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Lovec perál
Tento skutočný príbeh, ktorý nikdy
nestráca svoju pútavosť, sa stal jednému
misionárovi v ďalekej Indii pred 150 rokmi.
Misionár sa pokúšal priblíţiť evanjelium
domorodcom ţijúcim na pobreţí, neďaleko
mesta Madras. Boli to jednoduchí „lovci
perál“. V mieste výskytu perlorodiek sa
potápali hlboko pod morskú hladinu. Ničili
si zdravie (títo domorodci nemali ţiadnu
potápačskú

výstroj,

ponárali

sa

so

Jazyková úprava: Mgr. Boţena Ferková

zastaveným dychom do morských hĺbok,

Grafická úprava:
Mgr. Renáta Demjanovičová

kde

Pedagogickí spolupracovníci:
Mgr. Ľuboslava Bedriová
Eva Rychnavská

ţivot, len aby našli – zväčša márne, tú

Foto: archív školy

k istému „predčasnému starcovi“ (predčasný

Cena jedného výtlačku: 0,70 €

preto, lebo mu zomrel jediný milovaný syn

Náklad: 200 ks (marec 2010)

a tento človek nemal prečo ţiť). Venoval sa

Periodicita: 4 čísla za školský rok
Ratolesť

nedokysličovanie

organizmu

spôsobovalo odumieranie buniek) a riskovali
šťastnú perlu pre svoju chudobnú obţivu.
Misionár mal zvlášť hlboký vzťah

mu

trpezlivo,

s pochopením.

ale

nestretával

„Nechajte

si

sa
svoje
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rozprávkové

rozprávanie

o nejakom

ţiadne

peniaze

nemohol

predať!

Veď

láskyplnom Boţom záujme a o jeho milosti

nemôţe byť ničím na svete zaplatená! ... Len

hriešnemu človeku v obeti vášho Jeţiša

z najväčšej lásky darovaná! Len ty, môj

Krista! Ja verím v prevteľovanie – musím ísť

priateľu,

cestou utrpenia - karmy, dokiaľ sa od

a opustenosti tým, ktorý si ma mal skutočne

svojich vín úplne neočistím.“

nezištne rád! Preto si ju musíš odo mňa

Jedného dňa našiel misionár „lovcu

zostávaš

v mojej

osamelosti

vziať!“

perál“ v slávnostnej nálade a v bielom

Misionár na to povedal: „Teraz iste

rúchu... Misionár sa zaradoval, ţe jeho

pochopíš, ţe tou najvzácnejšou perlou Božej

priateľ konečne prijal evanjelium. Ten mu

lásky je jeho milovaný Syn Ježiš Kristus –

však povedal: „Ale kdeţe, som tu naposledy.

i pre teba! Preto nemôţeš jeho dielo lásky

Rád by som sa s tebou rozlúčil a vydal sa na

nikdy ničím zaplatiť ani si ju zaslúţiť cenou

cestu

svojich obetí. Práve naopak, môţe byť len

svojho

sebazdokonaľovania

a vyslobodenia zo svojho údelu utrpenia.

darovaná z nesmiernej lásky k tebe!“

Priateľu, nermúť sa z nášho lúčenia – ale

S plačom padol lovec perál na kolená a

prijmi odo mňa na pamiatku tento môj dar!“

prijal Krista do svojho ţivota. A namiesto

Pritom podal zarmútenému misionárovi čosi

cesty

zabaleného v kúsku pokrčeného papiera....

rozdávať perly evanjelia spoločne so svojím

Aké však bolo jeho prekvapenie, keď uvidel

priateľom

obsah daru – jedinečnú perlu svojou

misionárom v Indii ...

do

Benares
–

a

potom

stal

sa

neprestával
domorodým

veľkosťou a cenou! „Nie, nemôţem od teba
prijať tak nesmierne cenný dar, veď si ho

Tento

príbeh

nepotrebuje

ďalšie

predsa nezaslúţim ani za veľké peniaze!“,

„komentáre“, len náš čas a ochotu sa

povedal

misionár,

zamyslieť, čo skutočne povaţujem za svoju

zmätený neobvyklou neústupnosťou svojho

najdrahšiu perlu v ţivote – a akú hodnotu

priateľa. To však nebolo všetko! „Nechaj si

pre mňa má Vzkriesený Kristus.

celkom

bezbranný

svoje peniaze, veď nemáš vôbec potuchy,
akú ohromnú cenu má táto perla – zvlášť pre

Poţehnanú

Veľkú

noc

všetkým

mňa samotného!“, oboril sa náhle Ind vo

čitateľom Ratolesti, radosť a pokoj zo

svojom nepochopiteľnom rozhorčení na

Zmŕtvychvstalého Pána a veľa šťastia pri

misionára. „Mal som jediného syna, ktorý

love perál.

bol mojím verným pomocníkom. Keď sa raz
vynoril na hladinu uţ mŕtvy, mal vo svojej

kaplán

zovretej ruke práve túto perlu! Uvedomuješ
si vôbec, akú cenu má pre mňa táto perla,
ktorá

stála

ţivot

môjho

jediného

–

najdrahšieho syna? ... Tu by som predsa za
3
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TÉMA
Veľkonočné symboly
baránok
Symbol baránka sa nachádza uţ v predkresťanských
tradíciách. V ţidovskej tradícii sa pouţíval ako obetné zviera za
hriechy. Zároveň Ţidia na sviatok Paschy jedia baránka ako
pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je
baránok jedným zo symbolov Jeţiša Krista, lebo obrazne podľa
kresťanskej viery On je baránok obetovaný za spásu sveta.

kríţ
Kríţ je dnes najdôleţitejším z kresťanských symbolov, pretoţe
Kristus bol odsúdený na smrť ukriţovaním. Tento trest patril k
trestom veľmi krutým a poniţujúcim.

oheň
Veľkonočná bohosluţba sa začína zapálením veľkonočného
ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Jeţiša Krista nad temnotou a
smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.

sviečka
Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie ţivota.
Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista – tento symbol pochádza
zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná
tieţ paškál) od ohňa. Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej
bohosluţby ponára do vody na krst, je ozdobená znamením kríţa a symbolmi Α
a Ω, t. j. začiatku a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom
zapaľuje počas celého veľkonočného obdobia aţ do Turíc a pri kaţdom krste –
aby sa naznačilo, ţe krst patrí k Veľkej noci. Táto sviečka sa tieţ zapaľuje pri
kresťanskom pohrebe na znamenie toho, ţe zosnulý, rovnako ako Kristus,
prešiel bránou smrti; a Cirkev sa za neho modlí, aby vstal k novému ţivotu s Bohom.
Ratolesť
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vajíčko
Pretoţe vajíčko obsahuje zárodok ţivota, bolo v mnohých
kultúrach symbolom plodnosti, ţivota a vzkriesenia. V
súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto
vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj
skutočnosť, ţe vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období. V
kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z
ktorého vstal Kristus ako symbol nesmrteľnosti.

zajačik
Aj keď mnoho nenáboţenských tradícií má svoje
korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné
symboly môţeme vystopovať aţ do predkresťanskej
doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v
pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.

korbáč
Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol
Veľkej noci má tieţ pôvod v starých pohanských zvykoch.
spracovala: p. uč. R. Demjanovičová, zdroj: internet

Michal Sedláček, 8.B
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ROK KŇAZOV
Kňazi, ktorí v školskom roku 2009/2010
učia v našej škole katolícke náboţenstvo
Milí naši čitatelia!
Je Rok kňazov a u nás v škole máme niekoľkých kňazov,
ktorí učia katolícke náboţenstvo, spovedajú, vedú rozhovory so
ţiakmi, učiteľmi aj s rodičmi. Školský kaplán je nám k dispozícii
štyri dni v týţdni.
My, redaktori, sme sa rozhodli, ţe vám ich troška
predstavíme. Tak toto sú oni:

školský kaplán Marcel Puškáš

Peter Varga SDB
direktor Komunity saleziánov v Košiciach

Vysvätený za kňaza 15. júna 2002

Vysvätený za kňaza 15. júna 2002

V šk. roku 2009/2010 učí:

V šk. roku 2009/2010 učí:
9.A – chlapci

5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 7.C, 8.A – chlapci

Záľuby:
čítanie, turistika, plávanie, lyţovanie

Záľuby:
čítanie, počítače, šport všeobecne

kaplán Marek Roják
Vysvätený za kňaza 15. júna 2002
V šk. roku 2009/2010 učí:
7.A, 7.B, 8.B, 8.C – chlapci
Záľuby:
turistika, spanie, puzzle, čítanie
kníh, dobrý film, lyţovanie a iné

Ratolesť
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Peter Grzechynka SDB

kaplán Radoslav Gejguš

Vysvätený za kňaza 10. júna 2007

Vysvätený za kňaza 15. júna 2002

V šk. roku 2009/2010 učí:
9.B – chlapci

V šk. roku 2009/2010 učí:
3.A, 3.B, 3.C, 6.B – chlapci

Záľuby:
cyklistika, turistika, čítanie kníh

Záľuby:
„Mám rád ţivot a dobré veci.“

kaplán Pavol Koţuško
Vysvätený za kňaza 23. júna 2007
V šk. roku 2009/2010 učí:
2.A, 2.B, 4.A, 4.B – chlapci
Záľuby:
futbal, dobrý film, bowling,
stolný tenis, príroda, čítanie

Vyprosujme našim duchovným otcom veľa zdravia, Boţieho poţehnania a myslíme na
nich v kaţdodenných modlitbách.

Modlitba za kňazov v Roku kňazov:
Skrátená modlitba k Roku kňazov (pre vnútornú potrebu školy)
Pane Jeţišu, pomôţ nám, aby sme v spoločnosti Jána Márie Vianneyho a vedení jeho
príkladom dobre preţili tento Rok kňazov.
Aby sme sa tešili z adorácie, chápali Boţie slovo, s dôverou prosili Tvoju Najsvätejšiu
Matku a neúnavne bojovali proti zlu.
Daj, aby sa v našich spoločenstvách, podobne ako kedysi v Arse, diali zázraky milosti.
Daj, aby láska našich pastierov ţivila a zapaľovala lásku všetkých veriacich
No predovšetkým nám daj zapálené a pravdivé srdce, aké mal tvoj kňaz Ján Mária
Vianney. Amen.
Sebastián A., 9.B
7
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MISIE
Kresťania v Indii uprostred prenasledovania
V Indii, v juţnej provincii, býva v štáte Orissa 40 milónov obyvateľov. Jeho súčasťou je
kmeňový revír Kondhomal, do ktorého prišli na začiatku 20. storočia kresťanskí misionári. Od
ich príchodu uţ prešlo niekoľko desiatok rokov, počas ktorých vzrástol počet kresťanov na
120 000. Po období pokoja však prišiel čas ťaţkých skúšok, kedy sa katolícka cirkev stala
obeťou hrozného prenasledovania zo strany fanatických hinduistických skupín domorodého
obyvateľstva. Mnohí kresťania prišli o ţivot.
Svedkami týchto udalostí boli aj sestry vincentky, ktoré pôsobia v Raikia v strednej časti
Kondhomal, kde zaisťujú viaceré sluţby: zdravotnícke centrum, strednú školu pre asi 800
dievčat, školu pre deti z dediny, škôlku pre 35 detí, ktorým zomrela matka, internát pre 180
študentiek, lekársku a pastoračnú pomoc rodinám z okolitých dedín. Opísali ich takto:
„23. augusta 2008 bol jeden muţ v mieste svojho bydliska smrteľne zranený. Na druhý deň
bolo napadnuté a zničené pastoračné centrum a ďalšie budovy sociálnej sluţby v Konchamendi.
Potom útočníci začali vykrádať a vypaľovať obchodíky, ktoré patrili kresťanom. Zaútočili aj na
kňazov. Dozvedeli sme sa, ţe prenasledovatelia prisahali, ţe odstránia kresťanov z oblasti
Kondhomal a zničia kresťanské dediny a ich kostoly. Mnohí kresťania utiekli do hôr. My sme
s našimi predstavenými usúdili, ţe s deťmi
a batoľatami nie je moţné utiecť. Za
polhodinu

sme

sa

premiestnili

priestorov

školy.

Po

prijatí

do

Sviatosti

oltárnej sme zhasli svetlá a zostali v tme.
Počuli sme viaceré výbuchy bômb a krátko
na to násilná skupina zasiahla Raikiu.
Počuli sme autá, ako prechádzajú ulicami
so zvláštnym klaksónom. Keď vtrhli do
domov patriacich kresťanom, všetky cenné
predmety naloţili do autobusu, domy zničili
a podpálili. Toto ničenie prebiehalo vo
viacerých štvrtiach mesta. Jedno auto
prešlo popred náš dom, potom sa vrátilo
a zastavilo pred našou bránou. Jasne som
Ratolesť
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počula vodcu povedať: „Poďme!“ Druhý mu odpovedal: „Nechajte ich!“ Potom odišli. Noc sme
strávili v modlitbe. Keď nastal deň, pocítili sme veľkú úľavu. Študentky nášho internátu sa
dozvedeli, ţe ich domy boli zničené a ľudia pozabíjaní.
O niekoľko dní začala v zasiahnutých oblastiach zaisťovať pokoj a bezpečnosť ľudí
poriadková armáda. Priniesla im potraviny. Ľudí bez strechy nad hlavou bolo veľmi veľa, preto
nás vláda poţiadala, aby sme pre nich uvoľnili náš dvor a školské budovy. Vraţdy kresťanov
však pokračovali. Stretli sme päť vdov kresťanov, ktorí boli zabití, niektorí pred očami vlastných
ţien a detí. Kresťanom sa vyhráţali, ţe ak chcú zostať vo svojich dedinách, musia sa stať
hinduistami.
Počas prenasledovania bolo viac ako 18 000 ľudí zranených, viac ako 4 000 domov
spálených a asi 150 kostolov zničených. Ľudia trpia ešte aj dnes. Mnohí opustili svoje domovy
a odišli do iných oblastí krajiny. Mnohí kresťania musia ţiť v táboroch vedľa dedín pod
ochranou polície a čakajú, kedy im dovolia vrátiť sa domov. Niektorí sa stali hinduistami,
ostatní zostali verní Kristovi napriek prenasledovaniu.
V našej jednoduchej viere sme poloţili zázračné medaily na rôzne miesta budov. Vidíme, ţe
Panna Mária, jediná Matka našej Spoločnosti, a Jeţiš vo svojom milosrdenstve nás ochránili.“
s. Zuzana

SVÄTÉ PÍSMO A JA
„Ak neuvidím..., neuverím.“
(len na priblíţenie, odkiaľ je ten text: Jn 20, 2425: Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus,
nebol s nimi, keď prišiel Jeţiš. Ostatní učeníci mu
hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak
neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevloţím
svoj prst do rán po klincoch a nevloţím svoju ruku do
jeho boku, neuverím.“)
Tento výrok v sebe skrýva čosi, čo – ako sa zdá –
bojovalo proti sebe. Veda a viera. Ak neuvidím (veda), neuverím (viera). Keď sa však pozrieme
na výrok pápeţa Jána Pavla II. z encykliky FIDES ET RATIO (VIERA A ROZUM), uvidíme
tento „problém“, túto zdanlivú „vojnu“ úplne ináč. Tu je ten výrok: „Viera a rozum sú ako dve
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krídla, na ktorých ľudský duch stúpa ku kontemplácii pravdy.“ Scott Hann v knihe Prečo
veriť, píše: „Viera a rozum sú navzájom sa dopĺňajúce schopnosti, ktoré pouţívame

pri

premýšľaní o viere. Keď sa akékoľvek okrídlené stvorenie (alebo mechanizmus) usiluje lietať
len s jedným krídlom, spadne na zem. Podobne – keď sa my, ľudia, usilujeme lietať len s jednou
schopnosťou, zrútime sa.“
A pokračuje: „Boh nám stvoril oči, aby sme videli.“ A ja sa pýtam: Dal nám IBA OČI?
Tu sú názory niektorých ţiakov, keď dostali úlohu: Napíš pár viet na tému: „Ak
neuvidím..., neuverím.“
Keby som bola na jeho mieste, rovnako by som sa zachovala. My, ľudia, často musíme veci
vidieť, aby sme tomu uverili. Človek veľa ráz neverí tomu, čo sa stalo, čo práve preţíva, čo sa
s ním deje a často sa zabúda zamyslieť nad sebou. A neraz problémom ľudí je, ţe sa nad ţivotom
nezamýšľajú. Vţdy idú dopredu. Mali by sa zamýšľať nad minulosťou – čo sme preţili, s kým to
bolo a nehľadeli iba do budúcna; nie vţdy byť na počítači, ale sa porozprávať s ľuďmi tak
obyčajne (ako Tomáš s Jeţišom) z očí do očí.
Natália Ivanová, 8.A

Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.
Tomáš uveril, aţ keď uvidel. No my sme Jeţiša nikdy nevideli na vlastné oči a uverili sme,
ţe vstal z mŕtvych. Mať tak takú moţnosť ako Tomáš a dotknúť sa Jeţišových rán, uverili by aj tí
ľudia, ktorí v Jeţiša neveria. My však takúto moţnosť nemáme, hoci by sme chceli a to je veľká
škoda, pretoţe by veľmi veľa ľudí mohlo uveriť v Jeţiša.
A. H., 9.B

Zrak je jedným zo zmyslov, a preto je samozrejmé a ľudské vyuţívať ho. V dnešnej dobe sa
však ľudia chcú vyvíjať predovšetkým telesne a duševne, ale len málokto duchovne. Táto časť
človeka je špecifická tým, ţe keď si ju nevšímame, tak ju ani necítime a myslíme si, ţe nám vôbec
nechýba. A pritom nám spásu zaručí len to, ak otvoríme svojho ducha pre Jeţiša.
R. B., 9.B

Ţeláme si stále,
aby vo všetkých všetko bolo dokonalé;
ale či sme tie cnosti vzorne rozvité
objavili aj v ľuďoch, ktorých ľúbime...
U sladkých bytostí uţ hriechov zrazu niet,
nevidíme ich a či ich chceme nevidieť?
Zuzana Hurová, 9.B
(ukázala pri komentovaní básnické črevo)
spracoval kaplán Marcel
Ratolesť
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AKTUALITY
Pytagoriáda
V dňoch 15. a 16.decembra 2009 sa konalo školské kolo
31. ročníka matematickej súťaţe Pytagoriáda pre ţiakov 3. aţ
8. ročníka základných škôl. Cieľom je v čo najkratšom čase
(max.60 min) vyriešiť čo najviac z pätnástich úloh. Ak
súťaţiaci vyriešili aspoň 10 úloh správne, získali za kaţdé
ušetrené minúty bod. A ako to dopadlo?
3. ročník: J. Hořák (3.B), T. Smoleň (3.B), M. Snopko(3.B)
4. ročník: L. Guba (4.C), P. Sklenka (4.C), J. Fabián (4.B)
5.ročník: A. Baldovská (5.C), D. Švecová (5.C), B. Micheľová (5.C)
Títo všetci postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13.apríla 2010 v CVČ Domino
na Popradskej ul. v Košiciach, a tak im drţme palce, aby obstáli čo najlepšie .
p. uč. A. Krajkovičová

Hurá, ide sa na ľad!
S takýmto
januára

vybrali

pokrikom
piataci,

sa

13.

deviataci

a redaktori, spolu s pánom kaplánom
Marcelom Puškášom a p. uč. Ferkovou,
na Dopravné ihrisko, kde sa vo veľkom
uţ niekoľko týţdňov korčuľovalo.
Zo
náladou

školy

odchádzali

a korčuľami

s dobrou
v rukách.

Dvojhodinový pobyt na ľadovej ploche a na čerstvom vzduchu im určite prospel. Domov sa
vrátili s úsmevom na tvári a s nádejou, ţe to nebolo posledné korčuľovanie v tejto sezóne.
Záţitky na druhý deň v škole nemali konca-kraja. Inšpirovali aj ostatných ţiakov, aj ich
triednych učiteľov. Postupne si na ľadovom zrkadle zakorčuľovala celá škola.
Ak chcete vidieť priam majstrovské zostavy na ľade, prezrite si Fotogalériu na školskej
stránke. Komentáre radšej necháme na vás.
športovci – korčuliari
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Zápis prváčikov
V piatok 15. januára a sobotu 16. januára nás
svojou návštevou potešili budúci prváci s rodičmi,
súrodencami, niektorí aj so starými rodičmi.
Škola ich privítala veľmi milo. Čakali na nich
láskavé pani učiteľky, priam rozprávkové triedy,
zábavné hračky i milé darčeky.
Veríme, ţe na pôde našej školy preţijú príjemný ţiacky čas a spolu s rodičmi vytvoríme
dobré spoločenstvo priateľov školy.
Milí rodičia, ďakujeme vám za prejavenú dôveru a podporu spoločného úsilia!
p. uč. H. Pustaiová

Šaliansky Maťko
Centrum voľného času Domino privítalo 15. januára
recitátorov, ktorí postúpili zo školského kola do okresného
v prednese povesti – Šaliansky Maťko. Našu školu
reprezentovali dvaja ţiaci. Sprevádzala ich asistentka
učiteľa, pani Lýdia Tothová. Do školy sa obidvaja vrátili
s diplomom a pekným umiestnením.
T. Strapcová, 3.A – 2. miesto
S. Švec, 6.B – 3. miesto
Víťazom srdečne blahoţeláme!
Kika, 6.B

6.B na snehu
V sobotu ráno – 23. januára sa jedenásti ţiaci z našej triedy
spolu s pani učiteľkou Bačinskou, našou triednou, a niekoľkými
rodičmi, stretli za školou. Išli sme na vopred dohodnú triednu akciu.
Bola to lyţovačka a sánkovačka na Jahodnej. Poniektorí stáli prvýkrát
na lyţiach. Tí, ktorí sa nevedia lyţovať, vzali kĺzak a spúšťali sa zo svahu. Počasie bolo výborné
a vládla super nálada. Dobre sme sa zabavili, spokojní a unavení sme odchádzali domov.
Anka, 6.B

Ratolesť
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Matematická olympiáda
Dňa 27. januára sa uskutočnilo okresné kolo matematickej
olympiády v kategórii Z5 a Z9 (piataci a deviataci).V kategórii Z5
bolo prítomných 40 účastníkov, z nich 21 ţiakov riešilo 3 súťaţné
úlohy úspešne. Medzi nimi boli aj naši ţiaci Dominik Stuchlý
(5.C), Beáta Micheľová (5.C) a Ivana Bradová (5.A).
V kategórii Z9 sa v okresnom kole riešili 4 úlohy a z devätnástich zúčastnených dosiahlo
11 ţiakov nadpolovičný počet bodov, čo znamená úspešnosť. Nás zastupovala Zuzka Tomková
(9.A), ktorej medailová priečka unikla len „o vlások“. Tu je prehľadová tabuľka s dosiahnutými
výsledkami:
Kategória

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Z5
Z5

Dominik Stuchlý
Beáta Micheľová

5.C
5.C

4. miesto
6. miesto

Z5

Ivana Bradová

5.A

6. miesto

Z9

Zuzana Tomková

9.A

4. miesto

Úspešným riešiteľom MO blahoţeláme a prajeme veľa radosti a potešenia pri riešení
ďalších matematických úloh.
p. uč. A. Paraličová

Deň sukní a košieľ
Uţ niekoľko rokov býva dobrým
zvykom, ţe sa naša škola zapája do
projektu

DEŇ

SUKNÍ

A KOŠIEĽ.

V tomto školskom roku sme vybrali deň,
kedy sa odovzdávali vysvedčenia, čiţe
29. január. Po vysvedčenie, výsledok
našej polročnej práce, sme prišli všetci
pekne vyobliekaní. Dievčatá v sukniach
a chlapci v košeliach. Páni kapláni –
Marcel,

Marek

a Pavol

prišli

v reverendách. Bolo to veľmi milé prekvapenie pre celé spoločenstvo školy. Dievčatá a pani
učiteľky sa nedali odradiť ani nepriaznivým počasím.
13
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Najlepšie triedne kolektívy boli odmenené sladkou odmenou. A ktoré triedy prišli komplet
v plnej paráde?
Na I. stupni to boli: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 3.C, 4.B a na II. stupni: 5.C, 6.B a 8.A.
Srdečne blahoţeláme a ďakujeme za zapojenie sa do projektu!
-mš-

Verím, ţe nasledovať Ho
je fajn...
Deň

3.

február

nebol

len

obyčajným dňom. Po druhej vyučovacej
hodine sme celý druhý stupeň šli do
telocvične našej školy, kde sa konalo
polročné

vyhodnotenie

s názvom,

„Verím, ţe nasledovať Ho je fajn.“ Na
začiatku nám dievčatá zo saleziánskeho
stretka predviedli zaujímavý tanec. Potom sme sa všetci utíšili a Janko so Sendy nám prečítali
zopár vybraných prác, ktoré písali ţiaci našej školy o ľuďoch, o ktorých si mysleli, ţe
nasledovať ich je fajn. Všetky príbehy boli niečím zaujímavé a výnimočné. Celé vyhodnotenie
sa nieslo v pokojnom duchu a všetci sme odišli perfektne naladení.
-rs-

„... a Slovo bolo u Boha...“
Celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy „...
a Slovo bolo u Boha...“ sa uskutočnilo 6. februára
v Ruţomberku. S víťazkami krajského kola – Radkou
Soľárovou zo 7. A a Terezkou Šudákovou z 5. B tam
cestovala p. uč. Kravecová.
V silnej konkurencii sme sa nedali zahanbiť. Naše
recitátorky predviedli vynikajúce výkony a do Košíc si
Terezka doniesla 1. miesto.
Víťazke srdečne blahoţeláme a ţeláme jej veľa
úspechov aj na ďalších recitačných súťaţiach.
-vsRatolesť
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Triedna akcia 7.C
Dňa 6. februára mala naša trieda VII.C triednu
akciu. Najprv sme sa boli korčuľovať a potom sme
boli v čokoládovni. Večer sme išli na Podhradovú,
kde sú internáty Veterinárnej univerzity. Na prízemí
je AQUATERRA club. Tam chovajú ryby, hady a iné
exotické plazy. Najprv sme sa boli pozrieť na
potkany, zajace, chrústy. Tie chovajú ako potravu pre
iné ţivočíchy. Potom sme išli k hadom a rybám. Pani
učiteľka Blanárová si jedného hada dala okolo krku.
Ďalej sme drţali asi 1-2 metrového veľhada kráľovského. Videli sme, ako had chytil a zjedol
potkana. Celý tento deň bol veľmi zaujímavý a dúfame, ţe opäť budeme čoskoro preţívať pekné
spoločné chvíle.
M. Tothová, 7.C

Hviezdoslavov Kubín
Sviatočný deň slova zaţila naša škola 10.
februára. V túto februárovú stredu sa na I. aj na II.
stupni uskutočnilo školské kolo v prednese –
Hviezdoslavov Kubín. Súťaţiacich, divákov aj
porotu privítala p. uč. Cubjaková, slávnostnú
atmosféru umocnila Terezka Šofranková hrou na
husliach.
Bolo sa na čo pozerať a veľmi zaujímavé boli
aj texty, ktoré recitátori prednášali. Porota to nemala
ľahké. Keďţe víťazom v kaţdej kategórii mohol byť
len jeden, do okresného kola postúpili 8 súťaţiaci, ktorí nás reprezentovali 19. marca v CVČ
Domino.
A tam dosiahli takéto umiestnenia:
R. Soľárová (7.A) – 2. miesto
L. Jakubíková (5.B) – 3. miesto
Z. Hurová (9.B), A. Adamová (8.C), T. Strapcová (3.A) – Čestné uznanie
-tk15
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Geografická olympiáda
Okresné kolo geografickej olympiády sa v tomto
školskom roku uskutočnilo 10. februára v CVČ Domino.
Našu školu reprezentovali štyria ţiaci v dvoch kategóriách.
V kategórii G ţiaci 7. ročníka:
M. Tothová – 1- miesto s počtom bodov 80
M. Šudáková – 9. miesto s počtom bodov 61
V kategórii E ţiaci 9. ročníka:
J. Šudák – 1. miesto s počtom bodov 81
J. Nemec – 5. miesto s počtom bodov 77
Víťazom srdečne blahoţeláme!
p. uč. Bačinská

Fašiangová veselica
11. február popoludní sa niesol
v znamení

ľudovej

nôty.

Druhý

stupeň mal fašiangovú veselicu. Ţiaci
a pani učiteľky a pán učiteľ Kičura
prišli v rôznych krojoch. Zábava

začala učením sa ľudových tancov a pokračovala
rôznymi súťaţami, tombolou, tancom. Najlepšia
zábava začala belgickým tancom a pokračovala
súčasnými hitmi, ako je Pitbull, Inna, Tina
a Rytmus. Nechýbal ani laser.
Ďakujeme vedeniu školy, ţe nám umoţnili
stráviť úţasný čas plný zábavy v telocvični a DJovi, ktorý púšťal skvelú hudbu.
P. Pirošková a M. Blišťanová, 8.B

Ratolesť
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Novinárska abeceda
Katolícke noviny minulý rok
oslávili 160. výročie od svojho
zaloţenia.

Pri

tejto

príleţitosti

pripravili interaktívnu výstavu a tá
24. februára zavítala aj do našej
školy. Ţiaci, učitelia aj rodičia riešili
úlohy, ktoré sa týkali práce novinára
a zaujímavosti

o Katolíckych

novinách. Za svoje správne odpovede
môţu získať tričko.
Výstavu

slávnostne

otvoril

šéfredaktor novín Ivan Šulík. Všetkým sa prihovoril vo svätej omši a so ţiakmi strávil príjemné
predpoludnie na besede. Odpovedal na ich zvedavé otázky.
Výstava zostala v našej škole do 10. marca. Od nás sme ju previezli do ďalšej cirkevnej
školy v Trenčíne.
Ďakujeme za noviny, ktoré sú novinami moderného kresťana.
-mš-

Slovensko, do toho!
Aj takýto výkrik bolo počuť vo
štvrtok 25. februára z našej školy.
Ozýval sa najmä po góloch, ktoré
naši

hokejisti

dali

nórskemu

súperovi. Hoci sme boli v škole, na
začiatku 1. vyučovacej hodiny sme
sa aj cez školský rozhlas presunuli na
olympijský štadión. V triedach, ktoré
sú vybavené technikou, to vyzeralo
ako v kine. Triedy na chodbách sa spojili do veľkého športového klubu.
Sledovanie hokeja bolo super spestrením celého dňa v škole. A super bolo aj to, ţe sme
zvíťazili!
fanúšikovia
17
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Testovanie 9 – 2010
V stredu 10. marca prebehlo celoslovenské testovanie
deviatakov

z predmetov

slovenský

jazyk

a literatúra

a matematika.
Aj 53 deviatakov našej školy sa od septembra intenzívne pripravovali na prvú ţivotnú
skúšku. Po matematike sa začítali do testových úloh z materinského jazyka. Výsledky ich
deväťročného štúdia im môţu pomôcť pri prijímaní na stredné školy.
V ďalších týţdňoch ich čaká príprava na talentové skúšky (marec, apríl) a prijímacie
pohovory (máj).
Prosíme Ťa, Pane, o dary pokoja, trpezlivosti a múdrosti pri príprave na ţivotné udalosti
pre všetkých deviatakov.
p. uč. H. Pustaiová

Bdenie s Kristom
Bdenie s Kristom sme v tomto
školskom roku naplánovali z piatka
12. marca na sobotu 13. marca.
Zapojili sa doň ţiaci 6.B, 8.A, 8.C,
9.A a 9.B so svojimi triednymi pani
učiteľkami (Bačinskou, Buntovou,
Cubjakovou,

Pustaiovou

a Ferkovou). Duchovnú časť mal na
starosti pán kaplán Marcel Puškáš
a o športové disciplíny sa staral pán učiteľ Kičura.
Spoločný večerný program začal v kaplnke, kde sme sa spoločne pomodlili Korunku
k Boţiemu Milosrdenstvu. Po Korunke bola kríţová cesta. Na rôznych miestach v škole boli
rozmiestnené zastavenia, ku ktorým sme prichádzali. Niektorí niesli fakle a kríţ. Potom
nasledovalo triedne agapé. Po agapé sme sa pripravili na adoráciu, lebo naša trieda išla ako prvá.
Ostatné triedy súťaţili vo veľkej telocvični alebo si overili vedomosti v malej telocvični, kde na
všetko dozeral pán kaplán.
Ráno bola sv. omša, po nej nasledovala modlitba sv. ruţenca. Po nej sme upratali a išli
domov. Bolo to super! Škoda, ţe takáto akcia je len raz v roku.
Zuzka S., 6.B
Ratolesť
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Sobotňajšie predpoludnie v školskej kniţnici
Marec – mesiac knihy priláka do kniţníc oveľa viac čitateľov, ako je tomu počas celého
roka. Aj naša školská kniţnica
otvorila svoje brány v sobotu 13.
marca.
Tridsaťpäť ţiakov spolu s pani
knihovníčkou

Slávkou

a pani

učiteľkou Ferkovou strávilo pekné
predpoludnie plné zábavy, súťaţí,
rozprávok.
Na otázku, ako sa im páčilo,
odpovedali:
Bolo dobre ako stále a uţ teraz sa teším na budúci rok.
Páčili sa mi najmä hry.
Robili sme krásne veci.
Teším sa, ţe som mohla prísť.
Páčila sa mi „štipcová súťaţ“, kreslenie jednou čiarou, červená a čierna.
Sú tu dobrí a milí ľudia, zaujímavé knihy.
Je mi tu veľmi dobre.
Ďakujeme za úţasný nápad stráviť sobotu v školskej kniţnici.
-mš-

Sklený motýľ
Ôsmy ročník súťaţe O skleného
motýľa sa začal v popoludňajších
hodinách 15. marca v CVČ Domino.
Osemnásť
odborná

časopisov
porota

Štrompová

hodnotila

v zloţení

–

Alena

šéfredaktorka

študentského časopisu Úlet a lektorka
mediálnej

výchovy,

Mgr.

Lucia

Lyková – pedagóg CVČ Domino
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a členovia ŢPMK.
Zaujímal ich celkový vzhľad, obsah, pestrosť článkov, texty i ilustrácie. Hlavný dôraz
kládla porota na nápaditosť, aktuálne školské udalosti a akcie, originálne grafické spracovanie,
humorné a kontaktné články časopisu.
Aj my, redaktori, spolu s pani učiteľkou Ferkovou sme nechýbali na tomto vyhodnotení.
V tomto školskom roku sme dostali pekné ocenenie. Naša Ratolesť získala Cenu odbornej
poroty.
-mk-

Záhada zmiznutej sochy
Nebýva zvykom, ţe do školy
zavíta spisovateľ. Do našej prišiel
nielen spisovateľ, ale aj nádejní
herci. 17. marca piataci a šiestaci
besedovali

v malej

telocvični

s Petrom Karpinským, ktorý píše pre
deti. Veľmi dobre poznali jeho knihu
o Ťukťukovi aj Rozprávky z múzea
záhad

a tajomstiev.

Kládli

mu

zaujímavé otázky, ktoré si vopred pripravili
s pani

knihovníčkou

aj

s pani

učiteľkami

slovenského jazyka. Dokonca mu nakreslili aj
niekoľkých Ťukťukov podľa svojich predstáv.
Tých mu nakoniec venovali ako leporelo.
Druhá

časť

besedy

mala

divadelnú

príchuť. Dvaja študenti Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity predviedli nám, ţiakom,
ale aj pani učiteľkám, divadlo s názvom
„Záhada zmiznutej sochy“.
Bolo to príjemne strávené predpoludnie
a nezabudnuteľný záţitok zo stretnutia so
spisovateľom.
Zuzka A.,6.B
Ratolesť
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Dejepisná olympiáda
História učarovala niekoľkým ţiakom z našej školy, ale do
krajského kola Dejepisnej olympiády postúpili len dvaja – M. Tothová
zo 7.C a J. Tomaštik z 9.B. Títo dvaja „historici“ spolu s pánom
učiteľom Zachariášom, ktorý ich pripravoval, reprezentovali školu ako sa patrí. 23. marca
podali perfektný výkon a nenašli premoţiteľov. Skončili na úţasnom 1. mieste.
Srdečne im blahoţeláme a Jankovi ţeláme veľa šťastia v celoslovenskom kole.
-tk-

Deň počatého dieťaťa
Ţivot sa začína počatím. V momente počatia človeka sa určuje jeho dnešný výzor.
Osobnosť človeka sa začína vyvíjať v momente počatia.
Na hodine náboţenstva sme sa rozprávali o začiatku bytia človeka a neskôr sme sa s tým
podelili aj s našimi mladšími spoluţiakmi, aby sa spolu s nami modlili za nenarodené deti a aby
pochopili, ţe ľudský ţivot začína počatím. A tak sme sa rozhodli 25. marca po skončení školy
zúčastniť na Dni počatého dieťaťa, ktorého cieľom bolo poukázať na skutočnosť, ţe aj v
Košiciach sa vykonávajú potraty.
Tichým pochodom sme sa chceli zjednotiť s tými, ktorí sa sami nemôţu brániť a modlitbou
chceme prosiť o zmenu situácie, aby hlavné mesto kultúry bolo mestom ţivota a nie mestom,
kde sa vraţdia nevinné deti.
ZŠ SV. CYRILA A METODA, KOŠICE

42. deň vývoja
Zvestovanie Pána
Deň počatého dieťaťa
25. marec

Modlitba za nenarodené deti
a ich rodičov
Večný Otče, darca ţivota, vieme, ţe v
tejto chvíli je drahocenný počatý ľudský ţivot
v nebezpečenstve strašnej smrti. Ţiaľ, teraz
nemôţeme byť prítomní na mieste zabíjania
nenarodených, aby sme vydal svedectvo
tvojej lásky k deťom, ktoré si zázračne utkal v
lonách ich matiek. Chceme tam byť duchovne
prítomní a spolu s celým nebom a tvojím
Duchom pokorne a úpenlivo prosiť, aby sa
obrátili srdcia ľudí a zastavilo sa zabíjanie
maličkých.
Mária, Matka Boţia a naša Matka,
ochraňuj všetky počaté deti a prihováraj sa za
ne, najmä za tie, ktoré sú práve teraz v
nebezpečenstve zabitia, a pros aj za nás,
duchovných orodovníkov, ktorí sa denne
modlíme a obetujeme za ich ţivoty.
Napokon prosím, aby Boh odpustil tým
matkám, ktoré dnes ukončia ţivot svojho
dieťaťa, ale ešte viac Ťa Pane prosím, aby
neurobili túto tragickú chybu.
Obetujem ti tieto modlitby, Svätý Otče,
pre zásluhy tvojho Syna Jeţiša, ktorý s tebou
a Duchom Svätým ţije a kraľuje na veky
vekov. Amen.

-mš-, -tk21
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Projekt Učíme sa pre ţivot v ïalšej etape...
V II. polroku 2009/2010 sa projekt Učíme sa pre ţivot posunul do ďalšej etapy. Vo
februári doň vstúpili všetci pedagógovia školy.
V rámci tvorby Školského vzdelávacieho programu sú mesiace február – marec 2010
určené na tvorbu učebných osnov a mesiace apríl – máj 2010 na tvorbu časovo – tematických
plánov.
Pri tvorbe uvedených dokumentov pedagógovia vyuţívajú mnohé získané odborné
a praktické skúsenosti zo vzdelávacích aktivít projektu Nová alternatíva – projektové
vyučovanie a Dajme šancu všetkým.
Pedagógovia

pracujú

v uţších

pracovných tímoch, odborné komentáre
konzultujú aj s vedením školy.
Veríme, ţe výsledkom všetkých
aktivít

bude

efektívnejšia

práca,

spolupráca pedagógov, ţiakov i rodičov
školy.
p. uč. R. Demjanovičová

Ratolesť
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PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV
Milí spoluţiaci!
A opäť sme tu so zaujímavými informáciami o ďalšom vyučujúcom z našej školy. Moţno
viete, moţno nie, ţe pán učiteľ Daniel Kičura, ktorý je triednym učiteľom 6. A, učí telesnú
výchovu, trénuje malých futbalistov, bol nominovaný na Zlatého Amosa. Medzi učiteľmi
z Košického kraja skončil na peknom ôsmom mieste. Srdečne mu blahoţeláme a vám, našim
čitateľom, prinášame s ním rozhovor.
Začneme detstvom. Ako ste ho prežili? Koľkých máte
súrodencov a ako s nimi vychádzate?
Od narodenia som vyrastal v malebnej dedinke
Budimír. Na detstvo mám veľmi pekné spomienky.
Bolo aktívne, plné výletov, šibalstiev a záţitkov. Obeta
rodičov mi dala pevné základy do ţivota. Vďačím im za
všetko. Od malička mi spoločnosť robila moja sestra
a do dnešného dňa sme si oporou. Myslím, ţe aj po
dnešnom dni .
Aké boli vaše predstavy o tom, čo budete robiť
v budúcnosti?
V detstve

som

túţil

byť

hokejistom,

olympionikom, no akosi to nevyšlo, a tak som telocvikár . V neskoršom veku ma to ťahalo
k armáde, no cesty ţivota ma zaviedli na ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
Zaujímalo by nás, na akej škole ste študovali,
keďže ste telocvikár?
Základnú

školu

som

„oddrel“

v Budimíre, SPŠ – dopravnú v Košiciach a po
základnej

vojenskej

sluţbe

som

vyštudoval

Fakultu športu na Prešovskej univerzite. Na túto
školu mám príjemné spomienky, dala mi kopec
informácií,

ktoré

zúţitkuvávam

vo

svojom

zamestnaní, resp. poslaní.
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Žiakov našej školy určite zaujíma,
aké športy vás zaujímajú, aké sú
vaše záľuby, či sa okrem futbalu
a florbalu venujete aj iným športom.
Čo

sa

týka

mojich

záľub

a voľného času ... no, kde by som
začal? Mám viacero záľub, ale
prevláda šport – všeobecne podľa
ročného obdobia. Okrem aktívneho
hrania futbalu sa venujem aj ju-jitsu
– bojové umenie (boj zblízka) a trénujem „futbalové nádeje“. Medzi moje koníčky patrí aj
štúdium odbornej a autobiografickej literatúry.
Spomínate literatúru. Je marec, mesiac knihy. Ktorá je vaša najobľúbenejšia kniha?
Biblia, Starec a more, 15 let v legii.
Ako ste sa dostali na našu školu?
Bolo to náhodou alebo ste to
plánovali?
Fúú! To bola veľmi zaujímavá
situácia. Plánovať som to neplánoval.
To bol skôr osud, Boţia ruka. 
V septembri som mal nastúpiť na
športové gymnázium a na túto školu
som prišiel len rezervovať telocvičňu
na tréning pre deti. Na chodbe pred
zborovňou ma „odchytila“ pani zástupkyňa a opýtala sa ma, či nie som telocvikár, keďţe im
práve jeden na „sklade“ chýbal . Bolo to zaujímavé stretnutie, po ktorom som si zobral čas na
rozmyslenie do ďalšieho dňa. No uţ po troch hodinách som pani riaditeľke potvrdil svoju
nomináciu a prestúpil som . A neľutujem.
Ako by ste zhodnotili našu školu, čo vás najviac oslovilo, čo sa vám páči?
Čo sa mi páči a oslovilo ma? V prvom rade príjemná atmosféra a ľudskosť. To, čo som
poznal zo svojho športového ţivota, súdrţnosť a spoločná tímová cesta k cieľu, to som našiel aj
v tomto kolektíve. K srdcu mi prirástli aj naši šikovní ţiaci. Som rád, ţe vyučujem telesnú
Ratolesť
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výchovu a takto prostredníctvom športu bliţšie spoznávam ich charakter, temperament,
schopnosti a vlastnosti. Naozaj, pestrá vzorka detí. Postrehol som, ţe na našej škole sa vţdy
niečo deje, veľa akcií a povinností . V neposlednom rade duchovný komfort, o ktorý sa starajú
naši „bratia“ kapláni . Ak to zhrniem, teším sa, ţe som tu a verím, ţe moje pôsobenie bude len
gradovať . He-he!
Aj keď nie ste na našej škole dlho, určite ste zažili nejakú vtipnú príhodu z výletov,
z vyučovacích hodín. Ktorá bola taká najlepšia? Môžete povedať aj viac.
No ťaţko vyzdvihnúť nejakú vtipnú príhodu z vyučovacích hodín alebo výletov. Kaţdý
deň je niečím špecifický. Ale zatiaľ naj ... zábavu a kopec srandy sme zaţili na lyţiarskom
kurze. Hlavne animačné večery – nápady niektorých detí nás častokrát privádzali do popuku .
Aké máte plány do budúcnosti? Nechystáte sa založiť si rodinu?
Ďalšia ťaţká otázka. Moje plány do budúcnosti? Postupne zástupca, riaditeľ, minister
a neskôr prezident. Ale nie . Ťaţko si plánovať budúcnosť. Ja som skôr realista, a tak riešim
momentálnu situáciu a blízku budúcnosť. Som spokojný, venujem sa tomu, čo ma baví, spájam
príjemné s uţitočným. V budúcnosti by som si chcel zaloţiť rodinu. Je to dar a rodina pre mňa
veľa znamená.
Ktorá je vaša vysnívaná krajina alebo ostrov. Kde by
ste chceli ísť na dovolenku?
Milujem prírodu, čerstvý vzduch, vodu a hory.
Slovensko je krásne, a tak preferujem domovinu. Na
dovolenku by som chcel ísť na Liptov a Oravu . Vo
svete by som sa rád pozrel do Kanady.
Čo by ste odkázali našim čitateľom, keďže sa blíži
Veľká noc?
Ţelám im poţehnané a pokojom naplnené
veľkonočné sviatky a nech ich srdia naplní radosť zo
zmŕtvychvstania Jeţiša Krista.
Za rozhovor ďakujú a pokojné sviatky Veľkej
noci preţité v kruhu rodiny ţelajú
Majka a Maťa, 9. B
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ANKETA
Milí čitatelia!
Je marec – mesiac knihy. My sme sa niektorých našich učiteľov spýtali, čo čítajú, aká je
ich najobľúbenejšia kniha, ku ktorej sa radi vrátia aj po rokoch. Dozvedeli sme sa, ţe kaţdý má
svoj obľúbený literárny ţáner, ale aj autora či knihu. Veď posúďte sami.
Obľúbenou knihou v detstve bola „Majka Tárajka“ od Márie
Ďuríčkovej. Teraz sme sa s deťmi, ktoré učím, začítali do príbehov
B. Ferrera. Rada čítam dennú tlač a týţdenníky.
p. uč. Pustaiová

Rada čítam detektívky a knihy od Paula Coelha.
p. uč. Demjanovičová

„Buď mojím svetlom“ (Matka Tereza), „Evanjelium ako mi
bolo zjavené“.
p. uč. Snopková

V prvom rade nemôţem zabudnúť na rozprávky. Ďalej veľmi
rada mám knihy od autorov z obdobia realizmu, najmä svetoví
autori. Kniha, ku ktorej som sa v tomto Roku kňazov opäť vrátila,
je: „Aj diabol pred ním kapituloval“(Ján Mária Vianney).
A naposledy som čítala „Chatrč“ od WM. P. Younga.
p. uč. Ferková

„Otec, čo plní sľuby“, „Boţe, buď milostivý“. Môj
najobľúbenejší autor je J. M. Neuwen.
kaplán Marcel

Čítam stredoveké kroniky, ale aj smiešne poviedky.
p. uč. Zachariáš

Sväté písmo čítam stále. A teraz v tomto období „Rozhovory s Bohom“ – pôstne
zamyslenia.
p. vychovávateľka Fedorová

Po Svätom písme sú to úvahy o viere.
s. Zuzana

„Mastičkár“. Môj najobľúbenejší autor je Sienkiewicz.

Ratolesť
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Veľmi rada čítam. Keď som bola malá, donekonečna som
čítala „Rozprávky starej matere“ od Márie Jančovej. Keď som
bola väčšia, tak to bola „Jana Eyrová“. Ako vysokoškoláčka
„Veľký Gatsby“ od F. S. Fitzgeralda. Teraz čítam väčšinou
náboţenskú literatúru (Vnútorná sloboda).
p. zástupkyňa Kručanicová

Rada čítam romány, ale
momentálne sa venujem štúdiu
angličtiny.
p. uč. Hadbavníková

Rada čítam historické romány.
L. Tothová

Momentálne nečítam, čo inokedy zvyknem. Leo Rosten:
„Pan kaplan má stále třídu rád“.
p. uč. Fabianová

Moja najobľúbenejšia kniha je „Spev vtáka“ – Anthony
Mello. Momentálne čítam rôzne časopisy ako Zdravie, ... .
p. vychovávateľka Kallová

Medzi mojich najobľúbenejších autorov patrí Archibald Cronin. Od neho som prečítal
všetko. Momentálne čítam „Prolínání světů“.
kaplán Marek

Z detstva si spomínam na obľúbenú knihu od J. C
.Hronského: „Budkáčik a Dubkáčik“.

Naposledy som čítal

„Kráľovnú z Tammiru“.
kaplán Paľo

Moji najobľúbenejší autori sú Dominik Dán, Agátha
Christie, Jane Austen.
p. uč. Beľanová

„Ján Mária Vianney“. Rada čítam ţivotopisy.
p. zástupkyňa Zentková

Najradšej čítam rozprávky. Momentálne maľujem veľkonočné vajíčka 
p. vychovávateľka Dorková
-rb-, -tk27
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ENVIRONMENTALISTIKA
Environmentálny hluk
Environmentálny hluk ovplyvňuje veľké mnoţstvo Európanov. Verejnosť ho vníma ako
jeden z najväčších environmentálnych problémov. Môţe ovplyvňovať ľudí fyzicky aj psychicky,
narúšať základné ľudské činnosti, akými sú spánok, odpočinok, štúdium a komunikácia. Hoci sú
tieto vplyvy na ľudské zdravie známe uţ dlho, nedávne výskumy ukázali, ţe vznikajú na niţších
hladinách hluku, neţ sa predpokladalo.
Environmentálny hluk – neţelaný alebo škodlivý zvuk vonkajšieho prostredia – má čoraz
dlhšie trvanie a týka sa čoraz väčšieho počtu geografických oblastí. Hluk je spojený s mnohými
ľudskými činnosťami, ale najviac ho spôsobuje cestná, ţelezničná a letecká doprava. Ide najmä
o problém mestského prostredia; pribliţne 75 % obyvateľov Európy ţije v mestách a objem
dopravy stále stúpa. V prehľadoch z jednotlivých krajín sa ukazuje, ţe počet sťaţností
súvisiacich s environmentálnym hlukom v mnohých európskych krajinách rastie.
Keďţe environmentálny hluk pretrváva a nedá sa pred ním ujsť, je mu vystavená väčšia
časť populácie. V Zelenej knihe EÚ o budúcej politike hluku Ensa stanovuje, ţe pribliţne 20 %
obyvateľov EÚ je vystavených hladinám hluku, ktoré zdravotnícki odborníci povaţujú za
neprijateľné, t. j. vedú k podráţdeniam, poruchám spánku a vedľajším účinkom na zdravie.
Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, ţe pribliţne 40 % obyvateľov EÚ je vystavených
hluku z dopravy na úrovni viac neţ 55 dB(A)en a ţe viac neţ 30 % je vystavených úrovni viac
neţ 55 dB(A) počas noci.
Vystavenie hluku nevedie len k poruchám spánku, podráţdenosti a problémom so sluchom,
ale aj k iným zdravotným problémom, napríklad srdcovocievnym ochoreniam. Svetová
zdravotnícka organizácia v súčasnosti pripravuje štúdiu, ktorá sa zaoberá niektorými vplyvmi
hluku na zdravie.
Okrem toho, vplyv hluku sa zvyšuje v kombinácii s inými environmentálnymi stresovými
faktormi, ako napríklad znečistením vzduchu a chemickými látkami. Týka sa to najmä
mestských oblastí, kde väčšina týchto stresových faktorov existuje zároveň.
Nedajme šancu hluku! Správajme sa menej hlučne počas prestávok, aby náš organizmus
mohol fungovať v tichom a nehlučnom prostredí.

spracovala s. Zuzana, zdroj: internet
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ŠPORTU ZDAR!
Futbalový turnaj
Tradíciou našej generácie ôsmakov býva kaţdoročný futbalový
turnaj. V tomto školskom roku sme sa stretli 5. marca na betónovom
ihrisku. Proti sebe sa postavili všetky tri ôsmacké triedy. Vonku bolo
chladné a mrazivé počasie, no nás, chlapcov, to vôbec neodradilo.
Samozrejme, prišli povzbudzovať dievčatá aj triedne pani učiteľky.
Rozhodcom bol p. uč. Kičura. Sily boli vyrovnané, ale víťazom mohol
byť iba jeden. V tomto roku sa ním stala 8.A trieda, 8.B bola druhá a 8.C tretia. Umiestnení na
prvom a druhom mieste si odnášali medaily. Uţ teraz sa tešíme na záverečný zápas, ktorý si
zahráme v deviatom ročníku.
Alex, 8.B

Vernár 2010
Naši siedmaci v dňoch od 22.
–

26.

Lyţiarsky

februára
výcvikový

absolvovali
kurz

vo

Vernári. Sprevádzal ich pán učiteľ
Kičura,

ktorý

bol

hlavným

organizátorom. O duchovnú stránku

sa staral pán kaplán Marcel Puškáš a ţenskú
časť zastupovala pani učiteľka Bačinská.
Samozrejme, nechýbali aj ďalší inštruktori
Peťo a Monika, ktorí siedmakov naučili
základy lyţovania.

Mnohí,

ktorí

si

ani

nemysleli, ţe niekedy budú vedieť lyţovať, sa
vrátili domov ako lyţiari. Ţe to bol príjemne
29

Ratolesť

strávený týţdeň, si môţete prečítať v ankete, vo veršoch a pozrieť na fotografiách nielen
v Ratolesti, ale aj na školskej webovej stránke vo Fotogalérii.

Anketa
Na lyţiarskom som sa naučila
lyţovať. Bolo to super! Veľmi sa mi
to páčilo. Naučila som sa pluhovať
a vyviezť sa na kopec vlekom. Tieţ
sme boli aj v Aquacity Poprad.
Spúšťali sme sa z tobogánov, plávali
sme v horúcej vode vonku, boli sme
aj v saune a videli sme laserovú
show.
Katka V., 7.B

Bývali sme v penzióne Suchá vo Vernári. Na lyţiach sme boli kaţdý deň. Ja som bol
v prvom druţstve. Bola tam aj škola z KVP, kde chodia naši bývalí spoluţiaci.
Juraj G., 7.B

Na lyţiarskom bolo super! Ja som bola v tretej začiatočníckej skupine. Večer sme pozerali
DVD – Lyţovanie s úsmevom. Som veľmi rada, ţe som bola.
Patrícia V., 7.B

Na lyţiarskom nás navštívila
pani riaditeľka, pán kaplán Roják
a pani učiteľka Blanárová. Veľmi
sme

sa

potešili

ich

za

námahu,

a ďakujeme

návšteve
ktorú

vynaloţili na cestu tam aj späť.
Strava nám veľmi chutila, takţe
poďakovanie

patrí

aj

pani

kuchárkam.
Ali K.,7.B
Na lyţiarskom kurze sme mali moţnosť naučiť sa lyţovať alebo sa zlepšiť v lyţovaní. Boli
sme rozdelení do troch skupín. Kaţdý deň bola aj sv. omša.
Gabriel B., 7.B
Ratolesť
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Cesta autobusom nebola veľmi dlhá. Hneď v prvý deň sme boli na svahu. My, tí zdatnejší
lyţiari, sme chodili aj na veľký vlek. Týţdeň ubehol ako voda a nikomu sa nechcelo ísť domov.
Na tento lyţiarsky tak rýchlo nezabudneme.
Broňa H., 7.B
V prvý

a

druhý

deň

nás

zaraďovali do skupín a učili sme sa
nové prvky. Na tretí deň časť išla na
vlek, ktorý viedol na malý kopec, kde
sme sa učili, ako správne stáť na
lyţiach. Vo štvrtok nás zaviedli na
veľký kopec. Zväčša sme mali voľné
jazdy. Domov sa nie kaţdý tešil, ale
taký je ţivot.
Tomáš T, 7.B
Na lyţiarskom bolo perfektne! Večer sme mávali program „Izba baví izbu“. Bola to
sranda. Ďakujeme našim učiteľom a inštruktorom.
Barbora G., 7.B
Aj počas lyţiarskeho sme nezabudli na olympijské hry. Pozerali sme hokejové zápasy.
Kaţdý deň sme chodili na svah a v piatok pred odchodom domov nás čakali preteky.
ţiak 7.B
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Posledný deň sa niesol v znamení tuhých bojov o prvenstvo v Súťaţi v zručnosti a
„rýchlosti“. Ţiaci boli rozdelení do troch skupín – čierni, modrí a červení.
A tu sú výsledky:
Čierni

Modrí

Červení

1. miesto
2. miesto

Kika Vargová, 7.A
Sandra Hadbavníková, 7.B

Ján Pavúk, 7.A
Ali Kováčová, 7.B

Šimon Tóth, 7.A
Matej Fircák, 7.A

3. miesto

Matúš Tóth, 7.A

Monika Karpatová, 7.C

Nika Garová, 7.C

Okrem pretekov sa hodnotili izby, správanie a mimoriadne skutky počas LVK. Tu boli
ocenení títo ţiaci: Magdalénka Šudáková, 7.C; Julo Kunc, 7.C; Tomáš „Koudelka“ Taraba, 7.B
a Sandra Hadbavníková, 7.B.
-tk-, -vs-

Lyţiarsky výcvik
Na lyţiarskom výcviku

V utorok sme vstávali,

dostali sme sa do cviku.

na hokej sa ponáhľali.

Zaţili sme kopec srandy,

V zápale rýchlej hry

veď sme všetci z jednej bandy.

skoro sme raňajky nestihli.

V pondelok sme hladovali,

Vleky nám uţ pustili,

potom sme sa lyţovali.

tak sme sa z toho tešili.

Skupiny sme vytvorili,

Pani učiteľka nám dala rozcvičku,

na svah takto vyrazili.

aby sme si na svahu nezlomili noţičku.

Skupiny sme boli štyri,

Neskôr sme si dali pauzičku

aby sme sa pomestili.

a učitelia do kávy lyţičku.

Autobus nás doviezol späť,

Na obed sme prišli

na večeru sme utekali hneď.

a zase lyţovať odišli.
Na večeru sme sa vrátili

Po večeri sme omšu mali,

a večer pri hrách strávili.

po nej sme na izbách vystrájali.
O desiatej sme mali večierku,

Robili sme rôzne súťaţe,

pod paplónom sme zapli baterku.

bola tam super sranda.
Škoda, ţe som ochorela,
musela so mnou ostať Sandra.
Rebecca Bremer, 7.B

Ratolesť
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S buzolou zápolili o vianočných kaprov
Pred Vianocami 20.decembra sa v parkovom areáli Technickej univerzity v Košiciach za
mrazivého počasia konali preteky zimnej ligy v orientačnom behu nazvané ,,Vianočný kapor“,
pričom vedúci krúţku bol hlavným rozhodcom. Na uvedenej súťaţi zápolili s buzolou a mapou
aj dvaja naši ţiaci nielen o ceny pre troch najrýchlejších v kategórii, ale aj o moţnosť vyhrať
ţivých kaprov. Na najdlhšej 3,7 km trati s 28 kontrolnými stanovišťami bez rozdielu veku
i pohlavia Martin Masaryk skončil na 25. mieste z 34 štartujúcich. 11-ročný Jakub Dečo na 2,5
km trati skončil siedmy v konkurencii 19 súťaţiacich. Po súťaţi dvaja vylosovaní zo štartujúcich
pretekárov vyhrali ţivých kaprov.
-ao-

Kertés štvrtý v beţeckej lige
Vlani bolo vybratých 16 pretekov vo východoslovenskom regióne zaradených do
bodovacej súťaţe ,,Východoslovenská mládeţnícka beţecká liga 2009“. Štyria naši ţiaci
bodovali do uvedenej súťaţe, keď štartovali na lesných behoch na Bankove a v Ťahanovciach.
Najlepšie umiestenie a to nevďačné štvrté miesto dosiahol Daniel Kertés v kategórii ţiakov do
14 rokov. Dobre si počínala aj Monika Karpatová, ktorá skončila celkove piata u ţiačok do 14
rokov. Janka Potočňáková skončila siedma v kategórii ţiačok do 10 rokov a Dávid Karabaš
dvadsiaty u ţiakov do 14 rokov. Všetci naši ţiaci pri väčšom počte štartov mali šancu byť medzi
tromi ocenenými v jednotlivých kategóriách, ktoré bolo po silvestrovskom behu v Horovciach.
-ao-

Traja naši ţiaci víťazmi
orientačnej súťaţe OR Východ
2009
V roku 2009 bolo do celoročnej
súťaţe Oblastného rebríčka Východ v
orientačnom behu zaradených

osem

pretekov, pričom aspoň jedno podujatie
absolvovalo deväť ţiakov našej školy.
Väčšina našich ţiakov si počínala veľmi
dobre. V celkovom poradí aţ traja sa stali víťazmi svojich vekových kategórií a to: Antónia
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Šofranková u ţiačok do 12 rokov,
Dávid Karabaš u ţiakov do 14 rokov
a

Martin

Masaryk

u

mladších

dorastencov do 16 rokov. Terézia
Šofranková

skončila

druhá

u

mladších dorasteniek do 16 rokov a
Daniel Kertés tretí u ţiakov do 14
rokov.
Ďalší
uvedenej

naši
súťaţi

zástupcovia
dosiahli

v
tieto

umiestenia: Monika Karpatová 4. miesto v kategórii W-14, Ján Šudák 4. miesto v M-14, Paulína
Tomášková 5. miesto vo W-14 a Jakub Dečo 6. miesto v M-12.
-ao-

Dečo druhý na Trojkráľovej buzole
V Kysaku usporiadali 2. januára preteky zimnej ligy v orientačnom behu s názvom Trojkráľová
buzola, na ktorých štartovali piati naši ţiaci. Na 3,1 km trati bez rozdielu veku i pohlavia súťaţiaci
Dávid Karabaš skončil piaty časom 39:23 min, pričom na tejto trati bol prvý vedúci krúţku. Na 1,7 km
trati s 10 kontrolami si z našich najlepšie počínal Jakub Dečo, keď časom 16:25 min. obsadil druhé
miesto v konkurencii 16 súťaţiacich. Na rovnakej trati bola Terézia Šofranková jedenásta a Monika
Karpatová trinásta. Antónia Šofranková kvôli vynechanej kontrole nebola klasifikovaná.
-ao-

Karabaš a Masaryk začali sezónu víťazne
Na košickom sídlisku Ťahanovce
usporiadali preteky 1. kola Oblastného
rebríčka Východ v orientačnom behu s
názvom Grand Slam 2010, na ktorých
štartovalo šesť ţiakov našej školy.
Počínali si veľmi dobre, keď štyria
obsadili miesta na stupňoch víťazov.
Prvenstvo v kategórii ţiakov do 14 rokov
dosiahol

Ratolesť

Dávid

Karabaš

a

prvým
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miestom ho napodobnil aj Martin Masaryk v kategórii mladších dorastencov do 16 rokov. Tretie
miesta obsadili Antónia Šofranková u ţiačok do 14 rokov a tretí skončil aj Daniel Dečo u ţiakov
do 10 rokov. Terézia Šofranková a
Jakub Dečo neabsolvovali všetky
kontrolné stanovištia, preto neboli
klasifikovaní.
Na uvedenom podujatí boli
navyše ocenení dvaja naši ţiaci, ktorí
vyhrali v celkovom poradí celoročnú
súťaţ oblastného rebríčka Východ za
rok 2009 a to: Antónia Šofranková v
kategórii ţiačok do 12 rokov a
Martin Masaryk v kategórii mladších dorastencov do 16 rokov.
-ao-

Štyria naši ţiaci na druhých
priečkach pri Mirkovciach
Druhé kolo Oblastného rebríčka Východ v
orientačnom behu sa uskutočnilo v lese pri obci
Mirkovce okres Prešov, kde štartovali štyria naši
ţiaci. Súťaţilo sa podľa mapy Gymešský jarok,
v rozmočenom teréne s mnoţstvom veľkých
mravenísk.
Zhodou okolností všetci zástupcovia našej
školy

obsadili

druhé

miesta

vo

svojich

kategóriách nasledovne: Daniel Dečo u ţiakov
do 10 rokov, Jakub Dečo u ţiakov do 12 rokov,
Dávid Karabaš u ţiakov do 14 rokov a Ján
Šudák u mladších dorastencov do 16 rokov.
Navyše medzi ocenenými peknými pohármi pre celkových víťazov Oblastného rebríčka
Východ za rok 2009 bol aj Dávid Karabaš, ktorý vyhral kategóriu ţiakov do 14 rokov.
-ao-
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Zimná škola v prírode
Vo februári sa uskutočnila v poradí uţ druhá zimná škola v prírode. V dňoch 2. – 8.
februára sa jej zúčastnilo 34
prvákov.

Absolvovali

lyţiarsky výcvik v rekreačnom
stredisku

Jahodná

Košiciach

pod

pri

vedením

skúsených

inštruktorov

z lyţiarskej školy JA-KA SKI.
Všetci
prvé

lyţiari

„kroky“

na

zvládli
lyţiach,

naučili sa chodiť na vleku
a pretekať

medzi

sebou

v šikovnosti a rýchlosti. Spolu s p. učiteľkami Smoleňovou a Fabianovou odolávali aj nástrahám
mrazivého zimného počasia. Chýbať nemohlo ani chutné občerstvenie – veľká chutná desiata
a voňavý teplý čaj.
Veľká vďaka patrí aj rodičom detí, ktorí denne pomáhali malých lyţiarov obúvať, vyzúvať
a stihli ich aj povzbudzovať.
Boli

to

najmä

rodiny:

Miklošová,

Magdová,

Cerňáková,

Hrnčiarová,

Tormányová,

Jačaninová,

Kopsová,

Murínová,

Peničková,

Vavrová,

Dolníková,

Halčišáková,

Skladaná,

Majorošová,

Petríková,

Koribská,

Jenčušová,

Vargová,

Tarhaničová, Majerníková. Ďakujeme!
Uţ teraz sa tešíme na ďalšie spoločné športové aktivity a príjemné stretnutia!
prváci
Ratolesť
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Fašiangový karneval na I. stupni
Vo

štvrtok

11.

februára

predpoludním sa triedy na I. stupni
premenili na pestrofarebné tanečné
sály s tanečníkmi - rozprávkovými
postavami, ktoré ste mohli vidieť vo
filmoch. Pre deti z I. stupňa pripravili
ich pani učiteľky triedny karneval
nielen s tancom a zábavou, ale aj so

súťaţami o pekné ceny. Odmenení
boli aj najvytrvalejší tanečníci a
zaujímavé masky.
Medzi deťmi ste mohli vidieť aj
tancujúce lentilky – pani učiteľky z I.
stupňa.
Nezabudnite

si

pozrieť

fotografie z jednotlivých tried na
našej školskej stránke.
ţiaci z I. stupňa

Plavecký výcvik
Naši

tretiaci

v mesiacoch

február a marec absolvovali plavecký
výcvik. 19. marca dostali za svoje
výkony mokré vysvedčenia.
A ako boli spokojní s celým
výcvikom? Tu sú ich reakcie.
Po jarných prázdninách sme
my, tretiaci, začali plavecký výcvik.
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Aj keď spočiatku sme sa niektorí báli vody, páni tréneri nám strach pomohli prekonať. Učili nás
rôzne plavecké štýly, ako napríklad medúzu, hríbik, splývanie a iné. Uţ po dvoch týţdňoch sme
všetci začali robiť pokroky. Dúfam, ţe po plaveckom výcviku budeme vedieť všetci plávať.
Aneţka, 3.A

Uţ vo februári sme začali chodiť na plavecký výcvik. Tešil som sa, pretoţe som sa naučil
plávať. Na plaveckom sme sa naučili veľa nových vecí. Najviac sa mi páčilo splývanie. Naši
učitelia sú dobrí.
Kristián, 3.A

Podľa mňa by plavecký výcvik
mal ostať. Neviem ako vy, ale ja som
sa na plaveckom výcviku naučila
veľa rôznych vecí. Skákať do vody,
potápať

sa,

plávať, robiť

hríbik,

medúzu, splývať... Bolo mi tam
dobre. Kaţdé ráno som sa tešila so
školy, lebo vţdy 5 alebo 15 minút
bola hodina a potom sme išli na
plavecký. Bolo mi tam dobre preto, ţe keď som tam prišla, úplne som si to ináč predstavovala,
najprv som si myslela, ţe tam bude úplne malinký bazén, ale keď som sa tam pozrela, boli tam
sprchy a bazén bol veľký. Najprv sme boli na schodoch a potom sme sa začali učiť, ale najprv
sme sa učili tri základné plavecké postoje a aţ potom sme si mali zobrať také zelené doštičky,
ktoré plávajú na vode. Potom sme sa začali učiť splývať s doskou a potom sme k tomu pridali aj
skok, no a tí, ktorí to nevedeli, boli na schodíkoch a tí, ktorí to vedeli, uţ si išli vyskúšať do
veľkej vody. No a ešte pritom tréneri boli milí, ale keď niekto neposlúchal, tak nie.
ţiačka z 3.A

Ukáţ, čo vieš
Od novembra do januára prebiehala v CVČ Domino prírodovedná súťaţ pre ţiakov3. a 4.
ročníka ZŠ „Ukáţ, čo vieš“. Z našej školy sa súťaţe zúčastnili dvaja ţiaci z 3.B triedy – Matej
Snopko a Timko Smoleň a traja ţiaci zo 4.C – Lukáš Guba, Karin Schmögnerová a Veronika
Kolesárová. Po úspešnom zvládnutí úloh v troch kolách sa druţstvo prebojovalo do finále, ktoré
sa uskutočnilo 24. februára.

Ratolesť
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Súťaţilo sa v poznávaní rastlín, stromov a ţivočíchov vyskytujúcich sa na Slovensku.
Okrem teoretickej časti si vyskúšali aj svoj postreh, rýchlosť a šikovnosť. Dôleţité neboli len ich
vedomosti, ale aj vzájomná spolupráca. Tá im priniesla vo finále vytúţené 2. miesto, z čoho
máme všetci obrovskú radosť.
Ţiakov na celú súťaţ pripravovala a psychicky podporovala pani učiteľka Beľanová a L.
Tothová.
L. Tothová

Kríţová cesta 2.B
My, druháci, sme si počas
pôstu spolu s pani učiteľkou
Hadbavníkovou

a pani

vychovávateľkou

Fedorovou

nacvičili kríţovú cestu. Pozvanie
do kaplnky prijali rodičia, pán
kaplán Marcel aj vedenie školy.
Takto sme spolu kráčali s Pánom
Jeţišom.
Kríţová cesta sa mi páčila, bola
pekná,

spolu

s rodičmi

sme

sa

pomodlili a pekne sme spievali.
Andrej Belej, 2.B

Barborka Horváthová, 2.B

Páčilo sa mi na kríţovej ceste
to, ţe sa zúčastnili aj rodičia a ţe sa
s nami

modlili.

Bol

som

s tým

spokojný.
Monika Smoleňová, 2.B
39

Jakub Ţofčin, 2.B
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Kríţová
preto,

lebo

rodičov.

cesta
som

Chcela

sa

mi páčila

chcela
som

sa

potešiť
s nimi

pomodliť.
Miriam Ištoňová, 2.B

Kríţová cesta sa mi veľmi
páčila. Mala som síce trému, ale
potom sa mi uľavilo.
Karla Sokolová, 2.B
Jakub Ţofčin, 2.B

Najviac sa mi páčilo, ţe som
tam mohol pozvať rodičov.
Peter Smutelovič, 2.B

Miriam Ištoňová, 2.B

Noemi Pramuková, 2.B

Lea Kováčová, 2.B

Kríţová cesta sa mi veľmi
páčila. A páčilo sa mi, ţe sme sa
modlili spolu s rodičmi.
Júlia Benderová, 2.B
Ratolesť

Katka Tomášová, 2.B
40

ŠKD V SKRATKE
Ako preţívame odpoludnia v ŠKD
Aj v treťom čísle časopisu vás všetkých pozdravujeme. Dúfame, ţe sa vám podarilo splniť
aspoň nejaké menšie dobré predsavzatie v pôstnej dobe.
Pekné obdobie zimy, ktoré nás potešilo nádielkou snehu, sme športovo a rekreačne
vyuţívali aţ-aţ. Teraz sa tešíme na teplé jarné slniečko.
Vo

februári

prebiehalo

niekoľko

misijných aktivít. Medzi deti zavítal don
Marián – saleziánsky kňaz pôsobiaci na
Luníku IX. Deti zaujal svojím bábkohereckým
číslom – rómskym deduškom. Ten porozprával
o minulosti Rómov. Potom oboznámil deti
o činnosti, ktorú on, ďalší dvaja spolubratia
a niekoľkí

dobrovoľníci

vykonávajú

na

rómskom Luníku. Čo robia? Deťom darujú
svoj čas, talenty, záujem o ne. Hrajú sa s nimi,
doučujú popoludní učivo, spievajú, športujú,
duchovne vedú. S donom Mariánom bola aj
dobrovoľníčka, ktorá deťom na gitare zahrala
jednoduchú rómsku pesničku. Tú nás potom učila. Nebolo to ľahké, lebo rómština je úplne
odlišná od nášho jazyka. Pri poďakovaní naše deti odovzdali nejaké darčeky pre deti z Luníka –
hračky,

a futbalovú

sladkosti

loptu. Padol návrh, aby si naši
chlapci zahrali priateľský zápas
s rómskymi rovesníkmi. Moţno
v júni. Tešíme sa na to.
Ďalšou misijnou aktivitou
bolo pečenie a predaj šišiek. Bolo
to na záver fašiangovej doby.
Všetky pani vychovávateľky svoj
pracovný
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zápal

darovali

tejto
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myšlienke. Tá sa opakovane stáva tradíciou našej školy. Výťaţok z predaja je darovaný
núdznym.
Spoločnou činnosťou ŠKD bolo premietnutie filmu o sv. Bernadette. Bolo to v deň, keď si
pripomíname Svetový deň chorých (11.2.). Tento film je
animovaný a bolo by zaujímavé prečítať si aj knihu o svätom
dievčati.
Deťom priniesla radosť aj bábkoherečka z Bratislavy.
Maňuškou – ovečkou nás previedla po svete. Peknými
rekvizitami a svojím umením zaujala a oslovila deti, ktoré
s ňou spolupracovali. Na záver svojho predstavenia si
zatancovala s deťmi. O čom to všetko bolo? O aktuálnej téme
– zdravý ţivotný štýl. Byť priateľom zeleniny, ovocia,
mliečnych výrobkov, dbať o čistotu tela, nebáť sa vody,
aktívneho pohybu, odmietať pasivitu. Stojí to za zamyslenie.
Keďţe

sme

boli

v pôstnej dobe, deti ju vnímali
aj

cez

rôzne

činnosti

–

hudobné, výtvarné. S Pánom
sme

kráčali

aj

kríţovou

cestou, čítali sme si z detskej
Biblie, rozprávali sme sa.
Detskými

výtvarnými

prácami

skrášľujeme

interiéry, chodby. Dúfame, ţe
Natálka, 1.B

nimi potešujeme aj iných.
K najväčším sviatkom vám všetkým
prajeme, aby ste ich čo najkrajšie preţili
a nádej, vieru, lásku od Zmŕtvychvstalého
Pána si nedali vziať. Tieto vzácne dary si
chránili a odovzdávali ľuďom okolo seba.
Myslíme na vás!
vaše pani vychovávateľky 
Ratolesť
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SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY...
Veľkonočné pečenie
Do veľkonočného čísla Ratolesti sme pre vás, milovníkov pečenia, pripravili recept na
sviatočný zákusok pod názvom REZY MÍŠA. Moţno vám názov pripomína výborný tvarohový
nanuk MÍŠA. Áno, máte pravdu. Chuťou pripomína nanuk, ale je ho oveľa viac ako nanuku na
paličke.
Komu sa zdá príprava náročnejšia, môţe poprosiť o pomoc mamku, babku alebo staršiu
sestru. Bude chutiť nielen im, ale aj mládencom – oblievačom.
Čo potrebujeme?
Cesto:

6 ţĺtkov
200 g kryštálového cukru
1,5 polievkovej lyţice slnečnicového oleja
30 g kakaa
300 g polohrubej múky

Plnka:

400 g jemného hrudkovitého tvarohu
250 g masla
150g práškového cukru

Poleva:

100 g čokolády, 100 g masla.

Ako na to?
Ţĺtky, kryštálový cukor a olej vyšľaháme do peny, potom pridáme kakao, polohrubú múku
a dobre premiešame. Nakoniec pridáme vyšľahaný sneh zo 6 bielkov. Pripravené cesto vylejeme
na plech a pečieme asi 20 minút pri teplote 150 °C.
Upečené a vychladnuté cesto natrieme plnkou. Plnku sme pripravili vymiešaním masla
s práškovým cukrom dohladka a pridaním tvarohu.
Vrch rezov polejeme čokoládovou polevou. Tú pripravíme rozpustením čokolády
s maslom.
Rezy Míša výborne chutia, sú sladkým potešením pre kaţdého a veľkonočným hosťom
budú určite chutiť.
Nabudúce si spolu pripravíme chutné jarné šaláty.
vaši kamaráti zo Šikovných rúk
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ENGLISH CORN(ER)
THINKING ABOUT EASTER
Easter is the most important holiday of the Christian Church. It celebrates the resurrection
of Jesus. The holiday was established in the second century. In 325, the council of Nicea decided
that Easter would be celebrated on the Sunday which follows the first full moon after the spring
equinox (jarná rovnodennosť) (between March 21 and April 25). We celebrate Easter on Sunday
because it is the day of the week when Jesus rose from the dead.
Easter is celebrated all over the world by the lighting of candles to show the passing of
Jesus from the darkness of the tomb to the light of new life.

THE DAYS OF EASTER
Ash Wednesday
The first day of Lent is called Ash Wednesday. Long ago on this day, Christians dressed in
their old clothes. They rubbed ashes on their foreheads. They wanted to show God that they
were sorry for the wrong things they had done in the past year. Some Christians today have
ashes put on their foreheads at church on Ash Wednesday.

Palm Sunday
Palm Sunday is during the last week of Lent. It is one week before Easter Sunday. On Palm
Sunday, Jesus rode into the city of Jerusalem on a donkey. The followers of Jesus who lived in
Jerusalem were happy to see him again. The road to Jerusalem was lined with palm trees. As
people saw Jesus, they took leaves from the palm trees and placed them on the road. The palm
formed a special carpet for Jesus. Some people waved palm leaves when Jesus passed by. They
shouted greetings to him.
Today on Palm Sunday, many Christians go to church. They hold palm leaves to remind
them of the time Jesus rode into Jerusalem. They welcome Jesus again into their hearts.
In some countries, it is hard to get palm leaves, so people hold willow or yew branches, or
flowers.
Ratolesť
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Good Friday
Good Friday is five days after Palm Sunday. This is a sad day for Christians. It was on this
day many years ago that Jesus died. People thought that they would never see Jesus again.
Why is this sad day called "good"? For many years, it was called "God's Friday." God's
Friday sounds like Good Friday. This may be the way that Good Friday got its name. In other
countries, this day is called Big Friday, Holy Friday, or Silent Friday.
Around the world, Christians have church services on Good Friday. In Spain, Mexico, and
many South American countries, there are parades each day of the last week of Lent. The Good
Friday parade is the saddest one. The parade of people winds through the dark streets early in
the morning. Drums beat and the church bells ring slowly. People in the parade carry large
statues of Jesus and his mother, Mary. People crowd the streets to watch the procession go by.
They sing sad songs. They sometimes carry candles to brighten the darkness. Everyone is sad on
Good Friday, but in two more days it will be Easter Sunday, a time to be happy again.

Easter Sunday
Easter Sunday is a day for rejoicing. It was on Easter Sunday that the friends of Jesus
learned that Jesus was alive again. They went to the cave where Jesus had been buried. They
found that the huge rock, which blocked the entrance to the cave, had been rolled away. The
cave was empty. Jesus was alive again! He promised new life to everyone who believed in him.
Many Christians celebrate the promise of Jesus by going to church on Easter Sunday. They
wear their best clothes. Churches are filled with flowers and candlelight. Bells ring out the
happiness people feel. Everyone sings joyful hymns. Christians celebrate because Jesus has
shown them God's power and love.
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Easter Moday
Spring is a time for rain showers, but Easter Monday can be a wet day for other reasons!
Long ago, people believed that water was special during Easter. Girls washed their faces in
streams or in the morning dew. They believed that this would make them beautiful!
In parts of Europe, easter Monday was a day for pushing friends into the water. Because of
this, in Hungary, this day was called Ducking Monday. Today in Hungary, boys sprinkle girls
with perfume or perfumed water. They wish one another good luck. The girls must reward the
boys who spray them. They give them coins or Easter eggs.
In England, a favorite custom on Easter Monday and Tuesday was called "lifting" or
"heaving." Young men went from home to home in the village. They carried a chair decorated
with flowers. When a girl or a woman sat in the chair, they lifted her into the air three times.
Being lifted was supposed to bring her good luck. She thanked the young men with money and a
kiss! On the Tuesday following Easter Monday, it was the women's turn to lift the men.
How did this custom start? Some people think that it started as a wish that the crops would
grow tall. Others believe that the custom began as a reminder that Jesus was lifted from the
grave and taken to heaven.

WISHING YOU AND YOUR FAMILIES
A BLESSED EASTER TIME
Ratolesť
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DEUTSCHER SPIEGEL
OSTERN
Wir feiern bald wieder Ostern und so haben wir für euch einige Informationen über dieses
Fest vorbereitet.
DIE KARWOCHE
Die Karwoche ist die Woche unmittelbar vor Ostern. Sie ist die Kernzeit der österlichen
Passionszeit und für Christen die wichtigste Woche des Kirchenjahres.
Die Tagen der Karwoche sind folgende:
Palmsonntag
Am Palmsonntag beginnt die Karwoche.
Der Sonntag vor Ostern steht im Zeichen des
Einzuges Jesu in Jerusalem.
Im neuen Testament wird berichtet, dass
Jesus vor dem jüdischen Paschafest vom Ölberg
auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Für die
Bevölkerung war er der Messias. Sie jubelten ihm
zu und breiteten ihre Kleider sowie Palmzweige
und Ölbaumzweige auf der Straße aus. Dabei
riefen Sie: "Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet
sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe".
Gründonnerstag
Seit etwa 1500 Jahren feiern die
Christen den Gründonnerstag, den
fünften Tag der Karwoche, zur
Erinnerung an die Einsetzung der
heiligen Eucharistie.
Der Gründonnerstag erinnert an
den Tag des Abendmahls vor dem
Todestag Jesu. Dieses Abendmahl am
Vorabend des Karfreitag nahm Jesus
mit seinen engsten Vertrauten, den
zwölf Jüngern ein.
Das Abendmahl bedeutet Abschied von Jesus nehmen, gleichzeitig aber auch ein Anfang
für den christlichen Glauben. Denn in Form von Brot und Wein wurde Jesus selbst angenommen
und um Vergebung der Schuld gebeten.
Karfreitag
Der Karfreitag ist der Gedächtnistag der Kreuzigung. Er wird als Fasttag und im Zeichen
der Trauer in Stille und Besinnlichkeit begangen.
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Für die Katholiken ist das Osterfest der höchste
kirchliche Feiertag. In der römisch-katholischen Kirche
besteht der Karfreitag aus drei Teilen: Wortgottesdienst,
die Verehrung des Kreuzes und die Feier der heiligen
Kommunion.
Dieser Tag ist der Überlieferung nach der Todestag
von Jesus. An diesem Tag fand der Prozess, die
Hinrichtung und die Beerdigung Jesu in Jerusalem statt.
In der Bibel finden sich in den vier Evangelien die
Abläufe und Ereignisse der Geschehnisse in den
Passionsgeschichten wieder.
Karsamstag
Der Karsamstag, oder auch Ostersamstag genannt,
ist der erste Tag nach Jesu Tod und der Tag der
Grabesruhe. Es findet kein Gottesdienst statt und die Altäre in den Kirchen sind frei von Kerzen
und Blumen.
Erst in der Nacht zum ersten Ostertag oder sogar in der Frühe des Ostermorgens kommen
die Christen zur Feier der Auferstehung zusammen, verbunden mit der Weihung des
Osterwasser, des Osterfeuer und der Osterkerze.
Die Osternachtsmesse besteht aus Lichtfeier, Wortgottesdienst, Tauffeier und
Eucharistiefeier.
Ostersonntag
ist der Auferstehungstag von Jesus.
Kreuzigung und Auferstehung sind Fundamente
christlichen Glaubens.
In der Bibel sind Berichte über das leere
Grab, die Verkündigung der Auferstehung durch
einen Engel, Berichte über Erscheinungen des
Auferstandenen und die Bekenntnisse, die diesen
Glauben bezeugen.
In der katholischen Kirche wurde der
Triumph der Auferstehung, der Sieg über den
Tod am Ostersonntag mit dem festlichsten
Gottesdienst des Jahres besonders herausgehoben. Heute besteht bei den christlichen
Konfessionen weitgehend Einigkeit, dass Tod und Auferstehung als Ganzes gefeiert werden.
Ostermontag
Am Ostermontag gehen die Jungen von Haus zu Haus und schlagen die Mädchen mit
Osterruten oder begießen sie mit Wasser. Dafür bekommen sie von ihnen gefärbte, gekochte
Eier oder bunte Bänder.

Ratolesť
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WIR WÜNSCHEN EUCH EIN FROHES UND SCHÖNES
OSTERFEST
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ИГРАЕМ – УЧИМСЯ
2.

1.
2.
3.

3.
4.

4.

5.
1.

5.

Baška a Majka, 8.B

Tajnička: Veľká noc po rusky

1.
1.

10.

2.

2.

11.

3.
4.
3.
5.
6.
4.

12.

7.
5.

8.

13.

9.
9.
10.

14.

6.
11.
12.

7.
13.

15.

14.
15.
8.

Dávid M. a Alex, 8.B a Marek Š., 8.A

Tajnička: Krížová cesta po rusky
Ratolesť
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO

1. Čo sa vyliahne z vajíčka?
2. Čím šibeme dievčatá?
3. Na čom sedíme?
4. Suchá tráva.
5. Čo nemajú rady dievčatá na Veľkej noci?
6. Čo robia chlapci dievčatám na Veľkú noc?
7. Veľkonočný maskot s ušami.
8. Čím oblievame dievčatá na Veľkú noc?
-nk-

8.
4.

5.
3.

2.
6.
7.

1.
L. Tomondyová, 5.C
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Hurá _ _ _ _ _ _ _!
Chlapec
Ihla a ...
Stará mama
Červená zelenina
Pes a ...
Veľkonočné zvieratko
Veľkonočná kraslica
D. Švec, 5.C

Malé a ...
Adam a ...
Meno 17.3.
To, čo nám dáva mlieko
Rodinný dopravný prostriedok (s dĺţňom)
Potrebuje ich hudobník pri hraní
Pozeráme sa nimi
Kyslé ovocie
V. Hroš a G. Breza, 7.B

Veľká noc
Veľká noc uţ prichádza,
zima opäť odchádza.
Slnka lúče hrejú,
zajace sa smejú.
Slniečko nám vychádza,
oblievačka prichádza.
Dievčatá sa vody boja,
chlapci kričia: „Do boja!“
Vedrá vody sa lejú,
dievky sa uţ nesmejú.
Jeţiš Kristus z mŕtvych vstal,
Veľkej noci zmysel dal.
Š. Ondika a A. Bujňák, 7.B
Ratolesť
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Maľovanky na voľné chvíle pre všetkých, ktorí radi maľujú.
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ŢOLÍK
+1 bod v písomke
Meno ţiaka: .................................................... Trieda: ..................
Predmet: ......................................................... Dátum: ..................
Podpis vyučujúceho: ..................................................

Platí od 1. mája 2010 do 31. mája 2010.
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ŢOLÍK
oslobodenie od odpovede
Meno ţiaka: .................................................... Trieda: ..................
Predmet: ......................................................... Dátum: ..................
Podpis vyučujúceho: ..................................................

Platí od 1. mája 2010 do 31. mája 2010.

Prajeme Vám poţehnané
veľkonočné sviatky
redakčná rada

