 
nový rok. Od Mišky./ Milá Nina, veselé Vianoce, úspechy v škole a veľa kamarátov. Ema/ Milá Noemi, 
šťastné Vianoce. Od Laury./ Milá Beáta, vy ste dobrá učiteľka. Šťastné a veselé Vianoce. Štefi 2.B/ Ashley 
veselé Vianoce. Tímea 4.B/ Ahoj Dami, veselé Vianoce a veľa darčekov. Od Šimona./ Oliver, prajem ti 
šťastné Vianoce. Vilči 2.B/ Milá Paťa, veselé Vianoce. Od Peťky. / Táto pošta je pre môjho super bračeka 
Bryana. Od Amy. Veselé Vianoce/ Sofia Pálová, si moja najlepšia kamarátka. Od Nati Urbanskej. /Milý 
Derek, v nedeľu by som chcel prísť k tebe. Tomáš B./ Pani uč.Šarvanec, ste veľmi milá a veselé Vianoce. 
Tomáš Tóth./ Ďakujeme, že nás učíte p.uč.Šarvanec./ Milá Sofia Uličná, šťastné a veselé Vianoce. 
Elizabeth/ Šimon, šťastné a veselé Vianoce. Gabko 2.B/ Milá Emily, šťastné a veselé Vianoce./ Ľúbim vás, 
trúbky moje, hahaha. D.DZ./ Milá Vivi L.6.B, veselé Vianoce a veľa darčekov, od Naty 2.B/ Želám si, aby 
sa mi darilo v MAT./ Sandra a Simi, posielam vám lásku. Sandra, veľa šťastia, lásky a frajera. Simi, želám 
ti toho frajera./ Pani kuchárky, som rada, že nám robíte jedlá. Ďakujem. Ďakujem aj našej triednej 
p.uč.Liptákovej a Dubinskej. Sára H./ Veľa darčekov a pekné sviatky Damimu z 3.A, Kitty./ Zdravím 
každého Jožka na škole. Cynthia 8.B/ Milá Emma a Bianka. Sranda je s vami, mám vás rada./ Milá Erika, 
veľa radosti. Od Emky/   

 


