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NEPREHLIADNITE!!! 

DVA ŢOLÍKY 
ŢOLÍK – oslobodenie od odpovede 

Platí od 1. februára 2010 do 15. marca 2010 

a neplatí na hodinách prírodopisu a zemepisu v 9. ročníku! 

 

ŢOLÍK – +1 bod v písomke 
Platí od 1. februára 2010 do 15. marca 2010. 

 

 

Správna odpoveď: Pán kaplán Marcel Puškáš bol na fotografii „B“. Správne odpovedalo 15 

ţiakov. Víťazmi sa stali: A. Baldovská (5.C), Z. Smolková (6.B), A. Gerda 

(7.B). Odmenu si môţete vyzdvihnúť v kancelárii pána kaplána. 



Ratolesť 1 

EDITORIAL 
 

 
 

Milé deti, učitelia, drahí rodičia! 

V reklamách máme moţnosť počuť: 

„Vianoce, čas rozprávok.“ Najväčšiu radosť 

majú zaiste deti. Sú v ten deň šťastné 

a bezstarostné. Ale sú to sviatky, kedy 

oslavujeme narodenie Toho, ktorý nám 

všetkým, deťom, mladým i dospelým ponúka 

„bezstarostné a šťastné detstvo“. Jeţiš – Dieťa 

v jasliach. 

Nedávno sa nám stala známou malá 

dedinka Shengen v Luxembursku. Môţeme 

cestovať bez pasu do krajín Shengenu. Betlehem 

– vo svojej dobe dedinka, ktorá je známa vyše 

2000 rokov a, samozrejme, viac. Boh prichádza 

na zem a týmto príchodom končia hranice, 

končí priepasť medzi Bohom a človekom. 

Betlehem, jasličky a Jezuliatko v nich sú 

symbolom toho, ţe nepotrebujeme pas k Bohu, 

ţiadne kontroly. Nebo sa spája so zemou. Toto 

Dieťa nám ponúka veľký dar, ponúka nám moc 

stať sa Boţími deťmi. 

Vianoce sú časom, kedy chceme aspoň na 

chvíľu zabudnúť na svoje problémy a obavy. 

Ale to je omyl. Prečo iba na chvíľu? Prečo iba 

chvíľu chceme preţívať pokoj, pohodu 

a radosť? A potom sa znovu vrátiť k svojim 

úzkostiam kaţdodenného ţivota? Nemusíme sa 

vracať späť, ak dokáţeme prijať výzvu Dieťaťa 

v jasliach, ak mu dovolíme narodiť sa v našich 

srdciach. Ak zbúram hranice a múry, ktoré 

prekáţajú môjmu vzťahu s ním. Ak dokáţem 

ešte jednu dôleţitú vec: zbúrať múry a hranice 

medzi sebou navzájom. Odpustiť tým, ktorí mi 

ublíţili. Poprosiť o odpustenie tých, ktorým som 

ja ublíţil. 

Hľadajme motívy pre svoje rozhodnutie 

stať sa Boţím dieťaťom. Jedným z motívov 

nech je odpoveď osemročného Dominika na 

otázku katechétu, čo by si ţelal na Vianoce. „Ja 

by som chcel, aby Vianoce boli kaţdý týţdeň.“ 

Prečo? „Lebo vtedy mama aj ocko sú dobrí, 

nehádajú sa, nie sú nervózni, sú milí a dokonca 

sa so mnou hrajú.“ 

Nenechajme radosť z Pánovho príchodu, 

z odstránenia hraníc zapadnúť starosťami, ale 

zanesme ju našim susedom, kamarátom, 

spoluţiakom, príbuzným, známym i neznámym. 

Obdarujme úsmevom toho, s kým sa dlho 

nerozprávame, kto nám je nesympatický. Boh 

v Dieťati je nová šanca pre nás. Všetkým ţelám 

poţehnané vianočné sviatky. 

„A ja vám vinčujem šicko dobre co od 

Pana Boha poţadace. Ščesce, zdrave, hojne 

Boţske poţehnaňe. Ţeby sce tote šveta mohľi 

preţic, druhych še doţic, hojnejši, pokojnejši, 

z večšu radoscu, z menšima hrichami, ţeby sce 

došahľi korunu anďelsku. A ţeby vas Pan Boh 

miloval tak, jak z neba rosa leci. Pochválený 

buď Jeţiš Kristus!“ 

 
kaplán Pavol Koţuško 
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TÉMA 
 

Vianoèný slovník 
 

A.D. (lat. skratka – anno Domini – v roku Pána) – označenie kresťanského letopočtu, začína sa 

narodením Jeţiša Krista. 

Betlehem (herb. Bét-lehem – dom chleba) – palestínske mesto asi 8 km juţne od Jeruzalema, 

rodisko kráľa Dávida – Dávidovo mesto (Mich 5,2). Podľa Matúšovho a Lukášovho evanjelia sa 

Betlehem preslávil narodením Jeţiša Krista z Panny Márie. Nad jaskyňou, v ktorej sa 

predpokladá Jeţišovo narodenie, cisár Konštantín Veľký dal vybudovať Baziliku Narodenia 

Pána. 

betlehem – trojrozmerné alebo 

maľované výtvarné dielo, alebo 

dielo ľudovej umeleckej výroby 

zobrazujúce scénu Jeţišovho 

narodenia. Za pôvodcu betlehemskej 

tradície sa pokladá sv. František 

Assiský, ktorý postavil prvý ţivý 

betlehem na vrchu Greccio v roku 

1223. 

betlehemská hviezda – nebeský 

úkaz uvedený v Matúšovom 

evanjeliu (Mt 2,2) ako mimoriadne 

svetlo na oblohe, ktoré priviedlo 

troch mudrcov od východu do Betlehema. Niektorí exegéti 

pokladajú tento jav za analógiu ohnivého stĺpa, ktorý viedol 

Izraelitov púšťou do zasľúbenej zeme. Iní ho zase vysvetľujú 

ako prirodzený jav, napríklad ako kométu. 

Emanuel (herb. immanuel – Boh s nami) – symbolické meno 

podivuhodného chlapčeka, ktorého narodenie prorokoval Izaiáš 

okolo roku 735 pred Kr. (Iz 7,14). Narodenie z panny (hreb. 

almah; Mich 5,2) malo byť znamením a zárukou, ţe Boh chráni svoj národ (Iz 8,10; Ţ 46,8). 

Exegéti vidia v tomto texte predovšetkým proroctvo na panenské počatie a narodenie Jeţiša 

Krista. 

oktáva – latinský výraz pre osem dní. Prvých osem dní Vianočného obdobia sa slávi ako 

sviatok. Vianočná oktáva sa začala sláviť v 7. stor. 

polnočná svätá omša – začala sa sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola za 

pápeţa Sixta III. posvätená Bazilika Panny Márie. Omša na úsvite sa začala sláviť na prelome 4. 

a 5. stor., je teda staršia ako polnočná. V Jeruzaleme sa podľa svedectva Aeterie začala sláviť 

polnočná svätá omša uţ koncom 4. stor. 

Vianoce – slávenie narodenia Jeţiša Krista – sú po Veľkej noci najstarším kresťanským 

sviatkom. V Ríme sa slávili uţ okolo roku 330. 
zdroj: internet 
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MISIE 
 

Stať sa a byť misionárom nie je jednoduché... 
 

„Boţská dobrota uštedrila Jánovi Gabrielovi 

ozajstnú nebeskú útechu a neobyčajnú česť tým, ţe 

utrpenie, ktoré znášal, má nápadnú podobnosť 

mukám nášho Vykupiteľa.“ Takto hovorí 

beatifikačný dekrét z roku 1889 o kňazovi Misijnej 

spoločnosti sv. Vincenta de Paul – Jánovi 

Gabrielovi Perboyrovi. 

Narodil sa na sviatok Zjavenia Pána 6. 

januára 1802 v malej francúzskej osade Puech 

v juţnom Francúzsku. Bol vychovaný v dobrej 

kresťanskej rodine. Doma rád opakoval svojim 

súrodencom, čo sa naučil v katechizme. Neraz im 

povedal aj celú nedeľnú kázeň, na čo otec raz 

ţartovne poznamenal: „Keď vieš tak pekne kázať, 

musíš ísť za kňaza.“ Povedal to iba ţartom, lebo si bol istý, ţe tento jeho syn po ňom raz 

prevezme voly a pluh. Boh si ho však vyvolil, aby pracoval v jeho vinici. Ako 15 ročný po 

jednej kázni veľmi dojatý rozhodne ohlásil: „Chcem sa stať misionárom.“ Táto myšlienka 

postupne v jeho srdci dozrievala. Koncom roku 1818 poţiadal o vstup do Misijnej spoločnosti 

a o dva roky 28. decembra 1820 zloţil sľuby. Po štúdiách 23. septembra 1826 prijal kňazské 

svätenie. Ţiadal si ísť na misie, ale pre nedostatočné zdravie nedostal dovolenie. Predstavení 

určili, aby Ján Gabriel išiel prednášať do seminára v Saint – Flour. Tejto sluţbe sa oddal celou 

svojou bytosťou. Predsa však v hĺbke svojho srdca prechovával túţbu odísť do zámorských 

misií. Keď v rokoch 1833 a 1834 boli plánované odchody do misií, zdôveril sa so svojou túţbou 

predstaveným a jeho ţiadosť bola predloţená aj generálnej rade. Táto ju však zamietla 

vzhľadom na jeho slabé zdravie, keďţe to ani domáci lekár neodporúčal. Začiatkom roku 1835 

sa Ján Gabriel dozvedel, ţe na jar sa znova chystajú niekoľkí misionári odplaviť do Číny. Po 

vrúcnej modlitbe sa hodil k nohám staručkého generálneho predstaveného p. Salhorgna, ktorý 

bol dojatý toľkou veľkodušnosťou. Dal mu dovolenie, ak to schváli generálna rada. Táto však 

znova odmietla ţiadosť, a to tým istým argumentom, ako pred tromi rokmi: „Podľa mienky 

lekára p. Perboyre nemá potrebné zdravie...“ Bolo práve 1. februára v predvečer sviatku Panny 
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Márie. Ján Gabriel sa vrúcne modlil a prosil Boţiu Matku, aby ona zasiahla. V tej noci 

spomínaný lekár nemohol zaspať. Trápila ho myšlienka, či azda nebol príliš úzkostlivý vo 

svojom úsudku, a tak prekazil jedno misijné povolanie. Rozhodol sa teda, ţe sám pôjde do 

Saint-Lazara povedať, ţe zmenil svoju mienku. A skutočne, ráno šiel k p. Salhorgnovi oznámiť, 

ţe po úvahe uţ  pripúšťa aj moţnosť odchodu p. Perboyra, lebo taká radikálna zmena vzduchu 

môţe byť jeho zdraviu prospešná. Preto sa uţ nestavia proti jeho odchodu. Bolo to na sviatok 

Obetovania Pána, keď Ján Gabriel dostal túto milosť na príhovor Panny Márie. 

Začiatky misionára a jeho spolubratov na misijnom území v Číne neboli ľahké. Po 

niekoľkých rokoch putovania z dediny do dediny, pomoci ľuďom na ceste viery sa Ján Gabriel 

vrátil do misijného centra v Hou-Pe v Číne, kde po dvoch rokov vypuklo prenasledovanie 

kresťanov. Ján Perboyre bol jednou z prvých obetí. Udalosti vedúce k jeho smrti boli neobyčajne 

podobné utrpeniu Krista. Priateľ ho zradil za 

30 strieborných. Bol vyzlečený z odevu a 

zakrytý kusom látky, sputnaný a ťahaný od 

súdu k súdu. Pri kaţdom procese s ním 

jednali kruto a bezcitne ho mučili. Nakoniec 

ho odniesli do Ou-Tchang-Fou a po mučení 

bol odsúdený na smrť ukriţovaním. 

Rozdudok bol podpísaný cisárskym 

nariadením na 11. septembra 1840 a brat Ján 

Gabriel vo veku 38 rokov bol priviazaný na 

drevený kríţ a popravený pred 

posmievajúcim sa davom. 

Pápeţ Ján Pavol II. vyhlásil brata Jána 

Perboyera za svätého 2. júna 1996 a jeho 

sviatok oslavujeme 11. septembra. V Číne 

dodnes jeho nasledovníci riskujú kaţdý deň 

svoje ţivoty pri evanielizácii chudobných.  

Na príhovor a orodovanie sv. Jána 

Gabriela môţeme rásť v láske, a tak 

ohlasovať Jeţiša Krista tam, kde sa 

 nachádzame. 

spracovala s. Zuzana 
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ADVENT A ROK KŇAZOV 
 

ADVENT 2009 
 

Obdobie Adventu je  

 časom modlitby, 

 časom almuţny, 

 časom odpustenia, 

 časom pokoja, 

 časom stíšenia... 

V tomto duchu sa naša škola snaţí preţívať 

Advent 2009. 

Pomáhajú nám v tom aj tieto aktivity. 

1. Adventné čítanie Svätého písma (prebieha počas celého Adventu) 

Cieľom adventného čítania je, aby naše rodiny, spoločenstvá, jednotlivci objavili úţasné 

tajomstvo Boţieho slova, ktoré uzdravuje telo a dušu človeka. 

2. Darček v škatuliach od topánok (prebieha počas celého Adventu) 

Cieľom aktivity je pomôcť rodinám v hmotnej núdzi, ktoré sú tu pre teba a tvoju triedu, aby 

si mohol konať skutky telesného milosrdenstva – nahých zaodievať... 

Prosíme ťa, daruj pekné, zmysluplné a nepoškodené veci do tohto darčeka. 

3. Modlitba za biskupa a kňazov 

Počas Adventu a Vianoc sa modlíme za kňazov jednotlivých dekanátov Košickej 

arcidiecézy a Košickej gréckokatolíckej eparchie. 

1.A Dekanát Košice – stred 

1.B Dekanát Bardejov 

1.C Dekanát Humenné 

2.A Dekanát Lipany 

2.B Dekanát Michalovce 

3.A Dekanát Košice – juh 

3.B Dekanát Sabinov 

3.C Dekanát Stropkov 
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4.A Košická gréckokatolícka eparchia 

4.B Dekanát Snina 

4.C Dekanát Moldava nad Bodvou 

5.A Dekanát Prešov – Solivar 

5.B Dekanát Trebišov 

5.C „Otec Kuffa a spol.“ (kňazi pracujúci v rôznych charitných dielach) 

6.A za súčasného a za voľbu nového košického arcibiskupa 

6.B SJ jezuiti Košice, Prešov 

7.A Dekanát Košice – západ 

7.B Dekanát Vranov nad Topľou 

7.C Dekanát Veľké Kapušany 

8.A Dekanát Prešov mesto 

8.B Dekanát Košice – východ 

9.A SDB saleziáni Košice 

9.B OP dominikáni Košice 

„Chválu vzdajte nášmu Bohu, všetci jeho služobníci, ktorí si ho uctievate, malí i veľkí!“ 

(2Tim 19,5) 
 

PK náboţenstva 

 

 

AKTUALITY 
 

V novembri na cintoríne 
 

Počas prvého dušičkového týţdňa sme šli 

na 5. a 6. hodine so sestričkou Zuzanou na 

cintorín. Išli sme ku hrobom, v ktorých sú 

pochované sestričky vincentky. Pomodlili sme 

sa a potom sme odišli s dobrým pocitom, ţe 

sme pomohli ďalším dušiam v očistci. 

Takto na cintorín chodievali aj ostatní 

ţiaci s pani katechétkami a s duchovnými otcami alebo triednymi učiteľmi počas triednických 

hodín. Deviataci boli aj v hrobke v seminárnom kostole. 

-kr- 
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KOMPARO v 9. roèníku 
 

Vo štvrtok 5. novembra ţiaci 

9. ročníka absolvovali prípravné 

testovanie vedomostnej a praktickej 

zručnosti zo slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky. 

Spätnou väzbou po vyhodnotení 

a analýze problémových javov tak 

môţu získať informácie o vlastnej 

úrovni 

príprav na 

Monitor a prijímacie skúšky v daných predmetoch a v nastavajúcom 

období zintenzívniť túto prípravu. 

„Komparo – škola, kde to so vzdelávaním myslia váţne... 

p. uč. H. Pustaiová 

 

 

Vernisáţ 
 

11. novembra sme išli do mesta na vernisáţ 

obrazov, ktoré nakreslili deti z iných škôl a my. Tie 

sa spojili do leporela. Tento projekt sa má ukončiť 

v roku 2011, keď sa všetky obrazy spoja a vznikne 

jedno veľké leporelo. To by sa mohlo zapísať do 

Guinessovej knihy rekordov ako najväčší obraz alebo 

najdlhšie leporelo. Boli sme tam s našou triednou p. 

uč. Cubjakovou a p. uč. Bednárovou, ktorá bola 

organizátorkou tohto projektu na našej škole. 

Príhovor mala hlavná organizátorka projektu, pani 

Lenka Maďarová. Potom sme leporelá rozloţili 

a spolu s inými ţiakmi sme si ich poprezerali. Po 

skončení vernisáţe sme sa vrátili späť do školy. Bol 

to príjemne strávený čas. 

ţiaci 8.C 
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Koncert detských speváckych zborov 
 

Festival sakrálneho umenia, ktorý sa začal 13. novembra, obohatil aj Koncert detských 

speváckych zborov. 

Medzi osem zborov patril aj náš 

školský zbor Ratolesť. Zhudobnené 

básne od Milana Rúfusa, Diamant 

a Najkrajší príbeh sa niesli Kostolom 

sv. Gorazda a spoločníkov 18. 

novembra a roztlieskali všetkých 

divákov. 

Osemdesiatdvačlenný zbor pod 

vedením p. uč. Buntovej a p. uč. 

Bačinskej, spolu s hudobníkmi, 

pekne predstavili našu cirkevnú školu 

a čo viac, s radosťou v srdci, úsmevom na tvári a s piesňou na perách, velebili Pána. 

p. uč. B. Ferková 

 

 

Zastávka za I. štvrťrokom 

2009/2010 
 

V piatok 20. novembra sme 

pomyselne uzavreli I. štvrťrok 

v tomto školskom roku. Vo veľkej 

telocvični, ako to uţ býva zvykom, 

bolo stretnutie celého spoločenstva 

školy s pani riaditeľkou. 

V tomto štvrťroku si ţiaci 

v triedach zodpovedne a s rozvahou 

tvorili vlastné triedne pravidlá. Na triednických hodinách o nich ţivo diskutovali a počas 

kaţdého dňa uvádzali do ţivota. A práve o týchto pravidlách zástupcovia tried informovali na 

tomto stretnutí. Mnohí z nich potvrdili, ţe najťaţšie je tieto pravidlá rešpektovať a dodrţiavať. 

Následne ich porota, v zloţení p. uč. Paraličová, Martina z 9.B a Robo z 8.B, na čele so 

školským kaplánom Marcelom, zhodnotila. 
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Vyhodnotenie účelového cvičenia dopĺňal silný potlesk a piskot víťazných tried. 

Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie nášho školského speváckeho zboru Ratolesť. 

-mš- 

 

 

Dedièstvo otcov, zachovaj nám, Pane 
 

Dňa 26. novembra sme sa zúčastnili na kaţdoročnej súťaţi 

,,Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane“. Tento rok to bolo v Základnej 

škole sv. Gorazda v Prešove. Program sa začal sv. omšou a pokračoval 

samotným súťaţením. Sprevádzala nás pani asistentka Tothová. Síce sme 

nevyhrali, ale umiestnili sme sa na peknom 8. mieste. Mali sme dobrý 

pocit z reprezentácie školy. 

Dominika, Maja, Laura z 8.A, 8.B, 8.C 

 

 

LOMIHLAV 

 

Dňa 27. novembra sa v CVČ Domino uskutočnil konkurz na Lomihlava: „Musí to však 

byť ten najbystrejší z najbystrejších, ktorému je kdejaká úloha bradatých mudrcov len detskou 

hračkou a puknutie či zavarenie hlavy mu 

nehrozí...“ 

Toľkoto citát z pozvánky do súťaţe 

štvorčlenných druţstiev, ktoré riešili hlavolamy, 

hádanky a zaujímavé matematické úlohy. Naše 

druţstvá sa v konkurencii 44 tímov z Košického 

a Prešovského kraja nestratili. Chlapci sa 

v zloţení Ján Tomaštik (9.B), Ján Šudák (9.B), 

Matej Hrebeňár (8.A) a Marek Szakács (7.B) 

umiestnili na 13. mieste. Dievčenské druţstvo 

v zloţení Zuzana Tomková (9.A), Katarína 

Miklošová (8.B), Magdaléna Šudáková (7.C) 

a Magdaléna Tothová (7.C) obsadilo 28. miesto. 

Cenné skúsenosti sa budeme snaţiť zúročiť 

v ďalšom ročníku. 

p. uč. A. Paraličová 
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Poţehnanie adventných vencov 
 

Zástupcovia všetkých tried prišli do kaplnky so svojimi 

adventnými vencami 27. novembra. Niektorí ich mali 

vyzdobené viac, iní menej. Kaplán Marcel nám ich poţehnal, 

povedal zopár slov o adventnom období. Spravili sme si 

spoločné foto. Bol to dobrý nápad s poţehnaním počas veľkej 

prestávky. Boli sme tak blízko pri oltári a spoločne sme prosili 

o poţehnanie.  

B. Hrošová, 7.B 

 

 

Mikulášska ruština 
 

V piatok 4. decembra sme uţ cítili 

mikulášsku atmosféru aj z kuchynky. Ruštinári 

z 8.C si tam robili občerstvenie zloţené z muffinov 

a čaju. Dievčatá pripravovali a chlapci preberali s p. 

uč. Ferkovou ruskú kuchyňu. Uţili sme si veľa 

zábavy! Niektoré muffiny prihoreli a niektoré boli 

aj jedlé. O tom sa presvedčili aj p. uč. 

Smutelovičová a p. uč. Kičura, ktorí robili prvých 

„pokusných králikov“. Muffiny chutili aj p. uč. 

triednej, p. zástupkyni Kručanicovej aj samotnej 

pani riaditeľke. 

Túto hodinu sme si veľmi uţili a takéto 

hodiny by sme mohli mať častejšie.  

ruštinári z 8.C 

 

 

Mikuláš na našej škole 
 

Deň po sviatku sv. Mikuláša – 7. decembra – prišiel Mikuláš aj do našej školy. Mal 

oblečené rúcho, v ruke drţal berlu a na hlave mal mitru. Prišiel hlavne kvôli tým najmenším, 

našim kamarátom z 1. stupňa. Ţiaci dostali od Mikuláša sladkosť. Určite sa veľmi potešili a tešia 

sa aj na budúci rok, kedy určite opäť zavíta Mikuláš do našej školy. 

Katka S., 8.C 
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Deviataci na Dni otvorených dverí 
 

Ani sme sa nenazdali a uţ sme v deviatom 

ročníku. Máme pred sebou ťaţké rozhodnutie. 

Kam po skončení ZŠ sv. Cyrila a Metoda? Stredná 

odborná škola? Ktorá? Gymnázium? Ktoré? 

Rozhodnúť sa budeme musieť uţ čoskoro. Veľmi 

dobrou pomôckou pri takomto rozhodovaní je aj 

návšteva konkrétnych škôl.  

My, ţiaci 9.A a 9.B, sme veľmi uvítali Deň 

otvorených dverí na Gymnáziu sv. košických 

mučeníkov v Košiciach. Spolu s pani učiteľkami 

triednymi, Pustaiovou a Ferkovou, sme sa tam 7. 

decembra vybrali. A stálo to za to. Bývalí ţiaci 

z našej školy nám urobili exkurziu po priestoroch 

GKM, zaviedli nás do odborných učební, predviedli program, ukázali nejaké prezentácie a my 

môţeme porovnávať a vyberať. 

-tk- 

 

 

Na skle ma¾ované 
 

8. decembra bol sviatok 

Nepoškvrneného Počatia Panny 

Márie. Samozrejme, neučili sme sa, 

ale tento deň sme preţili veľmi 

zaujímavo. Ráno sme mali sv. omšu 

a po nej nasledoval výchovný koncert 

pre ţiakov II. stupňa – ,,Na skle 

maľované“. Sálou sa niesli piesne zo 

známeho muzikálu s rovnomenným 

názvom. Talentovaní herci a speváci nám krásne zaspievali a pomedzi spevy aj porozprávali 

o ţivote Jánošíka. 

Bol to príjemne strávený deň. 

A. Bujňák, 7.B 
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„...a Slovo bolo u Boha ...“ 
 

V Košickej arcidiecéze sa v decembri 

uskutočnilo niekoľko súťaţí. Jednou z nich bola 

aj recitačná súťaţ „...a Slovo bolo u Boha...“. 8. 

decembra päť ţiačok z našej školy cestovalo 

spolu s p. uč. Cubjakovou do Humenného, aby 

nás reprezentovali na krajskom kole tejto súťaţe. 

A reprezentovali naozaj výborne. Ani jedna sa do 

Košíc nevrátila naprázdno. 

T. Šudáková, 5.B – poézia – 1. miesto 

R. Soľárová, 7.A – próza – 1. miesto 

S. Sabolová, 5.B – próza – 2. miesto 

L. Stankovičová, 7.A – poézia – 2. miesto 

L. Jakubíková, 5. B – poézia – 3. miesto 

Dievčatá, srdečne vám blahoţeláme! 

Terka a Melissa, 8.C 
 

 

Mikulášske športové stretnutie uèite¾ov a rodièov 
 

Dňa 10. decembra sa po skončení predvianočného rodičovského zdruţenia konalo 

Mikulášske športové stretnutie učiteľov a rodičov našej školy. O 18:00 hod. sa učitelia a rodičia 

presunuli do telocvične školy a tam si zmerali sily vo vybíjanej, v basketbale a nakoniec aj vo 

futbale. Učiteľom prišli pomôcť aj ţiaci a ţiačky z 9.B. Boli to celkom vyrovnané zápasy oboch 

tímov, no rodičia sa nedali zahanbiť a ukázali, čo v nich je. Po skončení ich čakalo občerstvenie, 

ale potom sa uţ všetci vyčerpaní a unavení vracali domov. Na ďalšie stretnutie s nimi sa tešíme 

opäť o rok. 

-mš- 
 

 

Balady v 6.A 
 

Na hodinách literatúry nás uţ v jeseni zaujali slovenské ľudové balady. 

Rozdelili sme sa do divadelných druţín, ktoré sme výstiţne pomenovali – Slovenskí 

junáci, Slnečnice, Kutáč, Krompáč a motyka, Východniari, Pastieri a Slovenské dievčatá. 

Námety sme čerpali zo zbierky ľudových balád pod názvom Išlo dievča po vodu. 



Ratolesť 13 

Ešte pred slávnostnou premiérou sme 

na hodinách literatúry mali generálku 

a posledné doladenie hudby, scény, 

kostýmov. V jednom zo súborov sa v úlohe 

rozprávačky predstavila aj p. uč. Pustaiová. 

Bolo to príjemné prekvapenie! 

Veľký deň nadišiel vo štvrtok 10. 

decembra. Medzi hosťami sme uvideli aj 

p. uč. triedneho Kičuru, ktorý nám 

v závere hodiny pripravil sladké občerstvenie a p. zástupkyňu Kručanicovú. 

Pásmo hudby, slova, dramatizácie balád malo úspech a my sme mali príjemný pocit a silný 

umelecký záţitok. Zrazu sme sa v triede všetci premenili na hercov, zaujímavé literárne postavy 

z minulosti. 

Dokonca sa uţ objavili aj prvé ponuky na ďalšie reprízy nášho pásma. 

Pozývame aj Vás! 

divadelníci zo 6.A 

 

 

Vystúpenie a autogramiáda Superstáristov 
 

Ahoj deti! 

Sme ţiačky 8.B triedy a dňa 12. decembra sme sa zúčastnili 

na vystúpení Superstáristov v Košiciach. Všetko sa to odohralo pri 

Optime na parkovisku. Stali sme v 5. rade ale potom sme sa predrali 

do 2. radu. Čakali sme dobrú hodinu pred vystúpením, pretoţe by 

sme nič nevideli keby sme prišli neskôr. Bolo tam veľmi veľa ľudí. 

Bola tam výborná atmosféra a akustika celého predstavenia. 

Najväčší krik nastal, keď vystúpil posledný finalista Miroslav 

Šmajda a spieval pesničku ,,Smoke on the water“, s ktorou sa predstavil v Superstár. 

Autogramiáda prebiehala tak, ţe prvých 15 minút superstáristi podpisovali kartičky, ale kvôli 

veľkej zime ktorá nastala, museli odísť do reštaurácie. Večer odcestovali do Bratislavy, kde ich 

na druhý deň čakalo vystúpenie v Incheba Expo Aréne. 

PS: Finalisti superstár boli ubytovaní v hoteli Jazmin v Košiciach. 

Veronika Sonogová a Petra Pirošková z 8.B 
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SuperStar a 9.A 
 

Ako nečakaný darček prišla 

správa o tom, ţe nás pán Šofranko 

pozýva na jedno z finálových kôl 

súťaţe Česko – Slovensko hľadá 

Superstar! Ani chvíľu sme neváhali, 

poţiadali o uvoľnenie zo školy, 

dohodli presný dátum, rezervovali 

lístky a uţ sme cestovali. 

Spolu s p. uč. triednou Pustaiovou sme v nedeľu 13. decembra sadli do vlaku smer 

Bratislava – SUPERSTAR. Hoci sme mali hodinové meškanie vlaku, cestu do Incheby – NTC 

sme našli a uţ sme presne o 20.00 hod. stáli tesne dole pri pódiu. Neverili sme vlastným očiam 

a ušiam. Okolo nás prechádzali porotcovia, moderátori a speváci! Dokonca sme priamo videli aj 

zákulisie počas priameho prenosu. Doma v televízore to všetko vyzerá celkom inak. 

Keď reţisér programu odpočítaval posledné sekundy do začiatku, napätie sa dalo krájať. 

Rýchlo však prešlo a my sme tlieskali, pískali, povzbudzovali. Viete koho najviac? No predsa 

nášho rodáka, Košičana Mira Šmajdu! Jeho výkon bol naozaj hviezdny! 

O polnoci sme sa rozlúčili s nočnou Bratislavou a rýchlik Poľana nás uţ viezol domov. 

Ďakujeme p. riaditeľke a celému vedeniu za schválenie tejto cesty, uvoľnenie 

z vyučovania, za doprovod p. uč. triednej a p. Šofrankovi za milé prekvapenie. 

Vďaka Ti, Pane, za príjemné a nezabudnuteľné záţitky. 

fanúšikovia SuperStar z 9.A 

 

 

Vianoèný hokejbalový turnaj 2009 
 

V dňoch 11. – 13. decembra sa v saleziánskom stredisku na Troch hôrkach konal 13. 

ročník VHT. Zúčastnili sa ho tímy z Košíc, Roţňavy, Humenného, Ţiliny, Dubnice nad Váhom, 

Michaloviec, Prešova a Bardejova. Naše muţstvo, ktoré malo najmladšie zloţenie zo všetkých, 

sa nedostalo zo semifinále do boja o medaily, keď vypadlo s Prešovom, ktorý napokon aj zápasil 

vo finále s Bardejovom. Nakoniec však vyhrali Bardejovčania 7:1 a obhájili víťazstvo 

z minulého roka. Cenu Fair Play získala Roţňava. Atmosféra celého turnaja bol výborná 

a priateľská. Košice reprezentovali aj ţiaci z našej školy. 

Ján Šudák, 9.B 
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Peèenie vianoèných oblátok 
 

,,Pán je blízko.“ (Flp 4,4-7) Štedrý večer sa 

blíţi a štedrá večera bez oblátky s medom? Takţe 

ideme na to! 

 

 

 

 

 

Potrebujeme: 

- jedného školského kaplána, 

- stroj na pečenie oblátok minimálne 100 rokov 

starý, 

- šarmantné asistentky, 

- cesto s tajnou receptúrou, 

- noţnice, 

- šikovné ruky a kopec zvedavých očí. 

Takto piekli vianočné oblátky 14. decembra ţiaci z 5.B a ostatní ţiaci, ale aj učitelia, boli 

vďačnými pozorovateľmi. 

-mk-, -mš- 

 

 

O Afganistane trochu inak 
 

V utorok 15. decembra sme my, ţiaci siedmeho 

ročníka, zaţili netradičnú hodinu zemepisu. Do školy 

zavítal vojenský kňaz Peter Dzijak (mimochodom, je to 

spoluţiak našich p. kaplánov Mareka, Marcela a Rada), 

ktorý sa pred časom vrátil z 9-mesačnej vojnovej misie 

v Afganistane. Netradičným spôsobom nám priblíţil 

túto vojnou a chudobou poznačenú krajinu. 

Cez fotografie a prezentácie priblíţil ţivot našich 

vojakov, na sv. omši opísal pôsobenie a funkciu kňaza 

na takýchto misiách. 

Boli to zaujímavé informácie pre všetkých. 

ţiaci 7. ročníka 
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UČITEĽOVINY 
 

Arcidiecézny metodický deò 
 

V utorok 3. novembra sa kolektív pedagógov našej školy zúčastnil celodiecézneho 

metodického dňa pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych základných škôl 

Košickej arcidiecézy. Hostiteľskou školou bola Cirkevná základná škola sv. Michala 

v Michalovciach. 

Slávnostnú svätú omšu, spolu s duchovnými otcami, ktorí sprevádzali pedagógov, slúţil 

otec biskup Stanislav Stolárik. Najvýraznejšie v nás zaznela myšlienka posilnenia osobnostného 

rozvoja ţiaka i pedagóga vo vedomostnej a emocionálnej rovnováhe. Bohatstvo srdca je vo 

viere, v konaní dobra, v upevňovaní vzájomných medziľudských vzťahov... 

Vzdelávanie pedagógov prebiehalo v odborných sekciách jednotlivých vyučovacích 

predmetov. 

...Pane, prosíme Ťa o dary Ducha Svätého pre spoloèenstvá katolíckych škôl... 
 

p. uč. Pustaiová 

 

 

Uèíme sa pre ţivot – 

modernizácia IKT školy 
 

V rámci realizácie projektu Učíme 

sa pre ţivot sa z prostriedkov ESF získali 

financie na zabezpečenie moderných 

informačno-komunikačných technológií 

a ďalšie technické vybavenie školy.  

Súčasťou kaţdej kmeňovej triedy I. 

stupňa je moderná výpočtová 

a audiovizuálna technika. 

Ich praktickým vyuţívaním sa práca pedagóga stáva ešte flexibilnejšia, efektívnejšia. Pre 

ţiakov sa stáva vyučovanie atraktívnejšie, zaujímavejšie, aktuálnejšie. 

 
  

 
za projektový tím H. Pustaiová a R. Demjanovičová 
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PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV 

 

Milí naši čitatelia! 

 

V minulom čísle Ratolesti sme vám predstavili školského kaplána Marcela Puškáša, ktorý 

slúţieva sväté omše, kedykoľvek môţeme za ním zájsť, aby nás vyspovedal a naša duša po 

úprimnom vyznaní hriechov a ľútosti zostane čistá, učí náboţenstvo a je aj dobrým turistickým 

sprievodcom. 

Ale zostaňme pri slove ČISTOTA. Moţno si málokedy uvedomíme, aké dôleţité je mať 

nielen čistú dušu, ale aj prostredie, v ktorom strávime celé predpoludnie. A o takúto čistotu 

a pohodu sa starajú tety upratovačky a náš pán školník. 

Mnohí moţno ani nevedia, ako sa ktorá teta volá. My sme sa za nimi zastavili a poloţili im 

zopár otázok. 

Odpovedali nám na ne: ☼ teta Boţka Hudáková, ♥ teta Anka Dorková a ☺ teta 

Ruţenka Močarníková nám napísala krátke zamyslenie. 

Toto sú ich zaujímavé odpovede. 

 

Sme na základnej škole. Skúste si zaspomínať, aké to bolo, keď ste boli žiaci vy. Ktorý bol váš 

najobľúbenejší predmet? 

☼ Bývala som na dedine a škola bola oproti cez cestu. Desiatu mi mamka doniesla k školskej 

bráne aj teplé koláče a bielu kávu. Takţe to boli krásne časy. Najradšej som mala dejepis 

a zemepis. Bavil ma aj preklad zo slovenčiny do ruštiny. 

♥ Boli sme veselí, v triede nás bolo 23. Do školy sme chodili aj v sobotu. Mali sme rôzne 

aktivity. Okrem papiera sme zbierali aj ţelezo a sklo. Hrali sme divadlá. Najobľúbenejším 

predmetom bola matematika. 

 

A čo zážitky z detstva? Pamätáte sa na nejaký, ktorý sa vám zapísal hlboko do vášho srdca? 

☼ V lete sme sa chodievali kúpať na blízku Domašu, v zime to bolo korčuľovanie 

a sánkovanie. Bývavalo kopa snehu. S naším pánom učiteľom sme nacvičovali divadlo, 

počas sviatkov sme hrali predstavenie pre celú dedinu. Veľmi sme sa na to tešili.. Zapájali sa 

aj starší. V deň predstavenia kaţdý doniesol niečo dobrého na zajedenie a strávili sme  spolu 

pekné zimné popoludnie. 

♥ Záţitkov bolo veľmi veľa. Raz sme si chceli urobiť praţený cukor (karamel), ale v prírode. 

Tak sme sa dohodli, kto čo donesie: cukor, maslo, hrniec a všetko potrebné. Ja som mala 
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doniesť hrniec. Cukor sme praţili na otvorenom ohni. Ja som doniesla hrniec svetlomodrej 

farby, ale domov som ho priniesla úplne čierny – obhorený. To bol výprask. 

 

Blížia sa Vianoce a s nimi aj rozdávanie darčekov. 

Spomínate si na svoj najkrajší vianočný darček? 

☼ Vianoce začínali ozdobovaním stromčeka. Boli 

skromnejšie, ale ľudskejšie. V izbe sme mali slamu, 

tam sme pokľakli k modlitbe. Po večeri a rozdaní 

darčekov prišli krstní, susedia, známi s jabĺčkami, 

posedeli. Záţitkom pre mňa bola tá rodinná pohoda 

a spoločná cesta na polnočnú omšu. 

♥ Dostávala som to, čo som potrebovala. Oblečenie, 

ale aj knihy či ako 4-ročná sane. 

 

Čo by ste zaželali našim čitateľom k Vianociam? 

☼ Čitateľom ţelám hlavne veľa lásky, rodinnej pohody, láskavých ľudí okolo seba. Hlavne 

v čase sviatkov lásky a pokoja. 

♥ Našim čitateľom ţelám radosť, zdravie, pokoj, pohodu v rodinách preţiarenú Kristovou 

láskou. 

 

Kedysi na Vianoce 

Tešíme sa, ţe nám štedrovečerný súmrak prinesie prvé zvuky vianočných kolied 

a vinšovačiek. 

Vianoce k nám prišli znova s dňom, ktorý nazývame Štedrým. Tento prívlastok mu právom 

patrí. Je štedrý storakými vôňami a krásami typickými a jedinečnými. No nielen ony vytvárajú 

sviatočnú atmosféru, ale i očakávanie detí i dospelých. Preţívame opäť radosť z udalosti spred 

vyše dvetisíc rokov. Symbolom a posolstvom Vianoc je malé Dieťa uloţené v jasliach, ktoré 

prišlo z lásky k nám. 

Často počas Vianoc zaletím v mysli do čias môjho detstva. Hoci darčeky pod naším 

stromčekom boli skromné, tým viac rozjasňovali oči ţiarou radosti a vďaky. Rodičia nám dávali 

z mála veľa – dávali lásku, úprimnosť srdca. 

Štedrá večera sa u nás začala o šiestej hodine modlitbou. Bielym obrusom prikrytý stôl 

vábil bohatstvom maškŕt. Na stole nesmel chýbať bochník chleba. Mal priniesť poţehnanie. 

Cesnak prinášajúci zdravie a hojnosť. Jabĺčka a orechy sme hádzali do kútov pre dušičky. 
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Uprostred stola horela svieca. Okolo boli oblátky, med, ktorým mama kaţdému urobila kríţik na 

čelo. Na Štedrý deň bolo u nás zvykom, ţe mama doniesla na stôl sedem druhov jedál. Napríklad 

mak a kaša zo strukovín symbolizovali hojnosť, kapusta úrodnosť. Dôleţité boli rôzne koláče, 

ktoré mali svoje zvláštne pomenovanie. Napr. štedrák, biely chlieb. Na Štedrý deň kaţdý člen 

rodiny postil. Vţdy pred večerou niekto zaniesol zvieratkám do maštale z jedla. Počas večere 

sme nemali odísť od stola, obsluhovala nás mama. Aţ po večeri sme sa pomodlili a išli sme pod 

stromček, čo nám doniesol Jeţiško. Po večeri chodili pod okná deti spievať vianočné koledy, aby 

si nejakú korunku vyspievali. Prišla zavinšovať aj najbliţšia rodina. Najväčšiu radosť som 

preţívala, keď ma najstaršia sestra zobrala so sebou na polnočnú svätú omšu. Polnočná bývala 

len vo farskom kostole. My z filiálky sme museli ísť pešo asi hodinu cesty. Obloha bola husto 

posiata hviezdičkami, ktoré nám svietili na cestu. 

Snehu bolo neúrekom, vŕzgal nám pod nohami. Mráz nás štípal, ale vyzbrojili sme sa proti 

zime teplým oblečením. V kostole to bolo úţasné. Skoro som onemela nad pekne vyzdobenými 

a vysvietenými stromčekmi. Všetko sa jagalo v záplave svetiel. Asi najviac ma upútal betlehem 

a v ňom Jeţiško, zvieratká a prekrásny spev v kostole. Navyše, prijala som Jeţiška do svojho 

čistého srdca. 

Tak radostne a veselo u nás preţívali ľudia Vianoce. My, ktorí sme ich v detstve takto 

preţívali, s láskou i po rokoch na ne spomíname. 

Vianoce nechávajú stopy v ţivote človeka. Hoci Jeţiš prišiel, keď sa naplnil čas. Rád znova 

prichádza ku kaţdému z nás. Urobme mu vţdy miesto v našom očistenom srdci. 

Šírme okolo seba vianočný pokoj a urobíme tak šťastných aj iných. Veď lásku nemoţno 

zamknúť ako peniaze do trezoru. Láska sa musí dávať ďalej. A robme tak i po celý nasledujúci 

rok. 

To vám zo srdca praje 

teta Ruţenka 
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ANKETA 
 

V dnešnej dobe sa kaţdý kaţdého na niečo pýta. Aj my, redaktori, sme si navzájom 

poloţili dve otázky, ktoré súvisia s najkrajšími sviatkami roka. Odpovedali na ne nielen ţiaci, 

ale aj pani učiteľky, ktoré tvoria redakčný tím. 

 Ako sa pripravujete na Vianoce? 

 Aký vianočný darček očakávate pod vianočným stromčekom? 

A tu sú odpovede: 

 Ozdobujem stromček. 

 Pod stromčekom čakám kolobeţku na motor. 

-mf- 

 

 Zatiaľ skoro nijako, iba sa pozerám na hračky, čo by som chcel. 

 Vrtuľník alebo auto alebo lietadlo na diaľkové ovládanie. 

-jk- 

 

 Zatiaľ nijak, iba predstavami. 

 Pod stromček čakám auto. 

-if- 

 

 Srdcom dýcham Advent. Samozrejme, symbolickou adventnou výzdobou doma. Veľmi 

rada čítam duchovnú literatúru, ktorá mi ukazuje smer. S láskou v srdci prijímam pekné 

predvianočné aktivity, nemyslím tým nákupy v marketoch. 

 Očakávam peknú ľudskú atmosféru počas sviatkov. Sme bohatšia rodina, čo sa týka 

členov. Poteší kaţdé dobré slovo, ochotná pomoc, stretnutie. Určite by ma potešila aj 

pekná kniha. 

p. vych. -er- 

 

 Modlím sa pri adventnom venci s mamou a sestrou. 

 Pod stromčekom čakám autodráhu. 

-ks- 

 

 Zdobím stromček s tatim. 

 Pod stromčekom by som chcel nájsť MP3. 

-tt- 
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 No, nijako zvláštne, zháňam iba nejaké darčeky pre známych. 

 Veľ vecí, ale asi nič konkrétne. 

-bs- 

 

 Na Vianoce sa pripravujem tak, ţe si vyberám darčeky. 

 Očakávam jednu hračku. 

-kr- 

 

 Adventné obdobie mám veľmi rada a tento rok ho tak intenzívnejšie preţívam spolu 

s trojročným synovcom. Kaţdý deň sa pomodlíme pri adventnom venci Zdravas, 

Mária ..., Anjelíčku, môj stráţničku ... (jeho najobľúbenejšie modlitby) a malý 

otvára adventný kalendár. So sladkým prekvapením sa stále s niekým  z rodiny 

podelí. Je úţasné sledovať radosť v jeho očkách. Samozrejme, písali sme aj list 

Jeţiškovi. 

 A čo očakávam pod vianočným stromčekom? Aby sme boli jeden pre druhého 

DAROM. 

p. uč. –bf- 

 

 Kupujem darčeky. 

 Nebude mi vadiť, ak tam nebude ţiaden. Ja sa hlavne teším, ţe to bude taká pekná 

atmosféra a ţe sa celá rodina stretneme. 

-vb- 

 

 Snaţím sa byť lepšia.  

 Tak, chcela by som ich viac, 

ale najviac by som chcela, 

aby sme boli všetci spolu. Tá 

atmosféra sa nedá darčekmi 

nahradiť. 

-lr- 

 

 Modlitbou a snahou 

o zlepšenie 

 Aby sme sa stretli celá rodina, 

na inom mi nezáleţí. 

-hf- 
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 Ja sa na Vianoce pripravujem tak, ţe sa snaţím rozdávať okolo seba radosť alebo 

pomáham ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. 

 Mňa by potešil kaţdý darček. Nemám ţiadne zvláštne prianie. 

-tk- 

 

 Pripravujem sa tak, ţe čítam čítania, ktoré sme dostali v škole, snaţím sa rozdať, čo 

najviac lásky okolo seba a pomáhať druhým.  

 Pod stromčekom ma poteší kaţdý darček, ktorý je venovaný zo srdiečka ♥. 

-mk- 

 

 Tak ako kaţdý rok, aj tento som si dala predsavzatie 

na Advent, ktoré sa snaţím dodrţať. Tieţ sa snaţím 

čítať Sväté písmo. 

 Darčeky mám rada. Potešia ma všetky, ktoré sú 

venované zo srdiečka ♥ a hlavne z lásky a nielen 

z povinnosti. 

-mš- 

 

 Snaţím sa dávať si predsavzatia na Advent a čítať Sväté písmo. 

 Radosť mi urobí kaţdý darček, ktorý dostanem zo srdiečka ♥. Nemám nijaké 

zvláštne prianie. 

-vs- 

 

 Na Vianoce sa nijak zvláštne nepripravuje. Ale teším sa na ne. Doma pečieme 

koláče, zdobíme vianočný stromček. 

 Na Vianoce by som chcela notebook. 

-lm- 

 

 Veľmi sa na Vianoce teším, lebo sa 

všetci stretneme a na to sa nemusím 

špeciálne pripravovať. Len sa teším. 

 Nikdy som nečakala na konkrétny 

darček, a preto ma poteší kaţdý, lebo 

viem, ţe je kúpený alebo vyrobený 

z lásky. 

p. uč. -ľb- 
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ENVIRONMENTALISTIKA 
 

Viete, ţe 

od roku 2003 celý svet 11. decembra oslavuje Medzinárodný deň hôr? Tento deň bol 

vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 2002 s cieľom, aby si všetci ľudia našej 

Zeme uvedomili, ţe lesy sú neodmysliteľnou súčasťou ţivotného prostredia a aby kaţdému 

záleţalo na ich ochrane. Veď majú pre nás nesmierny význam. 

Sú dôleţité pre 

zdravie a pohodu 

človeka. Upravujú 

teplotu aj vlhkosť 

krajiny. Pod stromami je 

vţdy o niekoľko stupňov 

chladnejšie. Korene 

stromov spevňujú pôdu, 

čo je dôleţité najmä na 

brehoch riek alebo 

strmých svahoch hôr, 

kde spomaľujú eróziu 

(odnos pôdy). Stromy sú 

veľkými výrobcami kyslíka a zo vzduchu, naopak, odbúravajú hromadiaci sa oxid uhličitý, ktorý 

potrebujú na proces fotosyntézy. Les tieţ zachytáva prachové častice a podieľa sa na 

odstraňovaní niektorých škodlivých látok zo vzduchu. Lesy sú domovom mnohých rastlín a 

ţivočíchov, ktorým poskytujú úkryt a potravu. Lesy majú aj značný hospodársky význam, kde 

okrem ich moţnosti vyuţitia pre turistiku a oddych, poskytujú drevo ako surovinu, z ktorej 

človek vyrába mnoţstvo rôznych vecí. Les sa teda dá pomerne rýchlo zameniť za peniaze, ale, 

naopak, to bohuţiaľ uţ neplatí. 

Je smutné, ţe kaţdý deň zmizne nenávratne z povrchu Zeme okolo 350 štvorcových 

kilometrov lesa. Príčinou straty týchto vzácnych lesných plôch sú premena na 

poľnohospodársku krajinu, neudrţateľná rozsiahla drancujúca ťaţba dreva a tvorba ľudských 

sídel. Preto sú stále viac a viac naliehavejšie výzvy, ktorých cieľom je zachovať naše lesy 

budúcim generáciám aspoň v tom stave, aký máme dnes, ak uţ nie v lepšom. 

spracovala s. Zuzana, zdroj: internet 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zdravie
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlhkos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rieka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3zia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prach
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rastlina
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Potrava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Drevo
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ŠPORTU ZDAR! 
 

Jakub Deèo tretí 

na Mikulášskej èiţme 
 

Na verejných pretekoch v orientačnom 

behu v lese na Bankove s názvom 

,,Mikulášska čiţma 2009“ štartovalo šesť 

ţiakov našej školy. Tentoraz sa súťaţilo 

v štyroch kategóriách  podľa dĺţky 

a technickej  náročnosti trate bez rozdielu 

veku i pohlavia. 

V ,,B“ kategórii na 4,1 km náročnej 

trati s 12 kontrolami z 19 štartujúcich 

skončil Daniel Kertés desiaty a Martin Masaryk pätnásty. 

V ,,C“ kategórii na 2,7 km stredne náročnej trati so 7 kontrolami si veľmi dobre počínal 

11-ročný Jakub Dečo, ktorý obsadil tretiu priečku na stupňoch víťazov. V uvedenej kategórii 

naše ţiačky skončili takto: 12. Monika Karpatová, 13. Antónia Šofranková a 15. Terézia 

Šofranková.  

Uţ 20.decembra čaká našich ţiakov ďalšie podujatie v orientačnom behu s názvom 

,,Vianočný kapor“. 

-ao- 

 

 

Arcidiecézny futbalový turnaj 2009 
 

Bolo krásne (dosť skoré) ráno a my, orli z Tatry, zleteli sme zo svojich vyhriatych hniezd, 

no keďţe sme ešte mladí orli, do Bardejova sme išli vlakom. Samozrejme, pod vedením veľkého 

orla, pána učiteľa Kičuru. 

Nuţ i dorazili sme do Bardejova, priamo do dejiska zápolenia a s hrôzou sme zistili, ţe zo 

všetkých zhromaţdených orlov sme snáď vzrastom najmenší. Teda naše prvé rozhovory 

a myšlienky sa týkali toho, koľko prepadnutých deviatakov má kaţdé muţstvo. Potom 

nasledovalo rozlosovanie a ako vţdy sme sa dostali do silnej skupiny s Prešovom, ZŠ sv. Egídia 

v Bardejove a s Vranovom nad Topľou. Napriek našej nevýhode niţšieho vzrastu sme 

s Bardejovom remizovali 1:1 a nad Vranovom dokonca vyhrali 2:1. Potom nasledoval zápas 

pravdy s Prešovom, ktorý oba predošlé zápasy vyhral a mal pred nami dvojbodový náskok. 
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Ja, Pali a Joţi sme sa dobre 

pamätali na minulý ročník turnaja, 

keď sme ešte ako ôsmaci hrali s teraz 

uţ bývalými deviatakmi. Prešov nás 

vtedy rozprášil 8:0 alebo nejak tak 

podobne. No pre dobré opísanie 

atmosféry musím spomenúť aj 

matematickú časť turnaja, ktorá 

dosiaľ na ţiadnom nechýbala. Po 

menších výpočtoch sme zistili, ţe ak 

by Vranov remizoval s Bardejovom, postupujeme z druhého miesta, aj keby sme s Prešovom 

prehrali alebo remizovali. A to sa aj stalo. Vranov s Bardejovom remizovali a my sme mohli 

hrať v pokoji, ktorý nám veľmi pomohol a na prekvapenie všetkých, nás aj Prešovčanov, sme 

ich porazili 3:0. Tak sme sa usídlili na 1. mieste v skupine A. Aţ potom sme zistili, ţe do ďalšej 

fázy postupuje len víťaz zo skupiny (ktoré boli tri) a nebyť výhry nad Prešovom, uţ by sme boli 

zbalení, naobedovaní a pomaly uţ aj 

na ceste domov. 

Takto sme sa my, orli z Košíc, 

dostali medzi najlepšie tri muţstvá. 

Okrem nás postúpilo aj Gymnázium 

Jána Bosca z Bardejova a Snina. 

Vyrovnaný zápas s Bardejovom 

sme nakoniec prehrali po tom, čo 

nám tesne pred koncom strelili gól. 

Výsledok 1:0 mrzel, ale uţ bolo treba 

myslieť na zápas so Sninou. Ten sme nanešťastie tieţ prehrali. Turnaj vyhrala Snina, druhý bol 

Bardejov a my tretí. Tí, ktorí zaţili neúspech z minulého ročníka, to povaţujeme za úspech 

a dobrý výsledok, aj keď posledné dva zápasy sme neodohrali tak dobre ako tie predošlé. 

A tak my, orli z Košíc, sme zas tiahli späť z bardejovských pahorkatín na košické podolia 

medzi Slanskými vrchmi a Slovenským rudohorím s dobrým pocitom, boľavým telom 

a medailami na krkoch. A aby som nezabudol, ďakujeme vedeniu školy za podmienky a pánovi 

učiteľovi Kičurovi za vedenie. 

Thompson 
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SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY... 
 

 
Haló! Haló! Opäť sa vám hlásime zo školskej 

kuchynky s novým a najmä chutným receptom. 

Iste ste uţ niekde videli zaujímavý sladký koláčik 

akoby vo formičke s krásnou čiapočkou navrchu. 

Pripomína moţno hubu v lese, moţno malý klobúčik. 

Jedno je však isté, a to nám môţete veriť, ţe 

MAFINY sa ľahko pečú a chutia kaţdému! 

Môţete ich pridať k ostatnému vianočnému pečivu 

alebo obohatiť silvestrovský stôl o ďalšiu sladkosť. 

 

Čo potrebujeme? 

- 200 g čokolády nakrájanej na kocky, 1 hrnček mlieka, 2 hrnčeky polohrubej múky, 2 

vajcia, 1 hrnček kryštálového cukru, ½ hrnčeka oleja, 1 prášok do pečiva, štipku soli. 

 

Ako postupujeme? 

- v miske zmiešame všetky 

suroviny na jemnú 

hmotu, 

- košíčky naplníme cestom 

asi do polovice a jemne 

urovnáme ich povrch 

(košíčky 

nevymasťujeme), 

- pečieme dozlatista pri 

teplote 180 C – 200 C 

pribliţne 10 – 15 minút. 

 

Prajeme vám poţehnané sviatočné dni, kuchyňu plnú vôní a šikovné ruky do varenia 

a pečenia vianočných a silvestrovských dobrôt! 

p. uč. H. Pustaiová 
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO 
 

Súťaţ v zbieraní SABI vieèok 
 

Od 14. októbra prebieha na našej škole uţ známa súťaţ v zbieraní hliníkových viečok 

SABI z rôznych kyslomliečnych výrobkov SABI (jogurty, tvarohové krémy, sladké a kyslé 

smotany, acidofilné mlieka). Ţiaci – zberatelia odovzdávajú čisté SABI viečka v igelitovom 

alebo papierovom vrecku, ktoré je označené menom a triedou ţiaka a počtom nazbieraných 

viečok. Tohto roku sú do súťaţe zapojení nielen ţiaci 1. stupňa, ale ja ţiaci 2. stupňa. 

 

Najaktívnejšie sa do zberu zapájajú mladší ţiaci. Týmto vyzývame aj starších ţiakov 

k väčšej aktivite, aby prispeli aj oni k lepším výsledkom celej školy. Súťaţ bude ukončená 21. 

apríla 2010 vyhodnotením nielen jednotlivcov, celých tried, ale aj našej školy v konkurencii 

s inými školami. Najlepší jednotlivci a triedy budú ocenení peknými darčekmi. 

Za súťaţ zodpovedá a veľa nazbieraných SABI viečok praje 

L. Tothová 

 

 

Deò zdravia 
 

V utorok 24. novembra sa v 2.B ráno zjavili skoro všetky deti v bielych plášťoch a 

s lekárskymi nástrojmi v rukách. No nielen deti, ale aj p. učiteľka sa zmenila na lekárku. 

Potrebovali totiţ zistiť RECEPT NA ZDRAVIE, a ten predsa môţu predpísať iba lekári. Pani 

doktorka Benderová k nám dokonca zavítala aj osobne. Ukázala deťom, ako sa správame 

u lekára, čo všetko lekár robí a prečo to robí, porozprávala sa s deťmi o zdravej výţive a o tom, 

prečo musíme športovať a chodiť do prírody.  

Po tejto aktivite si deti na novej interaktívnej tabuli „poskladali človeka“ a pustili sa do 

práce. Trieda sa zmenila na ordinácie, kde sa liečilo, obväzovalo, poskytovala sa prvá pomoc, 

pichali sa injekcie a odoberala krv. Na záver deti napísali RECEPTY NA ZDRAVIE, ktoré majú 

vystavené vo svojej triede. 

Deň sa skončil výborne! Všetci sme si odniesli super záţitky! 

deti z 2.B a pani učiteľka 
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Turistický krúţok 
 

Deti tretieho a štvrtého ročníka 

by sa s vami chceli podeliť o svoje 

záţitky z Turistického krúţku. 21. 

novembra sme strávili krásne 

nedeľné popoludnie v divadle a naše 

ďalšie stretnutie o dva týţdne sa 

nieslo v znamení hier a zábavy. 

Vybrali sme sa spolu s druhákmi 

„Šikovnými myškami na výzvedách“ 

do Centra voľného času na 

Popradskej ulici. Tam sme si 

zasúťaţili, maľovali veselé jesenné obrázky z listov a pohrali sa v herni. Nakoniec sme si po 

vyčerpávajúcom dni oddýchli v Planetáriu, kde sme sledovali nádhernú nočnú oblohu. Prečítajte 

si nasledujúce riadky a dozviete sa viac. 

 

Boli sme v Bábkovom divadle na predstavení Braček Jelenček. Páčila sa mi rozprávka 

s napínavým príbehom a šťastným koncom dvoch súrodencov Janka a Marienky. Potom sme boli 

s pani učiteľkou na koláč v cukrárni . Dal som si medový krémeš. Z tohto dňa som mal pekný 

záţitok, na ktorý tak skoro nezabudnem. 

Marek Grega, 4.A 

 

Na turistickom krúţku zaţijeme 

vţdy niečo nové a získame tak nové 

záţitky. Veľmi sa mi páčilo aj 

v Bábkovom divadle na predstavení 

Braček Jelenček. Veľmi sa mi to 

páčilo aj kvôli super hercom. Potom 

nás pani učiteľka zobrala na 

zákusok, porozprávali sme sa a zjedli 

sme ešte veľké mnoţstvo kornútkov. 

Turistický krúţok je podľa mňa 

najlepší. Rád by som si to ešte zopakoval. Bolo to super. 

Palko Štibrányi, 4.A 
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Marcel Lukáč, 4.A 

 

 
Markéta Bičová, 3.C 

 

V CVČ Domino bola zábava. Mali sme tam super súťaţe. Páčil sa mi prírodovedný 

chodník, kde sme pracovali v skupinkách a riešili zaujímavé úlohy. Potom sme sa pohrali 

a zabavili v herni. V Planetáriu sme si pozreli súhvezdia, kde som sa dozvedel niečo nové 

o hviezdach. Bol to príma deň. Nikdy na tento deň nezabudnem. Mamke som vyrozprával, čo 

všetko som zaţil. 

Paľko Soják, 4.A 
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Ivan Fábry, 3.C 

 

 

 
Laura Vojtová, 3.C 

 

 

Škôlkari na návšteve 
 

Posledný novembrový týţdeň mali naši prváci dlho očakávanú a predsa výnimočnú 

návštevu. Od rána ju uţ netrpezlivo očakávali s malým prekvapením, darčekom. Kto príde? Čo 

budú robiť? 

Konečne sa dočkali na tretej vyučovacej hodine, keď k nim do tried zavítali škôlkari 

z posledného prípravného ročníka zo susedných MŠ Bernolákova a Moldavská. Svojou 

návštevou nás potešili aj deti z MŠ bl. Imeldy v Košiciach. Aj keď sa spočiatku všetci hanbili, 

rýchlo sa skamarátili a dokonca sa spolu nielen hrali, ale aj učili nové písmenko  abecedy. Pani 

učiteľky im predstavili školu, triedu, prvákov, písmenká, knihy a ďalšie školské lákadlá. 

Najviac však všetkých potešili spoločné hry, veselé pesničky, súťaţe a milé darčeky. 

Prváci i škôlkari sa uţ tešia na ďalšie spoločné stretnutia. Prváci si našli kamarátov 

a škôlkari sa postupne zoznamujú so školou, ktorá ich uţ čoskoro očakáva. 

p. uč. H. Pustaiová 
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Rozlúèka s ceruzkou 
 

My, deti 1.B a 1.C, sme v piatok 4. 

decembra absolvovali Rozlúčku s ceruzkou. Ste 

zvedaví, čo sa u nás v triede dialo? V tento deň 

sme začali písať po prvýkrát atramentovým 

perom. Pani učiteľky nám pripravili mnoho 

zaujímavých úloh zo slovenského jazyka 

a matematiky. Pri ich riešení sme si vyskúšali 

,ako vieme pracovať v skupinách, ako si vieme 

pomáhať. Za kaţdú splnenú úlohu sme dostávali 

súťaţné ţetóny. Tí najšikovnejší získali nakoniec 

zaujímavé odmeny. Uţ sme naozajstní školáci! 

deti 1.B a 1.C 

 

 

Folklórne vystúpenie 

Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie ţiaci I. stupňa navštívili veľmi pekné folklórne 

vystúpenie súboru Ţeleziar. Šikovní tanečníci predviedli deťom rôzne tance z regiónov východného 

Slovenska. K ich tancom sa pripojili aj naši ţiaci a učitelia. 

-ah- 

 

 
Matúš Fečko, 3.C 
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ŠKD V SKRATKE 
 

Naše poobedia v ŠKD 
 

Keďţe mesiac s mesiacom si podávajú kľučky, pomaly sa schyľuje k záveru kalendárneho 

roka. Je to cítiť aj u nás. 

Ako? Vyše mesiaca sa deti pripravujú na vystúpenia pre rodičov na Vianočné besiedky. 

Keď ich chcú potešiť svojím programom – darom – treba preto niečo urobiť. Zo všetkých 

oddelení sa ozýva spev kolied, vinšov, hudby. Nadväzujú tak na nácvik z predpoludnia 

s triednymi pani učiteľkami. 

Deti sa tieţ zapojili do vianočnej výzdoby chodieb, tried. Takto prispievajú k spríjemneniu 

prostredia, v ktorom ţijú. 

Pred týmto adventným časom v jednotlivých oddeleniach prebiehali pekné a zaujímavé 

aktivity. Bol to napr. Ovocníčkový deň. Tu sa deti zapojili pri dodaní ovocia a v niektorom 

oddelení aj pri príprave švédskych stolov s týmito lahôdkami. Ovocie v podobe šalátikov 

ochutených orieškami, hrozienkami či vanilkou, bolo chutné, pestré a voňavé. Deti podobné 

dobroty môţu za asistencie dospelých vyčarovať aj doma na spestrenie jedálnička a dodanie 

vitamínov pre telo. 

Na Popoludnie s bábikou a uspávankou si dievčatá pripravili peknú básničku alebo 

uspávanku. Ostatným divákom – chlapcom – predviedli, ako sa vedia o svoje bábätko postarať, 

pohrať sa s ním, potešiť ho. Samé, ako budúce mamičky, mali z tejto činnosti radosť. Chlapci si 

zasa doniesli svoje lego, peknými stavbami predviedli svoje konštruktérske myslenie. Mnohým 

je blízka táto hra vyuţívaná počas rekreačnej činnosti v oddeleniach alebo v prípade zlého 

počasia, keď sa nedá ísť von vybehať. Fotografie z týchto 

akcií sú umiestnené v triede, deti sa pohľadom na ne 

potešujú. 

Na záver azda vinšovačka od prvákov: 

A my, malí vinšovníci, vinšujeme vám, 

nech sa splnia túţby detí, oteckov aj mám. 

No a ešte, nech sme zdraví celý dlhý rok. 

To vám veru vinšujeme všetci vospolok. 

Krásne a poţehnané sviatky vám zo srdca prajú 

pani vychovávateľky 
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ИГРАЕМ – УЧИМСЯ 
 

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с праздником _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

 

 

Пережите прекрасный  _ _ _ _ _ _ _ _. 

          marec 

          pošta 

          večera 

          týţdeň 

          medveď 

          jar 

          ráno 

          plavky 

          slová 

          -tk-, -rb- 

      1.       

     2.        

      3.       

  4.           

5.             

      6.       

      7.       

    8.         

1. slnko 

2. kostol 

3. čaj 

4. klavír 

5. školská taška 

6. nôţ 

7. hra 

8. sukňa 

Aďa H., Aďa P., Gabika z 9.B 
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DEUTSCHER SPIEGEL 
 

Weihnachten 
 

Die Weihnachten bringen uns jedes Jahr Frieden, Freude und Liebe. Errinern wir 

uns was die Bibel über diese Zeit schreibt. 

 

Die Geburt Jesu 

18Die Geburt Christi war aber also getan. Als Maria, seine Mutter, dem Joseph 

vertraut war, fand sich's ehe er sie heimholte, daß sie schwanger war von dem heiligen 

Geist. 19Joseph aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, 

gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. 20Indem er aber also gedachte, siehe, da 

erschien ihm ein Engel des HERRN im Traum und sprach: Joseph, du Sohn Davids, 

fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen; denn das in ihr geboren ist, das 

ist von dem heiligen Geist. 21Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du 

Jesus heißen; denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden 22Das ist aber alles 

geschehen, auf daß erfüllt würde, was der HERR durch den Propheten gesagt hat, der da 

spricht: 23"Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie 

werden seinen Namen Immanuel heißen", das ist verdolmetscht: Gott mit uns. 24Da nun 

Joseph vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm des HERRN Engel befohlen hatte, und nahm 

sein Gemahl zu sich. 25Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar; und 

hieß seinen Namen Jesus. (Mattgäaus 1, 18-25) 

http://slovnik.azet.sk/?q=Weihnachten&l=de-sk
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,18
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,19
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,20
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,21
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,22
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,23
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,24
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/1.html#1,25
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     5./6.      

         

      

       

      

        

 

 

           

  2.         

 1.          

           

    4.       

   3.   7./8.     

A,       9.  11.  

        10.  12. 

           

           

    B,       

           

           

           

           

           

           

 

A,  Christ in deiner...! 

B,  Christ der ... ist da! 

 
Anna Ducárová, 9.B 
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ENGLISH CORN(ER) 
 

A Letter for Baby Jesus 
 

Serena is writing to Baby Jesus and making a list of all the things she and her family would 

like to get for Christmas. Put all the picture words into the plural. To help you, you can find the 

words in their singular form on the right of the letter. 

 

 

box 

candy 

friend 

candy 

mouse 

pony 

child 

ski 

shoe 

party 

tool 

shelf 

knife 

fork 

dish 

baby 

toy 

scarf 

cookie 

friend 

family 

house 

wish 

Dear Baby Jesus 
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Having Fun 
 

1. It’s a snow day! Look in the word search. 

    

FIND... 

3 activities you can do 

___________   ___________   ___________ 

2 pieces of clothing you can wear 

___________   ___________ 

2 things yiu can make 

___________   ___________ 

2. Read the sentences. Whitch Picture does 

each sentence describe? 

a) There are more snowflakes.   

b) The snowman is smaller.   

c) There are more snowballs.   

d) There are fewer icicles.   

e) Tommy’s scarf is longer.   

f) There are more people on the sled.   
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VLASTNÁ TVORBA 
 

Takto sa na spisovateľov a básnikov zahrali piataci, šiestaci a siedmaci. 
 

V decembri 

Chodím si po hore sami, vidím, ţe prichádza 

zima. Vločky biele z oblakov krásnych podajú 

a deti za kostolom koledy spievajú. Stromček 

vianočný v izbietke sa ligoce a my sa tešíme, ţe sú 

tu Vianoce. 
-ab- 

 

 

Vianoce 

Keď sa stromček ligoce, 

začína sviatok, ktorý sa volá Vianoce. 

Kapor na stole uţ leţí, my večerať ideme, 

o chvíľočku kapustnicu veľmi chutnú 

dojeme. 

A darčeky nechýbajú, veľké ani malé, 

uţ len stačí vziať a strhnúť obal dole. 
-ab- 

 

 

 

Jesenné lístie všade vôkol padá 

a slnko rýchlejšie za horu zapadá. 

No oči priateľa zaţiaria radosťou, 

A srdcia sa naplnia veľkou vďačnosťou. 

Veď priateľstvo je poklad, preto si ho váţ. 

Priateľ aj jesennú náladu zdvihne, veď preto ho máš. 
 

Kristína Šeligová 6.B 

 

 

Raz, keď na jeseň obadalo lístie a svietilo slnko, 

nemal som dobrú náladu, lebo som nestihol do školy. 

Beţal som na autobus a chlapec, čo bol predo mnou, 

sa pošmykol a spadol. Zrejme ho to bolelo, lebo 

chvíľu ostal sedieť na zemi a potom ma poprosil, či by 

som mu nepomohol vstať, no ja som ho ignoroval 

a sám seba som presviedčal, ţe sa nič nestalo 

a nastúpil som do autobusu. Po škole som prišiel 

domov a s hrôzou som zistil, ţe nemám svoje nové 

hodinky, ktoré som povaţoval za svoj najväčší poklad. 

Celý týţdeň som mal zlú náladu pre tie hodinky. 

V piatok večer zazvonil zvonček. Otvoril som a zrazu som v srdci pocítil takú radosť, lebo 

chlapec, čo tam stál, mal v ruke moje nové zlaté hodinky. V očiach toho chlapca som spoznal 

-lr- 

Matej Skyba, 5.C 
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toho človeka, ktorý sa na začiatku týţdňa pošmykol na chodníku. Chlapec mi ich dal so slovami: 

„Tie sú asi tvoje, vypadli ti z vrecka, keď si rýchlo nastupoval do autobusu. Prepáč, ţe mi to 

trvalo tak dlho.“ Chcel odísť, no ja som ho zastavil a povedal ĎAKUJEM. Vtedy som pochopil, 

čo je to ozajstná láska i priateľstvo. Odvtedy sme najlepší kamaráti na svete a uţ nikdy nikoho 

nebudem ignorovať, keď ma o niečo poţiada. 
Matej Mikloš, 6.B 

 

 

Človek vţdy vedel , 

ţe priateľstvo je poklad 

a nie zbytočný náklad. 

Vedel, ţe je ich pod slnkom veľa 

ako lístia v jeseni. 

A ţe len tak to nijaké zlé srdce nezmení. 

Ani radosť nie je nálada, 

ktorá je len tak na oko. 

A tak funguje všetko dobré na zemi. 

Peter Kertés, 6.B 

 

 

Keď slnko zapadá 

a jeseň farbí lístie do zlata, 

klesá mi nálada, 

vţdy, keď spadnem do blata. 

Prichádza priateľstvo 

ako slnko do tmy, 

človek má tajomstvo, 

oči a srdce otvor mi. 

Poklad je priateľstvo, 

čo človeku slnko na jeseň dá, 

vietor mi fúkne lístie do očí, 

v srdci radosť a dobrá nálada. 

Anna Fabianová, 6.B 

 

 

Ryba je v mrazáku a večera sa varí, všetko mám na háku a nič sa mi nedarí. Stromček je 

v plameňoch a krásne svieti, všetky salónky spapali deti. A zas prišli tieto sviatky, prorok David 

robí poriadky. Vinšujem vám veľa nákupov, aby ste mali svoje auto snov. Prajem vám darčeky, 

aby ste spievali ako vrabčeky. 
P. Hovanec a R. Sabol, 7.B 

 

 

Vianoce klopú na dvere, deti chrípkou vyliezajú z postele, aby sa mohli zo snehu radovať, 

lyţovať, sánkovať a guľovať! Vianočný stromček uţ v izbe vyčíňa, kaţdy vie, ţe zima začína. 

Všetci sa tešia na štedrú večeru, rozbaľovanie darčekov, peknú atmosféru. Na Silvestra petardy 

rachocú, nezbedné deti sa náramne chichocú. Silvestrom sa končí Vianoc čas a čakáme, kým 

o rok prídu zas. 

Jana Kriţalkovičová, 7.B 

-vb- 
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B. Greššová a P. Vágašiová, 7.B 

 

 

Zima 

Zima sa uţ blíţi, 

ale bez snehu. 

Zíma s daţďom sa kríţi 

a telo máme v krehu. 

Kedy príde sneh? 

Kedy príde mráz? 

Nik to nevie, 

Ale chyba je v nás. 

Rokom a rokom je to horšie, 

menej snehu. 

Spomeňme si, ako to bolo skoršie, 

na tie závoje brehu. 
Juraj Guba, 7.B 

 

 

Vianoèné sviatky! 

O chvíľku sú tu Vianoce 

a snieţik sa nám tu ligoce. 

Snehuliakov deti vonku stavajú 

a rodičia ešte len z postele vstávajú. 

V obchodoch kapra vyberáme 

a potom ho vo vani naháňame. 

Vianočný stromček krásne svieti 

a dom napĺňajú vianočné koledy a deti. 

Všetci sa na Silvester tešíme 

a šťastný nový rok vám všetkým prajeme. 

A. Kováčová a A. Hadbavníková, 7.B 

Lucia Tomondyová, 5.C 

Ján Krupa, 5.C 

-vb- 
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO 
 

 

Všetci sa tešíme na  _ _ _ _ _ _ _  (Tajnička 1)  

a  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Tajnička 2). 

Tajnička 1 

Meniny oslavuje 31.12.          

Ţiaria na vianočnom stromčeku          

Meniny má 22.12.          

Čas, kedy spíme          

Zdobíme ho na Vianoce          

Zelenina, ktorá nás rozplače          

Obdobie pred Vianocami          

 

Tajnička 2 

          Kúpeš a sprchuješ sa v nej 

          Naberáš nimi seno 

          Voda po anglicky 

          Čas, kedy spíš 

          Je to v kaţdej triede 

          Kvetináč 

          Chodíš na nich 

          Hlavolam 

           

          Vták, ktorý hovorí 

          Náš časopis 

          Dopravný prostriedok 

          Zviera s dlhými ušami 

          Bývame v ňom 

          Dýchaš tým 

          Šiješ ňou 

          Norway 

          Sneţný muţ aj typ auta značky Škoda 
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Pod stromčekom nám urobí radosť  _ _ _ _ _ _. 

Meniny má 30.12.       

Má to štyri kolesá       

Pláva vo vode       

Posilňujem ňou       

Meniny má 31.1.       

Zavárame to       

 

 

Na Vianoce spievame _ _ _ _ _ _. 

        Okraj chleba 

        Televízna cena roka (na Slovensku) 

        Ruka medveďa 

        Prístroj na dorozumievanie 

        Má meniny 30.12. 

        Vybrané slovo po „P“ 

 

 

Redaktori majú najradšej  _ _ _ _ _ _. 

1.                

     2.           

     3.           

     4.           

    5.            

    6.            

1. Akú elektroniku majú najradšej deti? 

2. Je to studené a líţeme to v lete. 

3. Na ovládanie počítača slúţia myš a ... 

4. Ako sa volá rýchly vlak? 

5. Čo podopiera v jedálni strop? 

6. Podobá sa na potkana. 
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KOMIKS 

 

 

-hf- 
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