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Som žiakom 5.ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove. 



Riaditeľkou školy je PaedDr.Ing.Ľubica Mišíková PhD. 

Pod jej vedením kolektív 
učiteľov navzájom pekne 
spolupracuje a tak sa 
spoločne snažia vychovať 
z nás usilovných, 
svedomitých a dobrých ľudí. 
Povzbudzujú nás 
k snaživosti a súťaživosti 
v dobrých veciach, aby sme 
rástli v múdrosti a v bázni 
pred Pánom Bohom. 



Naša pani riaditeľka často opakuje slová:  
 
„Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie 
a ostatné sa vám pridá!“ 
 
V živote to znamená, že máme možnosť 
kedykoľvek mimo školských hodín stráviť 
čas v kaplnke a prosiť alebo ďakovať Pánu 
Ježišovi, ktorý je stále s nami v 
školskej kaplnke. 



                Moja triedna pani učiteľka Siváková                         
je síce mladá, ale vie ako na nás, aby sme si 
plnili svoje povinnosti. Páči sa mi ako navzájom 
komunikujeme aj na triednických hodinách. 
Teším sa, že môžeme byť otvorení a spolu 
hľadať riešenia na mnohé dôležité otázky 
v našom živote. 
 
Kolektív mojej triedy tvorí spolu 21 žiakov,  
9 dievčat a 12 chlapcov,  
predseda triedy je Saška. 



Každé ráno nás víta s úsmevom naša pani upratovačka  
 
 
 
 
 
A nielen ona, 
ale aj patrónka 
našej školy - 
svätá Margita.  



Pani kuchárka nám dáva dobré a zdravé jedlo, 
aby sme mohli rásť.  
Páči sa mi, že kontrolujú a dohliadajú aby sa 
jedlo nevyhadzovalo do koša, ak niekomu nechutí 
(alebo je prieberčivý).  
Učí nás tak mať úctu k jedlu ako Božiemu daru 
a mať súciť s hladnými a biednymi  
v dnešnom svete. 



V školskom klube sa o deti starajú za 
každého počasia výborné 
vychovávateľky, ktoré nám spríjemňujú 
voľný čas v škole rôznymi hrami 
a zaujímavosťami. 



Budova školy má dve časti, starú a novú časť. 

V starej časti sa nachádza: 
kaplnka, riaditeľna, 1. a 2. 
oddelenie družiny, jedáleň, 
učebňa náboženstva  
1.až 3. trieda.  

V novej časti je toho trochu 
viac...napr. triedy 4. – 9. ročníka, 
zborovňa, knižnica, učebne: 
informatiky, cudzieho jazyka, 
biológie a chémie.  
Na chodbe je obľúbený brejkomat 
(automat na mlieko) . 



Naša škola ponúka: 
 
·  vyučovanie anglického jazyka americkou lektorkou,  
·  výučbu informatiky,  
.  výchovu a vzdelávanie v odborných učebniach biológie, geografie, fyziky, 
chémie, jazykov a v náboženskej učebni,  
·  celodennú starostlivosť o Vaše deti v školskom klube od 6,00 - 16,00 hod.,  
·  školu v prírode, plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik,  
·  prácu v záujmových krúžkoch pod vedením pedagógov,  
·  návštevy významných osobností na besedách  v škole,  
·  kultúrno - výchovné podujatia pre verejnosť,  
·  poradenské služby pre rodičov,  
·  prednášky o výchove pre rodičov,  
·  služby školského špeciálneho pedagóga (starostlivosť o slabšie prospievajúce 
deti a deti so špeciálno - pedagogickými  potrebami    s možnosťou integrácie)  
·  kvalitnú prípravu na stredné školy,  
·  individuálnu prácu s nadanými žiakmi, príprava na súťaže,  
·  získavanie učebných pomôcok realizovaním projektov. 



Názov školy: 
Cirkevná základná škola sv. 

Margity 

    

Adresa školy: 
Námestie slobody 562/1, 020 01 

Púchov 

    

Tel. číslo: 
+421 042 4635360 - ekonomický 

úsek  

    

Email: czs_puchov@post.sk 

    

Stránka školy: www.czs-puchov.edupage.sk 

  

Dôležité informácie a kontakty: 



  

Na otázku, ktoré 

prikázanie je prvé, 

Ježiš odpovedal: 

„Prvé je toto: 

,Počuj, Izrael, Pán, 

náš Boh, je jediný 

Pán. Milovať budeš 

Pána, svojho Boha, z 

celého svojho srdca, 

z celej svojej duše, z 

celej svojej mysle a 

z celej svojej sily!‘ 

Druhé je toto: 

,Milovať budeš 

svojho blížneho ako 

seba samého!‘ 

Iného, väčšieho 

prikázania, ako sú 

tieto, niet“  

(Mk 12,29-31). 

Nové 
prikázanie vám 
dávam, aby ste 
sa vzájomne 
milovali; ako 
som vás ja 
miloval, aby 
ste sa aj vy 
vzájomne 
milovali. Podľa 
toho poznajú 
všetci, že ste 
moji učeníci, 
keď sa budete 
vzájomne 
milovať. 
(Jn 13, 34-35) 
 

Ďakujem za pozornosť. 
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