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Vážení duchovní otcovia, vážení
rodičia, starí rodičia, milí žiaci a milí
kolegovia!
Keď sme sa v júni lúčili, hovorili sme
o radosti detí, obavách rodičov, očakávaní
a únave učiteľov. Dnes by to mohlo byť
o tých istých pocitoch, ale už by to mohli
byť obavy žiakov a rodičov, najmä prvákov
a deviatakov, o únave rodičov z dlhého času
prežitého s vlastnými deťmi, o očakávaní
nás všetkých, čo nám tento rok prinesie.
Ale chcem sa dnes dotknúť nového slova.
Slova POZVANIE. Chcem Vás všetkých
dnes pozvať na oslavu a spoluprácu.
V tomto roku sme už začali sláviť Rok
kňazov a jeho začiatok nám priniesol po
dlhoročnom
rodičovskom
úsilí
post
školského kaplána. Tešíme sa na jeho stálu
prítomnosť medzi nami.
Pozývam všetkých Vás, milí žiaci, na
dobrodružstvo
čerpania
vedomostí,
skúseností
a prežívania
triedneho
a školského spoločenstva.
Pozývam Vás, milí kolegovia, na
preskúšanie nových poznatkov, ktoré ste
počas mnohých hodín projektu Učíme sa pre
život získali.
Pozývam Vás, milí rodičia, na všetky
podujatia, pri ktorých budeme Vaše deti
sprevádzať. Vaše tvorivé ratolesti spolu
s učiteľmi určite pripravia niečo originálne,
lebo nás čaká oslava 20. výročia založenia
školy.
Pozývam Vás, naši duchovní otcovia,
k tomu, aby sme vytvorili spoločenstvo
modlitby, obety a práce na Božom diele.
Nech dobrotivý Pán požehnáva naše
kroky počas celého školského roka!
PaedDr. Mária Čačková
riaditeľka školy

Ratolesť
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TÉMA
Slávime Rok kòazov
Svätý otec Benedikt XVI. vyhlásil v čase od 19. júna 2009 do 19. júna 2010 Rok kňazov.
Kňazov, ktorí sú poslaní k celému ľudskému pokoleniu, ku všetkým...
Kňazov, ktorých ženie Kristova láska...
Kňazov, apoštolov viery...
Školské sväté omše v kaplnke školy budeme
prežívať v tomto čase osobitnými aktivitami spolu
s naším školským kaplánom Marcelom Puškášom.
Počas stredajších svätých omší sa dozvieme
o živote súčasných kňazov a ich práci všade tam,
kde

ich

Pán

povoláva

–

farnosti,

školy,

nemocnice, armáda, väznice, exotické krajiny...
Piatkové sväté omše budú spomienkou na
život a pôsobenie svätých kňazov minulosti...
Sprievodnou aktivitou je osobný úmysel
každého z nás, ktorí tvoríme spoločenstvo tejto
školy. Z kôpky s lístočkami, na ktorých sú
napísané mená takmer 400 kňazov, si vyberieme
jeden lístoček. Za konkrétneho kňaza, ktorého
meno je na lístočku, ponúkneme Nebeskému Otcovi modlitbu, pokánie, pôst alebo čokoľvek iné.
Lístoček s kňazovým menom nalepíme na farebný papier, dopíšeme skutky obetované za kňaza.
Na lístoček je potrebné zapísať aj meno a triedu žiaka, ktorý skutok vykonal.
V závere stredajšej svätej omše bude žrebovanie a sladká odmena.
Príďte s nami vytvoriť živé spoločenstvo každú stredu a piatok na svätých omšiach so
začiatkom o 7.20 hod. v kaplnke školy.

...Pane, prosíme Ťa za kňazov cirkvi,
aby svoje poslanie konali vždy s Kristovou láskou...
p. uč. H. Pustaiová
2
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MISIE
Jediná reè, ktorej každý rozumie, je láska!
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu, …“ Na túto výzvu
Pána Ježiša už odpovedalo mnoho mužov a žien. Zanechali svoj domov a odišli do ďalekých
krajín, aby tam šírili dobrotu a Božiu lásku.
2. marca 1879 sa z Holandska vydali na misijnú cestu do Číny dvaja kňazi, Jozef
Freinademetz a Ján Baptista Anzer. Po ceste,
ktorá trvala 5 týždňov, prišli do Honkongu.
Po dvoch rokoch príprav na misijnú činnosť
boli

poslaní

provincie, ktorá

do

južného
mala

Šantungu
12

–

miliónov

obyvateľov. Z nich bolo pokrstených len
158. Misionárov teda čakala ťažká práca.
Podnikali dlhé namáhavé cesty, aby sa
zblížili s tamojším ľudom a postupne im
odovzdávali pravdy katolíckej viery. Jozef
Freinademetz raz svojim príbuzným napísal:
„Milujem Čínu a Číňanov; tu by som aj
najradšej zomrel a bol pri nich pochovaný.“
Celý jeho život bol poznačený úsilím stať sa
Číňanom pre Číňanov. Neopustil ich ani
vtedy, keď mu hrozilo nebezpečenstvo zo
strany boxerov, ktorí vytvorili politicko-náboženský tajný spolok zameraný proti cudzincom,
najmä Európanom. O tom, čo počas tohto obdobia prežil, napísal svojim príbuzným: „Posledný
rok som bol neraz v nebezpečenstve, že ma zabijú. Boxeri ma skoro každú noc vlákali do pasce,
z ktorej som len o vlások unikol. Raz ma dokonca postavili už pred popravčiu čatu; jednému
mandarínovi sa len v poslednej chvíli podarilo zachrániť ma.“
Ďalšiemu nebezpečenstvu bol vystavený život tohto misionára, keď vypukla epidémia
týfusu. Jozef, ako dobrý pastier svojich veriacich, neúnavne pomáhal, kde len mohol, kým sa
sám touto chorobu nenakazil. Hneď sa vrátil do Taikia, do biskupskej rezidencie. Tam zomrel
28. januára 1908 po takmer tridsaťročnej službe čínskemu ľudu. Počas tohto obdobia vzrástol
počet katolíkov v tejto provincii na 45000 a rovnaký počet sa pripravoval na krst. V 1100
Ratolesť
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obciach bol postavený kostol alebo kaplnka. V službe šírenia viery bolo vyše 70 misionárov, 40
rehoľných sestier a 972 katechétov a katechétok. Rozkvet misie pokračoval aj v ďalších
desaťročiach dovtedy, kým komunistický režim nevykázal všetkých zahraničných misionárov
a neznemožnil misijnú činnosť.
Jozef Freinademetz objavil, vážil si a miloval kultúru národa, ku ktorému bol poslaný.
Celý svoj život venoval šíreniu evanjelia a
výchove čínskych veriacich. Viedol cirkevné
obce, povzbudzoval pokrstených Číňanov, aby sa
stali misionármi pre svojich rodákov ako
katechéti, rehoľníci alebo ako kňazi. Celý jeho
život bol uskutočňovaním hesla: „Jediná reč,
ktorej každý rozumie, je láska.“ A táto láska,
prejavovaná tým, ku ktorým bol poslaný, mu
otvorila Nebo.
Jozef Freinademetz, ako si naňho spomínali
spolubratia i domorodí kresťania, žil a zomrel
v povesti svätosti. Jeho hrob sa čoskoro stal
miestom úcty a púte kresťanov. Svätorečený bol
5. októbra 2003.
Poslanie svedčiť o Kristovi svojím životom
je zverené aj tebe. Tam, kde žiješ, máš hovoriť
rečou lásky a podľa svojich možností pomáhať všetkým, ktorí tvoju pomoc potrebujú.

Všemohúci a milosrdný Bože,
tvoj Duch pobádal svätého kňaza Jozefa Freinademetza
hlásať dobrú zvesť spásy čínskemu ľudu;
daj, aby na jeho príhovor všetci ľudia spoznali Ježiša,
moc jeho kríža a zmŕtvychvstania,
a tak ho vierou prijali ako svojho Vykupiteľa,
lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
spracovala s. Zuzana, zdroj: internet
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SVÄTÉ PÍSMO A JA
„Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“ – týmito slovami sa preslávil sv. Hieronym, ktorý nás
pozýva k čítaniu tejto „tajomnej“ knihy plnej prekvapení.
Ako ju vnímame? Ako niektoré časti vníma „mužská posádka školy“?
Ponúkol som svojim „chlapom“ zo 7. A, 7. B a 8. C citát z listu Rimanom 12,10 „Milujte sa
navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“
Otázka znela: „Ako chápeš konkrétny text Sv. písma a čo máš robiť, aby si ho aj žil?“

A takto to vidia, resp. chápu oni:
Budem navštevovať chorých, rozosmievať smutných, ochudobňovať bohatých, povzbudzovať
svojich blížnych, neseparovať sa, neukrivďovať blížnych, ochraňovať slabých a nerobiť
problémy.
Martin V., 8.C
Bratská láska pre mňa znamená, že sa máme mať všetci radi ako bratia a sestry.
Predbiehajte sa vo vzájomnej úctivosti znamená, že sa máme predbiehať v úcte k svojmu
blížnemu.
Peter Š, 7.A
Slovo milosť, milujem mi hovorí, že milovať sa budeme navzájom a spolu sa tešiť zo všetkých
darov, ktoré nám dal Pán Boh.
Šimon T, 7.A
Mali by sme sa mať radi ako bratia. Nemali by sme čakať na druhých, kým nám pomôžu.
anonym
Ja by som pomohol spolužiakovi, starším ľuďom, mám voči nim úctu ako k bratovi, sestre.
Ján P., 7.A
Mali by sme si navzájom pomáhať, priať šťastie, ... Predbiehať sa, kto prvý v niečom
pomôže.
Tomáš G., 8.C
Ja to chápem tak, že sa máme mať radi, pomáhať si a byť k sebe milí.

Matej F., 7.A

Máme sa mať radi ako bratia. Máme sa predbiehať v konaní dobra a neklamať. Formovať
to priateľstvo. Máme sa predbiehať, aby sme boli úctiví.
Dávid M., 8.B
Mám mať rád ľudí okolo seba. Pomáhať im. A predbiehať sa s nimi, že kto spraví viacej
dobrých skutkov.
G., 7.B
Že sa budem snažiť, aby sme sa v triede menej bili a viac si pomáhali.

Juraj H., 8.C

Niektorí ľudia sú lepší ako my. Treba sa zdokonaľovať vo všetkých smeroch. Matúš H., 8.C
Mali by sme sa mať radi kedykoľvek a kdekoľvek. V úctivosti by sme sa mali predbiehať tiež
kdekoľvek. Napr., kto pomôže starému človeku s taškami.
Jozef M., 8.C
Nech tieto slová napísané na papieri vojdú do srdca každého človeka, dozrejú v skrytosti
podporené modlitbou a potom prinesú bohaté ovocie pre tento svet.
Dobrú chuť!
spracoval kaplán Marek (napísali jeho molodci☺)
Ratolesť
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AKTUALITY
Boj proti hladu... pomáhame
chudobným na Haiti
Hoci bolo vonku ešte príjemné letné počasie, v našej
školskej kuchynke to rozvoniavalo medovými perníkmi.
Nechystali sme ich do zásoby na Vianoce, ale už tradične
sa nimi, presnejšie ich pečením a predajom, zapájame do projektu VINCENTÍNSKEJ RODINY
na Slovensku pod názvom BOJ PROTI HLADU.
V čase od 26. septembra 2009 do 18. októbra 2009 ich naši detskí dobrovoľníci ponúkali
v škole, v kostoloch, dobrodincom a zaslaním finančných príspevkov sme spoločne podporili
nákup potravín, liekov v tejto najchudobnejšej krajine Latinskej Ameriky. K ďalším aktivitám
patrí

podpora

odstraňovanie

výstavby,

vzdelania,

následkov

povodní

a potrebné hĺbenie studní.
V spoločenstve školy nezabúdame
ani na duchovnú podporu v modlitbách
a osobitných

prosbách

z najchudobnejších

za

krajín

jednu
sveta.

Finančný príspevok, ktorý sa podarilo
vyzbierať spoločenstvu ZŠ sv. Cyrila
a Metoda

v Košiciach

predstavuje

265,29 €.
Ďakujeme aj farnostiam, ktoré nám pomohli podporiť Haiti: Terasa, Poľov, Kysak, Furča,
Košice – Kalvária a Saleziánske stredisko Tri hôrky.

HAITI – až 80% ľudí hladuje...
iba 53% ľudí vie čítať a písať...
len 50 rokov... priemerná dĺžka veku u mužov...
len 51 rokov... priemerná dĺžka veku u žien...

...objavme v srdciach ľudí dobročinnú lásku...
p. uč. H. Pustaiová
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Právo na život...
V posledné septembrové dni sa na Hlavnej
ulici v Košiciach objavili, výstižné a pre mnohých
až hrozivé fotografie, ktoré vyjadrovali NIE
genocíde na deťoch – NIE potratom, NIE zabíjaniu
detí.
V utorok 29. septembra sme sa na tejto
putovnej výstave zúčastnili aj my, žiaci 9.A a 9.B triedy, spolu s p. uč. Pustaiovou, p. uč.
Demjanovičovou a p. uč. Snopkovou. Spolu so školským kaplánom Marcelom sme vyjadrili
podporu myšlienke a spoločnou modlitbou svätého ruženca sa pomodlili za všetky nenarodené
deti sveta.
-mk-

Maratónci, do toho!
Aj takto povzbudzovali okoloidúci našich bežcov – maratóncov, ktorí sa v nedeľu 4.
októbra zúčastnili 14. ročníka Minimaratónu. Ten bol súčasťou už 86. ročníka Medzinárodného
maratónu mieru, ktorý
neodmysliteľne

patrí

k nášmu mestu.
Trikrát

v týždni

si rannými bežeckými
rozcvičkami
posilňovali

zdatnosť

a vytrvalosť.
s p.

Spolu

zástupkyňou

Zentkovou,

p.

uč.

Snopkovou
a duchovnými otcami
Marcelom a Marekom
ich spolu do cieľa dobehlo vyše 60. Veríme, že o rok sa k nim pridajú ďalší a ďalší bežci!
Všetkým maratóncom blahoželáme!
-mšRatolesť
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Výstava v Kostole sv. Michala
Slnečné popoludnie 7. októbra bolo spestrením pre žiakov, ktorí navštevujú Turistický
krúžok, Šikovné ruky a krúžok Redaktori na stope. Spolu s pánom kaplánom Marcelom
Puškášom a pani učiteľkami Bačinskou, Ďurišovou, Pustaiovou a Ferkovou sa vybrali do
Nižného Klátova.
V týchto jesenných dňoch bola v Kostole sv. Michala výstava pod názvom PLODY
ZEME. Veriaci z úrody vytvorili rôzne obrazce s výrokmi zo Svätého písma. Prevládali citáty
o rybároch, keďže v kostole pôsobí spevácky zbor RYBÁRI.
Pán kaplán nám porozprával
o kostole, zahral zopár piesní na
organe,

my

pomodlili

sme

sme

sa

si

zaspievali,

desiatok

sv.

ruženca, v tento deň bolo Ružencovej
Panny

Márie,

a spokojní

sme

odchádzali do Košíc, kde nás už
čakali rodičia.
Bolo to perfektné popoludnie!
-jk-, -mf-

Sobota na Lajoške
Cestu na Lajošku 24. októbra nám spríjemňovali nádherné farebné
koberce listov, ktoré sa nám rozprestierali pod nohami. Les hýril
prekrásnymi farbami. Aj keď počasie nebolo veľmi pekné, veselo sme
kráčali za naším cieľom, ktorým bolo dostať sa na chatu na Lajoške.
Neprešlo veľa času a už sme boli hore. Boli sme prví turisti
v tento deň. Teta chatárka nás s radosťou privítala a ponúkla nám teplý čaj na zahriatie. My sme
si ho s chuťou vychutnali pri horiacom krbe. A kto sme my? Sebastián a Martina z 9.B, Terka
z 9.A a náš pán kaplán Marcel Puškáš.
Keďže bol mesiac október, cestou späť sme sa pomodlili ruženec a poďakovali tak za
pekný čas strávený na Lajoške.
-mk-
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Úèelové cvièenie
Deň pred jesennými prázdninami – 28. októbra, sa žiaci II. stupňa zúčastnili účelového
cvičenia. Bolo to športové predpoludnie naplnené futbalovými zápasmi, ktoré pískali super
rozhodcovia – pán kaplán Marcel Puškáš a pán učiteľ Kičura. Dievčatá hrali basketbal pod
prísnym okom p. uč. Brezovej. Tie mladšie zas vybíjanú, ktorú rozhodovala p. uč. Paraličová.
Deň sa vydaril a tí najlepší si za svoje výkony odniesli sladkú odmenu.

FUTBAL
I. kategória

II. kategória

1. miesto:
2. miesto:

6.A
6.B

9.B
9.A

3. miesto:

5.B

8.A

BASKETBAL

VYBÍJANÁ
5. – 6. ročník

7. ročník

9.B
9.A

6.A
6.B

7.B
7.A

8.A

5.B

7.C
-rs-
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UČITEĽOVINY
Zo života projektu Uèíme sa pre život
Posledný štvrťrok školského roku 2008/2009 sa pedagógovia školy v rámci aktivity Nová
alternatíva, ktorá je súčasťou realizovaného projektu Učíme sa pre život, stretávali s odbornými
lektormi Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Formou odborných prednášok, ale
najmä praktickými tvorivými pracovnými dielňami, získavali skúsenosti z oblastí komunikácie,
spolupráce školy a rodiny, v riešení rôznych interpersonálnych vzťahov a problémov triednych
i školských spoločenstiev. Nové vyučovacie metódy a techniky si najskôr prakticky overili
a súčasne ich už naplno využívajú vo svojej pedagogickej práci.
Odborní lektori aktivity Nová alternatíva: Mgr. Daniela Facunová, Mgr. Želmíra Falková,
Mgr. Mária Olšavská, PaedDr. Alica Petrasová, PaedDr. Viera Šándorová.

„Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným...“

12 Ratolesť

Augustové projektové
stretnutia
Lektorkou

štvrtkového

a piatkového projektového stretnutia
v rámci aktivity Nová alternatíva,
ktoré sa konalo 20. a 21. augusta
2009 v CVČ Domino, bola Mgr.
Mária Olšavská. Kľúčovým pojmom
bolo správanie sa detí – žiakov
a všetky
problémového

možné

aspekty

správania

sa

detí

v školskom

i mimoškolskom

prostredí.

Analýzou

prostredníctvom Adlerovej psychológie zisťovali pedagógovia krajne nevhodné výchovné štýly,
ciele výchovy a súčasne ciele nevhodného správania u detí.
Zaujímavý bol pohľad na netradičné formy a metódy stretnutia sa a rozhovorov s rodičmi
žiakov.
Posledné augustové projektové stretnutie sa uskutočnilo 24. augusta 2009 na pôde školy
v rámci ďalšej aktivity Dajme šancu všetkým, ktorá je súčasťou projektu Učíme sa pre život.
Odbornými lektorkami boli PaedDr. Miroslava Nováková a Mgr. Judita Englerová.
Odborná prednáška bola zameraná na špecifikáciu vývinových porúch učenia, ich základnú
diagnostiku u žiakov a prácu s takto obdarovanými deťmi.
V praktickej časti si pedagógovia sami mohli predstaviť a posúdiť stupeň náročnosti práce
i vzdelávania sa týchto detí – písať diktát, čítať text so stupňom náročnosti, postaviť stavebnicu
naslepo a pod.
V diskusii si mnohí pedagógovia našli odpovede na praktické otázky.

Projekt Uèíme sa pre život na Donovaloch
Pedagógovia školy sa v rámci ďalšej aktivity –
Osobnosť učiteľa zúčastnili v dňoch 12. – 14. septembra
2009 odborného seminára v rekreačnom stredisku Zornička
na Donovaloch.
Odbornými lektormi boli PaedDr. Zuzana Jurčová
a PaedDr. Jozef Zentko z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
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Teoretické
individuálne
v žánrovo

vedomosti

i skupinovo
pestrých

si

overili
aktivitách

a tvorivých dielňach, v ktorých sa
mnohokrát aj sami preniesli do
detského

sveta

plného

fantázie,

hravosti, snívania.
Rôznymi osobnostnými testami
a aktivitami zároveň spoznávali aj
vlastnú osobnostnú stránku.
„Najkrajší spôsob, ako sa niečo naučiť, je – objaviť to.“

Osobnosť uèite¾a – októbrové aktivity
Súčasťou

realizovaného

projektu Učíme sa pre život sú aj
aktivity, ktoré tvoria ďalšiu časť
vzdelávania pedagógov pod názvom
Osobnosť učiteľa. V rámci toho sa
v pondelok

12.

októbra

2009

a následne v sobotu 17. októbra 2009
uskutočnil seminár, ktorý viedol vdp.
ThLic. Marek Forgáč.
Každé

stretnutie

sa

začalo

svätou omšou, po ktorej pokračovali tematické prednášky súvisiace s časťou projektu –
Osobnosť učiteľa:
• Štýly osobnosti a ich charakteristika,
• Sebapoznanie a sebaprijatie,
• Schopnosť viesť dialóg,
• Dynamika osobnosti kresťanského učiteľa a jej riziká.
Podnetné boli aj osobné výpovede pedagógov, aktuálne diskusie a komentáre po každej
prednáške.
za projektový tím H. Pustaiová a R. Demjanovičová
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PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV
Milí naši čitatelia!
Skončili sa prázdniny a my sa vám prihovárame opäť. Vaša obľúbená rubrika o
(ne)učiteľoch aj v tomto školskom roku bude prinášať zaujímavosti o tých, ktorí vás zasvecujú
do sveta jazykov, čísel, umenia, histórie, náboženstva...
Od septembra naša škola má školského kaplána. Je ním duchovný otec Marcel Puškáš.
Stretávame sa s ním pri svätých omšiach a niektorí chlapci majú s ním aj hodiny náboženstva
a turisti Turistický krúžok.
My sme mu položili zopár otázok a on ochotne na ne odpovedal. Nech sa páči, prečítajte si,
aká bola cesta jeho povolania a ešte všeličo iné.

Každý človek v živote rád sníva. Deti zvlášť. Pán kaplán, bolo vaším snom už od malička stať
sa kňazom?
Ja, kňazom, od malička? Nie –
určite

nie.

Ja

som

chcel

byť

„autobusár“ (vodič autobusu), neskôr
som chcel byť kuchárom, potom
čašníkom,

tak

záhradkárom.

Nakoniec som kňaz.

Čo vás k tomu priviedlo?
Dúfam, že je to povolanie od
Pána. Samozrejme, priviedol ma
k tomu cez ľudí. Prvým z nich bol
určite náš bývalý pán farár Tomáš
Čap, ktorého poslal biskup do mojej
rodnej obce Vyšný Klátov. On
„naštartoval“

ducha

mladých

–

chlapcov i dievčat. Začal dielo, ktoré
sa mi prihováralo. Bol som vtedy
siedmakom či ôsmakom – podchytil
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mládež, teda aj mňa. Znamenalo to konkrétne mládežnícke sväté omše, stretká, výlety, stolný
tenis (kúpil nám na faru pingpongový stôl). A ešte jedna vec ma oslovila: vedel hrať na organe
a chcel to naučiť ďalších, ktorí sa prihlásia. Samozrejme, bol som tam nahlásený medzi prvými.
Kúpil syntetizátor KORG 800-II, na ktorom som trénoval. Po dvoch rokoch preložili tohto kňaza
a ja som ešte k tomu prežíval divoké roky puberty. Znovu sa „čosi“ vo mne ozvalo, keď som bol
tretiakom na strednej škole. To bol vtedy u nás ďalší, pre mňa úžasný kňaz, dnes už nebohý
Jozef Kočík SDB. Kňaz, ktorý prežil vo Francúzsku a potom vo svete, hlavne v Afrike na
misiách, dlhé roky, vlastne celý život. Bol vzdelaný a pritom úžasne skromný. Bol to môj ďalší
vzor na ceste ku kňazstvu. Aj ostatní kňazi, ktorých som zažil, mali na mňa vplyv – veď som
celé detstvo i mladosť bol miništrantom.

Kňazstvo nie je zamestnanie. Ako vás napĺňa toto povolanie?
Dosť podstatná otázka. Vďaka, že ste ju položili. Myslím si a myslia si to aj mnohí ďalší,
že známkou povolanie je radosť, že robím, čo robím. Určite v mojom „kňazskom živote“, počas
siedmich rokov, boli chvíle, keď som fakt uvažoval, že som sa asi zle rozhodol. Avšak, vždy
som dostal úžasné odpovede od Šéfa, od Pána, že: „Nie, Marcel! Tak to má byť! Veď nie každý
deň je nedeľa.“ A ja mám radosť z toho, čo robím. A cesta bez križovatiek a prekážok by bola
nudná.

Spomínali ste, že ste v Pánovej vinici už sedem rokov. Kde ste pôsobili predtým, ako ste prišli
na našu školu?
Po vysviacke som bol poslaný do farnosti Čaňa, kde som prežil päť krásnych rokov mojej
prvej farnosti ako kaplán. Následne (1.7.2007) som bol poslaný do farnosti Košice – Terasa.
Počas dvoch rokov som sa stretával aj s touto školou, lebo som učil náboženstvo. Od začiatku
tohto školského roku som tu školským kaplánom.

Od septembra vás stretávame na školských chodbách oveľa častejšie. V čom vás najviac
zaujala alebo očarila naša škola? Pravdaže, ak áno.
Ale áno. Zaujala i očarila. Postupne vnikám do tejto školskej práce a konečne sa tu cítim
ako „doma“, teda myslím ako na pracovisku, kde je ozaj moje miesto. Mám rád ľudí a keď mi
ľudia opätujú priazeň, tak získavam určitú pohodu. Keď hovorím o učiteľoch v škole, tak ide
o pracovnú pohodu. Vtedy sa pracuje oveľa jednoduchšie. Tiež je tu kopec super žiakov...
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Rodina. Porozprávajte nám niečo o tej vašej.
Máte súrodencov?
Bolo by toho nemálo, čo by som mohol
vykladať o mojich príbuzných. Poviem len
krátko o otcovi, že z dobrých vecí to je jeho
zručnosť a pracovitosť, ktorú by som chcel
mať. Mame sa chcem podobať v obetavosti
a tiež v zmysle pre humor. A moji traja bratia?
Jeden ženatý, dvaja slobodní. Keď sme spolu,
hotová mafia (ale iba v „huncútstvach“, žiadne
vážne zlé veci, fakt, garancia, že nie ☺☺☺...)

Mnohí hovoria, že najkrajšie spomienky majú
na detstvo. Aké bolo to vaše?
Tak toto je dobrá otázka. Moje detstvo
pokračuje a neprestáva. A ja niekedy neviem,
čo mám s tým robiť. A občas to nevedia ani tí okolo mňa. Možno raz vyrastiem a budem
dospelý, ale pri vás – žiakoch sa to asi celkom
nestihne... ☺☺☺...
A teraz vážne: vcelku dobré. Striedali sa chvíle
krásne i menej pekné, ba aj ťažké. Dúfam, že to na
mne nie je až tak vidieť. ☺

A čo koníčky?
Turistika (kto zažil nezabudne, kto neprežil
nepochopí ☺...).

Každý človek má nejaký vzor alebo niekoho, kto je mu svojím konaním blízky. Kto je vaším
patrónom a prečo ste si ho vybrali?
Krstného patróna mi vybrali rodičia, do toho som im veľmi nehovoril. Ale pri birmovaní
som si vybral apoštola Jána, najmladšieho spomedzi apoštolov, ktorý bol Pánovým miláčikom.
Jeho teológia v evanjeliu a jeho Listy sú pre mňa niečím príťažlivé (☺ ... a jediný z apoštolov
nebol umučený). Sv. Ján – super mladý chlapík medzi staršími apoštolmi.
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A najčastejšia otázka žiačok 9.B: Nepoviete nám vtip alebo „pikošku“?
Móricko donesie domov zo školy odkaz v slovníčku: 1,- € na Haiti.
Ocko si to prečíta a odpisuje: Nikam nepôjde, neposlúcha.
Učiteľ nemčiny hovorí: „Ak si slovo zopakujete 3-krát, tak bude vaše.”
Z poslednej lavice sa ozve dievčenský hlas: „Fero! Fero! Fero!”
Páčia sa mi aj takéto:
Veríš v lásku na prvý pohľad alebo sa mám okolo teba prejsť ešte raz?
Si ako slniečko. Nedá sa na teba pozerať.
Píšem ti pomaly, lebo viem, že nevieš rýchlo čítať.
Práca ma priam fascinuje! Dokážem sa na ňu pozerať celé hodiny.

V čom by ste povzbudili našich verných čitateľov v tomto školskom roku?
Ak sú to žiaci, nech pracujú (učia sa), aby sa (nielen) na konci radovali.
Ak sú to učitelia, nech pracujú (vyučujú), aby sa (nielen) na konci radovali.
Ak sú to rodičia, nech pracujú (vychovávajú), aby sa (nielen) na konci radovali.
Ak ste ktokoľvek, (..................), ABY STE SA (NIELEN) NA KONCI RADOVALI.

Za rozhovor ďakujú a všetko dobré želajú
Majka a Maťa z 9. B
18 Ratolesť

A ešte niečo na preverenie vášho postrehu. Svoje tipy (odpovede) odovzdajte p. uč.
Ferkovej alebo p. uč. Demjanovičovej do konca novembra 2009. Jedného z vás čaká odmena.

Otázka: Na

ktorej zo štyroch fotografií je pán kaplán Marcel Puškáš?

A

B

C

D
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ANKETA
Milí kamaráti!
Prázdniny ubehli ako voda a je tu opäť škola. Spomienky a zážitky zostali a my sme sa
niektorých vás, najmä siedmakov, pýtali, aké boli tie vaše prázdniny. Určite to neboli len
prázdne dni.

Bola som v Grécku na ostrove Kréta, ubytovaní sme boli v hoteli Petra Mare. Boli sme aj
v Holandsku na obrovských kolotočoch. Hrala som kriket.

Rebeka

Počas prázdnin som bola v tábore od saleziánov aj z Jazera. S rodinou sme boli
v Chorvátsku. Bola tam veľká trampolína a bolo tam super!

Kika

Júl som strávila na chate s rodinou, august na Zemplínskej šírave s bratmi, sestrou
a otcom. Tri dni sme stanovali a päť dni sme boli v chate. Boli sme aj na Izre.

Nata

Na začiatku prázdnin som bol v tábore v Kysaku. Bol to shupa tábor! Potom u babky
v Cejkove- taká malá dedinka. Užíval som si na kúpaliskách v Tatralandii, na Tritone,
v Trenčíne. Teším sa na ďalšie voľno.

Rasťo

Zo začiatku som bola doma. Jazdila som na koňoch, bicyklovala som sa, hrala na klavíri.
Neskôr som navštívila Vysoké Tatry, chodila som na turistiku – Štrbské pleso, Lomnický štít.
Jednoducho, užívala som si prázdniny.

Alžbeta

Prvú časť prázdnin som strávil doma a u svojho bratranca. Potom som bol v Liptovskom
Mikuláši v Aqua Parku. Boli tam super tobogány, termálna voda a super zábava. Nakoniec som
išiel ešte do Bratislavy na obhliadku mesta Bolo tam pekne!

Jano

Začiatok prázdnin som strávila v tábore Fatima. Zažila som tam veľa srandy, vrátane
oblievačky. O týždeň sme išli na dovolenku do Medžugorja. Bolo tam horúco! A tak som išla ešte
do jedného tábor, kde bolo skvelo. Prázdniny som si naozaj užila.

Monika
-rs-, -lm-
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ENVIRONMENTALISTIKA
Dobrý sluha – zlý pán, ... Platí to aj o doprave???
Doprava sa stala hlavnou príčinou znečistenia vzduchu v mestách. Existuje niekoľko
odborných štúdií, ktoré poukazujú na súvislosť medzi narastajúcou premávkou na cestách a
zdravotným stavom obyvateľstva. Narastá počet ľudí, ktorí majú:


astmu, problémy s dýchacím systémom, zníženú funkciu pľúc ako dôsledok
znečistenia vzduchu,



srdcové choroby,



poruchy spánku a zvýšený krvný tlak vyvolané hlukom.

Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia sa v USA objavili prvé odborné štúdie
poukazujúce na jednoznačný vplyv emisií z dopravy na zdravie ľudí. Tieto štúdie sa
sústreďovali hlavne na účinky tuhých častíc a prízemného ozónu. Nedávne štúdie vypracované v
EÚ zamerané na 15 európskych miest tieto závery jednoznačne potvrdili. Navyše sa objavujú
dôkazy o negatívnom vplyve iných škodlivín ako sú benzén, olovo, CO, SO2 a oxidy dusíka a
ďalšie.
Škodlivé látky sa do ľudského organizmu môžu dostať buď vdýchnutím, požitím, alebo
absorpciou cez pokožku. Vdychovanie je najdôležitejšou cestou, pri ktorej škodliviny prenikajú
hlboko do pľúc, kde poškodzujú pľúcne bunky. Napríklad ozón poškodzuje bunky na stenách
pľúc. V súvislosti so zvýšenou koncentráciou ozónu vo vzduchu bol pozorovaný zvýšený výskyt
zdravotných poškodení u ľudí vykonávajúcich fyzicky namáhavú činnosť vonku. Ľudský
organizmus sa proti niektorým škodlivinám dokáže brániť. Pľúca sú napr. schopné niektoré
látky vlastným mechanizmom odstrániť. Väčšie častice sa zachytávajú v nose a membránach,
menšie však postupujú hlboko do pľúc. Dnes je stále viac odborníkov presvedčených, že práve
tieto malé častice sú najviac zodpovedné za vážne poškodenie zdravia. V prípade iných
škodlivín, ako je napr. ozón, organizmus nemá žiaden mechanizmus (na rozdiel od tuhých
častíc) na zabránenie jeho vstupu do pľúc.
Vidíme, že je najvyšší čas prijať opatrenia, ktoré výrazne znížia produkovanie
znečisťujúcich a škodlivých látok do prostredia, a to z dopravy, ale aj iných odvetví ľudskej
činnosti. Každý z nás by mal prehodnotiť svoj postoj k doprave, vybrať si taký druh cestovania,
ktorý čo najmenej zaťaží krajinu.
Emisie dopravných prostriedkov sa uvoľňujú do prostredia počas bežnej prevádzky
dopravných prostriedkov. Väčšinou majú nepriaznivý účinok na životné prostredie a človeka.
spracovala s. Zuzana, zdroj: internet

Ratolesť 21

ŠPORTU ZDAR!
Naši žiaci a žiaèky úspešne zápolili
v lesoch s mapou a buzolou
Žiaci a žiačky Základnej školy svätého Cyrila a Metoda Košice Martin Masaryk, Daniel
Kertés, Dávid Karabaš, Ján Šudák, Jakub Dečo, Antónia Šofranková, Terézia Šofranková,
Monika Karpatová a Paulína Tomášková sa v uplynulom období aj počas školských prázdnin
zúčastňovali pod vedením vedúceho Orientačného krúžku pána Antona Ondera rôznych súťaží
v orientačnom behu v rámci školských pretekov verejných súťaží, slovenských šampionátov
i medzinárodných pretekov. Uvádzame chronologicky stručný prierez jednotlivých podujatí
s výsledkami našich žiakov z týchto pretekov.

Kertés štvrtý na Karst cupe 2009
Počas
orientačného

prázdnin
behu

usporiadal

Akademik

Klub

Technická

univerzita Košice, ktorého členmi sú aj piati
naši žiaci, štvordňové medzinárodné preteky
v orientačnom behu s názvom Karst cup 2009
za účasti vyše 700 pretekárov z 19 krajín.
Tretiu etapu v Slovenskom raji pri obci Hnilčík
v technicky i kondične náročnom kopcovitom
teréne plnom skál absolvovali aj dvaja naši žiaci. V kategórii žiakov do 14 rokov na 2,5 km trati
s prevýšením 110 m a 11 kontrolami obsadil Kertés výborné štvrté miesto a Karabaš skončil
osemnásty.
-ao-

Trio si vybojovalo všetky priečky na stupňoch víťazov
V lese a lúkach pri Ferčekovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi sa uskutočnili preteky 7.
kola Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu za účasti aj troch našich žiakov. Ich
umiestenia v cieli ich oprávnili po pretekoch stáť na všetkých priečkach stupňov víťazov.
Karabaš obsadil prvú priečku za prvenstvo v kategórii žiakov do 14 rokov. Masaryk skončil
druhý v kategórii M-16 a Dečo obsadil tretiu priečku v kategórii žiakov do 12 rokov.
-ao22 Ratolesť

Víťazné repete Dávida Karabaša
V poslednom 8. kole celoročnej súťaže Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu
pri Hnilčíku časť Cechy štartovali aj traja naši žiaci. Prvenstvo zo 7. kola si zopakoval Dávid
Karabaš v kategórii žiakov do 14 rokov. Masaryk obsadil druhú priečku u mladších dorastencov
do 16 rokov a Karpatová skončila štvrtá u žiačok do 14 rokov. Pretekári si v lese, okrem
hľadania kontrolných stanovíšť podľa buzoly a mapy, mohli nazbierať množstvo čučoriedok
podľa chuti.
-ao-

Traja s cenami z Ťahanovského lesného behu
Na

vyznačených

lesných

chodníkoch pri košickom sídlisku
Ťahanovce sa konal 16. ročník
Ťahanovského

lesného

behu,

pričom rozhodcom v cieli bol
vedúci

orientačného

krúžku.

Z troch štartujúcich žiakov našej
školy si najlepšie počínal 13ročný Dávid Karabaš. V kategórii
starších žiakov dobehol druhý na
1300 m trati a navyše absolvoval
3,9 km dlhú trať mužov, pričom skončil trinásty. Ocenenia za tretie miesta si vybojovala Janka
Potočňáková na 600 m trati kategórie dievčat do 10 rokov a taktiež Monika Karpatová na 1300
m trati kategórie starších žiačok do 14 rokov.
-ao-

Úspešné školské družstvá v 3. a 4. kole Ligy na Hradovej
V okolí Vyhliadkovej veže v Košiciach na Hradovej sa uskutočnilo 3. kolo celoslovenskej
súťaže Ligy školských družstiev v orientačnom behu, v ktorom štartovalo päťčlenné družstvo
žiakov a štvorčlenné družstvo žiačok našej školy. Súťažilo sa v orientačnom šprinte, pričom do
hodnotenia družstva sa započítavali výsledky troch najlepších. V kategórii žiačok naše družstvo
zvíťazilo bez konkurencie, pretože iné školské družstvá sa nezúčastnili. V súťaži jednotlivkýň
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na 1,4 km trati bolo nasledovné poradie v cieli: 1. A. Šofranková, 2. M. Karpatová, 3. T.
Šofranková a 4. P. Tomášková. V kategórii žiakov zo siedmich štartujúcich družstiev naši žiaci
obsadili druhé miesto necelú minútu za prvými bratislavskými gymnazistami. V súťaži
jednotlivcov v konkurencii 26 žiakov naši dosiahli tieto umiestenia: 3. Karabaš, 5. Masaryk, 7.
Šudák, 13. Kertés, 15. Dečo.
Ten istý deň poobede sa konalo na Hradovej aj 4. kolo Ligy školských družstiev
v orientačnom behu v súťaži hliadok. Naše trio žiačok Antónia i Terézia Šofrankové
a Karpatová úspešne absolvovalo 2,3 km dlhú trať s 9 KS a zvíťazilo. V kategórii žiakov naša
trojica v zložení: Karabaš, Kertés a Masaryk skončila s malou stratou druhá za hliadkou
Gymnázia Grösslingova Bratislava.
-ao-

Traja si v lese pri Drienove vybojovali miesto na ,,bedni“
V lese medzi obcami Drienov a Mirkovce v okrese Prešov sa uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska a verejné preteky v orientačnom behu na krátkych tratiach za účasti aj šiestich našich
žiakov. Uvedený les s minimálnymi prevýšeniami bol zaujímavý veľkým množstvom veľkých
mravenísk. V majstrovskej kategórii do 16 rokov na 3,5 km trati so 14 KS skončil Masaryk
siedmy a 13-ročný Daniel Kertés desiaty.
Vo verejných pretekoch dosiahli naši žiaci pozoruhodné výsledky, pričom traja si
vybojovali miesto na ,,bedni“- stupne víťazov: žiačky do 14 rokov: 3. M. Karpatová, žiaci do 12
rokov: 3. J. Dečo, žiaci do 14 rokov: 2. D. Karabaš,...4. J. Šudák.
-ao-

Kertés zvíťazil medzi rovesníkmi pri Drienove
Naše kvarteto žiakov súťažilo pri Drienove aj v pretekoch Slovenského rebríčka
v orientačnom behu na skrátených tratiach v časti lesa s hustým porastom. Najlepšie si počínal
Daniel Kertés, ktorý zvíťazil na 4,5 km trati s 11 KS v kategórii žiakov do 14 rokov. V rovnakej
kategórii skončil Karabaš štvrtý. V kategórii žiakov do 12 rokov si Dečo vybojoval druhú
priečku na stupňoch víťazov a Karpatovej sa tentoraz nedarilo a skončila siedma v kategórii W14.
-ao-
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V Lige školských družstiev
2009 skončili žiačky prvé
a žiaci druhí
Pri obci Mošovce v ihličnatom lese
podhoria Veľkej Fatry sa uskutočnilo
záverečné 5. kolo celoslovenskej ligy
školských

družstiev,

na

ktorom

štartovalo päť žiakov a tri žiačky našej
školy. Družstvo žiačok opäť súťažilo
jediné, ale aj tak muselo dokázať svoje
kvality v neznámom teréne na 1,8 km trati so 6 kontrolami, čo sa im aj podarilo a vyhrali 5.
kolo. V súťaži jednotlivkýň bola prvá Terézia Šofranková pred sestrou Antóniou a tretia
skončila Monika Karpatová. V celkovom hodnotení po piatich kolách zo siedmich družstiev,
ktoré sa zapojili do tejto súťaže, zvíťazili naše žiačky pred družstvom ZŠ z Banskej Bystrice
a treťou ZŠ Spišská Nová Ves.
Žiaci obsadili piatykrát v uvedenej súťaži
druhé

miesto

za

bratislavským

Gymnáziom

Grösslingova tentoraz so stratou 1:08 min. V súťaži
jednotlivcov na 2,5 km s 8 kontrolami za víťazným
Bratislavčanom Šebom skončil druhý Masaryk
a tretí Kertés. Do hodnotenia družstva bodoval aj
šiesty Karabaš. Ďalší dvaja sa zdržali pri hľadaní
kontrol v lese, pričom Šudák skončil na 14. a Dečo
na 15. mieste. V celkovom hodnotení po piatich
kolách obsadili naši žiaci v konkurencii deviatich
družstiev druhé miesto, keď 1. i 3. miesto obsadili ,,B“ a ,,A“ družstvá bratislavských
gymnazistov.
-ao-

Na slovenskom šampionáte v klasike sa Kertés zorientoval k bronzu
Pri obci Rakša v okrese Turčianske Teplice sa uskutočnili medzinárodné Majstrovstvá
Slovenska v orientačnom behu na klasických tratiach, pričom medzi 280 štartujúcimi pretekármi
z piatich krajín boli aj ôsmi žiaci našej školy. O tituly majstrov SR sa súťažilo v kopcovitom
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rozmočenom

teréne

za

hustého

dažďa.

Najväčším úspechom našich v majstrovských
kategóriách bola bronzová medaila za tretie
miesto Kertésa na 3,2 km trati s prevýšením 150
m a 10 KS kategórie žiakov do 14 rokov, keď ho
predstihol len bratislavský a poľský pretekár.
V uvedenej

kategórii

v konkurencii

17

súťažiacich skončil Šudák ôsmy a Karabaš
deviaty. U mladších dorastencov na 5,7 km trati
s prevýšením

240m

a 15

kontrolami

hendikepovaný Masaryk so zlomenou rukou a sadrou na ruke, skončil dvanásty. V kategórii
žiačok do 14 rokov na 2,8 km trati s prevýšením 120 m a 9 KS Karpatová skončila ôsma. Vo
verejných pretekoch si dobre viedol Dečo, ktorý skončil druhý u žiakov do 12 rokov a Tonka
Šofranková tretia v kategórii žiačok do 12 rokov. V kondičnej kategórii K3 na 3,8 km trati
s prevýšením 190 m za 11 KS Terezka Šofranková skončila na 14. mieste.
-ao-

Monika Karpatová vybojovala zlatú medailu z Majstrovstiev SR štafiet
Trate

slovenského

šampionátu

v orientačnom behu trojčlenných štafiet
boli situované pri obci Rakša. Naši
žiaci boli zastúpení v štafetách žiakov
i žiačok ATU Košice. Historicky prvú
medailu z Majstrovstiev SR a navyše
zlatú získala zo žiačok našej školy 13ročná Monika Karpatová a to v štafete
žiačok do 14 rokov spolu so sestrami
Andreou a Martinou Papugovou. Monika dokonca na druhom úseku sa prebojovala na prvú
pozíciu, keď dovtedy viedla štafeta z B. Bystrice a tretie napokon skončili Bratislavčanky.
Z piatich štartujúcich štafiet kategórie žiakov do 14 rokov dobehlo naše trio v drese ATU Košice
v zostave: Karabaš, Šudák s finišmanom Kertésom na druhom mieste za víťaznou štafetou TJ
Rapid Bratislava a pred treťou štafetou zo Žiliny.
-ao-
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SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY...
Milí kamaráti, šikovníci, kuchári a pekári!
Aj v tomto školskom roku sa vám budeme prihovárať z krúžku Šikovné ruky, presnejšie,
z učebne Rodinnej výchovy – školskej kuchynky. Vo štvrtok od 14. 00 hod. nás môžete
navštíviť a pripojiť svoje ruky k našim dielam.
Keďže my radi maškrtíme, pripravili sme pre vás všetkých recepty na sladké voňavé
maškrty, ktoré rýchlo pripravíte a vôbec sa nepopálite a nič nepokazíte. Tak s chuťou do
príprav!

SLADKÉ NEPEÈENÉ DOBROTY
Snehové pusinky
Suroviny: 250g práškový cukor, 2 bielky, 1
lyžička octu, 120g nadrobno posekaných
orechov alebo 100g hrozienok.
Pracovný postup: Z bielkov vyšľaháme tuhý
sneh, pridáme práškový cukor a ocot. Do
vyšľahanej tuhej masy pridáme orechy alebo
hrozienka. Na vymastený plech kladieme malé kopčeky a upečieme doružova.
Hotové pusinky môžeme postriekať čokoládou.

Kokosové štvorce
Suroviny: 250g kokosovej múčky, 250g rastlinného
tuku, 1 konzerva sladeného kondenzovaného mlieka, 1
balík tortových oplátok, čokoládová poleva na zdobenie.
Pracovný postup: Rastlinný tuk rozpustíme, prilejeme
kondenzované mlieko a primiešame kokosovú múčku.
Zmes natrieme na polovicu tortových oplátok v hrúbke 1
cm, prikryjeme druhou časťou oplátok a mierne zaťažíme. Vychladnuté oplátky pokrájame na
štvorce a namočíme ich do čokoládovej polevy.
DOBRÚ CHUŤ!

Ratolesť 27

PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Jesenný deò v 2.B
Príjemný utorkový deň 22. septembra 2009 začali žiaci 2.B triedy netradične a plní
očakávania, čo v tento deň zažijú. Do školy si mali doniesť všetko to, čo súvisí s jeseňou. Okrem
veselých šarkanov sa na ich laviciach objavili krásne sfarbené jesenné plody, rôzne druhy ovocia
a zeleniny. Farby jesene žiarili celou triedou.
Okrem pestrej triednej výstavky jesenných plodov si potrápili hlavičku aj niekoľkými
úlohami s touto tematikou a potom hybaj na dvor púšťať šarkany. Hýrili jesennými farbami
a školský dvor sa zmenil na letiskový priestor pre deti so šarkanmi.
Po návrate do triedy si chlapci a dievčatá vytvorili jesenné stromy s padajúcimi listami.
Príjemne sa naladili aj detskými piesňami a veselým spevom.
Už teraz sa druháci tešia na ďalší projektový deň, ktorý bude vraj už čoskoro.
2.B

EKO DEÒ
Posledný septembrový piatok bol pre nás, prvákov
z I.B a I.C, výnimočný. Bol to náš prvý projektový deň
v škole. Pani učiteľky ho nazvali EKO DEŇ. Prečo?
Dozvedeli sme sa všetko o tom, čo prírode a životnému
prostrediu škodí a zároveň, čo nám príroda ponúka,
hlavne v tomto jesennom období.
V triedach sme si spoločne pripravili výstavu
jesenných plodov. Nechýbali tekvice, gaštany, žalude,
orechy, konáriky šípok. Keďže nám počasie prialo
a vietor sa nedal zahanbiť, na školskom dvore sme
vyskúšali aj naše šarkany. Leteli ako sa patrí, až k modrej oblohe.
Po návrate do tried, posilnení chutnou desiatou, sme sa snažili z jesenných plodov vytvárať
písmenká, ktoré už poznáme. Darili sa nám dokonca aj prvé slabiky.
Za tento vydarený deň sme sa v školskej kaplnke poďakovali modlitbou sv. ruženca, ktorý
sme si sami pripravili z gaštanov a orechov.
Ak ste zvedaví a chceli by ste vidieť, aké to bolo, nakuknite na naše fotky na
www.zscamke.sk.
deti z I.B a I.C
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Štvrtáci v ŠvP

Peter Galoci, 4.A

Krásne jesenné počasie využili naši
štvrtáci spolu so svojimi triednymi pani
učiteľkami a pánom kaplánom Marcelom na
turistiku

a oddych

v prekrásnom

prostredí

Tatier. Keďže to bola škola v prírode, nezabudli
ani na učenie a všetky teoretické vedomosti
využili aj v praxi.
Týždeň

od

21.

septembra

do

25.

septembra bol týždňom bohatým na zážitky.
Veď posúďte sami:
V ŠvP bolo SUPER! Ubytovali nás v chate Limba. Ja som bol na izbe č. 11. Moji
spolubývajúci

boli:

Peťo,

Dávid

a Matúš. Mali sme bohatý program –
ráno rozcvička, modlitba, cez deň
sme chodili na túry, každý deň sme
mali sv. omšu. Boli sme v jaskyni,
premietli nám film o don Boscovi,
jeden

večer

bola

aj

opekačka,

navštívili sme ranč. Varili nám super
jedlá. Bola tam pekná príroda. Za
súťaže boli pekné ceny.
Tomáš Benko, 4.A

V jaskyni

bolo

krásne.

Stalagmity sa spájali s kvapľami
a tvorili nádherné stalaktáty. Videli
sme

aj

kvapľový

baldachýn,

uprostred ktorého bola kvapľová
korytnačka. Okrem jaskyne

sme

v utorok zašli aj do Kostola sv.
Floriána v Bystrej. Poobede boli hry.
Daniel a Leo, 4.A
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Martin Mihálik, 4.A

V stredu ráno sme sa zobudili a išli sme na rozcvičku,
po nej na raňajky. V ten deň nás čakala túra. Cestou sme
hrali fazuľky. Sv. omšu sme mali v prírode. Našli sme plno
hríbov. Pán kaplán našiel malý červenáčik a dubáčik.
Leo Labanič, 4.A

V utorok sme boli v Bystrianskej jaskyni. Zvykne tam
byť 5,8 – 7 °C. Boli sme 70 m pod zemou. Jedna časť
jaskyne sa volala Peklo. Kvaple vyzerali ako cencúle.
V jaskyni sme videli tri veľké priepasti aj netopiere. Mali
sme aj športové hry.
Tomáš, 4.A
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Daniel Krupa, 4.A

Martin Nevický, 4.A
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ŠKD V SKRATKE
Ako si žijeme v ŠKD
Začali sme prvú etapu nového školského roka. Už sme sa aklimatizovali v škole po
prežitých prázdninách. Spoznávame nových spolužiakov, vyučujúcich.
My v ŠKD máme utvorených 6 oddelení. Každé pozostáva zo základnej triedy a k nej sú
pridelené deti z vyšších ročníkov.
Program máme aj tohto roku bohatý. Deti si odpočinú po vyučovaní formou hry, pohybu
vonku, pri športovaní, súťažení. Hravými a zaujímavými spôsobmi sa dozvedia veľa nového,
rúčkami precvičia zručnosti prstov. Taktiež potešia svojich blízkych vyrobenými darčekmi, aj
kultúrnym programom.
Aj v ďalších mesiacoch deti čaká zaujímavý program. Majú sa na čo tešiť.
Hlavne však dúfame, že si všetci nájdeme spoločnú reč priateľstva, úcty a nebudeme šetriť
„čarovnými slovíčkami“!
vaše pani vychovávateľky

Olympiáda
v Školskom klube detí
Veľké olympijské finále v ŠKD sa
začalo popoludní 23. septembra 2009.
Predchádzali mu výberové kolá, ktoré
sa uskutočnili počas predošlých dní
v jednotlivých oddeleniach. Do finále
postupovali
deti
s najlepšími
výsledkami z jednotlivých športových
disciplín – beh na krátku vzdialenosť,
hod loptičkou, skok do diaľky.
Všetci zúčastnení preukázali veľkú
dávku odvahy, pevnej vôle a zdravej súťaživosti.
Všetkým blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalších športových súťaží!
Výsledky jednotlivých športových disciplín:

Hod loptičkou
Miesto
1.
2.
3.
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1. ročník
Annamária HYKOVÁ
Igor KOPSA
Tamara ONDREJKOVÁ
Samko RAJNIČ
Zuzka JAČANINOVÁ
Michal GREŠŠ

2. ročník
Alžbetka TOPOROVÁ
Jakub NIŽNÍK
Barbora OLEJNÍKOVÁ
Samko HORŇÁK
Adriana KOBOLNÍCKA
Kristián SCHMÖGNER

3. ročník
Laura VOJTOVÁ
Kristián SOĽAR
Marktéta BIČOVÁ
Jakup HOŘÁK
Terezka DUROVÁ
Matej SNOPKO

Skok do diaľky
Miesto
1.
2.
3.

1. ročník
Annamária HYKOVÁ
Samko RAJNIČ
Miška SOKOLOVÁ
Samuel MAGDA
Alenka VANCÁKOVÁ
Ondrej STRAPEC

2. ročník
Karla SOKOLOVÁ
Tomáš KOZEL
Sandra LUKÁČOVÁ
Dávid STANKOVIČ
Barborka OLEJNÍKOVÁ
Kristián SCHMÖGNER

3. ročník
Lenka GOČÍKOVÁ
Jakup HOŘÁK
Františka SORGEROVÁ
Kristián SOĽAR
Laura VOJTOVÁ
Kristián SABO

2. ročník
Monika SMOLEŇOVÁ
Viliam TURČÁNY
Sandra LUKÁČOVÁ
Jakub NIŽNÍK

3. ročník
Sára MAGDOVÁ
Šimon SNOPKO
Žofia BLIŠKOVÁ
Michal ŠTEC
Terezka DUROVÁ
Dávid HLAVČO

Beh na krátku vzdialenosť
Miesto
1.
2.
3.

1. ročník
Annamária HYKOVÁ
Adam RAJNIČ
Miška SOKOLOVÁ
MartinTARHANIČ
Mimka HALČIŠÁKOVÁ
Igor KOPSA

Barborka HORVÁTHOVÁ

Adam VADASZ
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Maratón
V závere prvého októbrového týždňa pred košickým MMM si deti v ŠKD zabehli tiež
maratón. Samozrejme, kratší.
Dĺžka trate bola primeraná podľa vekových kategórií. Zvlášť štartovali dievčatá a chlapci.
Nebežiaci pekne povzbudzovali. Všetkým, ktorí nastúpili do bojov, blahoželáme a prajeme veľa
chuti do ďalších športových aktivít.
Poradie po troch s najlepšími výkonmi:
Miesto
1.

2.

3.

1. ročník
Annamária
HYKOVÁ

2. ročník
Monika
SMOLEŇOVÁ

3. ročník
Žofka
BLIŠKOVÁ

4. ročník

Tomáš
HRNČIAR

Viliam
TURCZÁNYI

Jakub
HORÁK

Martin
NEVICKÝ

Natálka
KOVÁČOVÁ

Emka
GROMOVÁ

Sára
MAGDOVÁ

Adam
RAJNIČ

Dávid
KARDOŠ

Juraj
FEDOR

Tamarka
ONDREJKOVÁ

Alžbetka
TOPOROVÁ

Katka
KAŠKOVÁ

Jakub
MIKLOŠ

Adam
VADASZ

Michal
ŠTEC

Michal
GREGA

Koniec októbra v ŠKD
Do Klubu seniorov v Košiciach
– Terase sme sa spolu s deťmi
vybrali 26. októbra 2009.
Dôvodom bol práve končiaci sa
mesiac
október,
v ktorom
si
pripomíname úctu k starým a chorým
ľuďom.
Aj my, deti z 5. oddelenia
v školskom klube detí, sme chceli
trochu potešiť našich starkých.
Okrem pekného kultúrneho
programu sme ich prekvapili aj milým darčekom. Najviac ich dojal dramatizovaný príbeh zo
Svätého písma – Výber dvanástich apoštolov. V niektorých očiach sa objavili aj slzy dojatia.
V závere sme si spoločne zaspievali pesničku.
Po príjemnom pohostení sme sa spoločne vrátili do školy spokojní, že sme niekoho aspoň
na krátky okamih urobili šťastným.
vaše pani vychovávateľky ☺
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DEUTSCHER SPIEGEL
Liebe Schüler!
Wir freuen uns, dass Sie wieder zu unseren Lesern gehören. Hoffentlich hilft Ihnen unser
Schulmagazin "Ratolesť" auch im kommenden Schuljahr, und es erleichtert Ihnen das Lernen
und Ihre Arbeit. Wir hoffen auch, dass unsere Texte und Übungen Ihnen Spaß machen werden.
Alles geht vorüber, alles geht vorbei. Die Ferien sind etwas Wunderbares, aber auch sie
haben ihr Ende. Die Ferien sind aber leider vorbei. Seien wir aber nicht traurig. Auch in diesem
Schuljahr gibt es viel Neues und interessantes zu erleben. Auf euch warten neue Informationen,
neuer Lernstoff, viele Ausflüge, oder ein Schikurs.Alle diese Aktivitäten erweitern eure
Lebenserkenntnisse. Sie bleiben euch für immer in Erinnerung. Wenn ihr euch dann später mit
euren Mitschülern trefft, gibt es bestimmt viele gemeinsame Themen, sie euch zum Lachen
bringen.
In dieser Edition finden Sie viele Bilder und Wörter zum Thema "Schule". Ihre Aufgabe ist
diese Bilder mit den richtigen Wörter zu verbinden. Wir wünchen euch dabei viel Spaß!
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ENGLISH CORN(ER)
Dear pupils!
Welcome to another year with „Ratolesť“
school magazine. We hope that you;ll find some
time to go through these English lines. We also
hope you had a wonderful summer holiday and are
now ready to learn English again.
As the school year is passing very quickly
and you have lots of duties to do, there is a time to
think about your attitude to school. How do you
prepare for the school lessons? What kind of
student you are? To find it out, we have prepared
a very interesting test for you. Try to answer these
questions as honestly as you can.

QUIZ: SO, ARE YOU A REALLY
GOOD STUDENT?
1.

You do preparations for class:

a)
b)
c)

on the way to school
on the way to the classroom
Preparation? What...?

2.

The night before a test you:

a)
b)
c)

go crazy
get a good night;s sleep and feel well-prepared
pray

3.

If you see your teacher in the supermarket, you:

a)
b)
c)

ignore him/her
say Hi quickly and move on
offer to help carry his/her shopping

4.

At the end of an exam you feel:

a)
b)
c)

like crying
bored – after so much time staring at page of blank paper for such a long time
delighted – to show off your hard-earned knowledge
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5.

If you feel bored in class you:

a)
b)

pinch yourself (poštípeš sa)
But no! You never feel bored – knowledge is so
interesting
send secret text messages to your friends

c)

6.

If you don;t understand something in class you:

a)
b)
c)

ask the teacher
make a note and look it up later
don;t care – it;s not unusual!

7.

Your teacher is:

a)
b)
c)

your idol
a barrier in your life
just someone doing a job

SCORING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a=2
a=2
a=1
a=1
a=2
a=2
a=3

b=3
b=3
b=2
b=2
b=3
b=3
b=1

c=1
c=1
c=3
c=3
c=1
c=1
c=2

ANALYSIS:
7-11
You think studying is waste of time. The thought of sitting in a classroom is enough to
make you sleepy. Unless you are naturally super-intelligent, you would better start trying to
change or you will end u pas a drop-out (ten kto nedokončí školu).
12-16
Congratulations! You;ve got a fairly good attitude towards study. You know school is
important for your future, but you have life away from school as well – maybe even a sense of
humour!
17-21
You are socially hopeless! And most likely a teacher;s pet too. Try getting away from your
studying sometime and get a taste of something different.
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ИГРАЕМ – УЧИМСЯ
Прочитайте ребус:

Šebo, 9.B

1.

2.

В августе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3.
1.

4.

2.

5.
3.
6.

4.

7.

5.

9.

8.

6.
7.

10.

8.
12.
9.
11.

10.

16.

13.

11.
12.
14.

13.
14.
15.

17.

16.
17.
Gabika, Aďa P., Maťa, Lenka, 9.B
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15.

В сентябре ты сказали: „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“.
drobné
mydlo
žaba
zákusok
palec
hlava
čerešňa
škrečok
hrdlo
spálňa
orol
-tk-, -rb-

ODDYCHOVÉ VŠELIČO
Jar, leto, jeseň, ...
Dopravný prostriedok MHD
Aký zvuk vydávajú vrabce?
Písmeno I s dĺžňom
Meniny a ...
Plávajú v ňom rybky
Alexandra domácky
Washington je hlavné mesto Spojených štátov ...
Deti do nej často nechodia rady
Ľudia tam chodia hlavne v nedeľu
Hlavné mesto Nórska
Ladislav domácky
Meniny má 24. decembra
-lm-

Ratolesť 39

Po prázdninách začína _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Na jeseň sa s ním deti hrajú
Čítame ju vo voľnom čase
Pozeráme sa nimi
Zdobíme si ním nechty
Ani čierna, ani biela...
Píšeme ňou na tabuľu
Nie je chudý, ale ...
Pláva v mori
Pozeráme cez neho von
Jeme ho na oslave
-kr-

Užili sme si dvojmesačné _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Najlepší priateľ človeka
Náš školský časopis
Ježišova matka
Kôň s prúžkami
Bývame v ňom
Krájame ním jedlo
Hrajú sa tam deti
Ozdoba uší
Jedia ich bylinožravce
Veronika Barnová, 5.C

Čaká nás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Jazdí po koľajniciach
Štát na severovýchode (sneh a ľad je tam celý rok)
Naša najväčšia hviezda
Vzácne tmavé drevo
Meniny má 29. apríla
Kain a ...
Meniny má 19. marca
Adam a ...
Šiesty deň v týždni
Druh pštrosa
N s mäkčeňom
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ŽOLÍK
+1 bod v písomke
Meno žiaka: .................................................... Trieda: ..................
Predmet: ......................................................... Dátum: ..................

Podpis vyučujúceho: ..................................................

Platí od 16. novembra 2009 do 22. decembra 2009.

ŽOLÍK
oslobodenie od odpovede
Meno žiaka: .................................................... Trieda: ..................
Predmet: ......................................................... Dátum: ..................

Podpis vyučujúceho: ..................................................

Platí od 16. novembra 2009 do 22. decembra 2009.

