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Milí naši čitatelia, 

 

rok s rokom sa stretol, my sme starší, 

skúsenejší. V tomto roku oslavujeme 20. 

narodeniny. Veľa alebo málo? Pre školský 

časopis tak akurát. 

Naša prvá Ratolesť uzrela svetlo sveta 

pred Vianocami 1991. Začiatky boli ťažké. 

Neboli počítače, písalo sa na obyčajnom 

písacom stroji. Takto si spomína na začiatky 

prvá šéfredaktorka časopisu, p. uč. 

Macáková. 

Sme vďační, že aj v takomto náročnom 

období  na distribúciu nabrali odvahu 

šikovní redaktori a radi sa podelili 

s ostatnými s tým, čo sa dialo v našej škole. 

Názov Ratolesť je tiež symbolický. Zo 

spomienok p. uč. Macákovej vieme, že 

inšpiráciou bolo Evanjelium O viniči 

a ratolesti. Tak ako naši predchodcovia, aj 

my chceme vydávať Ratolesť, ktorá bude 

prinášať ovocie. 

Nech sa Vám dobre číta, prináša 

zaujímavosti zo školy, ale aj z rôznych akcií, 

ktoré pre všetkých našich sympatizantov 

v tomto novom roku pripravíme. 

 

redakčná rada 
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TÉMA 
Dvadsať rokov v kronike školy... 

 
Listy zapísané množstvom udalostí, stretnutí, zážitkov..., stretnutia generácie pedagógov, 

absolventov, žiakov... veľké Božie dielo... kronika ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  

V tomto školskom roku na nové listy pripíšeme slávnostné okamihy osláv 20. výročia jej 

založenia. Vyvrcholili sviatočným 

dňom, nie náhodou na sviatok 

Nepoškvrneného Počatia Panny 

Márie, 8. decembra 2010. 

Počas svätej omše, ktorú 

celebroval otec biskup Stanislav 

Stolárik s ostatnými duchovnými 

otcami, sme  zasvätili Nebeskej 

Matke celé školské spoločenstvo. 

Oslavy vyvrcholili veľkolepou 

školskou akadémiou, v ktorej 

nechýbali tanec, hudba, spev a 

všetko, čím žije škola a jej žiaci. 

Príjemné bolo aj vystúpenie  

niektorých absolventov v hudobnom 

doprovode rodiča jedného z nich – p. 

Bogdanovej. Tak sa na pódiu stretli 

všetky generácie, ktoré patria ku 

škole – žiaci, absolventi, 

pedagógovia. Akadémia vyvrcholila 

oslavnou mariánskou hymnou.  

Pri večernom vystúpení pre 



Ratolesť 3

hostí, rodičov a priateľov školy sme 

si, okrem spomenutého programu, v 

galérii osobností s vďakou 

pripomenuli mená všetkých, ktorí 

boli pri zrode, počiatkoch  školy, pri 

formovaní a budovaní jej 

duchovných, spoločenských, 

mravných a morálnych základov. 

Vystúpenie  absolventov spríjemnil 

svojím pozdravom aj duchovný otec 

Tomáš Labanič, absolvent školy. 

Nezabudnuteľnej udalosti v 

živote školy už od septembra 

predchádzala duchovná príprava – 

každodenná ranná modlitba na 

začiatku vyučovania, prosba za školu 

počas spoločných modlitieb na školských sv. omšiach, deviatnik k Nepoškvrnenému Počatiu 

Panny Márie. 

Dnes, keď sa pomaly zapĺňajú ďalšie listy v 

kronike školy, nech znie naša spoločná vďaka za 

toto veľké Božie dielo... 

p. uč. Henrieta Pustaiová 
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20. výročie založenia školy – priania od detí a odozva na akadémiu 
 
Našich žiakov, veľkých aj malých, sme sa spýtali, ako sa im páčila akadémia. Tí najmenší 

to vyjadrili kresbou. 

 
 

Školská akadémia bola veľmi pekná. Veľmi sa mi páčili rôzne tance aj školský zbor. 

Terezka Š., 6.B 
 
Mne sa na akadémii páčilo. Účinkujúci pekne hrali, tancovali aj spievali. Bolo to veľmi 

zaujímavé. 

Simonka, 5.B 
 

Mne sa na akadémii páčilo veľa 

čísel a predstavení. Bolo to veľmi 

pekné predstavenie a tiež aj 

pekné usporiadanie.  

Sára, 4.C 
 

 

Na našej akadémii bolo 

veľmi pekne. Mala som 

z toho aj krásny zážitok. 

Veľmi sa to páčilo aj môjmu 

ockovi. Najviac sa mu páčila 

pesnička Budem ako strom. Jurko, 1.C 

Terezka, 1.C 

Tonka, 1.C 
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Mne sa najviac páčil tanec, pri 

ktorom mali dievčatá modré sukne. 

Teším sa na 30. výročie školy. 

Monika, 5.A 
 

Mne sa páčil tanec, ktorý tancovali 

starší žiaci.  

Kristián, 4.C 
 
Na akadémii som účinkovala. Mala 

som z toho dobrý dojem. 

Martina, 7.B 
 
Akadémiu som vnímala ako účinkujúca. Spievala som v zbore. Bolo to krásne zorganizované 

a pôsobilo to na mňa dobrým 

dojmom. Určite si každý žiak aj 

rodič prišiel na svoje. Najsilnejší 

moment bolo zasvätenie sa 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny 

Márie. Po celý deň vládla 

perfektná atmosféra. 

Kristína, 7.B 
 
Som rád, že sme tam mohli byť 

celá škola. 

Tomáš, 3.A 

 

20. výročie školy sme pekne 

oslávili. Páčilo sa mi vystúpenie 

prvákov.  

Katarína, 9.C 
 
Páčil sa mi celý program. Bolo to 

veľmi pekné a milé. Cítila som 

sa tam príjemne.  

Kika, 7.A 

Barborka, 1.C 

Klárka, 1.B 

Karolínka, 1.B 



Ratolesť 6

Bolo to veľmi zaujímavé. Páčili sa 

mi hlavne tanečné čísla 

a moderátori. Páčil sa mi aj 

začiatočný pochod zboru so 

sochou. Videl som toto 

predstavenie dvakrát a veľmi ma 

zaujalo. 

Tomáš, 7.A 
 
Prajem škole, aby sa jej 

a školskému zboru darilo. 

Paľko, 5.A 
 

Mne osobne sa to páčilo. Bol 

dobrý zvukár a bolo to aj počuť. 

Dúfam, že sa to týmto nekončí 

a čakajú nás ďalšie pekné 

vystúpenia.  A za toto všetko 

posielam škole veľké 

ĎAKUJEM. 

Vlado, 7.A 
 
Prajem tejto škole, aby nám 

vydržala ešte ďalších a ďalších 

20 rokov. Ešte by som si priala, 

aby tu chodili aj moje deti! 

A aby mala táto škola dobrých 

žiakov. 

Antonietka, 5.A 
 
Veľmi sa mi tam páčilo. Nemal 

som pri spievaní trému, lebo tam 

boli moji rodičia. Každé 

vystúpenie bolo pekné. 

Peťo, 5.A 

Paťka, 1.B 

Šimon, 1.B 

Samko, 1.C 
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MISIE 
Beseda o Sudáne 

 
„Misie začínajú v tvojom srdci“ (Ján Pavol II.) Mnohokrát, hlavne v predvianočnom 

období, sme s deťmi rozprávali, modlili sa a realizovali misijnú činnosť v popoludňajšej 

klubovej činnosti. Aj preto nám prišlo veľmi vhodné porozprávať sa o skúsenostiach z práce 

medzi ľuďmi z afrického kontinentu. S tými svojimi sa s nami v stredu 26. januára prišla 

podeliť pani Magduška Tomaštiková, ktorá tam pôsobila ako detská lekárka.  

Ako lekárka bola na misiách v 

africkom štáte Sudán. Z tohto svojho 

pobytu nám odprezentovala množstvo 

fotiek a priložila k tomu aj svoje 

vlastné komentáre, ktoré boli veľmi 

pútavé. Deti mali možnosť vidieť 

sudánske deti a ich rodičov, ktorí žijú 

vo veľkej biede. Je to veľmi 

chudobná krajina, ale deti na 

obrázkoch sme videli nesmierne 

šťastné, šantivé a veselé. Ony tam 

nepoznajú televízor, počítač a nemajú ani hračky. Veľmi rady spievajú, tancujú, chlapci hrajú 

futbal. Stravu majú jednoduchú,  prevažne ryžu a rôzne kaše, ale aj tých majú málo. Aj preto sú 

deti často choré. Pani doktorka tam liečila nielen malé deti, ale aj staršie a dospelých. Pracovala 

v ťažkých podmienkach. Chorých ošetrovala vonku pod stromami a neraz musela zasahovať aj v 

noci. A čo sme si z toho stretnutia odniesli? Určite pocit, 

ako sa máme dobre. A to, že nie sme ani  takí chudobní, 

ako sa často sťažujeme. Hlavne sme si dali predsavzatie, že 

sa za tieto deti a ich rodiny  v Sudáne, a nielen za nich, ale 

aj za všetkých chudobných na celom svete, budeme  

naďalej modliť. Rovnako aj za všetkých misionárov, ktorí 

im pomáhajú, aby  sa našlo čo najviac dobrých a srdečných 

ľudí, ktorí by im chceli a vedeli pomôcť. Zo stretnutia sme 

odchádzali všetci plní dojmov a predsavzatí. 

p. vychovávateľka Maruška Kallová 
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SVÄTÉ PÍSMO A JA 
 

Milí spolužiaci a verní čitatelia, 

poďte s nami ďakovať a oslavovať Pána: 

Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena... 
(Žalm 29,2) 

 
 

 

Pane, Ďakujem Ti za oči, 

Ktorými môžem vidieť 

Svet, ktorý si stvoril. 

 

Pane, Ďakujem Ti za ruky, 

Ktorými môžem písať, 

Pomáhať, hrať sa. 

 

Pane, Ďakujem Ti za ústa, 

Ktorými Ťa môžem chváliť, 

Velebiť, Ďakovať. 

 

Pane, Ďakujem Ti za nos, 

Ktorým môžem cítiť vôňu 

Kvetov a stromov. 

 

Pane, Ďakujem Ti za srdce, 

Ktorým môžem počúvať 

Tvoj hlas. 

 
 

Pane, Ďakujem Ti za uši, 

Ktorými počujem hlas blízkych, 

Priateľov, spev vtákov. 

 

Pane, Ďakujem Ti za nohy, 

Ktorými môžem chodiť, 

Skákať, behať. 

Karin, 5.C 

 

 
 
Najvyšší, všemohúci Pane, ďakujem Ti za všetko, čo pre mňa robíš. Ďakujem za strechu 

nad hlavou, za oblečenie a hlavne za to, že si nám dal život. Buď pochválený. Zvelebujeme Ťa, 

oslavujeme Ťa a vďakou Ťa zahŕňame. 

Viky, 5.C 
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Pane Ježišu, Ďakujem Ti za rodičov. 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za súrodencov a rodinu. 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za spolužiakov. 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za dobré učiteľky. 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za náš dom. 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za našu školu. 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za jedlo a vodu. 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za kamarátky. 

Lucka, 5.C 

 

Pane Ježišu, Ďakujem Ti za náš 

život, zvieratá a ľudí. Ďakujem Ti za 

všetkých svätých, ktorí žili na tejto 

zemi. Ty si najvyšší, ktorý všetko 

riadi. Tebe je chvála za všetky 

milodary, čo nám dávaš. Tebe je 

chvála, česť a sláva. 

Veronika, 5.C 

 

Chvála Ti a vďaka, Pane Ježišu. 

Ďakujem Ti Pane, za všetku tú lásku, 

ktorou ma obklopuješ. Ďakujem Ti za 

rodičov, že im dávaš silu, aby sa 

o mňa starali. Ďakujem Ti za sestry 

a brata, lebo mám z nich radosť. Za 

všetko Ti vďaka a chvála, Pane 

Ježišu. Amen. 

Mirka, 5.C 

 

Všemohúci Pane, celý svet Ťa chváli a oslavuje. Ďakujem Ti za moju rodinu, kde sa cítim 

vždy bezpečne. Ďakujem Ti za strechu nad hlavou, za môj domov, na ktorý sa vždy teším. 

Terka, 5.C 
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Pane Ježišu, ďakujem Ti za mamičku a ocka, za to, že ma od narodenia vychovávajú. 

Ďakujem Ti aj preto, lebo mám super brata. Ďakujem Ti za dobré kamarátky a kamarátov. 

Milujem Ťa a dúfam, že pôjdem do 

neba a že tam stretnem všetkých 

z mojej veľkej rodiny. Ale 

nadovšetko Ti ďakujem, že si pre 

mňa zomrel na kríži, lebo preto 

môžem ísť do neba a stretnúť sa 

s Tebou. 

Zuzka, 5.C 

 
Vďaka Ti Ježiško, že si prišiel 

na tento svet aj kvôli mne, že mi 

dávaš do srdca radosť, lásku 

a porozumenie. 

Aďka, 5.C 
 

Pane Ježišu Kriste, Ty si chcel, 

aby som so svojimi spolužiakmi 

prežila niekoľko rokov v jednej 

triede, akoby v jednej rodine, preto 

Ťa prosím: Daj, nech sa máme radi 

v našej triede ako deti v jednej 

rodine. Nech sa medzi sebou 

nehádame. 

Julka, 5.C 
 
 

Nech nás žehná Boh, nech nás chráni od zlého 

a nech nás privedie do života večného. Amen 
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AKTUALITY 
 

Jablková hodina v 6.B 
 

Jablko sváru, jablkové špeciality, jablkový koláč, jablká v župane a všeličo iné ste mohli 

započuť v 6. B triede 20. októbra. 

A nielen započuť, ale aj ochutnať 

výrobky z jabĺk – výživa, jablkový 

perník a ďalšie SUPER dobroty, 

vypiť jablkový džús a popozerať si 

krásne obrusy s jablkovou potlačou, 

obrúsky posiate jablkami. 

Jednoducho, v tento deň sa u nás 

nehovorilo o ničom inom. Dozvedeli 

sme sa aj rôzne zaujímavosti o jablku, 

kde vypestovali najväčšie 

a najmenšie jablko. Bolo zaujímavé dozvedieť sa, aké úžasné vlastnosti má jablko, aká 

prepotrebná je jeho konzumácia. Ďakujeme pani učiteľke Ferkovej, našej triednej, za realizáciu 

takejto nezvyčajnej hodiny. Výsledkom je TRIEDNY RECEPTÁR, kde sa dočítate, ako 

pripraviť všeličo z jabĺk. Jeho autormi sme my, žiaci, pani Lydka a naša triedna. 

žiaci 6.B 
 
 

Ako v rozprávke 
 
Tak sme sa cítili my, žiaci 5.A 

triedy, ktorí sme vo štvrtok 21. 

októbra navštívili jedinečnú výstavu 

rozprávkových kostýmov pod 

názvom Ako sa obliekajú rozprávky. 

Už pri  vstupe všetkých 

prekvapila známa melódia z 

rozprávky Pyšná princezná a kvetinka 

Poupátko. V ďalšej časti spoznali 

chlapci a dievčatá známe kostýmy i 

črievičky z obľúbených rozprávok – Panna a netvor, Princ a večernica, Šílene smutná princezná 
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a mnohých iných. Všetkým sa najviac páčili kostýmy a hlavne zázračný plášť Rumburaka z 

rozprávky Arabela. 

Okrem piatakov navštívili túto putovnú výstavu aj naši šiestaci s vyučujúcimi predmetu 

Poznaj a ži – p. uč. Bednárovou, p. uč. Pustaiovou a p. uč. Zachariášom. Aj im sa výstava veľmi 

páčila. 

žiaci 5.A 
 
 

Duchovná obnova 7.B 
 
V termíne 22. – 24. októbra, sme sa my, 

žiaci 7. B, spolu s pánom kaplánom Marcelom a p. 

uč. Bačinskou, našou triednou, zúčastnili na 

duchovnej obnove zameranej na utuženie 

spoločenstva triedy a na prekonanie zložitého 

obdobia – puberta, ktoré teraz prežívame. O 

strechu nad hlavou a stravu sa postaral spolužiak 

Matej, pretože jeho rodina má v Slovenskom raji 

penzión. Program sme začali v piatok príhovorom 

pána kaplána na tému Kamarátstvo, po príhovore 

nasledoval film. Druhý deň bol veľmi akčný. Začal 

túrou roklinou Stredné piecky, počas ktorej bola 

možnosť svätej spovede, večer pokračoval sv. omšou a prednáškou na tému Puberta. Duchovnú 

obnovu sme ukončili nedeľnou sv. omšou. 

Ďakujeme pani učiteľke triednej aj pánu kaplánovi za čas, ktorý nám venovali a zahŕňame 

ich do svojich modlitieb. 

žiaci 7.B 
 
 

Netradičná hodina ruského jazyka 
 

Nie všetky hodiny musia byť odučené v klasickej triede. O tom sme sa presvedčili aj my, 

deviataci, 28. októbra. Spolu s pani učiteľkou Ferkovou sme mali netradičnú hodinu ruského 

jazyka v školskej kuchynke. Preberali sme ovocie a zeleninu. Na hodinu sme mali doniesť rôzne 

druhy ovocia a zeleniny. Tie sme pomenúvali po rusky a zároveň z nich pripravovali chutné 

a zdravé ovocné aj zeleninové šaláty.  
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Na záver hodiny sme sa aj navzájom ponúkli a netradičným spôsobom sa naučili 

pomenovať ovocie a zeleninu. 

deviataci 
 
 

Deň sukní a košieľ 
 
Obyčajnú stredu – 10. 

novembra, sme my, žiaci, ale aj 

učitelia, urobili slávnostnou. 

Do školy sme prišli v 

slávnostnejšom oblečení. Dievčatá v 

sukniach a chlapci v košeliach. 

Mnohých neodradilo ani sychravé 

jesenné počasie. Po chodbách školy 

to vyzeralo ako na móle. Sukne 

rôznych materiálov, dĺžok a košele 

pestrých farieb boli naozaj pastvou pre oči. A ktoré triedy mali 100% sukní a košieľ? 1.B, 2.B a 

2.C. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu. 

-ach- 
 
 

Speváci z Ratolesti zožali potlesk 
 
Školský spevácky zbor Ratolesť sa 23. 

novembra zúčastnil už 9. ročníka Koncertu 

detských sakrálnych zborov. 

Prehliadka deviatich spevokolov košických 

základných a stredných škôl sa konala v rámci 

Festivalu sakrálneho umenia v Kostole s. 

Gorazda v Košiciach. 

Našu školu reprezentovalo 112 spevákov, 

ktorých dirigovala p. uč. Bačinská. Hudobný 

doprovod viedla s. Zuzana. Vystúpenie sa 

všetkým páčilo a odmenou bol dlhotrvajúci potlesk a úsmev na tvárach všetkých prítomných. 

-sč- 



Ratolesť 14

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane! 
 
Arcidiecézna súťaž „Dedičstvo otcov, zachovaj nám, 

Pane!“ začala 25. novembra sv. omšou, ktorú celebroval 

pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik. 

Hosťujúcou školou bola Spojená škola sv. košických 

mučeníkov na sídlisku KVP v Košiciach. Našu školu 

reprezentovali Kika Šeligová a Zuzka Smolková zo 7.B a Ali 

Baldovská zo 6.C. Súťažilo sa v niekoľkých vedomostných 

kolách. Jedno kolo preverilo naše vedomosti o Spolku sv. 

Vojtecha, druhé o pustovníkovi Benediktovi, iné o Gaboltove – 

pútnickom mieste a škapuliari, ďalšie bolo venované Roku 

kresťanskej kultúry. Zo 14 družstiev sa naša škola umiestnila na 

5.mieste. Odmenili nás peknými knihami. 

Ďakujeme p. uč. Snopkovej za prípravu a sprevádzanie na súťaži. 

Kika a Zuzka, 7.B 
 

 
„...a Slovo bolo u Boha...“ 

 
8. december bol pre našu školu významným dňom. Udialo sa niekoľko zaujímavých akcií. 

Škola oslavovala 20. výročie od svojho vzniku, zasvätili sme sa Panne Márii a dve dievčatá nás 

reprezentovali na krajskom kole súťaže 

v prednese náboženskej poézie a prózy 

v Humennom.  

Lucia Stankovičová a Radka Soľárová 

z 8.A spolu s pani učiteľkou z „dramaťáku“ 

necestovali do Humenného nadarmo. Po sv. 

omši obidve ukázali svoje majstrovstvo 

v prednese . Lucka v poézii a Radka v próze. 

Za svoje výkony boli aj odmenené. Radka 3. 

miestom a Lucia 1. miestom. To jej zaručilo 

postup do celoslovenského kola, ktoré sa 

uskutočnilo 5. februára v Ružomberku.  

-rs-, -ls- 
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Na besede s Gabrielou Futovou a Romanom Bratom 
 

Predvianočná beseda 

v ATRIUM KLUBE nám padla 

veľmi vhod. 10. decembra sme sa na 

ňu vybrali my, žiaci 7. B, spolu s pani 

učiteľkou Ferkovou.  

Spisovateľka Gabriela Futová 

s spisovateľ Roman Brat nám 

zaujímavým spôsobom porozprávali 

nielen o svojich knihách, ale aj o tom, 

čo ich k písaniu viedlo, akí boli žiaci, 

či ich niečo spája a ako sa dostali k tomu, že napísali niektoré knihy aj spoločne. Predstavili nám 

poslednú spoločnú knihu „Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody“ a, samozrejme, pripomenuli 

aj svoju druhú knihu, ktorej sú spoluautormi – Zmätené dvojičky zo slepej uličky“. Táto kniha 

bola najlepšou knihou jesene 2008.  

My, žiaci, sme mali priestor klásť otázky, čím sa toto stretnutie zmenilo na zaujímavú 

besedu. Stretnutie bolo spestrené aj kultúrnym programom a na záver nás čakala autogramiáda.  

Matej a Jakub, 7.B 
 

   



Ratolesť 16

Kráľ čitateľov 
 

Už dvadsať rokov sa v knižnici pre mládež v Košiciach koná súťažné podujatie, pri ktorom 

sa hľadá „KRÁĽ ČITATEĽOV“. Z našej školy sa súťaže zúčastnila Katarína Vancáková zo 7.A, 

ktorá úspešne postúpila do finále. Sprevádzala ju pani knihovníčka Slávka. Finálové kolo sa 

konalo 10. decembra v Kultúrnom dome Južan. 

V porote boli známi slovenskí spisovatelia – Gabriela Futová a Roman Brat. Súťažiaci sa 

museli popasovať s úlohami, ktoré na nich čakali a nechýbala ani dobrá nálada a kultúrny 

program na spestrenie.  

Napokon sa víťazom stala žiačka zo ZŠ Krosnianska. Víťazke blahoželáme a našej Katke 

prajeme veľa šťastia s literatúrou aj do budúcnosti. 

teta knihovníčka Slávka 
 
 

O vianočných oblátkach a perníkoch... 
 

Predvianočný čas bolo cítiť aj v 

školskej kuchynke. A to doslovne! 

Niekoľkoročnou tradíciou je pečenie 

oblátok pre chlapcov a dievčatá z 

krúžku Tvorivé dielne - misie pod 

vedením p. uč. Smutelovičovej. V 

tomto roku sa k nim pridali aj 

členovia redakčnej rady Ratolesti pod 

vedením p. uč. Ferkovej. Hlavným 

pekárom i cukrárom pri pečení  bol 

školský kaplán Marcel, ktorý zručnosti pri pečení oblátok získal od svojej mamky. A teraz ich 

posúva ďalej! 

V kuchynke však voňali aj vianočné perníky, ktoré piekli aj pani učiteľky a 

vychovávateľky so žiakmi I. stupňa. Piekli ich aj šikovníci z už spomenutých krúžkov a pridali 

sa aj pekári z krúžku Šikovné ruky s p. uč Pustaiovou. Vyše 120 ozdobených a pekne 

zabalených perníkov putovalo pre väzňov, ktorí sú vo výkone väzby na Floriánskej ulici v 

Košiciach. Boli symbolickým darčekom aj pre týchto ľudí v ťažkej životnej situácii.  

Už teraz sa všetci pekári a cukrári tešia na ďalšie zaujímavé dobrodružstvá pečenia a 

varenia v školskej kuchynke. 

šikovní pekári 
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Vianočné besiedky 
 
Peknou tradíciou na škole sú 

VIANOČNÉ BESIEDKY, príjemné 

popoludňajšie stretnutia rodičov, 

žiakov, triednych učiteľov v 

spoločenstvách jednotlivých tried.  

Počas Adventu ich s láskou 

pripravujú triedne pani učiteľky a 

pani vychovávateľky so svojimi 

žiakmi. V pásmach hudby, slova, 

tanca, básní, scénok ukážu žiaci svoje talenty a zručnosti. 

K pozvaným hosťom patria rodičia, starí rodičia, súrodenci účinkujúcich a ďalší. K 

divákom sa rady pripájajú aj pani riaditeľka, pani zástupkyne a ostatní vyučujúci. 

Tak tomu bolo aj v tomto predvianočnom čase, kedy sa v čase 13. – 17. decembra konali 

VIANOČNÉ BESIEDKY v triedach I. stupňa. V tomto školskom roku sa k nim pridali aj dve 

triedy z II. stupňa – 5.A a 6.B trieda so svojimi triednymi pani učiteľkami. 

Veríme, že táto tradícia vydrží aj do ďalších rokov. 

-ls- 
 
 

Nemôžeme nekomunikovať 
 
Tak sa volala jedna z netradičných vyučovacích hodín slohu v 7.A triede, ktorú žiaci pod 

vedením p. uč. Pustaiovej zažili v utorok 14. decembra. Všetky aktivity boli zamerané na 

rozvoj komunikačných zručností.  

Po úvodnom pripomenutí hlavných zásad efektívnej komunikácie nasledovali praktické 

ukážky konkrétnych komunikačných situácií – 

výklad nového učiva v škole, hokejoví 

fanúšikovia v hľadisku – v bufete – po zápase, 

narodeninová oslava a pozvaní spolužiaci, práca 

sekretárky v kancelárii. Nechýbali kostýmy, 

rekvizity a všetko, čo patrí ku komunikácii v 

týchto zaujímavých  situáciách. 

V ďalšej aktivite žiaci prezentovali 
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skupinové práce, na ktorých pracovali niekoľko týždňov. Fotky a obrázky z novín a časopisov 

dopĺňali tak, že k nim pripojili vlastný názov komunikačnej  situácie a určili formy konkrétnej 

komunikačnej situácie. 

Počas hodiny vládla v triede dobrá pracovná atmosféra, nechýbala super nálada a najmä 

počas scénok smiech a potlesk ostatných i pozvaných hostí. Potvrdilo sa, že nemôžeme 

nekomunikovať, ale aj to, že je dôležité komunikovať efektívne, vhodne a slušne. 

-rs- 
 
 

Pytagoriáda 
 
Dňa 15. a 16. decembra sa stretli všetci priaznivci matematických úloh, rébusov a 

hlavolamov, aby si zmerali svoju pohotovosť aj dôvtip v školskom kole matematickej 

Pytagoriády. 

Úspešným riešiteľom tejto súťaže, ktorá sa organizuje na Slovensku už 32 rokov, môže byť 

ten, komu sa podarí vyriešiť z 15 príkladov aspoň 10. A takých bolo tento rok na našej škole v 

kategóriách P3 – P8 spolu 64. Najúspešnejší budú reprezentovať našu školu v okresnom kole, 

ktoré sa uskutoční v dňoch 18. a 19. apríla 2011 v CVČ Domino. A ktorí to sú ? To prezradí 

nasledujúca tabuľka. 

Kategória Poradie Priezvisko a meno Trieda Body 
(príklady +čas = spolu) 

P3 
1. Nižník Jakub  3.A 13 + 10 = 23 
2. Vadász Adam 3.B 12 + 10 = 22 
3. Pramuková Noemi Andrea 3.B 11 + 11 = 22 

P4 
1. Smoleň Timotej 4.B 14 + 10 = 24 
2. Marko Alex 4.C 13 + 11 = 24 
3. Jurová Mária 4.C 11 + 11 = 22 

P5 
1. Mihálik Martin 5.A 14 + 11 = 25 
2. Guba Lukáš 5.C 12 +  9  = 21 
3. Galoci Peter 5.A 11 + 7   = 18 

P6 

1. Jakubíková Lucia  6.B 12 + 10 = 22 

2. 
Švecová Diana 6.C 11 + 10 = 21 
Stuchlý Dominik 6.C 11 + 10 = 21 
Šafranko Michal 6.B 11 + 10 = 21 

3. Sabolová Sára 6.B 10 + 10 = 20 

P7 
1. Šeligová Kristína  7.B 11 + 8 = 19 
2. Hajduková Gréta 7.A 12 + 6 = 18 
3. Fabianová Anna 7.B 10 + 8 = 18 

P8 1. Szakács Marek  8.B 12 + 3 = 15 
p. uč. Paraličová 
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Bájky v dráme 
 

Svet bájok ožil v 6.A triede vo štvrtok 16. 

decembra. Prečo? Na hodinách literatúry chlapcov 

i dievčatá zaujali bájky. Preto sa spoločne rozhodli, 

že sa pokúsia vybrané bájky upraviť a divadelne 

spracovať pod vedením p. uč. Pustaiovej. 

A veru sa im to aj podarilo. Trieda sa na tejto 

netradičnej hodine literatúry premenila na les, žiaci 

na postavy zvierat a iných ľudí. Divadelné 

predstavenie sa mohlo začať. V prevahe boli 

Ezopove bájky, ale žiaci – herci im dodali aj kúsok 

vlastného talentu. Poučenie v závere každého 

vystúpenia pohlo svedomím každého herca i diváka. 

Všetkým účinkujúcim patril v závere silný 

potlesk a chutné občerstvenie. Už čoskoro čakajú hercov zo 6.A triedy reprízy pre ďalšie triedy 

a ďalších divákov. 

-ls- 
 
 

Vitaj, nový rok 2011! 
 
Po obľúbených vianočných prázdninách sme sa v pondelok 10. januára ocitli znova v 

škole. Začiatok nového kalendárneho roku bol spojený so slávením sv. omše v školskej kaplnke, 

ktorú slúžil školský kaplán Marcel. 

V závere sv. omše sa nám všetkým prihovorila aj pani riaditeľka. Pozastavila sa za 

uplynulými mesiacmi, predstavila plány do tých ďalších a pripojila aj novoročné prianie pre 

žiakov, ich rodičov a celé školské spoločenstvo. Po sv. omši pán kaplán Marcel posvätil školské 

príbytky – triedy. učebne, telocvične, zborovne i kancelárie. 

Pane, zverujeme Ti všetky dni, týždne, mesiace, naše snahy, úsilia, životy... 

p. uč. Pustaiová 
 
 

Na Šalianskom Maťkovi prvenstvo 
 

Centrum voľného času Domino v Košiciach 14. januára organizovalo 18. ročník 

obvodového kola súťaže v prednese slovenskej povesti – ŠALIANSKY MAŤKO. 
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Našu školu reprezentovali dvaja recitátori. V  kategórii pre 4. – 5. ročník recitoval Alex 

Marko zo 4.C a v kategórii 6. – 7. ročník Lucia Jakubíková zo 6.B. Porota mala náročné 

rozhodovanie, komu udeliť popredné miesta. Naša Lucka s povesťou Kožený most oslovila 

porotu natoľko, že získala 1. miesto. Do školy si doniesla diplom a peknú knihu. Pani učiteľka 

Kupková a Alexova mamka, ktoré boli s nimi ako podpora, strávili príjemné predpoludnie plné 

krásneho slova. recitátorom želáme veľa úspechov aj v ďalších recitačných súťažiach. 

-ls- 
 
 

František z Assisi 
 

9.decembra bola naša trieda, 8.C, v Prešove v Divadle Jonáša Záborského na muzikálnom 

predstavení František z Assisi.  

Vynikajúci herci DJZ nám priblížili strhujúci príbeh zo života charizmatického človeka sv. 

Františka z Assisi, ktorý je schopný ísť neústupčivo za svojou pravdou a ktorého duša v ťažkom 

zápase víťazí láskou nad utrpením, ponížením a nespravodlivosťou. Hlavnou myšlienkou 

predstavenia je, že láskavé srdce dokáže zázraky nielen v našom živote, ale aj v živote ľudí 

okolo nás. Muzikál sa nám veľmi páčil. Okrem toho, že máme duchovný a umelecký zážitok, 

sme sa zasmiali nad niektorými 

výrokmi hercov. Najvtipnejšia 

myšlienka Františka znie: „Bol som 

chorý ešte skôr, ako som ochorel!“. 

Keďže sa muzikál skončil pomerne 

neskoro, do Košíc sme išli s pánom 

kaplánom Marcelom a niektorými 

rodičmi , ktorí po nás prišli autami. 

Vopred sme už stávkovali, komu 

prvému sa podarí dôjsť do 

Košíc. Až do konca to bolo veľmi 

napínavé, pretože všetci vodiči sa 

veľmi snažili, no nakoniec to vyhral pán kaplán. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za ochotu 

a pomoc pri tejto akcii. Celý večer bol veľmi zaujímavý a máme veľa zážitkov, preto by sme sa 

chceli poďakovať našej triednej pani učiteľke Blanárovej, ktorá mala nápad ísť na predstavenie 

a tiež všetko zorganizovala. Už vopred sa tešíme na ďalšiu triednu akciu! 

žiaci 8.C 
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Budúci prváčikovia na zápise 
 

Piatkové popoludnie 21. januára a sobotňajšie dopoludnie 22. januára bolo venované 

našim budúcim prvákom a ich rodičom. Okrem pani učiteliek z 1. stupňa ich očakávali aj pani 

riaditeľka, pani zástupkyne, školský kaplán Marcel, školská psychologička a školský špeciálny 

pedagóg. Ako nám všetci potvrdili, potešili ich veselé, usmievavé a šikovné deti, budúce 

prváčence. Pripomíname, že možnosť zápisu stále pokračuje u zástupcov školy! 

Okrem zaujímavých rozhovorov 

preukázali deti zručnosti a talenty v 

kreslení, spoznávaní farieb, 

geometrických útvarov a podobne. Aj 

deti nám potvrdili, že sa im  u nás 

páčilo a mnohé z nich sa už do školy 

tešia.  

Ďakujeme Vám, milí rodičia, za 

prejavenú dôveru. 

p. zástupkyňa Zentková 
 

 
Matematická olympiáda 

 
Matematickú olympiádu by sme mohli považovať za starenku medzi súťažami, veď 21. 

januára sa konal už jej 60. ročník. Záujemcov uspieť a získať popredné umiestnenia je však 

stále dosť. Tento rok súťažilo v obvodnom kole 44 piatakov a 17 deviatakov. Aj naša škola mala 

medzi súťažiacimi v kategórii Z5 svoje zastúpenie. 

Nebolo ľahké poradiť si s 3 príkladmi, na riešenie ktorých mali žiaci 2 hodiny. Neboli to 

hocijaké úlohy a popísať každú myšlienku, ktorá viedla k výsledku, nie je „maličkosť“. Za 

každú úlohu sa mohlo získať 6 bodov, spolu teda 18. Ten, kto získal 9 a viac bodov, sa stal 

úspešným riešiteľom. A takých bolo v tejto kategórii 21 (t. j. 47,7 %). Medzi nimi boli aj naši 

žiaci: 

5. miesto – Martin Mihálik (5.A), 14 bodov 

6. miesto – Lukáš Guba (5.C), 13 bodov 

10. miesto – Marián Galajda (5.C), 9 bodov 

Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa radosti pri riešení matematických úloh. 

Obvodné kolo MO pre kategórie Z6, Z7 a Z8 sa uskutoční 6. apríla 2011. 

 p. uč. Paraličová 
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Hurá, na ľad! 
 

Aj tento veselý pokrik bolo počuť v stredu 2. februára a piatok 4. februára z ľadovej 

plochy Športovo-zábavného areálu na Alejovej ul. v Košiciach. Chlapci a dievčatá z II. stupňa 

tam prežili príjemné športové popoludnie. Čo k tomu potrebovali? Korčule, teplé oblečenie, 

dobrú náladu, chutnú desiatu a teplý čaj! 

V stredu ste tam mohli vidieť 

žiakov 6.A triedy, ktorí na ľade spolu 

s p. uč. Pustaiovou absolvovali 

netradičné vyučovacie hodiny 

predmetu Poznaj a ži. Ľadovú plochu 

po nich rýchlo zaplnili deti z krúžku 

Redaktori na stope spolu s p. uč. 

Ferkovou a mužskú posilu doplnil p. 

kaplán Marcel so svojimi žiakmi z 

Biblického krúžku. Z ľadu ich 

nevyhnal ani silný štipľavý mráz. 

Piatok na ľade patril našim 

piatakom. Spolu so svojimi triednymi 

učiteľkami – p. uč. Pustaiovou, p. uč. 

Demjanovičovou a p. uč. Paraličovou 

si tam precvičili základné techniky a 

priučili novým. Na ľade utužili nielen 

svoje zdravie a sily, ale aj vzájomné 

kamarátstva. 

Veríme, že o rok sa tam vrátime 

zase a prežijeme tam pekné zdravé 

športové popoludnie. Nezabudnite, v 

zdravom tele - zdravý duch!  

-kv- 



Ratolesť 23

O myšiarke ušatej 
 

Kde sa vzala, tam sa vzala...v átriu našej 

školy myšiarka obyčajná sa jedného dňa 

ukázala...Ak nám neveríte, nakuknite do učebne 

chémie. Potom cez okno priamo do átria a na 

konári stromu ju uvidíte, ako tuho premýšľa, občas 

zažmurká múdrymi očami.  

Uhádli by ste, kto sa na ňu najviac díva? No 

predsa žiaci, lebo sova je symbolom múdrosti. A tú 

v škole potrebujú! Už len jedna prosba – myšiarke 

v školskom átriu chýba meno. Ak by ste o nejakom 

vedeli, oznámte to p. učiteľkám biológie – s. 

Zuzane a p. uč. Zachariášovej. Určite sa potešia a 

iste sa zapáči aj milému hosťovi na konári. 

-tš- 
 
 

Z ľudovej klenotnice I. 
 

Tak sa volá zaujímavá aktivita, ktorá trvá 

počas celého školského roku, pri ktorej sa my, 

žiaci 5.A triedy spolu s p. uč. Pustaiovou, našou 

triednou, vraciame do minulosti, spoznávame 

ľudovú slovesnosť a ľudové umenie. Vo štvrtok 3. 

februára sme premenili svoju triedu na dedinskú 

izbu s ľudovými výšivkami, drevenými klenotmi 

minulosti. Na stole nechýbal doma upečený 

voňavý chlieb. Harmonika, fujara, drumbľa a 

veselá muzika so spevom detí, to bola veselica. 

Prezentovali sme zozbierané názvy ľudových 

rozprávok, piesní, prísloví, porekadiel, pranostík a 

hádaniek, ktoré sme zapísali na listinu tak, ako kedysi Pavol Dobšinský či Božena Nemcová. 

Uložené sú v krásnej drevenej truhlici ako vzácny poklad, ktorý chceme zachovať pre ďalšie 

generácie. 
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V závere hodiny sme si spoločne  pochutnali na chlebíku so soľou. Tak v ten deň sa  vítali  

všetci vyučujúci v našej triede. Bol to príjemný deň, ktorý sme prežili  netradične a zaujímavo. 

Už teraz pripravujeme ďalšie stretnutie s minulosťou. Na akú tému? Nechajte sa prekvapiť. 

žiaci 5.A 
 
 

Redaktori po stopách sv. Košických mučeníkov 
 
Po stopách sv. Košických mučeníkov sme sa vybrali 9. februára my, redaktori školského 

časopisu Ratolesť. Naša cesta smerovala na jedno z košických sídlisk – Jazero. Sprevádzal nás 

pán kaplán Marcel a p. uč. Ferková. 

V kostole nás už čakal pán kostolník, ktorý nám porozprával o histórii aj o patrónoch 

kostola. Pozreli sme si relikvie sv. Košických mučeníkov, nový dvojmanuálny píšťalový orgán 

zložený z 300 drevených píšťal. 

Vyvrcholením našej návštevy bola sv. omša v bočnej kaplnke kostola, ktorú celebroval 

kaplán Marcel. 

Bolo to príjemne strávené popoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalšiu zaujímavú exkurziu 

nášho krúžku. 

redaktori 
 
 

Národný týždeň manželstva 
 

Týždeň od 7. do 14. februára bol vyhlásený za Národný týždeň manželstva. Záštitu nad 

touto akciou prevzala pani Silvia Gašparovičová, manželka súčasného prezidenta. Aktivitami, 

ktoré boli na pôde školy, sme sa aktívne pripojili k myšlienke ochrany a podpory manželstva, 

rodičovstva. 

K školským sprievodným akciám patrili: spoločné ranné modlitby detí  za svojich rodičov, 

zaujímavé aktivity a diskusie na hodinách náboženstva. 

PK náboženstva 
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PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV 
 

Milí čitatelia,  

v dnešnom čísle Ratolesti Vám predstavíme p. uč. Annu Kovaľovú, ktorá učí na našej 

škole od jej založenia. Čiže 20 rokov. Veľa si toho pamätá a ochotne nám porozprávala nielen 

o škole, o žiakoch, ale aj o sebe, o svojom detstve. 
 

 
Pani učiteľka, čím ste chceli byť ako dieťa? Mali ste nejaký detský sen? 

S mojou mladšou sestrou sme sa ako deti často hrávali na školu. Zrejme už vtedy sa začali 

prejavovať nejaké zdedené rodinné gény, keďže asi polovica príbuzných z mamičkinej strany 

boli učitelia. Hra v priebehu rokov prerástla v skutočnú túžbu učiť deti. Nebolo to jednoduché, 

ale sen sa nakoniec stal 

skutočnosťou. 

 

Ako si spomínate na detstvo? 
Boli to krásne časy 

bezstarostných hier, skrývačiek, 

lozenia po stromoch. Neskôr sa už 

prejavovali aj typické dievčenské 

záujmy – šitie a pletenie oblečenia 

pre bábiky. No a potom prišla 

éra „winnetuoviek“, ktorá nás 

so sestrou ovplyvnila natoľko, 

že sme si s mamkinou pomocou 

ušili indiánske odevy. Vyzerali 

sme v nich naozaj hodnoverne, 

ja ako Nšo-či a moja sestra 

Katka ako Winnetou. Dodnes 

mám odložené prázdninové 

fotografie, kde v rôznych pózach spolu s bratrancom, akože Old Shatterhandom, sústredene 

hľadíme do diaľky na blížiacich sa nepriateľov! A okolo nás samé skaly! Určite sme menej 
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vysedávali pred televízorom ako dnešné deti. Často sme chodievali na výlety do blízkeho či 

vzdialenejšieho okolia, v zime sa korčuľovať – keď boli tuhé mrazy, tak aj na zamrznuté jazero 

v Čani – no a nezabudnuteľné spomienky mám aj na prázdninové letné opekačky aj s našimi 

príbuznými v krásnom prírodnom prostredí neďaleko Piešťan. Za tieto krásne spomienky na 

detstvo vďačím mojim drahým rodičom, ktorí nám so sestrou vytvorili domov plný lásky 

a porozumenia. 

 

Je po Vianociach. Aké boli tie vaše v detstve? Doniesol vám Ježiško darček, po ktorom ste 
veľmi túžili? 

Už od konca októbra som vždy začínala 

počítať, koľko týždňov ešte zostáva do Vianoc. 

Konečne svitol deň, keď vysoký až po strop 

siahajúci živý stromček naplnil obývačku 

nádhernou vôňou ihličia. No a pod ním sme si 

obyčajne už ráno na Štedrý deň našli darčeky. 

Zaujímavé, že Ježiško takmer vždy presne vedel, 

po čom sme túžili! A bol naozaj štedrý. Priniesol 

nám vždy nejaké pekné zimné a oblečenie, 

pamätal aj na knižky a nikdy nezabudol na 

hračky či spoločenské hry. A či mi doniesol 

darček, po ktorom som veľmi túžila? Nuž jedným 

takým darčekom vola veľká bábika s vlasmi, 

ktorú som mohla česať. Mala dlhé tmavé vlasy, 

ružové šaty a dala som jej meno Vierka. Veľmi 

som sa je potešila. O pár rokov neskôr som 

prežívala podobnú veľkú radosť, keď som pod 

stromčekom objavila korčule na bielych topánkach, ktorým sme hovorili „krasky“, pretože také 

nosili krasokorčuliarky. Dovtedy som sa korčuľovala na iných, menej vzhľadných. 

No ak by som mala povedať, ktoré Vianoce boli najkrajšie, tak každé jedny, počas ktorých 

boli všetky miesta pri stole obsadené, keď ešte nikto nechýbal. 

 

Učiteľské povolanie je náročné. Musíte sa neustále pripravovať. Keď máte nejaký voľný čas, 
ako ho využívate? 
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Veľmi správne položená otázka, „keď máte 

nejaký voľný čas“, pretože význam tohto výrazu už 

takmer hľadám v slovníku cudzích slov. Voľného 

času mám v poslednom období akosi pomenej, ale ak 

sa nejaký nájde, idem sa prejsť na moje obľúbené 

miesta. Občas mi pri tom spoločnosť robí môj verný 

priateľ – fotoaparát. Fotografovanie je totiž mojím 

koníčkom. To som určite zdedila po mojom ockovi. 

Okrem toho veľmi rada píšem. Zaznamenávam si 

zaujímavé zážitky najmä z dovoleniek, ale aj 

z bežného každodenného života, ak stoja za zmienku. 

Keď sa k nim po rokoch vrátim, je to zábavné čítanie 

a často si pripomeniem veci, na ktoré by som už inak bola dávno zabudla. Kedysi som výborne 

relaxovala pri ručných prácach – pletení, háčkovaní, vyšívaní, šití, ale to všetko si už z časových 

dôvodov odložím až na dôchodok, keď už nebudem musieť opravovať tie kopy písomiek.  

 

A čo cestovanie? Aké zaujímavé miesta ste navštívili? Pomohla vám angličtina, ktorú učíte, 
pri komunikácii? 

Na rozdiel od dnešných detí, moje 

cestovateľské možnosti dieťaťa vyrastajúceho 

v bývalom Československu boli dosť obmedzené. 

Ale aj v našej malej krajine bolo čo obdivovať. 

Ako rodina sme, či už súkromne alebo s nejakým 

zájazdom, ponavštevovali tie najkrajšie hrady, 

zámky, jaskyne a oblasti s prírodnými krásami na 

Slovensku, v Čechách i na Morave. Prvé 

„zahraničie“, kam vstúpila moja noha, bolo 

Bulharsko (ak nerátam Maďarsko a Rumunsko, 

cez ktoré sme sa tam museli dopraviť). Tam som 

prvýkrát v živote videla more. Keď padla „železná 

opona“ a konečne sa otvorili hranice, splnil sa mi 

dávny sen – vidieť Rím. Navštívila som ho 

dokonca dvakrát a zakaždým som sa zúčastnila aj 

na generálnej audiencii pre pútnikov z celého sveta, ktorú dával vtedy ešte Svätý Otec Ján Pavol 
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II. Boli to silné emócie. V Taliansku na mňa veľmi zapôsobilo aj mestečko Assisi, v ktorom žil 

a je pochovaný svätý František. Zažila som aj neopakovateľnú atmosféru svetoznámeho 

karnevalu v Benátkach s prehliadkou nádherných pestrofarebných masiek. No nepochybne 

najhlbšie dojmy a zážitky na celý život som si odniesla z púte po Svätej zemi. Veď si len 

predstavte, chodiť po miestach, po ktorých kedysi pred dvetisíc rokmi kráčal Pán Ježiš! Veľmi 

užitočnou skúsenosťou bola aj návšteva Veľkej Británie, kde sme sa spolu s ďalšími kolegyňami 

mohli pozrieť, ako to vyzerá v jednej základnej škole. Pri všetkých mojich cestách mi veľmi 

pomohli moje znalosti angličtiny, či už to bolo na letisku, na stanici, v hoteli či v obchodoch. 

Takže môj odkaz – berte angličtinu vážne! Oplatí sa to. 

 

Pani učiteľka, sme v roku, kedy naša škola aj Ratolesť oslavujú 20. výročie od svojho vzniku. 
Vy patríte medzi pani učiteľky, ktoré stáli pri zrode školy. Skúste si zaspomínať, aké to bolo 
keď ste začínali. 

Bol v tom určite kus dobrodružstva, 

pretože na začiatku nikto z nás presne 

nevedel, do čoho ide a čo ho čaká. Ale 

nášmu, vtedy ešte malému kolektívu, 

nechýbalo nadšenie, optimizmus a chuť 

prekonávať prekážky. A to aj vtedy, keď sa 

nás neznámi neprajníci svojimi nočnými 

vandalskými výčinmi v škole snažili 

znechutiť a zastrašiť. To sme ešte sídlili 

v budove ZŠ L. Novomeského 4. V priebehu 

najbližších pár rokov počet žiakov utešene 

stúpal a priestory tejto školy už nestačili. 

Dočasným riešením bolo rozmiestnenie tried 

na tri rôzne školy. Z učiteľov cudzích 

jazykov, ktorí museli dochádzať k „cezpoľným“ žiakom 1. stupňa, sa stali „putovní“ učitelia. Aj 

ja som bola jednou z tých, ktorí šesť rokov pestovali „nútenú turistiku“. Taký dlhý čas trvalo, 

kým nám mesto konečne pridelilo terajšiu našu budovu na Bernolákovej 18. Konečne sme boli 

všetci pod jednou strechou! 

Na začiatku to bolo biedne aj s učebnicami a s učebnými pomôckami. Doma som trávila 

veľa času vyrábaním rôznych obrázkov, plagátov a kartičiek, len aby tie hodiny boli 
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zaujímavejšie. Ale aj napriek problémom a ťažkostiam nebola núdza ani o humorné situácie 

a vždy bol aj nejaký dôvod zasmiať sa. 

 

Určite si spomínate na svojich prvých žiakov, svoju prvú triedu. Viete o nich niečo? Kde 
pracujú, či majú rodiny? 

Na svoju prvú triedu si spomínam veľmi dobre. Dodnes si pamätám mená všetkých žiakov 

aj to, kde sedeli. Jeden z nich je zástupcom na cirkevnej škole v jednej mestskej časti Košíc, je 

ženatý, má dvojročnú dcérku a býva 

teraz v bloku v susedstve, takže si 

vidíme do okien. Občas sa vídavame 

v kostole alebo sa stretneme na ulici.  

Milé boli aj stretnutia s jednou 

žiačkou, ktorá sa tiež pôvodne dala 

na učiteľskú dráhu. No potom sa 

vydala, postupne sa jej narodili tri 

dcérky a už niekoľko rokov žijú 

s manželom vo Švajčiarsku. Aj keď 

na Slovensku trávia málo času, už 

dvakrát sme sa náhodou stretli práve počas jej pobytu v rodnom meste. 

 

Keby ste sa mali opäť rozhodnúť, vybrali by ste si cirkevnú školu ako miesto svojho 
pôsobenia? 

Bez dlhého rozmýšľania môžem odpovedať – určite áno. A ďakujem Bohu, že som sa aj 

pred dvadsiatimi rokmi takto rozhodla. Vlastne to bol On, ktorý ma takým obdivuhodným 

spôsobom prostredníctvom iných ľudí priviedol do tohto spoločenstva. 

 

Čo by ste odkázali našim čitateľom do ďalších rokov? 
Najprv chcem aj ja RATOLESTI zablahoželať k 20-tke a zaželať jej veľa nadšených 

redaktorov s dostatkom inšpirácie a vnímaných čitateľov (ktorých zaujíma aj niečo iné než 

žolíky!). No a čitateľom, keďže sme začali nový kalendárny rok 2011, želám pevné zdravie, 

veľa chuti do učenia a keď je to rok s dvomi jednotkami na konci, nech sa žiacke knižky plnia 

najmä týmito známkami. Známky však nie sú všetko. Veď predsa UČÍME SA PRE ŽIVOT! 

 
Za rozhovor ďakujú 

Radka a Lucia, 8.A 
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ŠPORTU ZDAR! 
 
Školská liga 2010/2011 

 
Podobne, ako minulý školský rok, žiaci druhého 

stupňa súťažia v Školskej futbalovej lige. Záštitu nad 

turnajom prevzal p. uč. Kičura. Zápasy sa hrali a budú sa hrať 

na betónovom ihrisku v areáli školy. Školská liga sa začala na 

jeseň a vyvrcholí finálovým zápasom o pohár riaditeľky 

školy na jar. Budú odmenené prvé tri tímy. Polovica zápasov 

je za nami a ostáva nám dúfať, že druhá polovica bude podobne vydarená ako tá prvá.  

Matej, 9.A 
Viac na: www.schoolleague.huu.cz 
 

 
Chlapci, do toho! 

 
Aj takto sa vzájomne povzbudzovali naši deviataci, 

futbalisti, ktorí sa 8. decembra zúčastnili Arcidiecézneho 

futbalového turnaja v Bardejove.  

Už  niekoľko týždňov spolu s trénerom – p. uč. 

Kičurom  aktívne trénovali, naberali zručnosti v hre a tímovej 

spolupráci. Hoci obsadili 5.miesto, nechýbal im optimizmus a 

s dobrou náladou dorazili aj na večerné oslavy - akadémiu pri 

príležitosti 20. výročia založenia školy. 

-rs- 
 

 
Naši žiaci skončili tretí v Lige školských družstiev 2010 

v orientačnom behu 
 
Zo sedemdielneho seriálu pretekov v orientačnom behu sa dvoch záverečných kôl 

celoslovenskej súťaže Ligy školských družstiev na rok 2010 pri kúpeľoch Kováčová zúčastnilo 

kvarteto žiakov spolu s vedúcim orientačného krúžku Antonom Onderom. V kategórii žiakov 

našu školu reprezentovalo mixované družstvo Antónia Šofranková, Daniel Kertés, Róbert 

Chovanec a Dávid Karabaš. V 6. kole v súťaži jednotlivcov bol medzi ocenenými tretí Karabaš. 

Ďalší naši žiaci dosiahli tieto umiestenia: 4. Šofranková, 5. Kertés,...7.Chovanec. Do súťaže 

družstiev sa započítavali výsledky prvých troch členov, čo znamenalo druhé miesto našich za 
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víťaznými Kysačanmi. V 7. kole 

súťaže jednotlivcov zvíťazil 

Kertés a ocenený  bol aj tretí 

Karabaš. Chovanec skončil šiesty 

a Šofranková siedma. V súťaži 

družstiev naši opäť skončili druhí 

za víťaznou ZŠ Kysak. 

V celkovom hodnotení po 

siedmich kolách uvedenej súťaže, 

do ktorého sa započítavali štyri 

najlepšie umiestenia, sa 

celkovými víťazmi stali gymnazisti Grösslingova Bratislava pred ZŠ Kysak a naši obsadili 

pekné tretie miesto v konkurencii 15 súťažiacich školských družstiev. Napriek tomuto úspechu 

treba poznamenať, že naši v optimálnej zostave mali predpoklady skončiť minimálne druhí. Na 

jednotlivých dvojkolách vždy chýbal jeden z najlepšieho tria našich žiakov a to: Kertés 

v Mošovciach, Karabaš v Bratislave a Jakub Dečo v Kováčovej.  Pochvalu si však okrem 

uvedeného tria zaslúžia i ďalší žiaci Šofranková, Karpatová, Nováček, Chovanec i Daniel Dečo, 

ktorí štartovali za naše školské družstvo žiakov a vzorne reprezentovali školu. 

-ao- 
 
 

Otužilá Monika prišla o vianočného 
kapra 

 
Ani silný mráz a množstvo snehu 

neodradilo Moniku Karpatovú od štartu na 

pretekoch v orientačnom behu s názvom 

Vianočný kapor, ktoré sa konali 19. decembra 

v parkovom areáli Technickej univerzity 

v Košiciach. V samotnej súťaži na 1,7 km trati 

s 15 kontrolami si počínala dobre, pričom 

obsadila nevďačné štvrté miesto. V súťaži síce 

ocenenie nedostala, ale napokon mohla vyhrať 

hlavnú cenu - živého vianočného kapra, pretože 

bola vylosovaná ako jedna z dvoch výhercov. 
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Pretože pri vyhodnotení najlepších i uvedenom losovaní už chýbala, kapra vyhral iný 

vylosovaný pretekár. 

-ao- 
 

 
Daniel Dečo a Daniel Kertés víťazmi rebríčka na Východe 

 
Do celoročnej súťaže podujatí Oblastného rebríčka Východ za rok 2010 v orientačnom 

behu sa zapojilo sedem našich žiakov. Najlepšie si počínali žiaci s rovnakým menom Daniel a to 

Dečo, ktorý skončil celkove prvý u žiakov do 10 rokov i víťazný Kertés v kategórii žiakov do 14 

rokov. V rovnakej kategórii 

M-14 Dávid Karabaš 

neobhájil prvenstvo, keď 

 skončil druhý za Kertésom. 

Taktiež druhá skončila 

Kristína Kertésová u žiačok 

do 10 rokov. V kategórii 

žiakov do 12 rokov skončil 

Jakub Dečo piaty a u žiačok 

do 14 rokov Antónia 

Šofranková štvrtá a Monika 

Karpatová piata. Naši žiaci , 

ktorí sú registrovaní v klube 

ATU Košice, sa presadili aj na 

celoslovenských pretekoch 

započítavaných do 

Slovenského rebríčka 

jednotlivcov za rok 2010. 

V celkovom hodnotení bol z našich najúspešnejší Jakub Dečo, ktorý skončil šiesty v kategórii 

M-12. U žiakov do 14 rokov Karabaš skončil siedmy a Kertés jedenásty. V rovnakej vekovej 

kategórii žiačok Monika Karpatová obsadila deviate miesto. 

-ao- 
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO 
 

Škôlkari na návšteve 
 
V mesiaci november mali naši prváci návštevu. Prišli ich pozrieť deti z MŠ Bernolákova, 

MŠ bl. Imeldy a MŠ sv. Bernadety. 

Prváci pripravili svojim 

mladším kamarátom výstavku prác, 

ukázali im, ako a čo sa učia, 

predstavili pomôcky, ktoré využívajú, 

ale aj ako trávia prestávky a voľný 

čas v škole. Deti z MŠ sa s radosťou 

zapojili do učenia a do úloh, ktoré 

dostali od pani učiteliek v prvom 

ročníku. Na interaktívnej tabuli si 

precvičili vedomosti o geometrických 

tvaroch,  úspešne zvládli úlohu 

o rozprávkových postavách a domov si odniesli darčeky od starších kamarátov – prvákov. 

pani učiteľky 1. ročníkov 
 
 

Otvorená hodina v 1.B a 1.C 
 
V predvianočnom období bolo u 

prvákov rušno. V stredu – 15. 

decembra si do svojich tried pozvali 

rodičov a súrodencov, aby sa pozreli, 

ako sa učia i to, ako im to v škole ide. 

V oboch triedach sa vyučoval 

slovenský jazyk a matematika. 

Odmenou za dobrú prácu bol balík 

plný vecí na tvorivé dielne. Z nich 

naši prváci vytvorili krásne pozdravy, vianočné ozdoby a pestré štipce na darčeky. S prácou im 

pomáhali mamky, ktoré si našli čas a prišli.  Všetci sme spokojní odchádzali domov.  

prváci 
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Prváčikovia na lyžiarskom výcviku 
 

Nevedeli sme sa dočkať dňa, kedy sa 

vyberieme na lyžiarsky výcvik na Jahodnú. 

Prišiel utorok – 1. február a my sme s 

radosťou a očakávaním nastúpili do autobusu. 

Ešte väčšie napätie zavládlo na Jahodnej, 

keď nás inštruktori skúšali, čo vieme a 

rozdeľovali nás do družstiev. Venovali sa nám 

s trpezlivosťou a láskou celý týždeň, preto sa 

nám tak dobre darilo. Všetci sme na záver 

zvládli preteky, dali si horúcu čokoládu v čajovni a plní zážitkov a skúseností sme sa vrátili do 

školy ku každodenným povinnostiam. Naša vďaka patrí aj rodičom, ktorí sa každé ráno s nami 

vyviezli na Jahodnú a vždy nám ochotne so všetkým pomohli.  

prváci – lyžiari 
 
 

Mladí výskumníci zo 4. B 
 

Dňa 4. februára sa pod vedením p. uč. 

Fabianovej uskutočnil projektový deň v 4. B na 

tému Fyzika u štvrtákov. Žiaci tu zúročili svoje 

vedomosti, ktoré získali na hodinách prírodovedy. 

Týkali sa jednoduchých strojov a zariadení, 

ktoré ľudia oddávna využívajú vo svoj prospech a 

uľahčujú im prácu: páky, kladky a naklonenej 

roviny. Taktiež si v praxi vyskúšali zapojiť 

jednoduché elektrické obvody. Z pripravených 

prezentácií a kníh sa dozvedeli o každodennom používaní týchto strojov, ktoré využívajú len 

ľudskú silu a um. Výborným príspevkom bolo aj vystúpenie niekoľkých chlapcov – deviatakov, 

ktorí predstavili už oveľa dokonalejšie výtvory ľudskej mysle – periskop, mikroskop či využitie 

vody ako zväčšovacej šošovky. Štvrtákov zaujalo najmä to, že chlapci si to zostrojili sami, pod 

odborným dohľadom p. uč. Paraličovej. Cieľom celého projektového dňa bolo uvedomiť si, aký 

veľký pokrok urobili a stále robia ľudia v oblasti vedy a techniky. Veľká vďaka všetkým, ktorí 

nám pomohli pripraviť tento nezvyčajný deň. 

žiaci 4.B 
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ŠKD V SKRATKE 
 

Čo sme zažili v ŠKD? 
 
Popri našej klasickej činnosti sú deti 

obohacované nevšednými zážitkami, 

z ktorých dúfame, si niečo uchovajú 

v pamäti. 

27. októbra 2010 prišli k žiakom 3. a 4. 

ročníka na besedu študentky zdravotnej školy 

v kombinácii s pani dopravnou policajtkou. 

Spoločne si zopakovali pravidlá pre chodcov. 

Názorne si vyskúšali, ako najbezpečnejšie 

prechádzať cez prechod pre chodcov a tiež 

v opačnom prípade, keď tam nie je.  

Študentky zdravotnej školy 

porozprávali, ako je možné pomôcť 

pri úrazoch. Vysvetlili, ako 

znehybniť zlomeninu, ako 

postupovať pri popáleninách. Deti 

zaučili, ako sa obväzujú končatiny 

a tiež po konkrétnej ukážke 

resuscitácie si deti mohli tento úkon 

vyskúšať na učebnej pomôcke – umelej bábke.  

Koncom novembra zavítal medzi deti pán Ing. Seman. Kto je to? Vynikajúci znalec života 

zvierat. Besedu viedol o medveďoch. Porozprával mnoho zaujímavého o týchto „huňáčoch“. 

Deťom dal priestor na otázky alebo vyjadrenie ich vedomostí. Veľa toho vedeli 

z prírodovedných filmov, encyklopédií alebo z rozprávaní. Pripravil si a premietol film 

o kavečianskej ZOO, keď v roku 2002 priviedla medvedica na svet 5 potomkov. Do dnešných 
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dní z nich žijú traja. Deti beseda 

veľmi zaujala. Uja ochranára milo 

prekvapili, keď vopred nakreslili 

obrázky medveďov a tými výtvarnými 

prácami vyzdobili malú telocvičňu. 

6. decembra 2010 sa konalo 

celoklubové Večeradlo z príležitosti 

zasvätenia školy Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie. Viedla ho pani 

Kolodziejová. Modlitba desiatkov 

ruženca kombinovaná s piesňami – 

ukazovačkami mnoho detí 

nadchla a našlo sa ich 

zopár, ktoré dokázali na 

kolenách so zopnutými 

rukami prosiť o potrebné 

dary.  

V druhej časti 

decembra prebehli 

v mnohých triedach rôzne 

formy vystúpení detí 

z príležitosti najkrajších 

sviatkov roka – Vianoc. 

Konkrétne možno poďakovať dievčatám z 9.C, ktoré ochotne nezištne pomohli výtvarne skrášliť 

oblečenie deťom z 2.B. Tieto reprezentovali školu s pekným vianočným programom v Klube 

kresťanských seniorov, taktiež pokoledovali a zaspievali aj pani kuchárkam. 

Pekný chladný predvianočný týždeň s nádielkou snehu deťom urobil veľkú radosť. 

S vyštípanými líčkami sa vybláznili, vyšmýkali do vôle. 

Čo si popriať do nového roka? Buďme vnímaví na všetko pekné. S radosťou 

spolupracujme s dobrom, poznaním. Hlavne však, buďme vďační za všetky dobrá a dajme to aj 

najavo 

vaše pani vychovávateľky . 
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ENVIRONMENTALISTIKA 
 

Milí žiaci! 

 

Určite ste si všimli červené zberné nádoby umiestnené pri našich šatniach. Sú súčasťou 

environmentálneho projektu RECYKLOHRY, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Spája 

vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadov. Princípom súťaže 

je získavanie bodov za vyzbieraný 

odpad v spomenutých červených 

zberných boxoch, za ktoré si školy 

vyberajú odmeny, ako športové hry, 

športové vybavenie, školské 

pomôcky, výtvarné potreby, 

elektroniku a podobne.  

Ak sa chcete zapojiť do súťaže 

a podporiť našu školu, dodržiavajte, 

prosím, tieto pokyny pre zber: 

Do nádoby patria všetky drobné elektrozariadenia, ktoré sú napájané elektrinou zo siete 

alebo, kde sú zdrojom energie batérie, prípadne akumulátory a ktoré prejdú vhadzovacím 

otvorom, ako pokazené a nefunkčné rádia, mp3 prehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, 

telefóny, drobné počítačové vybavenie (napr. klávesnice, myši), elektrické hračky, hudobné 

nástroje, nefungujúce rýchlovarné kanvice, kulmy, aku skrutkovače, žehličky a pod. 

Do nádob nepatria: batérie, akumulátory, úsporné žiarovky a žiarivky, televízory, 

počítačové hry a všetky elektrozariadenia väčších rozmerov, ako je zberná nádoba. 

Prosíme, neukladajte drobné elektrozariadenia mimo zbernej nádoby a elektrozariadenie 

prinesené do školy ihneď vhoďte do zberného boxu. Nepokúšajte sa vhodený odpad vybrať späť 

zo zberných boxov. Ak nie ste si istí, či to, čo ste priniesli, patrí do nádoby, spýtajte sa svojich 

učiteľov, prípadne nášho pána školníka. Do zberných boxov nevhadzujte odpadky ani iné veci, 

ktoré do nádob nepatria. Za nesprávne vyseparovaný odpad sa totiž sťahujú body. 

Vďaka všetkým, ktorí zberom pomôžu sebe, svojim spolužiakom, škole, ale hlavne 

životnému prostrediu. 

p. uč. Drangová 
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SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY 
 

V tomto čísle Ratolesti máme pre vás pripravený jednoduchý recept, ktorého prípravu 

zvládnu aj práve začínajúci cukrári a pekári. Čo dnes pečieme? Hrnčekový makový koláč... 

Jeho prípravu si môžete vyskúšať počas víkendových voľných dní a potešiť svojich 

príbuzných a priateľov. Aby sme nezabudli, najdôležitejšou pomôckou je hrnček – 1 hrnček – 

2dcl. Nezabudnite! 

 

Čo potrebujete a ako na to?  

- 2 hrnčeky kryštálového cukru vyšľaháme s 3 vajíčkami do penista 

- k tomu pridáme: 1 hrnček nemletého maku, 1 hrnček oleja, 1 hrnček mlieka, 1 prášok do 

pečiva, 2 hrnčeky polohrubej múky. 

 

Cesto vylejeme na plech, ktorý je zakrytý papierom na pečenie. Pečieme vo vyhriatej rúre 

cca 15 minút. Po vychladnutí potrieme vrch cesta lekvárom a ozdobíme strúhanou čokoládou.  

 

Prajeme vám dobrú sladkú chuť! 
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ENGLISH CORN(ER) 
 

Dear pupils, 

welcome back to school after Winter holidays. Hope, you all had a good time spent with 

your families, friends and all the people you like. As New Year 2011 started lately, here is some 

interesting article how people in the United Kingdom celebrate New Year. Hope, you learn 

something new. Enjoy your reading. 

NEW YEAR IN UK 
New Year in United Kingdom is celebrated on January 1. This day was officially declared 

as New Year's Day in 1752. It is the time to ring out the old year and bring the new one by 

merry making. 

New Year is the much awaited celebration for the people of UK. They love to enjoy every 

minute of the going year. Theme parties, salsa dance and live performances are the some of the 

rocking events of New Year in UK. Another  part of the New Year festivities are the New Year 

cruises in England. These are the most unique and memorable part of New Year in England. 

 

           
 

New Year Traditions in Britain 

A very old custom of 'first footing' is still followed in Britain with sincerity. It is said that 

the first male visitor to the house on the New Year's day brings good luck. A blonde, a red-

haired or a woman is not allowed to enter the house first as they are supposed to bring bad luck. 

The male visitor usually brings money, bread or coal as these are considered auspicious gifts. At 

some places, there is a tradition of gifting the holy mistletoe. It is believed to bring prosperity for 

the recipient. Another tradition which is popularly celebrated is the "burning of the bush". It 

symbolizes burning of all past events.  



Ratolesť 40

                    
 

 
 

New Year Celebrations in Britain 

New Year celebrations in Britain is a colorful affair. New Year is celebrated as the most 

important festival in United Kingdom. Midnight parties, lavish meals, champagnes, music, 

dance and fireworks are the important parts of New Year in England. It is the biggest night-out 

of the year. 
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DEUTSCHER SPIEGEL 
 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

Winter ist schon wieder da und mit viel Schnee kann man alerlei Aktivitäten machen. Man 

kann zum Beispiel skifahren gehen, schlittschuhlaufen, rodeln, Eishockey spielen, oder einfach 

Winterspaziergänge machen. Die Winterferien sind leider vorbei, aber sicher kann man genug 

Freizeit finden, nicht nur für diese Winteraktivitäten, sondern auch ein Paar Minuten mit unseren 

Schulmagazin zu verbringen. Viel Glück beim Lesen. 

WIR WIEDERHOLEN DIE RECHTSCHREIBUNG 

D oder T? Ergänzen Sie die Sätze! 

In der Hütte haben wir kein Lich---.  

An der Wan--- hängt ein Bil---. 

Das Hem--- ist schmutzig. Dieser Satz ist schlech---.  

Morgens trinke ich ein Glas Saf---. In der Nach--- soll es regnen. 

Kein Kin--- ist krank. Ich verstehe kein Wor--- Spanisch. 

Wir spielen in der frischen Luf---. Auf dem Fel--- liegt schon der Schnee. 

 

Schreiben Sie die Wörter richtig! Benutzen Sie D oder T! 

run---, har---, Ban---, al---, Bro---, 

Zei---, Mon---, Aben---, aben---eurlich, 

frem---, dor---, Gesich---, Win---, Win---er, win---erlich, win---ig, wei---.  
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ИГРАЕМ – УЧИМСЯ 
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO 
 
 
Spievam a chválim Boha piesňou _ _ _ _  _ _ _ 

            Podobá sa bubnu 
            Mami, chcem nový ... 
            V spánku ťažko dýcha 
            Opak škaredého  
             
            Zámeno označujúce, že nám  niečo patrí 
            Ochromil vôňou 
            1. sedmopočetník 

 
-mv- 

 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  sa blíži. 

          Čierny vták 
          Dievčenské meno 
          Cudzí jazyk, ktorý sa učíme 
          Štát pri severnom póle 
          Vták, ktorý je zákonom chránený 
          Nosíme ju na hlave 
          Je sa to v lete 
          Jazdí po koľajniciach (pridaj dĺžeň) 
           
          Jeme ich na Vianoce 
          Získame ho v písomke za správnu odpoveď  
          Bývame v ňom 
          Orgán zraku (zdrobnenina) 
          Bratislava slangovo 
          Mužský rod mena Ivana 
          Vyrába sa v elektrárňach 

-sč- 
  



Ratolesť 45

 
Na vianočnom stromčeku nesmú chýbať  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _. 

        V jedálni sa musí... 
        Pomáha pri šití 
        Vozidlo 
        Nachádza sa na tvári 
        Orgán zraku 
        Linajky inak 
        Nosia ich dievčatá 
        Adam a ... (pridaj dĺžeň) 
         
        Dávame ich na vianočný stromček 
        Jeme ju v lete 
        Čierny skákajúci vták 
        Visí na stene 
        Vybrané slovo po b 
        X, ..., Z 

-sč- 
 
 
 

Radujme sa,  _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _. 

             Dýchame ním 
             Prvý muž 
             Vianočná ryba 
             Náš štát 
             Prvý deň v týždni 
             Šije sa ňou 
             Ženské meno 4. júna 
              
             Napadne v zime 
             Nosíme v nej nákup 
              
             Nosíme v nej peniaze 
             Viera, nádej a ... 
             Dolná končatina 

-td-, -df- 
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Všetci sa vždy tešíme na  _ _ _ _ _ _ _. 

            Dáva nám med 
            Chodia do školy 
            Nebezpečný had Južnej Ameriky 
            Nosíme ho na ruke 
            Je veľmi zdravé 
            Dáva sa bábätkám, aby neplakali 
            Náš časopis 

-ach- 
 
 
 

V decembri sme oslávili  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

             Najkrajšie sviatky v roku 
             Krstné meno nášho prezidenta 

             Plávajú vo vode 

             Mal ich okolo seba Ježiš 

             Sú v noci na oblohe 
             Koniec roka 

             Časť dňa, kedy spíme 

             Posvätná kniha kresťanov 
             Má meniny 24. februára 

              

             Prvý pápež 

             Meniny má 6. decembra 
             Kam idú dobré duše? 

             Zradil Ježiša (bez dĺžňa) 
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MAĽOVANÉ  KRÍŽOVKY 
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Ž O L Í K 
oslobodenie od odpovede 

 
Meno žiaka: ....................................................  Trieda: .................. 

 
Predmet: .........................................................  Dátum: .................. 

 
 

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

Platí od 7. marca 2011 do 31. marca 2011. 
 

 

Ž O L Í K 
+1 bod v písomke 

 
Meno žiaka: ....................................................  Trieda: .................. 

 
Predmet: .........................................................  Dátum: .................. 

 
 

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

Platí od 7. marca 2011 do 31. marca 2011. 
 



 

 


