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Vážená pani riaditeľka, milí učitelia, drahí
spolužiaci!

Školský rok je takmer na konci
a všetkých nás čakajú dva mesiace plné
oddychu a čerpania nových síl. Pre väčšinu
žiakov sa končí len školský rok a po
prázdninách sa zregenerovaní vrátia do lavíc
našej školy, no pre niektorých sa uzatvára
etapa života. Od septembra začíname nový
život na úplne nových miestach, netušiac, čo
nás čaká. Miešajú sa v nás pocity smútku za
ľuďmi, s ktorými sme každodenne zažívali
veľa

pekného

nadšenia

pre

a radostného,
zmenu.

Určite

s pocitmi
je

však

v každom z nás ukrytý strach z neznámeho.
Ale vďaka perfektným základom života,
ktoré nám odovzdali naši skvelí učitelia, tie
obavy určite prekonáme. Preto sa Vám
chceme

v mene

všetkých

deviatakov

a skupiny ôsmakov úprimne poďakovať.
Zaželajme si navzájom, aby sme vždy
kráčali po ceste, ktorú nám pripravil Pán.
Lucka a Radka

Ratolesť
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ÚSPECHY ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
Kolo

Miesto

Meno

Trie
da

Na súťaž
pripravoval(a)

Okresné

2.

Mária Jurová

4.C

p. uč. Križalkovičová

Krajské

3.

Sára Sabolová

6.B

p. uč. Ferková

Mestské

1.

družstvo

Okresné

18. ÚR

Jakub Nižník

3.A

p. uč. Smutelovičová

Okresné

4. ÚR

Timotej
Smoleň

4.B

p. uč. Fabianová

Okresné

3. ÚR

Martin Mihálik 5.A

p. uč. Kravecová

Okresné

10. ÚR

Okresné

13. ÚR

Okresné

14. ÚR

Okresné

1. ÚR

Orientačný beh

Regionálne

1.

Orientačný beh

Regionálne

3.

Orientačný beh

Regionálne

3.

Orientačný beh

Regionálne

2.

Orientačný beh

Regionálne

4.

Orientačný beh

Regionálne

1.

Orientačný beh

Regionálne

1.

Krajské

4.

Okresné

4.

Typ súťaže
Slavik Slovenska
2011
Hviezdoslavov
Kubín
Dejepisná súťaž
„Košice“
Pytagoriáda kat.
P3
Pytagoriáda kat.
P4
Pytagoriáda kat.
P5
Pytagoriáda kat.
P5
Pytagoriáda kat.
P6
Pytagoriáda kat.
P6
Pytagoriáda kat.
P7

Fyzikálna
olympiáda
Matematická
olympiáda
Hviezdoslavov
Kubín
2
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2.
Okresné

3.

Lukáš Guba
Lucia
Jakubíková
Dominik
Stuchlý
Anna
Fabianová
Antónia
Šofranková
Monika
Karpátová
Paulína
Tomášková
Daniel Kertés
Róbert
Chovanec
Družstvo
chlapcov
Družstvo
dievčat
Filip Gurbáľ
Kristína
Šeligová
Sára Sabolová
Alexandra
Adamová

p. uč. Zachariáš

5.C

p. uč. Paraličová

6.B

p. uč. Paraličová

6.C

p. uč. Krajkovičová

7.B

p. uč. Paraličová

8.A

p. uč. Brezová

8.C

p. uč. Brezová

8.A

p. uč. Brezová

9.A

p. uč. Kičura

9.A

p. uč. Kičura
p. uč. Kičura
p. uč. Brezová

9.A

p. uč. Paraličová

7.B

p. uč. Paraličová

6.B

p. uč. Ferková

9.C

p. uč. Cubjaková

Čestné
uznanie
1. zoológia
Biologická
olympiáda

Okresné

2. botanika
1. geológia
2. geológia

Zober loptu nie
Celomestské
drogy - hádzaná
Chemická
Okresné
olympiáda
Fyzikálna
Okresné
olympiáda
Okresné
Volejbal dievčat

Biblická
olympiáda

Európa v škole
(výtvarná súťaž)
Olympiáda
z anglického
jazyka

Okresné

2.
2.
3.

Lucia
Jakubíková
Magdaléna
Šudáková
Terézia
Šudáková
Matej Hrebeňár
Šimon Dura
Družstvo
dievčat

6.B

p. uč Ferková

8.C

p. uč. Buntová

6.B

p. uč. Buntová

9.A
8.C

p. uč. Hrebeňárová
p. uč. Hrebeňárová
p. uč. Kičura

Matej Hrebeňár 9.A
Filip Gurbáľ

9.A

1.

1.

1.

p. uč. Krajkovičová
p. uč. Paraličová
p. uč. Brezová

Lucia
Jakubíková
Terézia
Šudáková
Radoslav
Hospodár
Lucia
Tomondyová

6.B

p. kaplán Puškáš
p. uč. Kupková

5.B
6.C

p. uč. Bednárová

9.C

p. uč. Kručanicová

Krajské

4.

Matematická
olympiáda

Obvodné

5.
6.
10.

Olympiáda
z anglického
jazyka

Obvodné

1.

Mičuch Jozef

9.C

p. uč. Kručanicová

Šaliansky Maťko

Obvodné

1.

Jakubíková
Lucia

6.B

p. uč. Ferková

1.
krajské
3.

Literárne Košice
celoslovenské
J. Štiavnického
O skleného
motýľa

Mihálik Martin 5.A
Guba Lukáš 5.C
Galajda Marián 5.C

2.

Kevedko
„...a Slovo bolo
u Boha...“

Mičuch Jozef

6.B

krajské

3.
Cena
odbornej
poroty

p. uč. Kravecová
p. uč. Paraličová
p. uč. Paraličová

p. uč. Zachariáš
Jakubíková
Lucia
Radka
Soľárová
Viktória
Janitorová
redakčná rada

8.A
p. uč. Bednárová
8.A
8.C

p. uč. Cubjaková
p. uč. Ferová
p. uč. Demjanovičová
p. kaplán Puškáš
Ratolesť
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TÉMA
Blahorečenie Jána Pavla II. bolo radostným okamihom aj na našej škole. Boli s tým
spojené rôzne aktivity na hodinách literatúry, náboženstva a výtvarnej výchovy. A tu je
výsledok.

Ján Pavol II. do hôr chodil rád,
s Tatrami bol dobrý kamarát.
Ján Pavol II. ľudí rád mal,
Bohu za nich ďakoval.
16. októbra pápežom sa stal,
veľký papamobil dostal.
61 rokov mal,
keď atentát sa na neho spáchal.
Veľa encyklík vytvoril,
aby ľudí poučil.
Moderným pápežom bol.
Viktória Hudáková – Timea Čitbajová –
Mário Klein, 5.B
Jakub Hořák, 4.B

Anežka Kozelová, 4.A
4
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Blahoslavený Ján Pavol II.
Ján Pavol II. rád do Tatier chodil,
na vrchoch sa modlil.
Tam chytil druhý dych,
aby inšpiroval mladých.
Oni za ním šli
a Pána Boha chválili.
Za to, že mal Máriu rád,
obdarovala ho mnohokrát.
Jana Potočňáková, 5.B

Ján Pavol II.
Ruženec sa rád modlil,
Márii sa poklonil.
58 rokov mal,
pápežom sa vtedy stal.

Dávid Hlaučo, 4.C

Jazyky on ovládal,
1000-ky kilometrov nalietal.
Ľudia k nemu chodili,
modlili sa a prosili.
Jeho číslo 13 bolo,
do smrti ho sprevádzalo.
Aj atentát 13. na neho spáchali,
ale ruky Matky Božej ho ochraňovali.
Alli Acca smrť mu želal
a Ján Pavol II. ho požehnal.
Pápež to bol moderný,
v noci dobre spal, siesty nepotreboval.
Hovoril ľuďom tieto slová:
„Nebojte sa! Rodina moja.“
Zuzana Štofančíková – Lenka Tóthová – Viktória
Sotáková – Alexandra Chovancová, 5.B

4.A
Ratolesť
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SVÄTÉ PÍSMO A JA
Milí čitatelia,
je veľa dobier, za ktoré môžeme ďakovať Bohu, chváliť ho, z ktorých sa môžeme tešiť
a radovať. Aj naši prváčikovia chceli na konci školského roka poďakovať Pánu Ježišovi. Tu sú
niektoré ich výroky:

„Za všetko ďakujte, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“
1 Sol 5, 16-18

Milý Ježiš, ďakujem, že som sa naučila čítať a počítať. Ďakujem, že mám takú dobrú
sestru.
Tamarka F., 1.A
Milý Ježiš, teším sa na prázdniny. Ďakujem, že môžem ísť v lete na kúpalisko.
Emka F., 1.A
Milý Ježiš, ďakujem, že o chvíľu budeme druháci. Ja sa na to teším.
Timka, 1.A
Milý Ježiš, ďakujem za rodičov. Teším sa na prázdniny a do kempu.
Paľko, 1.A
Milý Ježiš, ďakujem, že mám takú dobrú rodinu. Ďakujem, že môžem chodiť do školy.
Adam, 1.B
Milý Ježiš, ďakujem, že mám také dobré kamarátky. Ďakujem, že môžem ísť ku starým
rodičom na prázdniny. Veľmi sa teším.
Paťka, 1.B
Milý
mojich

Ježiš,

ďakujem

najlepších

za

rodičov.

Ďakujem, že som bol veľmi dobrý
žiak v matematike.
Matúš, 1.C
Milý Ježiš, ďakujem, že som
si našiel v triede dobrého kamaráta
Jurka. Ďakujem, že pôjdem cez
prázdniny s babkou na kúpalisko.
Samko Č., 1.C
6
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AKTUALITY
Skončili ti povinnosti, máš voľno
14. február bol u nás v škole zaujímavým dňom. Oslavovali sme, ako sa patrí. Ráno
začalo odpustovou sv. omšou v školskej kaplnke, keďže bol sviatok sv. Cyrila a Metoda,
patrónov našej školy.
Po nej nasledovalo polročné
vyhodnotenie v školskej telocvični.
Hlavnou

témou

bol

voľný

čas.

Program začal zaujímavým tancom
deviatačiek

v štýle

country,

pani

riaditeľka zhodnotila v krátkosti I.
polrok a pantomíma troch deviatakov
uviedla

hlavnú

tému

stretnutia.

Formou anketových otázok o voľnom
čase sme si pozreli päťminútový film, v ktorom sa predstavili žiaci, učitelia, pán kaplán, pán
školník aj teta vychovávateľka, aby ostatným povedali, s kým a ako trávia voľný čas. Bolo
zaujímavé sledovať seba na filmovom plátne.
Na záver nám pán kaplán Marcel ešte raz pripomenul, aké dôležité je správne využitie
svojho voľného času, ktorý je taký vzácny a udelil nám požehnanie.
-ls-

Ako sa žije v Keni
Prostredníctvom
združenia

SAVIO

občianskeho
sa

na

šesť

mesiacov do Kene na misie dostala aj
mladá psychologička, ktorá k nám do
školy zavítala 15. februára. Pôsobila
tam ako dobrovoľníčka v škole, kde
učila vývinovú psychológiu.
Počas

štyroch

vyučovacích

hodín nám pútavo rozprávala o živote
v tejto krajine. Stretnutie začalo modlitbou „Otče, náš...“ vo svahilčine. Spievali ju domorodí
Ratolesť
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obyvatelia. Dozvedeli sme sa, že tam žijú veľmi chudobní ľudia, ktorí bývajú vo štvrtiach
nazývaných slumy, ale aj boháči bývajúci v krásnych mrakodrapoch. Misionári poskytujú
deťom vzdelanie, ošetrujú ich, starajú sa o ne. Na vlastnej koži si vyskúšala, aké je to mať každý
deň na raňajky chlieb a maslo a na obed fazuľu, zemiaky alebo ryžu. Napriek chudobe sú tam
ľudia veľmi milí a radostní. Svoju radosť prejavujú aj počas sv. omší, kedy tancujú, spievajú
a prežívajú ju naplno. Všetkých veľmi zaujali aj zvieratá, najmä slony a žirafy, ktoré sa voľne
pohybujú po okolí.
Táto beseda v nás zanechala pocit spolupatričnosti a určite aj v tomto roku sa zapojíme do
projektu Tehlička, ktorý pripravuje SAVIO.
deviatačky

V ríši rozprávok
Naša trieda, 5.B, sa 17. februára
počas hodiny literatúry premenila na
rozprávkovú

ríšu.

Teoretické

vedomosti, ktoré nám o rozprávkach
povedala p. uč. Ferková, sme si mohli
zopakovať

netradičným

spôsobom.

V tento deň sme hľadali rozprávkové
dvojice, zašifrované názvy rozprávok,
svoje

zručnosti

sme

si

preverili

v krátkom kvíze o rozprávkach. Zaujímavá bola aj prezentácia o zberateľoch slovenských
ľudových

rozprávok

a o Hansovi

rozprávkarovi. Najviac sme sa tešili
na zdramatizovanú ľudovú rozprávku
O troch

prasiatkach,

ale

aj

na

modernú rozprávku Pat a Mat. Všetko
to dotvárala hudba a rekvizity.
Zistili sme, že učenie môže byť
aj

veľmi

zaujímavé.

Už

teraz

rozmýšľame, na čo sa premení naša
trieda na ďalších hodinách literatúry.
žiaci 5.A

8
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Christianovi

Andersenovi,

najznámejšom

svetovom

Ako sa diskotékovalo...
Zdalo sa vám štvrtkové popoludnie 17. februára ako každé iné? Možno áno, no nie pre
každého. Pre chlapcov a dievčatá II. stupňa bolo diskotékové v štýle country a divokého Západu.
Veľká telocvičňa sa rýchlo premenila na country arénu. Pre zabávajúcich boli pripravené
rôzne súťaže, pekné ceny, pestrý bufet, skvelá tombola. V nej bolo veľa pekných cien, ktoré
chcel každý vyhrať.
Diskotéka v štýle country prilákala veľa kovbojov v klobúkoch a country gazdiniek v
pekných košeliach a šatkách. Na konci bol vyhlásený naj tanečník a naj country kostým.
Blahoželáme!
Dnes už na diskotéku iba spomíname a tešíme sa na ďalšiu. Za všetkých kovbojov napísal
a spomínal piatak Martin.
-vt-

Beseda s bábkoherečkou
Na hodinách literatúry v našej triede, 5. B, sme sa zo sveta rozprávok preniesli 21.
februára do bábkového divadla. Rozprávame sa o bábkach, bábkohercoch a o všeličom, čo
súvisí s bábkovým divadlom.
Pani učiteľka Ferková dostala super nápad. Na hodinu literatúry pozvala skutočnú
bábkoherečku. Bývalú žiačku našej školy a zároveň sestru spolužiačky Timky, Aničku, ktorá
študovala na VŠMU v Bratislave a teraz pracuje v Bábkovom divadle Žilina. Na besede nám
porozprávala, ako sa k bábkoherectvu dostala, koľko trvá nácvik predstavenia. Ukázala nám
bábky, marionety, maňušky a prezradila nám, že ona sama už hrala v Perinbabe, Popolvárovi
najväčšom na svete aj v hre PomPom. Kládli sme jej zvedavé otázky, na ktoré nám ochotne
odpovedala. Opäť sme prežili zaujímavú hodinu literatúry, počas ktorej sme sa dozvedeli veľa
zaujímavostí z pravej ruky.
žiaci 5.B

Fyzikálna olympiáda
V stredu, 16. marca, sa v CVČ Domino stretli priaznivci najstaršej prírodnej vedy –
fyziky, aby si v obvodnom kole zmerali vedomosti v oblasti kinematiky pevných a kvapalných
telies a termodynamiky.

Ratolesť
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O tom, že príklady boli náročné, svedčí fakt, že len štyrom súťažiacim spomedzi 22
zúčastnených – t.j. 18,2 % – sa podarilo prekročiť hranicu úspešnosti. Bronzovú priečku
obsadil náš žiak – Filip Gurbáľ (9.A), čím si vybojoval postup do krajského kola. Na peknom
8. mieste skončil žiak 9.C – Samuel Biroš. Gratulujeme!
p. uč. Paraličová

Biblická olympiáda
Pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Konferencie biskupov Slovenska
sa v tomto školskom roku uskutočnil už 10. ročník Biblickej olympiády.
Už od septembra sa svedomito pripravovali na krúžku, ale aj doma, niekoľkí nadšenci
a poctivo čítali Prvú knihu Samuelovu a Lukášovo evanjelium. Po triednych kolách a školskom
kole nakoniec našu školu 17. marca reprezentovali Lucia Jakubíková a Terézia Šudáková zo 6.
B a Radoslav Hospodár z 5. B pod vedením p. uč. Kupkovej a pána kaplána Marcela. Diecézny
katechetický úrad zorganizoval obvodové – dekanátne kolo v CVČ Domino. Po slávnostnom
otvorení sa začala olympiáda v jednotlivých kategóriách. Naši to nemali ľahké, ale svedomitá
príprava a nadšenie sa odzrkadlilo v konečnom výsledku. Do školy doniesli 1. miesto a 14.
apríla 2011 nás budú reprezentovať na krajskom – diecéznom kole.
Vo štvrtok 10. marca sa na protopresbyterskom (dekanátnom) kole biblickej olympiády,
ktorú organizovala Košická eparchia, zúčastnilo družstvo v zložení: Timea Čitbajová, Jakub
Miňo a Radoslav Hospodár, všetci z 5. B. Aj oni sa svedomito pripravovali, aby v pravej chvíli
zužitkovali vedomosti z Prvej Samuelovej knihy a evanjelia podľa Lukáša. Po rozstrelovom kole
získali viac bodov ako súperi, a tak nakoniec vybojovali 2. miesto.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
-mb-

K relikviám sv. Cyrila
V piatok 18. marca putovali kolektívy niektorých tried II. stupňa k relikviám sv. Cyrila,
ktoré boli vystavené k poklone v Dome sestier vincentiek na Smetanovej ul. v Košiciach.
Chlapci a dievčatá z 5.A, 6.B, 7.B, 8.C a 9.A prijali spolu so svojimi vyučujúcimi pozvanie
od s. Zuzany. Spevom, modlitbou a litániami k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi si uctili pamiatku
slovanských vierozvestcov a patrónov našej školy. Sv. Cyril a sv. Metod, orodujte za nás.
-tš-
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Tehlička pre Keňu
Aj v tomto školskom roku sme sa spoločne zapojili do
projektu, ktorý už 6. rok na Slovensku organizuje občianske
združenie Savio v termíne 9. marca – 24.apríla Heslom tohto
ročníka bola "podpora výstavby studní s pitnou vodu v Afrike".
Kúpou tehličky za dobrovoľný príspevok 0,20 € sme lepili –
budovali papierové studne v triedach. Výťažok zo školskej zbierky
– 847,35 € pomôže zlepšiť život detí, rovesníkov v chudobných
oblastiach Afriky.
Studne sú ďaleko... deti nosia vodu domov. Deti pijú aj znečistenú vodu...mnohé ochorejú.
Polia treba zavlažovať..., bez úrody hladujú.
-rh-

Výsledky celoštátneho testovania žiakov deviateho ročníka
TESTOVANIE 9 2011
Na testovaní sa zúčastnilo 45 400 žiakov základných škôl. Z našej školy sa na testovaní
zúčastnilo 72 žiakov. Výsledky žiakov cirkevných škôl boli štatisticky významne lepšie ako
národný priemer.
Možný počet
získaných bodov
Matematika
Slovenský jazyk

20
20

Dosiahnutý počet
bodov v rámci
SR
školy
10,58
11,63

11,28
13,60

Úspešnosť (%)
SR

školy

52,90
58,20

56,40
68,00

Percentil*
67,8
88,4

*Percentil vyjadruje, koľko percent škôl v SR dosiahlo horši výsledok v Testovaní 9 – 2011 ako naša škola.

Z matematiky žiaci štátnych škôl dosiahli spolu priemernú úspešnosť 52,8 %. Z
matematiky žiaci súkromných škôl dosiahli spolu priemernú úspešnosť 53,2 %. Z matematiky
žiaci cirkevných škôl dosiahli spolu priemernú úspešnosť 54,4 %. Zo slovenského jazyka a
literatúry žiaci štátnych škôl dosiahli spolu priemernú
úspešnosť 58,1 %. Zo slovenského jazyka a literatúry žiaci
súkromných škôl dosiahli spolu priemernú úspešnosť 57,3
%. Zo slovenského jazyka a literatúry žiaci cirkevných škôl
dosiahli spolu priemernú úspešnosť 60,1 %.
p. zástupkyňa Hrebeňárová
Ratolesť 11

Výlet do Poľova
V sobotu 19.marca sme sa my,
žiaci 5.C, zúčastnili zaujímavej akcie.
Bol to výlet do Poľova – dedina
neďaleko Košíc. Okrem toho, že tu
bývajú naši štyria spolužiaci , ktorí
nám

robili

sprievodcov,

je

táto

dedinka zvláštna tým, že je tam

jazdecká škola FÉBUS a koniareň.
Chovajú tam asi 60 koní.
Kone

„bývajú“

v boxoch.

Ošetrovatelia, ktorí sa o kone starajú,
im do boxov dávajú žrádlo, hlavne
ovos. Češú ich tam a v prípade
potreby aj ošetrujú. Aj nám dovolili
nakŕmiť ich – dávali sme im jablká,
mrkvu, kockový cukor. Majú tam aj
solárium. Je to miesto, kde sa sušia spotené kone v zime, aby neprechladli. Mali sme príležitosť
jazdiť na koňoch v jazdeckej hale, keďže vonku bola zima. Ukázali a vysvetlili nám, ako sa
správne sedí na koni a kedy sa aké sedlo používa. Jazdci používajú prilbu, chránič – tzv.
korytnačku, rajtky – špeciálne nohavice, ochranné chepsy, čižmy resp. jazdecké topánky.
Veľké poďakovanie patrí pani MVDr. Márii Stratilovej, ktorá nám dovolila návštevu
jazdeckej školy a prezradila veľa nových a zaujímavých informácií. Vidieť koníky, zažiť
a vyskúšať si jazdu na nich sme mohli aj vďaka našej spolužiačke Aďke Lackovej, ktorá vo
svojom voľnom čase v koniarni pomáha a ktorá sa za nás prihovorila.
Karin Schmögnerová, 5.C

Hviezdoslavov Kubín
Sviatočné dni slova boli na našej škole 23. a 24. marca. Uskutočnilo sa školské kolo
v prednese poézie a prózy na I. aj II. stupni – Hviezdoslavov Kubín.
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Záštitu

nad

jeho

prípravou

prevzala pani učiteľka Sedláková za I.
stupeň a p. učiteľka Pustaiová za II.
stupeň. Malí aj veľkí si pripravili
krásne básne, ale aj prozaické texty,
aby

ukázali

a pekným

svoje

majstrovstvo

prednesom

potešili

spolužiakov aj porotu. Tá to nemala
ľahké. Do obvodného kola môžu
postúpiť len najlepší z najlepších. Po
dôkladnom zvážení našu školu budú 6. apríla 2011 reprezentovať títo víťazi v jednotlivých
kategóriách.
I. kategória – poézia: Tatiana Strapcová, 4.A
I. kategória – próza: Juraj Fedor, 4.C
II. kategória – poézia: Lucia Jakubíková, 6.B
II. kategória – próza: Sára Sabolová, 6.B
III. kategória – poézia: Lucia Stankovičová, 8.A
III. kategória – próza: Alexandra Adamová, 9.C a Radka Soľárová, 8.A
-sč-

Chemická olympiáda
Dňa 24. marca sa na Základnej škole, ktorá sídli na Drábovej ulici 3 v Košiciach, stretli
žiaci košických škôl, ktorí majú blízko k chémii.
Konalo sa tam obvodné kolo chemickej olympiády. Dvaja zástupcovia z našej školy si
počínali veľmi dobre. Na 2. mieste skončil Matej Hrebeňár z 9.A, čím si zabezpečil postup do
krajského kola. Barbora Hyková z 9.B skončila ako úspešná riešiteľka na peknom 7. mieste z 19
zúčastnených. Srdečne im blahoželáme a Matejovi držíme päste na krajskom kole.
p. uč. Krajkovičová

25. marec – Deň počatého dieťaťa
Počatie znamená začiatok ľudského života, ktorý voľným okom nevidíme. Aj my sme sa
pridali k celoslovenskej kampani spoločnými i vlastnými aktivitami. Spájala nás aj biela stužka,
ktorou sme navonok vyjadrili svoje ÁNO ľudskému životu. Čo sme si pripravili v škole?
Ratolesť 13

Ak má niekto sviatok, potešíme ho darčekom. V piatok 25. marca mal sviatok každý z nás.
Preto sme sa my, deviatačky, spolu s p. katechétkami a p. kaplánom Marcelom rozhodli, že
zablahoželáme každému. Postupne sme navštívili žiakov a učiteľov v každej triede a spoločne
im zablahoželali. Mali ste vidieť, akí boli všetci prekvapení. Nemali meniny, narodeniny a my
im gratulujeme!
Keď sme im to všetko prezradili
– o kampani, o Dni počatého dieťaťa
– čakal nás aj potlesk a úsmev. Ako
darček sme všetkým darovali milý
obrázok

s

logom

kampane

a

pozvánkou na večernú sv. omšu a
tichý pochod Hlavnou ulicou. Spolu s
pani uč. Snopkovou sa ho zúčastnili aj
niektoré z nás.
deviatačky

Naj... kniha
Marec – mesiac knihy bol v našej triede, 7.B, počas hodín slovenského jazyka a literatúry
netradičný.
Vyučovacie hodiny boli venované knihám. Pani učiteľka Ferková sa s nami rozprávala
o tom, ako vznikajú knihy, aké žánre sú našimi najobľúbenejšími. Bolo zaujímavé dozvedieť sa,
čo všetko o knihách napísali a povedali známe osobnosti. Vyrobili sme si aj záložku s výrokom
o knihe. Vyvrcholením marcových aktivít bola výstava o Naj.. knihu usporiadaná 25. marca na
hodine literatúry. Najstaršia kniha bola
z roku 1909 a doniesla ju Anička.
Najmenšiu

doniesla

Kristínka.

Jej

rozmery boli 4 cm x 3,5 cm a bola to
Holy Bible. Najtenšia a najhrubšia bola
z knižnice Zuzky S. a Šimona. Utvrdili
sme sa v tom, že čítať sa oplatí.
„Čítanie sú otvorené dvere do
sveta fantázie.“
žiaci 7.B
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Sklený motýľ
O skleného motýľa zabojovala naša
Ratolesť aj v tomto školskom roku.
Žiacky

parlament

mesta

Košice

a

Centrum voľného času Technik vyhlásili
ďalší ročník súťaže pre školské aj triedne
časopisy.

Redaktori spolu s pánom kaplánom
Marcelom a p. uč. Ferkovou sa 28. marca
zúčastnili na vyhlásení výsledkov v CVČ
Domino. Bola to aj beseda s odbornou
porotou,

ktorá

časopisy

hodnotila.

V tomto školskom roku sa do súťaže
prihlásilo 12 škôl. Ocenené boli triedne
časopisy,

jeden internetový a ostatné

školské. Ratolesťáci neodišli do školy naprázdno. Získali sme Cenu odbornej poroty. A tak sa
naša zbierka motýľov rozrástla o ďalší pohár za rok 2011.
-rs-

Bella
Hlboký príbeh o hodnote života, rodiny,
priateľstva a o odvážnom riešení ťažkej životnej
situácie. Film, ktorý sa dostal aj do našich kín. V
utorok 29. marca sme my, deviataci, navštívili
filmové predstavenie Bella v Multikine City Cinemas
v OC Galéria v Košiciach v sprievode svojich
vyučujúcich. Film nás zaujal až tak, že sme o tom
spoločne rozprávali aj na hodinách náboženstva a
literatúry. Návštevou filmového predstavenia sme
spoločne podporili šírenie hodnotných filmov v našich kinách.
deviataci
Ratolesť 15

Popoludnie v školskej knižnici
Týždeň slovenských knižníc sme si na našej
škole spríjemnili peknou akciou v školskej knižnici
30. marca. Redakčná rada pod vedením pána
kaplána

Marcela

pripravila

a pani

v spolupráci

učiteľky
s pani

Ferkovej

knihovníčkou

Slávkou zaujímavé pooludnie. Priestory v knižnici,
ale aj na chodbe, sa zaplnili veľkými aj malými.
Zaujímavé súťaže, hlavolamy, hry a všeličo iné
prilákalo na túto popoludňajšiu akciu nielen žiakov,
ale aj rodičov, pani riaditeľku, pani zástupkyne
a niektoré pani učiteľky.

S preukazom,

ktorý

všetkým návštevníkom odovzdala pri príchode pani
knihovníčka, chodili hore-dole a zbierali body v jednotlivých kolách.
Domov nikto neodišiel naprázdno. 55 účastníkov tohto milého podujatia si domov
odnášalo Pamätný list a malý darček. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a o rok sa opäť
stretneme v našej a vašej knižnici.
-ks-

Získali sme ocenenie Škola dobrých skutkov
Milé prekvapenie k nám poštou
dorazilo v pondelok 4. apríla v podobe
pekného

ocenenia

a

certifikátu.

Spoločnosť Whirlpool Slovakia udeľuje
našej

škole

ocenenie

ŠKOLA

DOBRÝCH SKUTKOV za účasť v
celoslovenskom projekte pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR „DETSKÝ ČIN ROKA 2010“. Každoročne sa žiaci a učitelia našej školy zapájajú do
tohto projektu - na jeseň ako členovia poroty, ktorí svojím hlasom vyberajú víťazov jednotlivých
kategórií a na jar, kedy deti píšu o svojich dobrých skutkoch a pomoci iným. Ďakujeme za pekné
ocenenie!
p. uč. Pustaiová
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Matematická olympiáda
Dňa 6. apríla bolo v CVČ Domino rušno. Zatiaľ čo sa spoza niektorých dvier ozýval
potlesk, ktorý patril súťažiacim na Hviezdoslavovom Kubíne, za inými dverami bolo úplné
ticho. Prezrádzalo sústredenie žiakov, ktorí sa prišli „popasovať“ s 3 príkladmi obvodného kola
Matematickej olympiády, kategórie Z6, Z7 a Z8. V kategórii Z6 a Z7 mala zastúpenie aj naša
škola. Spomedzi 34 účastníkov – žiakov 7. ročníka – sa umiestnila Kristínka Šeligová na
krásnom 4. mieste. Gratulujeme!
p. uč. Paraličová

Bdenie s Kristom
Pôstne obdobie v našej škole je spojené
s mnohými aktivitami. Okrem krížových ciest,
pôstnych čítaní, Tehličky pre Afriku a duchovnej
obnovy pre učiteľov aj rodičov už piaty rok žiaci II.
stupňa strávili noc v škole.
V tomto školskom roku prijali pozvanie
5.A s p.

uč.

Pustaiovou,

5.B

s p.

uč.

Demjanovičovou, 6.A s p. uč. Krajkovičovou, 6.B
s p. uč. Ferkovou, 7.A s p. uč. Kičurom, 7.B s p. uč.
Bačinskou a deviataci s p. uč. Buntovou a p. uč.
Snopkovou. Tohtoročná noc sa uskutočnila z 8. na
9. apríla. Začínala sv. omšou v školskej kaplnke.
Po nej nasledovala krížová cesta po zákutiach
školy. Zapálené fakle umocňovali atmosféru noci.
Krížovú cestu viedol školský kaplán Marcel Puškáš, jednotlivé symboly k zastaveniam si
pripravili žiaci s triednymi učiteľmi. Témou bdenia bol citát zo Svätého písma: „Ježiš nehľadal
výnimočných ľudí, ale obyčajných ľudí, aby robili bežné veci výnimočným spôsobom.“
Aktivity boli zamerané aj k sv. Ondrejovi, patrónovi našej Košickej arcidiecézy. Odvaha,
zmužilosť, rozhodnosť patrili medzi ústredné slová a mnohí si ich skutočne vzali k srdcu. Nočná
adorácia bola vyvrcholením večera.
Výstupy jednotlivých tried venované sv. Ondrejovi, ktoré niektorí zhudobnili alebo
zveršovali, odzneli počas rannej sv. omše. Tá bola bodkou za tohtoročným Bdením s Kristom.
-ahRatolesť 17

Biologická olympiáda
12. apríla v CVČ Domino súperili žiaci košických škôl o víťazné
priečky v okresnom kole Biologickej olympiády, kategória E.
Žiaci našej školy nás reprezentovali v troch odbornostiach.
Botanička Terezka Šudáková zo 6.B sa umiestnila na 2. mieste,
zoologička Magda Šudáková z 8.C obsadila 1. miesto a v geológii sa
stali víťazmi Matej Hrebeňár z 9.A – 1. miesto a Šimon Dura z 8.C – 2. miesto. Ich víťazstvo
im zaručilo postup do krajského kola, kde na nich budeme myslieť, aby opäť ukázali svoje
majstrovstvo vo všetkých odvetviach.
s. Zuzana

Fyzikálna olympiáda
Dňa 13. apríla sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ konalo krajské kolo
Fyzikálnej olympiády. Na jej už 52. ročník bolo pozvaných 31 medailistov obvodných kôl
z celého Košického kraja. Medzi nimi bol aj náš žiak – Filip Gurbáľ z 9.A triedy. Pri riešení
úloh z kinematiky, termodynamiky a elektrických obvodov si počínal veľmi dobre. Z celkového
počtu bodov – 40 získal 37,5 a bronzová priečka mu ušla len o 0,5 bodu. Ku krásnemu 4. miestu
gratulujeme a veríme, že fyzika ostane naďalej jeho obľúbenou vednou disciplínou.
p. uč. Paraličová

Deň narcisov
15. apríla sa už po 15. krát konal Deň narcisov. V tento deň sa na celom Slovensku konala
verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine na pomoc ľuďom s ochorením rakoviny.
Rakovina je na celom svete najvážnejším zdravotným
problémom. Počet ľudí, postihnutých touto zákernou chorobou,
stále rastie. Na našej škole sme zorganizovali akciu, ktorá bola
vyjadrením spolupatričnosti s onkologickými pacientmi. Nielen
žiaci, ale aj učitelia sa obliekli do farby narcisu, a tak sme aspoň
v duchu mysleli na ľudí s týmto závažným ochorením. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili do tejto akcie. Triedy V.B a VI.B to
zvládli bravúrne, keďže sa všetci obliekli dožlta. Gratulujeme im, čaká ich odmena 
p. uč. Bramuková
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Pytagoriáda
Dňa 18. a 19. apríla sa v CVČ Domino konalo obvodné kolo matematickej Pytagoriády.
Na pozvánku sme netrpezlivo čakali, veď želiezka v ohni sme mali v každej kategórii P3 – P8
(viď výsledky školského kola).
Nebolo to vôbec jednoduché dostať sa medzi najlepších, veď o dobré umiestnenie prišlo
bojovať spolu 234 žiakov. Úspešným sa stal len ten súťažiaci, ktorý vyriešil správne aspoň 10
z 15 úloh. V obvode Košice II ich bolo 83, t.j. 35 %. Medzi nimi boli aj naši žiaci:
Kategória Priezvisko a meno Trieda
Umiestnenie
P3
Nižník Jakub
3.A
ÚR – 18. miesto
P4
Smoleň Timotej
4.B
ÚR – 4. miesto
Mihálik Martin
5.A
ÚR – 3. miesto
P5
Guba Lukáš
5.C
ÚR – 10. miesto
Jakubíková Lucia
6.B
ÚR – 13. miesto
P6
Stuchlý Dominik
6.C
ÚR – 14. miesto
P7
Fabianová Anna
7.B
ÚR – 1. miesto
Pozn.: ÚR = úspešný riešiteľ
Víťazom gratulujeme a všetkým úspešným riešiteľom ďakujeme za vzornú reprezentáciu
školy.
p. uč. Paraličová

Našich 40 dní
Počas štyridsiatich dní pôstu sme sa zapájali
do rôznych aktivít, ktoré pre nás pripravili pani
katechétky spolu s duchovnými otcami našej školy.
Viac ako inokedy sme čítali Sväté písmo
a myšlienky, ktoré nás oslovili, sme si my, starší,
mohli zapísať a tí mladší nakresliť. Súčasťou
aktivít boli aj utorkové krížové cesty, pri ktorých
mali službu žiaci II. stupňa. Samozrejme, sväté
omše v stredu a v piatok. Každá bola adresovaná
konkrétnemu ročníku. A tak sa postupne vyzdvihli
kladné stránky v ročníku, ale aj tie, ktoré by sme
mali ešte zmeniť a popracovať na sebe, aby to bolo
naozaj dobré. Nezostalo to len pri slovách. Kľúčové slová z kázní viseli na rybárskej sieti
a ktokoľvek a kedykoľvek si ich počas 40 dní mohol prečítať a pouvažovať nad nimi. Na
Ratolesť 19

hodinách výtvarnej výchovy niektoré triedy kreslili zastavenia krížovej cesty. Tie ste si počas
pôstu mohli všimnúť aj na výstavke
žiackych

prác.

Vyvrcholením

pôstnych aktivít pre niektoré triedy II.
stupňa bolo Bdenie s Kristom a pre I.
stupeň triedne krížové cesty, ktoré si
pripravili spolu so svojimi triednymi
pani

učiteľkami

a pani

vychovávateľkami. Súčasťou aktivít
bola aj zbierka Tehličky. Každá trieda
symbolicky „postavila“ studňu pre
Afriku.
Každý si určite vybral aspoň niečo, čo mu bolo ponúknuté a takto sa pripravil na stretnutie
so Zmŕtvychvstalým Kristom.
deviatačky

Boli sme v RAJI
Jedno voľné stredajšie skoré ráno, hneď po Veľkej noci, sme sa stretli a vyrazili na túru do
Slovenského raja. Kto? Natália, Lea, Radka, Laco a náš pán kaplán Marcel, ktorý to celé navrhol
a zorganizoval.
Cesta ubehla veľmi rýchlo. Nechýbala zábava, spev, pokec. Došli sme na Podlesok, na
začiatok našej túry. No a potom už pešo, rýchlym krokom cez Suchú Belu. Celá cesta viedla
pozdĺž vodopádov, po vode, šmykľavých kameňoch a skalách. Na konci sme vystúpili až hore
na hrebeň vrchu. Potom po hrebeni
kľukatou cestou až na Kláštorisko.
Zničení, zadýchaní a zmočení sme si
konečne dali dlhšiu pauzu. Vysušili
sme sa, oddýchli si, najedli sa, napili
a potom pokračovali smerom dole,
pretože sa nám už nechcelo kráčať
ďalej na Tomášovský výhľad. No, čo
už, sme leniví. Po takmer 6 hodinovej
túre sme sa zvalili do sedadla
20 Ratolesť

kaplánovho auta a boli sme schopní už len spať. Máme odtiaľ perfektné zážitky a zároveň sme
získali nové skúsenosti v turistike. No a, samozrejme, svalovku. Ďakujeme, pán kaplán, bolo
skvelo!
-rs-

Zber SABI viečok
V školskom

roku

2010/2011

prebiehala na našej škole súťaž
v zbieraní SABI viečok z jogurtov
a iných mliečnych výrobkov. Súťaž
začala

15.

októbra

2010

a bola

ukončená 21. apríla 2011.
Do zbierania sa zapojili žiaci
celej školy, ale najviac prispievali tí
mladší

–

I.

stupeň.

Medzi

najúspešnejšie triedy patrí 4.C s počtom nazbieraných viečok 10 073 ks, 2.C nazbierala 6 923 ks
a 3.A 6 721 ks viečok.
Z jednotlivcov najviac viečok priniesli títo žiaci a budú odmenení Školským atlasom sveta.
1. Benjamín Vodrážka, 6.C – 3 800 ks
2. Matúš Majoroš, 4.C – 3 414 ks
3. Gabriel Čonka, 3.A – 2 800 ks
4. Lucia Cichá, 5.C – 2 363 ks
5. Filip Gašparovič, 2.C – 2 303 ks
6. Miriam Buľková, 6.B – 1 731 ks
7. Lenka Gočíková, 4.C – 1 642 ks
8. Miroslav Ivan, 1.A – 1 632 ks
9. Lukáš Guba, 5.C – 1 524 ks
10. Ján Regenda, 2.C – 1 395 ks
Celkové množstvo nazbieraných viečok za celú našu školu predstavuje 37 kg a 721 g. Na
jedného žiaka 63,61 g. Naša škola sa umiestnila v celkovom hodnotení nazbieraného množstva
viečok na jedného žiaka zo všetkých prihlásených škôl na peknom 13. mieste. Ďakujeme
všetkým žiakom a ich rodinám, ktorí sa do súťaže zapojili.
pani asistentka Lydka
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Hokejom žila celá škola
Určite všetci viete, že na Slovensku, v mestách
Bratislava a Košice, prebiehali Majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji IIHF 2011. Celé Slovensko, vrátane
našej školy, žilo hokejom. Stali sme sa konečne hrdými
na

našu

krajinu,

ktorá

sa

spomínala

nielen

v európskych, ale aj vo svetových médiách.
Pútavé články o Slovensku prilákali mnohých
zahraničných turistov. Nóri si pochvaľovali lacné pivo,
Švajčiari čistotu a Američania bezpečnosť. A čo my,
Slováci? Nám, jednoducho, stačila pravá hokejová
atmosféra, ktorá vládla na šampionáte. V našej škole
sme aj my, ako správni žiaci – ,,fanúšikovia“, chodili
poobliekaní a pomaľovaní v národných farbách. Počas šampionátu, samozrejme, všetci fandili
Slovensku. Ale aj po neúspechu mal každý vytipovaného svojho favorita. Našich reprezentantov
sme nesklamali a hrdo sme ich povzbudzovali počas všetkých zápasov. Niektoré sa premietali aj
na interaktívne tabule v niekoľkých triedach. S národnými vlajkami sme sa fotili na každom
kroku a učitelia nás v tom povzbudzovaní radi podporovali. Triedy boli vyzdobené prevažne
bielou, modrou a červenou farbou. Vlajky viseli na stenách, dresy na nástenkách. Aj po
sklamaní z prehratých zápasov naše dresy a vlajky ostávajú stále visieť. Pýtate sa prečo? Pretože
my sme sa v našich hokejistoch nesklamali, oni v Bratislave položili na ľad svoje srdce.
žiačky 8.C

Fyzika netradične v planetáriu
V piatok 29. apríla absolvovala 9.B trieda hodiny fyziky spolu s p. uč. Kadukovou v
planetáriu. V pondelok 2. mája tam prežili netradičné hodiny aj žiaci 9.A a 9.C triedy spolu s p.
uč. Paraličovou a s. Zuzanou. Ako to sami zhodnotili, tento poznávací výlet sa im všetkým páčil.
V planetáriu si pre nás pripravili zaujímavú prezentáciu – NE-bezpečný vesmír, vysvetlili
nám riziko zrážky Zeme s vesmírnymi telesami. Zoznámili sme sa s teóriami vzniku a
hypotézami zániku vesmíru a predstavami o existencii mimozemšťanov. Sledovali sme polohy
hviezd na nočnej oblohe, súhvezdia a ich mýtické podoby u starých Grékov.
V závere bol aj priestor na naše zvedavé otázky, a keďže sme prejavili veľký záujem,
odmenení sme boli „rozprávočkou o mimozemšťanoch“.
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Ďakujeme pani učiteľkám, odbornej lektorke a veríme, že si niečo podobné čoskoro
zopakujeme.
P.S.: Ak sa ľudstvo nevysťahuje z našej planéty do piatich miliárd rokov, hrozí nám
vyhynutie!
Filip a Matej, 9.A

Máme študentskú richtárku
2. mája sa v centre Košíc konala voľba
študentského richtára. Ide o každoročné podujatie v
rámci Dní Košíc a v tomto roku sme tam mali aj
našu horúcu kandidátku – Alexandru Adamovú –
známu aj po menom Sendy z 9.C triedy. Ako
obstála? Výborne! Voľby vyhrala práve ona a stala
sa študentskou richtárkou na celý nasledujúci rok.
Všetko sa to začalo v semifinále, kde kandidáti
mali predstaviť plány a aktivity, ktorými chcú
osloviť žiakov a študentov.
V spomenutý pondelok 2.mája bolo už finále,
v ktorom kandidátov hodnotila odborná porota –
hodnotila ich plán aktivít, splnenie konkrétnych úloh priamo na pódiu a komunikačné zručnosti
v rozhovoroch. Hodnotili sa aj aplauzy a tých bolo dosť. Nedali sme sa zahanbiť ani my, jej
spolužiaci a kamaráti zo školy. Kričali a pískali sme do puknutia!
V závere prišlo slávnostné
vyhlásenie študentského richtára.
Naša Sendy zvládla všetky kritériá
výborne a richtárkou pre celý
nasledujúci rok sa stala práve ona.
Pristane jej aj richtárske oblečenie!
Sme radi, že sme pri nej v tento
deň mohli byť. Prajeme jej veľa
šťastia a dobrých nápadov pri
plnení tejto zaujímavej funkcie.
Gréta, 9.C
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Sára na „kraji“ úspešná
Krajské
Hviezdoslavov

kolo

v prednese

Kubín

sa

poézie
4.

mája

a prózy

–

uskutočnil

v Michalovciach. Bol to už 57. ročník tejto známej súťaže na
počesť nášho veľkého básnika. Aj tam sme mali zastúpenie.
Našu školu reprezentovala Sára Sabolová zo 6.B.
Spoločnosť jej robila p. uč. Ferková. Do Michaloviec
necestovali nadarmo. Aj keď počasie bolo veterné, slnečné
lúče, ktoré prenikali do recitačnej sály, naladili recitátorov,
aby podali výborné výkony. Porota to nemala ľahké. No musela sa rozhodnúť. Rozhodla sa
veľmi správne a nás výsledok potešil. Do Košíc sme si okrem zážitkov doniesli aj 3. miesto.
Sáre blahoželáme a želáme jej ešte veľa recitátorských úspechov!
p. uč. Ferková

Arcidiecézne stretnutie mládeže
V sobotu 7.mája sme sa aj my, deviataci, zúčastnili Arcidiecézneho stretnutia mládeže,
ktoré sa v tomto roku konalo v našom meste. Sprevádzali nás aj pedagógovia – p. uč. Bačinská,
p. uč. Snopková a p. uč. Kičura. Organizátorov, na čele s naším bývalým pánom kaplánom
Marekom Rojákom, potešilo takmer 1600 mládežníkov, ktorí do Košíc pricestovali z rôznych
kútov východného Slovenska. Stretli sme tam veľa známych ľudí, bývalých žiakov i pánov
kaplánov.
Všetko sa to začalo úvodným predstavovaním jednotlivých diecéz. Nasledovala slávnostná
sv. omša, ktorá bola aj stretnutím nás, mládežníkov, s otcom arcibiskupom Bernardom
Boberom. V závere sv. omše organizátori predstavili workshopy – moderné i ľudové tance,
rozprávanie o Afrike a bojové umenie Ju Jitsu. Najviac nás zaujalo bojové umenie. Možno aj
preto, že jeho techniky predvádzal nám dobre známy p. uč. Kičura.
Popoludní nás zaujal koncert Mariána Čekovského – bol úžasný! Všetkých potešila aj
tombola so super cenami – tričká, knihy a lístok na púť do Gaboltova.
Po tombole sme na javisku spoznali ďalšieho bývalého pána kaplána Paľka Jenča a jeho
hudobnú skupinu Kerygma. Počas ich koncertu to v hale až dunelo – spevom a tancom.
Počas celého dňa tam bola dobrá atmosféra a veľa úžasných ľudí. Prežili sme tam super
deň! Všetci sa už teraz tešíme na budúcoročné ADSM!
mládežníčky z 9.B triedy
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Popoludnie na Sivci
Nemôže byť nič lepšie, ako popoludnie strávené v prírode. Tak tomu bolo aj 9. mája. Pán
kaplán Marcel, známy kladným vzťahom k turistike, nás pozval na Sivec.
Toto miesto blízko Košíc je naozaj krásne. Škoda, že sme išli len ja – Saša a Braňo. Ostatní
prišli o veľa. Cestou v aute nechýbala dobrá hudba a po výstupe na skaly sa nám naskytol
prekrásny výhľad na okolitú prírodu. Keď zasvietilo slnko na lesy a lúky, mali toľko odtieňov
zelenej, že sa to nedalo ani spočítať. Cestou späť nás pán kaplán učil rozoznávať listy stromov.
Po návrate do Košíc sme zašli ešte na pizzu a sledovaním hokejového zápasu ukončili deň. Toto
popoludnie bolo úžasné!
Saša, 8.A

Krížom-krážom
Bola nedeľa ráno – 15. mája a štyria ôsmaci sa s pánom kaplánom Marcelom vybrali na
turistiku. Počasie nebolo najlepšie, ale túžba stráviť nedeľu v prírode bola väčšia.
Prvé miesto zastávky bol Slovenský raj. Stále pršalo, tak cesta pokračovala ďalej do
Vysokých Tatier. Ani tam to nebolo lepšie. Dážď ich posúval stále vpred. Nakoniec sa ocitli na
Orave – pre nášho pána kaplána najobľúbenejšej časti Slovenska. Ale ani tu nebolo slnečno.
Z plánovanej turistiky rajskou, tatranskou alebo oravskou prírodou bola autoturistika
kaplánovým autom a príjemne strávená nedeľa v dvoch oravských rodinách.
Juraj, 8.B

Štvorylka aj s našimi tanečníkmi
Hlavná ulica sa v piatok 20.
mája premenila na tanečný parket.
Známu

štvorylku

zatancovalo

až

Guinnessov

rekord,

si

tento

rok

tanečníkov.

6252

ktorý

patrí

Košiciam v počte tanečníkov na
jednom mieste, pomohli prekonať aj
naši deviataci. Niekoľko týždňový
tréning sa vyplatil a v piatok to
naplno roztancovali aj oni.
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Všetkým prialo aj dobré letné počasie a nechýbala dobrá nálada a úsmev. Do rytmu si
poskakovali aj pani učiteľky, ktoré nás sprevádzali – p. uč Cubjaková, p. uč. Snopková a p. uč.
Pustaiová. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník... už ako prváci na stredných školách.
Aňa a Veronika z 9.A

Detské večeradlo
V stredu 25.mája v Kostole Krista Kráľa privítala Panna Mária deti z celých Košíc.
Maličkí škôlkari i školáci sa prišli spoločne modliť sv. ruženec. Tejto milej slávnosti sme sa
zúčastnili aj my, keď sme prijali pozvanie doprevádzať sv. omšu spevom. V srdci sme mali
veľkú radosť, že sme mohli i takýmto spôsobom poslúžiť druhým.
Odchádzali sme s veľkým pokojom v srdci a vďačnosťou za požehnanie Eucharistiou,
ktoré prijal každý z nás na záver slávnosti počas adorácie.
s. Zuzana

Alžbeta Verešpejová zavítala k nám na besedu
Pomaly sa končí máj – lásky čas. Slnko v nás rozohrieva žilky a všetci sa už tešia na
prázdniny. Ale aby sa prázdniny nestali prázdnymi dňami, je tu naporúdzi kniha, ktorá dokáže
priniesť dobrodružstvo, napätie a zábavu.
Že je tomu naozaj tak, o tom sa presvedčili žiaci 5. ročníka našej školy, ktorí mali možnosť
stretnúť sa so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou. Stretnutie sa uskutočnilo 25. mája v malej
telocvični. Pani spisovateľka bola veľmi milá, dokázala zaujať všetkých prítomných vtipnými
a zaujímavými odpoveďami na veľké množstvo otázok.
Celé stretnutie spestrili deti zaujímavým programom.
Žiaci z 5.A zdramatizovali príbeh z knihy „ Maškrtné
rozprávky“ a s vlastnoručne vyrobenými maňuškami
zahrali pekné divadielko. Hlasným čítaním z knihy
„Neplechy školníčky Agneše“ sa predviedla 5.B a na
záver žiaci z 5.C odovzdali spisovateľke zaujímavý
darček, ktorý vyrobili inšpirovaní knihou „Šušlavá
mušľa“. Nechýbali ani hudobné darčeky a na záver
autogramiáda. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na
ďalšie stretnutie pri novej knihe.
pani knihovníčka Slávka
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Literárne Košice Jána Štiavnického
Dňa 26. mája sa žiaci Viktória Janitorová (8.C),
Tomáš Benko (5.A) a Radoslav Hospodár (5.B) s pani
učiteľkou Cubjakovou zúčastnili vyhodnotenia literárnych
prác v Knižnici pre mládež mesta Košice.
Na vyhodnotení boli prítomní vzácni hostia –
manželia Feldekovci, spisovateľka Alžbeta Verešpejová či
syn Jána Štiavnického. Práve na jeho počesť sa už niekoľko
rokov vyhlasuje literárna súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického. Vyhodnotenie sprevádzali
krátke rozhovory s týmito hosťami, ktorí pripomínali, že aj oni raz zostarnú a niekto musí
prevziať úlohu spisovateľov. Podotkli, že sú nadšení, že sa do súťaže prihlásilo toľko škôl a detí,
a to aj mimo Košíc. Potom nasledovalo vyhodnotenie, ktoré bolo rozdelené na prózu a poéziu.
Už to bol veľký úspech, že sme sa dostali až tu, ale ešte viac nás potešilo 3. miesto v poézii,
ktoré získala Viky. Bol to krásny zážitok a spríjemnilo ho aj pekné májové počasie.
Radoslav Hospodár, 5.B

Deviataci putovali do Krakova
V piatok 27. mája, krátko po polnoci, sa začala púť nás deviatakov do Poľska. Cieľ cesty
bol síce Krakov, ale ešte skôr sme navštívili svojou históriou smutné miesto v Oswienčime. V
Lagiewnikoch sme spoločne poďakovali za úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a prosili o
milosti na ďalšej životnej ceste. V centre Krakova sme pobudli až do večera.
Zo spomienok pútnikov:
„Sledovať, ako trpeli nevinní ľudia, bolo pre nás
veľmi ťažké.“
„Na tváre ľudí na fotkách nikdy nezabudnem.“
„Ako to mohli urobiť nevinným ľuďom?“
„Vymodlili sme si veľa milostí, pretože sme stihli
ísť aj do centra Krakova a kúpiť aj nejaké suveníry a
jasné, že aj krowky.“
„Vrátili sme sa unavení, vyčerpaní, ale s bohatými
zážitkami na celý život.“
deviataci
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Čitateľský maratón
Posledný májový deň patril zaujímavej akcii
v školskej knižnici pod názvom „Čítajme si...“.
Myslí sa tým čitateľský maratón, ktorý sa
každoročne organizuje po celom Slovensku iba v
tento deň. Naši čitatelia sa začítali do knihy Môj
anjel sa vie biť od súčasného slovenského
spisovateľa Romana Brata.
Kniha všetkých zaujala a možno aj preto sa
čítania zúčastnilo presne 179 čítajúcich detí i
učiteľov. Svoju účasť potvrdili aj vlastnoručným
podpisom na veľkom plagáte priamo v knižnici. Ak
neveríte, plagát s podpismi visí v knižnici! Triedne
kolektívy získali aj spoločný diplom.
Číslom 179 sme dosiahli prvenstvo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník čitateľského
maratónu v roku 2012. Nezabudnite, čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta!
teta knihovníčka Slávka

Netradičný Deň detí
Prvý júnový deň je v
kalendári známy ako Deň detí.
Na deti sme nezabudli ani na
našej škole a v tento deň im
patrili

zaujímavé

aktivity

a

prekvapenia.
Pre žiakov II. stupňa bol
pripravený Anglický projektový
deň so všetkým, čo k tomu patríscénkami,
samozrejme,

kvízmi,
v

piesňami,
angličtine.

Vyvrcholením bolo školské kolo
Superstar. Nechýbalo ani sladké občerstvenie a radosť z prežitého dňa bez učenia a skúšania!
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Sviatok Nanebovstúpenie Pána
Vo štvrtok 2. júna sme slávili krásny cirkevný sviatok – Nanebovstúpenie Pána. Začali
sme ho slávnostnou sv. omšou v Kostole s Gorazda. Po nej sme sa rozdelili podľa ročníkov a
prežili ďalšie zaujímavé aktivity. Prečítajte si o nich ďalej.
Prváci spolu s druhákmi navštívili Bábkové divadlo v Košiciach a zažili spolu s bábkami
krásny rozprávkový príbeh. Veľmi sa im páčil a už teraz sa tešia na ďalšie predstavenie.
Tretiaci navštívili blízkych susedov na Troch hôrkach a v obľúbenom saleziánskom stredisku si
do chuti zašportovali, zasúťažili v pestrých športových disciplínach. Prechádzka Hlavnou ulicou
v centre mesta bola pripravená pre štvrtákov, ktorí stihli navštíviť aj Technické múzeum.
Osobitne chcú poďakovať pánovi Labaničovi, dedkovi jednej zo štvrtáčok, ktorý ich trpezlivo
sprevádzal a ukázal aj menej známe zákutia múzea.
Žiaci II. stupňa prežili krásne dopoludnie na koncerte Štátnej filharmónie v Košiciach, v
ktorom sa hudobníci predstavili spolu so sólistami v programe Mladí mladým. Pre mnohých
žiakov to bolo prvé stretnutie so živou hudbou a veľkým hudobným telesom. Jednou zo sólistiek
bola aj naša absolventka Terézia Šofranková. Pre všetkých to bol krásny umelecký zážitok!
p. uč. Pustaiová

Hurá, školské výlety!
Prvé dva júnové týždne patrili školským výletom. Triedne kolektívy so svojimi triednymi
učiteľmi počas nich navštívili krásne historické, kultúrne, turistické miesta, známe jaskyne,
skanzeny, hrady... Kde všade boli a čo videli?
Žiaci 6.B si výlet rozdelili do dvoch dní. V utorok – 7. júna 2011 zavítali do Jasova, kde si
pozreli

podzemné

krásy

Jasovskej

jaskyne, nechýbal výstup na Jasovskú
skalu

a prehliadka

Kláštora

premonštrátov bola spojená aj so sv.
omšou v Kostole sv. Jána Krstiteľa.
Hneď na druhý deň – 8. júna 2011 sa
vybrali do Poľova, aby si pozreli skoky
koní

v jazdeckom

areáli,

na

multifunkčnom ihrisku si zašportovali
a nakoniec zakotvili na opekačke, ktorú
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im nachystali rodičia jedného zo spolužiakov. Boli to dni naplnené radosťou a SUPER
zážitkami.
Chlapci a dievčatá z 8.B triedy prežili v stredu 8. júna 2011 pekný deň v rekreačnej
prímestskej časti Košíc známej pod názvom Anička. Zabavili sa v novootvorenom športovom
areáli, prešli sa po blízkom okolí a stihli si aj precvičiť kondíciu a športové zručnosti. Najviac sa
vraj tešili na chutnú desiatu!
Prváci z 1.A, 1.B a 1.C triedy mali v stredu 8. júna 2011 nasmerované do Trebejova,
kde ich už čakali koníky, ich ošetrovatelia a zdravý dedinský vzduch. Bolo tam super!
Piataci z 5.A, 5.B a 5.C triedy spoznávali krásy a tajomstvá Ľubovnianskeho hradu a
jeho okolia vo štvrtok 9.júna 2011. V
Historickom tábore sa preniesli do
stredoveku,

vyskúšali

si

umenie

sokoliarov a dávnych remesiel. Všetci
sa zhodli v tom, že by tam ešte raz
chceli ísť. Super deň!

Partia

z 8.C

prežila

krásny

trojdňový výlet v Demänovskej doline
od štvrtka 9. júna do soboty 11. júna
2011. Všetko sa začalo grilovačkou pri
chate

hneď

prvý

deň.

Výlet

do

Tatralandie počas druhého dňa si užívali
plnými dúškami vody a veselých zážitkov. Tretí deň boli nadšení krásou a nádhernou ľadovou
výzdobou Demänovskej jaskyne Slobody. Ani sa im nečudujeme, že na školu počas týchto dní
vôbec nepomysleli. Zostali im pekné spomienky a album plný fotiek!
Dve šiestacké triedy 6.A a 6.C sa vo štvrtok 16. júna 2011 vydali spoznávať krásy našich
veľhôr – Vysoké Tatry. Zo Starého Smokovca si to nasmerovali na Hrebienok. Bola to
príjemná turistická prechádzka. Popoludní ich už čakal bazén v Aquarelax v Tatranskej
Lomnici. Poriadne sa vyšantili, zaplávali si a utužili zdravie a sily. Domov sa vrátili hladní a
spokojní, že sa výlet vydaril!
výletníci
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Kevedko 2011
Aj tento rok sa konal Kevedko. A určite by sa
nezaobišiel aj bez zastúpenia našej školy. Vybratí žiaci mali
na prípravu času a tak to aj vyzeralo. Vybojovali nám
prekrásne 2. miesto. Ďakujeme Radoslavovi Hospodárovi
z 5.B, Petre Piroškovej z 9.B a Veronike Sonogovej taktiež
z 9.B. Bojovali s rôznymi otázkami rôznych žánrov, s úlohou
na tvorenie a zapojením mozgových buniek na riešenie týchto
úloh.  Ako dozor s nami bol aj p. uč. Zachariáš, ktorému
sme všetci vďační, že nás priviedol k takému peknému
umiestneniu. Richtárka mesta Košice, ktorá bola s nami tiež, bola v porote a rozdeľovala
každému body. Na niektoré otázky dokonca nevedel odpovedať ani sám pán učiteľ.
Dominik Bodnár, 8.C

Deň pre naše mesto
V dňoch 17.– 18. júna prebiehalo v 6 slovenských mestách najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva v strednej Európe: Naše mesto 2011. Podujatie organizuje nadácia Pontis a
skupina firiem Engage. Naša škola sa zapojila do tohto projektu tiež. Dôvodom, prečo sme sa
zapojili, bolo to, že sa v átriu uskutočňuje veľa aktivít – sv. omše, chvíle relaxácie žiakov, hier,
vystúpení a pod. a chceli sme oživiť a zveľadiť tento priestor inak.
Po vyplnení a odoslaní projektových formulárov bola na internete zverejnená výzva
o tom, že potrebujeme pomoc v oblasti životného prostredia: Pomôžte škole pri úprave átria.
Cez webové stránky sa prihlásilo 5 dobrovoľníkov (jeden muž a štyri ženy). Všetci
dobrovoľníci mali modré tričká s názvom – Postavme naše mesto na nohy! Nadácia Pontis
poskytla menší grant na nákup materiálu.
Na pomoc našej škole prišli dňa 17. júna 2011 piati zamestnanci firiem – dobrovoľníci,
ktorí nezištne pomáhali. Z upravenej plochy sa odstránili divo rastúce kry, buriny, celá plocha sa
vyčistila, vykopali sa korene krov a zasadili sa nové rastliny – skalničky, ihličnany a iné okrasné
rastliny. Napriek mimoriadne teplému počasiu pomáhali aj deti.
Výsledkom bola veľmi pekne upravená plocha, ktorá potešila a v budúcnosti určite poteší
každého návštevníka átria.
Všetkým zúčastneným patrí veľká a úprimná vďaka.
p. uč. Zachariášová, školská koordinátorka projektu
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Druhá šanca
Tak sa volalo divadelné predstavenie v podaní žiakov a študentov Spojenej školy sv.
košických mučeníkov v Košiciach, ktoré nám ponúkli v stredu 22. júna v CVČ Domino.
Divadelnú sálu v dvoch etapách zaplnili chlapci a dievčatá II. stupňa.
Predstavenie všetkých zaujalo super hudbou, výkonmi hercov - žiakov, študentov a silnou
myšlienkou, že druhú šancu si zaslúži každý z nás.
Ďakujeme pedagógom a účinkujúcim za pekný umelecký a duchovný zážitok!
-sč-

Putovali sme k sv. Ondrejovi
Sviatočný deň – Božie telo – sme v spoločenstve pedagógov a žiakov II. stupňa slávili
netradične. Vo štvrtok ráno 23. júna sme sa stretli športovo vystrojení a tak ako dávni pútnici
sme sa vydali na duchovnú púť. V Roku sv. Ondreja sa nedalo neputovať práve k tomuto
apoštolovi. V Košiciach je mu zasvätený kostol na Podhradovej, v ktorom sa zavŕšil pútnický
deň slávnostnou sv. omšou. Slúžil ju náš školský kaplán Marcel. Príjemné agapé posilnilo naše
sily a s radosťou a novou nádejou sme opúšťali toto miesto!
Peší presun sme zvládli
v skupinách podľa ročníkov.
Sprevádzalo

nás

príjemné

slnečné počasie a po takmer
hodine a pol trvajúcej ceste
sme sa ocitli pred krásnym
kostolom.
manželia

Privítali

nás

Železníkovci,

rodičia našich detí a zároveň
miestni kostolníci. Ďakujeme
im za milé privítanie a službu
pri príprave sv. omše.
V sv. omši pán kaplán Marcel veľmi užitočne prepojil posolstvo sviatku Božieho tela,
života sv. Ondreja i zmyslu tejto duchovnej púte.
Potešilo nás aj agapé so všetkými dobrotami, ktoré putovali s nami.
Pane, prijmi naše úmysly, s ktorými sme putovali k Tebe! Vďaka Ti za tento deň!
p. uč. Pustaiová
32 Ratolesť

UČITEĽOVINY
Pedagógovia Košickej arcidiecézy na púti Rím – Fatima
Jarné prázdniny – 28. februára – 6.marca boli netradičné aj pre 44 zamestnancov
cirkevných škôl Košickej arcidiecézy. Spomedzi tých našich sa púte zúčastnili pod vedením p.
riaditeľky Čačkovej a pána kaplána Marcela aj p. Bačinská, p. Demjanovičová, p. Hudáková, p.
Pustaiová. Duchovne nás sprevádzali otec biskup Stanislav Stolárik, pán kaplán Marcel Puškáš a
pán kaplán Marek Roják. Spoločne sme prežili požehnané a milosťami bohaté dni duchovnej
púte do večného mesta – Ríma a na uctievané pútnické miesto v Potugalsku – Fatimy.
Ako dávni pútnici sme cestu v Ríme začali návštevou siedmich svetoznámych katedrál.
Obdivuhodná je ich mohutnosť, nádych histórie a súčasne nekonečná duchovná hĺbka. Očarili
nás aj známe klenoty Ríma – Koloseum, známe fontány, Španielske schody... Vychutnali sme si
atmosféru veľkomesta a života v ňom.
Vyvrcholením dní v Ríme bola návšteva Vatikánu v stredu 2. marca a audiencia u Sv. otca,
ktorého sme pozdravili, ako sa na učiteľov patrí, potleskom a spevom piesne Toto je deň... Bol
to pre každého nezabudnuteľný okamih! Po audiencii nás už čakal otec kardinál Tomko, ktorého
sme potešili spevom ľudových piesní a on nás láskavými slovami. Nemohli sme obísť Chrám sv.
Petra a miesta posledného odpočinku nebohých pápežov. S osobitnou pietou sa každý z nás
zastavil pri hrobe Jána Pavla II.
Štvrtok 3. marca 2011 sme už putovali
do Portugalska. Po slnečnej prehliadke
Lisabonu nás už čakalo iba 140 km do
Fatimy.
Nasledujúce

dni

sme

prežili

v

hlbokom duchovnom spojení s týmto
miestom, kde sa 13. mája 1917 zjavila Naša
Pani trom miestnym pastierikom. Zasvätili
sme seba, naše rodiny, školy, životy jej
Nepoškvrnenému srdcu, navštívili rodné
domčeky vizionárov, duchovne spojení s nimi sme prešli krížovú cestu na miestach zjavení,
poklonili sa miestam ich posledného odpočinku v miestnej bazilike. Každý večer o 21.30 hod.
sme sa spolu s pútnikmi z iných krajín modlili sv. ruženec v Kaplnke zjavenia. V sobotu 5.
marca 2011 sme sa zúčastnili medzinárodnej sv. omše.
Ratolesť 33

Prítomnosť otca biskupa a duchovných otcov bola neoceniteľná... každodennými úvahami,
homíliami, modlitbami, povzbudivým optimizmom. Srdečná vďaka!
Každý z nás prežil tieto dni ako v oáze ticha, pokoja, načerpania duchovných síl do ďalších
dní, týždňov...
Spoločne sme vytvorili nielen dobré spoločenstvo pedagógov a zamestnancov cirkevných
škôl, ale aj priateľov a blízkych ľudí.
p. uč. Pustaiová

Duchovná obnova s ThLic. Marekom Forgáčom
Pondelkové popoludnie 14. marca bolo venované duchovnej obnove - stretnutiu rodičov a
pedagógov školy s ThLic. Marekom
Forgáčom.

Ústrednou

témou

prednášok, ktoré boli rozdelené do
dvoch blokov, bola KOMUNIKÁCIA
s podtitulom Komunikácia dobrého
kresťana. Počas prednášok ponúkal p.
kaplán Marcel sviatosť zmierenia. Po
krátkom agapé sme spoločne prežili
svätú omšu. Ponúkame vám ZLATÉ
PRAVIDLÁ

KOMUNIKÁCIE

V

RODINE – čítajte viac.
Zlaté pravidlá komunikácie:
1. Ľudia nie sú „čitateľmi mysle“.
2. Je však veľa „pokĺznutí“ medzi našimi perami a ušami druhých ľudí.
3. Nikto nemá záujem o to, čo vieš, kým nebude vedieť, že máš o neho záujem.
4. 4.Máme dve uši a jeden jazyk.
5. Povedané slovo tvorí iba 7% informácie, zvyšných 93% je neverbálna komunikácia.
6. Opakovanie je matka múdrosti.
7. Kontrolujte prejav svojho hnevu.
8. V komunikácii s rodinou buďte úprimní.
9. Nehovorte zbytočnosti.
10. Komunikujte vždy s láskou.
p. uč. Pustaiová
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Konferencia Učíme pre život
Víkendové dni od 18. marca do 20.marca patrili celoslovenskej konferencii Učíme pre
život, ktorá sa konala v meste pod Tatrami – Poprade. Hlavnou témou konferencie, ktorej sa
aktívne zúčastnili p. riaditeľka Čačková a p. zástupkyňa Hrebeňárová, bola problematika
rozhodovania na úrovniach škola – učiteľ – žiak. K dispozícii bolo takmer 60 hodín kvalitných
prednášok a workshopov. Rozhodovanie o tom, čo si vybrať , bolo preto ťažké.
Zistenie pre našu školu bolo pozitívne – škola je na pulze zmien. K tomu iste prispejú aj
dobré postrehy a nápady zúčastnených, ktorými by chceli obohatiť pedagogický proces a
reagovať tak na potreby našich žiakov a na aktuálne potreby súčasnej doby.
p. uč. Pustaiová

Boli sme na 8. celoslovenskej púti učiteľov
V sobotu 7. mája sa Mariánska hora stala miestom stretnutia pedagógov, vychovávateľov
a zamestnancov cirkevných škôl i sympatizantov a podporovateľov z radov iných štátnych i
súkromných škôl. Ústredná myšlienka vychádzala z pera bl. Jána Pavla II. – „Radosť vyplýva zo
srdca, ktoré sa cíti byť milované a ktoré miluje Pána“.
V úvode stretnutia zaznela prednáška Mons. Františka Dlugoša – Blahoslavený Ján Pavol
II. a jeho odkaz Slovensku. Modlitba posvätného ruženca bola v tento deň prepojená so
slávením Fatimskej soboty. Spolu s prítomnými pedagógmi ju viedol prof. Amantius Akimjak.
Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž spolu s ostatnými duchovnými otcami slúžili
svätú omšu pod holým nebom. Po obedňajšom agapé sa prítomní pútnici rozlúčili krížovou
cestou.
A hoci nás chladil ostrý vietor,
duchovnú atmosféru stretnutia, sv. omše
a silu slov otca biskupa v homílii to
nenarušilo. Ako predierajúce slnečné lúče
tohto dňa nás potešili povzbudzujúce
slová i návrat do rokov formovania
cirkevného

školstva.

Dodali

nám

potrebnú nádej, odhodlanie a vytrvalosť
v poslaní našej práce a služby.
Veríme, že o rok nás toto pútnické miesto znova privíta.
p. uč. Pustaiová
Ratolesť 35

PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV
Milí naši čitatelia,
vo vašej obľúbenej rubrike vám predstavujeme učiteľov, ale aj neučiteľov. Postupne spolu
s nami spoznávate pedagogický zbor, ale aj nepedagogických pracovníkov. Tentokrát vám
predstavíme človeka, bez ktorého by to v škole nebolo ono. Ráno do školy prichádza prvý,
všetko vyrieši, vybaví, opraví, aby sme my mohli spokojne sedieť v laviciach a učiť sa. Tušíte,
o kom je reč? Áno. O našom pracovitom a stále usmievavom pánovi školníkovi. Veľmi ochotne
nám odpovedal na naše zvedavé otázky.

Mnoho detí vás pozná pod menom „ŠKOLNÍK“, aké je vaše
skutočné meno?
Mám tak trochu komplikované meno, ale mám veľa
prezývok. Meno, ktoré mám na občianskom, je Gejza Fečojáger.
Spomínate si na nejaký pekný zážitok z detstva?
Fajčili sme , ale tak to nebol až taký príjemný zážitok.
Spomínam si na svoje prvé sväté prijímanie. Všetci sme boli
pekne vyobliekaní, kamarát sa potkol a spadol do blata aj so
sviečkou v ruke a novým oblekom. Všetci sme sa z toho smiali
a zabávali sa.
Čo vás priviedlo k našej škole?
Mal som pocit, že to bude dobrá
škola, lebo je cirkevná a počul som, že
sú tu veľmi milí ľudia.
A čo si myslíte teraz po skúsenostiach
na našej škole?
Moje predtuchy sa potvrdili, sú tu
naozaj milé a snaživé deti, skvelí učitelia
a úžasní kolegovia. Mám to tu rád.
Čo najradšej robíte vo voľnom čase?
Nezvyklé na školníka, ale rád varím, mám veľmi rád prácu v záhradke a zaujímam sa
o motorizmus a autá.
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Máte nejaký zaujímavý tip na recept, prípadne vaše obľúbené jedlo?
Áno, najradšej mám „zakázané
jedlo“  vyprážané rezne – to by som
jedol každý deň.
Keďže máte rád autá, aký je váš
„borec“ medzi autami?
Doma mám autíčko KIA, ale
môj

„borec“

medzi

autami

je

MERCEDES 
Máte deti?
Áno, mám 2 dcéry, ktoré mi
robia radosť.
Žiaci vám často a veľmi radi pomáhajú. Myslíte si, že sa takto priučia užitočným prácam?
Áno, určite sa do života veľa naučia. Najčastejšie mi pomáhajú ôsmaci a z ôsmakov
najradšej Alex. 
Baví vás táto práca?
Áno, veľmi rád to robím. Baví ma riešiť tieto školské poruchy. 

Za rozhovor ďakujú a veľa radosti z práce v škole želajú
Radka a Lucia, 8.A

ŠPORTU ZDAR!
Siedmaci na lyžiarskom výcvikovom kurze
My, siedmaci, sme netrpezlivo čakali na týždeň od 21. februára do 25. februára. Nebol to
prázdninový týždeň, ale týždeň strávený vo Vernári na lyžiarskom výcvikovom kurze. Lyžiarov
aj nelyžiarov sprevádzali učitelia z našej školy. Z učiteľov to boli naši triedni učitelia, p. uč.
Bačinská, p. uč. Kičura a p. uč. Krajkovičová. Samozrejme, nechýbal ani pán kaplán Marcel.
Bol to týždeň bohatý na zážitky. Okrem lyžovania sme mali rôzne aktivity, hry a diskotéku.
A čo je najhlavnejšie, všetci sme sa naučili lyžovať. Posledný deň nechýbali preteky. Za svoje
výkony nás vyučujúci odmenili diplomami.
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A tu sú mená najlepších lyžiarov v každej skupine:
I. skupina:
1. miesto: Matej Mikloš, 7.B
2. miesto: Marek Smoleň, 7.A
3. miesto: Michal Lenko, 7.A
II. skupina:
1. miesto: Dávid Lukáč, 7.B
2. miesto: Dominika Karabašová, 7.A
3. miesto: Vlado Kozel, 7.B
III. skupina:
1. miesto: Jakub Šimoňák, 7.A
2. miesto: Zuzana Smolková, 7.B
3. miesto: Jozef Lengyel, 7.B
siedmaci

ANKETA
Po celý lyžiarsky vládla úžasná
atmosféra a zábava. Na takýto lyžiarsky
by som chodila aj každý rok .
Kristína, 7.B

Bolo tam super! Ostanú nám
zážitky na celý život.
Zuzana S., 7.B

Kedykoľvek
zopakovala.

by

som

si

to

Martina, 7.B

S takýmto triednym spoločenstvom
sa dá úplne všetko. Tak lyžiarsky bol
naozaj úžasný, veľa zábavy, ale aj
dobrých tém na rozhovor. Bol to jeden
z najkrajších týždňov, čo som zažila.
Radovana, 7.B

Som rád, že som sa aspoň trochu
naučil lyžovať. Som rád, že som bol,
pretože pred lyžiarskym som bol trocha
chorý.
Pavol, 7.B
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Myslím, že dopadol úžasne, lebo každý, kto nevedel lyžovať, sa dosť dobre za päť dní
naučil. Mali sme veľa pekných zážitkov.
Anna, 7.B

Bolo to veľmi pekné, vytvorili sme pekný kolektív lyžiarov. Zážitky ostanú na celý život. 
Zuzana A., 7.B

Viac sme sa zblížili s vedľajšou triedou (áčkou) a utužili sa naše kamarátstva. 
Peter, 7.B

Myslím, že sa na lyžiarskom výcviku všetkým veľmi páčilo a majú zážitky na celý život.
Zuzka, 7.B

Na lyžiarskom sa mi vážne páčilo. Bol tam super svah a viac sme sa skamarátili so
spolužiakmi, ale ja so 7.A.
Mišo, 7.B

Utvorili sme si kamarátske vzťahy. Najväčší zážitok bolo, ako som sa učila lyžovať.
Evka B., 7.B

Turnaj vo vybíjanej
Družstvo mladších žiačok – výber 5. a 6.ročníka – sa dňoch 15. – 16. marca zúčastnilo
športového turnaja vo vybíjanej, ktorý sa konal na ZŠ Slobody v Košiciach. Hráčske rady a
taktiku spoločnej hry im počas tréningov i súťaže poskytovala p. uč. Brezová.
Postupné vyraďovacie kolá posunuli naše dievčatá až do finále s družstvom ZŠ Kežmarská
28. Súper bol síce silnejší, ale dievčatám nechýbala dobrá nálada, že sa dostali až tak ďaleko.
Športovkyne ďakujú pani učiteľke za dobrú prípravu.
Maja, 6.A

Mladí atléti bodovali
V stredu 18. mája sa na športovom štadióne Technickej univerzity v Košiciach konala
atletická súťaž. Našu školu reprezentovalo osem atlétov. Sprevádzal a povzbudzoval ich p. uč.
Kičura. Podali super výkony a nechýbali ani cenné kovy.
Reprezentanti a ich umiestnenia:
Marek Nováček – strieborná medaila – beh 1000 m vo výbornom čase
Gabriela Tomašková – bronzová medaila – hod kriketovou loptičkou
Ivana Gajdošová – bronzová medaila – beh 800 m
Matej Hrebeňár – 7. miesto – beh 60 m
Pavol Hudák – 8. miesto – beh 60 m

Ratolesť 39

Katarína Vancáková – 7. miesto – 60 m šprint
Katarína Višňovská – 5. miesto – skok do diaľky – od striebra ju delili iba 2 cm
Cenné skúsenosti zbieral aj ďalší športovec – Samuel Parlagi – v behu 300 m. Blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu.
Marek, 9.A

Školská futbalová liga
Aj v tomto školskom roku sa nadšenci futbalu podujali zorganizovať školskú futbalovú
ligu.

Odbornú

záštitu

nad

športovým podujatím prevzal p. uč.
Kičura. Liga je rozdelená na jesennú
a jarnú časť a vyvrcholila play-off,
do ktorého postúpili štyri tímy.
Postupujúce tímy si zahrali o pohár
riaditeľa školy.
Viac
dozviete

sa
na

o

školskej

webovej

lige

stránke

www.schoolleague.huu.cz
Matej, 9.A

Školská športová liga – Midivolejbal dievčat
v školskom roku 2010/2011
Celkový stav
Poradie

Družstvo

Zápasy

Body

Sety

Lopty

Celkom

V
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ZŠ Čordákova
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11:26

699:821

V okresnom kole vo volejbale dievčat naše dievčatá skončili suverénne na 1. mieste
(vyhrali všetky zápasy). Krajskú súťaž neabsolvovali, keďže sa tento postup neorganizoval.
p. uč. Brezová
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Na jar zápolili v orientačnom behu skúsení deviataci,
ale i perspektívni začiatočníci
Žiaci Základnej školy svätého Cyrila a Metoda Košice pod vedením vedúceho
orientačného krúžku Antona Ondera sa pravidelne od marca tohto roku zúčastňovali rôznych
podujatí v orientačnom behu pomocou buzoly a orientačnej mapy. Skúsení deviataci absolvovali
oblastné súťaže vo Východoslovenskom regióne, ale aj celoslovenské preteky. Viacerí
nováčikovia, väčšinou siedmaci, okrem niekoľkých mapových tréningov, sa zúčastnili aj
postupových školských pretekov v regionálnej, ale i celoslovenskej konkurencii.
-ao-

Karabašovi dážď a mrazivý vietor neprekážali
V dňoch 19. a 20 marca sa za veľmi daždivého počasia a mrazivého vetra aj so snežením
uskutočnili prvé dve kolá pretekov Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu pri obci
Mirkovce časť Niereše v okrese Prešov. Z našich štartujúcich žiakov chladné počasie a
rozmočený terén najmenej prekážali 15-ročnému Dávidovi Karabašovi, ktorý v kategórii žiakov
do 16 rokov vyhral oba preteky. V 1. kole bol prvý na 4 km trati s 13 kontrolami a v 2. kole
zvíťazil na 5,1 km trati s 11 kontrolami. V 2. kole pretekov obsadil 10-ročný Daniel Dečo na 2,5
km trati so 4 kontrolami 2. miesto v kategórii žiakov do 12 rokov a jeho 13-ročný brat Jakub
Dečo skončil tretí na 4 km trati s 9 KS kategórie žiakov do 14 rokov.
-ao-

Jakub Dečo zápolil na Záhorí
v medzinárodnej konkurencii
V dňoch 26. – 27. marca sa Jakub Dečo
zúčastnil v Borskom Mikuláši medzinárodných
pretekov v orientačnom behu s názvom CESOM
(Central

European,

Spring

Orienteering

Meeting), na ktorom štartovali pretekári zo
šiestich štátov. V kategórii žiakov do 14 rokov absolvoval tri etapy, pričom na krátkej trati bol
deviaty, v šprinte ôsmy a tretie miesto obsadil na klasickej trati. Celkove skončil ôsmy zo 16
štartujúcich rovesníkov z Rakúska, Česka a Slovenska.
-ao-
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V regionálnom „domácom“ školskom kole
dominovali naši žiaci a žiačky
Po viacročnom úsilí iniciátora Antona Ondera
ohľadom tvorby mapy a tým aj usporiadania pretekov na
novej mape, bola naša škola centrom pretekov i
pretekárov regionálneho kola základných a stredných
škôl v orientačnom behu pre školský rok 2010/2011
vďaka zmapovaniu okolia našej školy autora Jozefa
Polláka. Výhodu znalosti okolia školy naši žiaci
a žiačky aj patrične využili. V kategórii žiačok na 1,3
km trati s 9 kontrolami zvíťazila Antónia Šofranková za
9:50 min. pred žiačkou ZŠ Belehradská a o tretie miesto
sa rovnakým časom podelili Monika

Karpatová

a Paulína Tomášková. V súťaži trojčlenných družstiev
naše žiačky suverénne zvíťazili. Výsledok šestnástej
Františky Bubánovej z 21 štartujúcich žiačok sa
nezapočítaval do družstva.
V súťaži žiakov na 1,7 km trati s 13 kontrolami Daniel Kertés skončil druhý časom 9:14
min.

za

slovenským

reprezentantom

Šmelíkom

Gymnázia
K prvenstvu

z

Alejová.
žiakov

v súťaži

družstiev výrazne prispeli 4.
Róbert Chovanec za 11:04 min.
a piaty

Marek

Nováček

za

12:36 min. 10-ročný štvrták
Daniel

Dečo

skončil

v konkurencii deviatakov na 12.
mieste z 31 štartujúcich a 19.
najlepší čas dosiahol

Jozef

Kovaľ štartujúci prínosom tohto podujatia bolo vydanie novej mapy, ktoré umožní tréningy
v zmapovanom prostredí okolia školy aj pre začínajúcich žiakov z nižších ročníkov.
-ao-
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Daniel Dečo víťazom na „Sahare“
a na Silici vynechal „zberku“
Na
Ťahanovce

košickom

sídlisku

v

časti

zvanej

,,Sahara“

sa

17.

apríla

uskutočnilo

3.

kolo

pretekov

Oblastného rebríčka Východ v
orientačnom behu, na ktorom
štartoval 10-ročný Daniel Dečo.
Počínal si veľmi dobre, keď na 1,4
km trati zo štyroch štartujúcich v
kategórii žiakov do 12 rokov
nenašiel premožiteľa.
Daniel Dečo sa zúčastnil 30. apríla aj pretekov 4. kola Oblastného rebríčka Východ v
orientačnom behu na Silickej planine. V orientačne veľmi náročnom atypickom teréne plnom
veľkých zavrtov v závere trate v dramatickom súboji s rovesníkmi prehliadol poslednú kontrolu
tzv. ,,zberku“ a preto nemohol byť klasifikovaný.
-ao-

Jakub Dečo víťazom na Liptove
Bratia Jakub a Daniel Dečovci absolvovali
celoslovenské trojetapové preteky s názvom.
Liptov orienteering meeting. Prvý deň 7. mája sa
konali dve etapy v Ružomberku v ultrašprinte s
bludiskom a v orientačnom šprinte a druhý deň 8.
mája boli preteky na klasickej trati v Čutkovej
doline. Výborne si počínal Jakub Dečo v kategórii
žiakov do 14 rokov, keď po 2. mieste v 1. etape, 3.
mieste v 2. Etape a 4. mieste v 3. etape v súčte
časov dosiahol celkové prvenstvo. Jeho 10-ročný
brat Daniel Dečo skončil dvakrát štvrtý a raz tretí,
čo znamenalo nepopulárnu štvrtú priečku.
-aoRatolesť 43

Postup na slovenský šampionát žiakov si
v Kysaku vybojoval Kertés
Krajské kolo základných škôl v orientačnom behu sa uskutočnilo 18. mája v Kysaku,
pričom s Mgr. Kvetoslavou Brezovou sa ho zúčastnili šiesti žiaci našej školy. Ani najsilnejšia
zostava našich žiakov nestačila na domácich Kysačanov, ktorí využili výhodu domáceho
prostredia a vybojovali si postup v súťaži družstiev. V súťaži jednotlivcov Daniel Kertés obsadil
tretiu priečku na stupňoch víťazov a vybojoval si postup na majstrovstvá Slovenska žiakov
v Martine. Do trojčlenného družstva našej školy sa započítavali aj výsledky 7. Dávida Karabaša
a 8. Jakuba Deča, avšak stačilo to na druhé nepostupové miesto.
V konkurencii 40 žiakov 10-ročný Daniel Dečo obsadil 19. miesto.
V kategórii žiačok štartovali len dve naše žiačky v súťaži jednotlivkýň. Úspešnejšia bola
Antónia Šofranková, ktorá skončila deviata. Monika Karpatová skončila sedemnásta z 34
štartujúcich žiačok.
-ao-

Dečovo víťazné repete na Geravách
V dňoch 21. - 22. mája sa konali
preteky Oblastného rebríčka Východ
v orientačnom

behu

na

Geravách

v Slovenskom raji. Týchto pretekov sa
zúčastnili
Dečovci.

bratia
Pred

Jakub
štartom

a Daniel
1.

etapy

absolvovali túru na trase chata na
Palcmanskej Maši cez obec Biele vody
a Zejmarskou roklinou pomocou reťazí
aj výstupom po rebríkoch na Geravy.
V 1. etape obsadil Daniel štvrté miesto
a Jakub bol šiesty. V druhej etape
Daniel bol opäť štvrtý i celkove mu
patrilo štvrté miesto v kategórii žiakov do 12 rokov. Jakub v druhej etape zabojoval a dobehol
prvý s osemminútovým náskokom, čím obsadil celkové prvé miesto v kategórii žiakov do 14
rokov s rozdielom len 12 sekúnd a po pretekoch na Liptove dosiahol víťazné repete.
-ao44 Ratolesť

Trio deviatakov súťažilo v Pezinku
V dňoch 3. – 5. júna sa deviataci Daniel Kertés, Dávid Karabaš a Róbert Chovanec
zúčastnili celoslovenských pretekov
v orientačnom behu s názvom Pohár
oslobodenia

Pezinka.

podujatím

boli

Slovenska

Hlavným
majstrovstvá

v orientačnom

šprinte.

V kategórii mladších dorastencov do
16 rokov na 1,9 km trati obsadil
Daniel Kertés pekné ôsme miesto
a Dávid

Karabaš

V kondičnej

bol

kategórii

pätnásty.
verejných

pretekov bol Róbert Chovanec piaty.
Kertés a Karabaš úspešne absolvovali ďalšie dva preteky započítavané do Slovenského rebríčka,
pričom súťažili na krátkej a klasickej trati. V kategórii M-16 obsadil Kertés 11. a 5. miesto
a celkove skončil siedmy. Karabaš v rovnakej kategórii bol dvadsiaty a šiesty, pričom celkove
skončil ôsmy. V kondičnej kategórii bol Chovanec v 1. etape štvrtý, ale v 2. etape vynechal
kontrolu, preto nebol klasifikovaný.
-ao-

Jakub Dečo trinásty na slovenskom
šampionáte žiakov v Martine
V areáli Múzea Slovenskej dediny v Martine sa
uskutočnili

majstrovstvá

Slovenska

žiakov

ZŠ

v orientačnom behu. Do celoslovenského finále postúpil
v kategórii jednotlivcov Daniel Kertés, ale vzdal sa účasti
a ďalší v poradí postupujúci Karabaš ho napodobnil.
Zhodou okolností aj druhý náhradník Jakub Dečo bol
z našej školy a ten si účasť na slovenskom šampionáte
nenechal ujsť. Na 3,1 km trati so 14 kontrolami v areáli
skanzenu obsadil 13. miesto z 31 štartujúcich. Vzhľadom
na to, že ako siedmak zápolil s deviatakmi, je prísľubom do ďalších rokov.
-aoRatolesť 45

Premiéry nováčikov v Lige školských družstiev sa vydarili
V Martine sa súčasne so slovenským šampionátom žiakov ZŠ a študentov SŠ uskutočnili
počas dvoch dní prvé dve kolá päťdielneho seriálu pretekov Ligy školských družstiev 2011
v orientačnom behu. Napriek tomu, že sa pôvodne prihlásilo až dvanásť žiakov ZŠ svätého
Cyrila a Metoda Košice, napokon z rôznych dôvodov
cestoval vedúci orientačného krúžku Anton Onder
s ôsmimi žiakmi našej školy, z toho bolo päť
nováčikov väčšinou siedmakov. Väčšina z nich pred
uvedenými pretekmi absolvovala len tri až štyri
mapové tréningy. Napriek tomu sa v konkurencii
žiakov z celého Slovenska nestratili. Prvý deň sa
konala súťaž jednotlivcov, pričom výsledky troch
najlepších z každej školy sa započítavali do súťaže
družstiev. Druhý deň bola súťaž trojčlenných štafiet.
Uvádzame výsledky našich žiakov a žiačok:
7. júna – súťaž jednotlivcov a družstiev
Žiaci:

3,1 km, 14 KS – 45 štartujúcich: 13. Jakub
Dečo 32:31 min., 22. Daniel Dečo 36:35 min., 28. Peter Kertés 39:32 min., 39. Adam
Matej 60:38 min., mimo súťaž: Makara Michal 57:15 min., súťaž družstiev žiakov: 5.
miesto (10 štartujúcich) ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

Žiačky: 2,8 km, 11 KS – 41 štartujúcich: 27. Ivana Gajdošová 44:40 min., 29. Monika
Karpatová 45:22 min., 32. Zuzana Smolková 52:23 min., súťaž družstiev žiačok: 6.
miesto (7 štartujúcich) ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice
8. júna – súťaž trojčlenných štafiet
Žiaci:

8. miesto (11 štarujúcich) ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice (Peter Kertés – Daniel Dečo
– Jakub Dečo)
Mimo súťaž: mix (Michal Makara – Daniel Kvaka (Kysak) – Adam Matej)

Žiačky: 3. miesto (8 štarujúcich) ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice (Ivana Gajdošová – Zuzana
Smolková – Monika Karpatová)
Po dvoch kolách Ligy školských družstiev 2011 sú žiaci na 5. mieste a žiačky na 6. mieste.
Nováčikovia z našej školy získali na pretekoch cenné skúsenosti a pri ich cieľavedomej príprave
sú sľubnou perspektívou do budúcich školských súťaží v orientačnom behu.
-ao46 Ratolesť

PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Ako sa karnevalovalo
Pondelok 14. február bol pre žiakov I.
stupňa spojený s karnevalom. Po rannej sv.
omši, stretnutí s pani riaditeľkou v telocvični
školy a zhodnotení I. polroka prišiel čas
prezliecť sa do kostýmov a veselých masiek.
V triedach sme sa rýchlo prezliekli a
upravili ich na tanečný parket. Prekvapili nás
aj pani triedne učiteľky, ktoré mali tiež
kostýmy. V triedach sme mali prehliadku
karnevalových kostýmov, súťaž o naj masku
a veselú diskotéku. Páčil sa nám aj stoličkový tanec. Počas karnevalu všetkým chutilo sladké
občerstvenie.
V našej triede vyhral naj kostým starej babičky, v ktorom bol prezlečený Jakub. Páčila sa
mi aj Noemi, ktorá bola španielskou tanečnicou. Naša pani učiteľka sa premenila na pilota z
kozmickej rakety.
Všetkým deťom sa na karnevale páčilo! Tešíme sa o rok!
Miriam, 3.B

4.A na ľade
V stredu 23. februára sme mali hodinu telesnej výchovy nie v telocvični, ale na ľadovej
ploche v Športovom areáli na Alejovej ulici v Košiciach. Trénerkou nám bola naši p. triedna
učiteľka Roháčová. Bolo tam super. Po náročnejšom obúvaní korčúľ, prvých pádoch na ľad, sme
sa pustili do korčuľovania. Všetkým sa tam páčilo. Nabudúce by sme mohli ísť do kina.
-td-

Ukáž, čo vieš
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zúčastnila prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš,
ktorú organizuje Centrum voľného času Domino na Popradskej ulici v Košiciach.
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Našu školu reprezentovalo
družstvo

v

zložení:

Pramuková

z

3.B,

Noemi
Anežka

Kozelová zo 4.A, Maruška Jurová
zo 4.C, Timko Smoleň a Matej
Snopko

zo

4.B.

Dvakrát

im

pomohol aj Jakub Hořák, tiež zo
4.B triedy. Súťaž sa začala v
októbri 2010 a skončila v tomto
roku vo februári. Žiaci postupne
prešli tromi kolami, v ktorých sa v
priemere držali okolo 7. miesta. Aj vďaka tomu postúpili spomedzi takmer 30 škôl do
celomestského finále.
Po záverečných „bojoch“ nakoniec skončili na 4. mieste. Preukázali svoje vedomosti a
zručnosti z biológie, botaniky a všeobecných prírodovedných poznatkov. Patrí im veľká vďaka
za usilovnosť a vytrvalosť počas príprav i súťaženia. Tiež sa chceme poďakovať všetkým, ktorí
nám pomáhali. Odborné rady nám poskytla s. Zuzana, veľkú podporu sme mali u rodičov.
Zvlášť chceme poďakovať p. Hlaučovej, Noemkinej mamke. Veríme, že aj v budúcnosti
budeme mať ďalších šikovných nasledovníkov.
p. uč. Fabianová

Deň s knihou
V utorok 29. marca sme
prežili nezvyčajný deň. Do školy si
prváci doniesli len knihu, ktorú
čítajú a ,samozrejme, peračník a
chutnú desiatu.
Ráno

sa

rozdelili

do

skupiniek, v ktorých pracovali
počas celého dňa. Ich úlohou bolo
nazbierať čo najviac štvorlístkov
pre šťastie, ktoré dostali za každú
správnu odpoveď. Všetko sa to
48 Ratolesť

začalo kvízom o rozprávkach, pokračovalo to prezentáciami kníh, ktoré prváci doma čítajú a
nakoniec sme si spoločne vyrobili vlastné knihy a zložili básničku o škole. Tú si môžete
prečítať v ďalšom vydaní časopisu Ratolesť. Za odmenu všetky deti dostali záložku do knihy,
ktorú si vymaľovali.
pani učiteľky našich prvákov

Zapekané chlebíky v 1. ročníku
Mňam, mňam, povedali sme
si, keď sme čítali v šlabikári recept
na chlebíky zapekané v rúre.
Všetci sme na ne dostali
neuveriteľnú chuť. A vtedy prišlo
prekvapenie! Pani učiteľky doniesli
do triedy všetko, čo na takéto
chlebíčky potrebujeme: chlebík,
maslo, šunku, syr, kečup.
Pustili sme sa do práce.
Natreli sme maslo na chlebík,
poukladali šunku, posypali syrom a ,hurá, do školskej kuchynky, aby sme to zapiekli. Pekne sme
prestreli stôl a posadali si. Musíme povedať, že toto bola asi tá najchutnejšia hodina slovenského
jazyka, ktorú sme mali.
vaši prváci

4.A v akcii
Jeden pekný aprílový piatok sa žiaci 4.A triedy spolu s triednou pani učiteľkou Roháčovou
vybrali na potulky mestom. Navštívili známu historickú pamiatku – Miklušovu väznicu a
spoločne sa prešli Hlavnou ulicou a zablúdili aj do známej cukrárne na chutnú zmrzlinu.
„Na začiatku prehliadky sme si pozreli pamiatky, ktoré sú vo väznici vystavené a
dozvedeli sa zaujímavosti spred mnohých rokov o tom, čo sa stalo v Košiciach. No najlepšie
bolo, keď sme zišli do pivnice. Boli tam voskové figuríny ľudskej podoby a aj skutočné väzenie.
Keď sme boli v miestnosti s kosťami, naraz zhaslo svetlo. Všetkým chcem povedať, že to bolo
super!“
-dfRatolesť 49

Stretnutie so spisovateľkou Mariannou Grznárovou
14. apríla prišla medzi nás vzácna návšteva. Pozvanie od Knižnice pre deti a mládež,
ktorej pobočka je aj na našej škole, prijala autorka známej knihy Maťko a Kubko, Marianna
Grznárová.
Stretnutie sa konalo v malej telocvični, kde
sa s pani spisovateľkou stretli tretiaci a štvrtáci.
Privítali ju scénkou z knihy Maťko a Kubko, po
nej nasledovala básnička na počesť slávnej
autorky a zvedavé otázky tety knihovníčky, ktoré
striedalo množstvo ďalších otázok detí. Pani
spisovateľka na ne veľmi ochotne odpovedala.
Chvíľku na nadýchnutie sa jej žiaci spestrili
ďalším vystúpením klaunov, ktorí prišli z jej
ďalšej knihy – Dvaja na ceste. Pani spisovateľka
sa potešila snahe detí a na záver aj hudobnej
kytičke. Stretnutie bolo vydarené, ubehlo veľmi
rýchlo a všetci zúčastnení si odniesli príjemné
spomienky na vzácnu návštevu. Ďakujeme!
pani knihovníčka Slávka

Kreslenie na asfalt
2. mája sa pätnásti štvrtáci zúčastnili kreslenia na asfalt. Toto pekné podujatie sa
každoročne organizuje v rámci osláv Dni mesta Košice. Keďže naše mesto v tých dňoch žilo
hokejom, téma kreslenia bola jasná - Majstrovstvá sveta v hokeji. Statočne sa naši umelci
popasovali s prudkým vetrom a prežili v centre mesta pekný deň. Odmenou nám boli lístky na
zmrzlinu, ktoré vylosovali na hlavnej tribúne.
p. uč. Drangová

Beseda s požiarnikom
V stredu 11. mája na 2. vyučovacej hodne sa za múrmi našej školy uskutočnila beseda s
požiarnikom, p. Štefanom Seladim, v malej telocvični pre všetkých druhákov.
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Po privítaní sa ujo požiarnik ujal slova: predstavil sa nám a dovolil nám nazrieť do
tajomstiev svojej práce. Priniesol so sebou na ukážku aj pomôcky, ktoré používa pri svojej práci
a ktoré patria k jeho výstroju, napr. čižmy, prilbu, hadicu, kladivo, ktoré si žiaci mohli nielen
obzrieť, ale aj vyskúšať. Žiakom sa to celé páčilo, počúvali s údivom, zaujímali ich aj
prezentované fotky a video z nacvičovaného zásahu.
druháci

Slávik Slovenska 2011
Vo štvrtok 12. mája sa konal 21. ročník celoštátnej súťaže v interpretácii slovenskej
ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2011. Okresného (obvodného) kola sa zúčastnili aj dve
žiačky našej školy: Noemi Pramuková z 3. B a Maruška Jurová zo 4.C triedy. Obe boli
fantastické, čoho dôkazom je 2. miesto Marušky Jurovej.
p. uč. Križalkovičová

Vďaka mama, že si
V piatok 13. mája sa v átriu školy zišli mamky, ockovia, babky a dedkovia a s radosťou v
srdci pozerali na svoje ratolesti na javisku. Deti s láskou v srdci predviedli, čo vedia.
Objavili sa nové talenty v speve,
herectve či v prednese. Po úvodných
veršíkoch sme videli muzikálové
predstavenie o láske, šťastí a pokoji v
rodinách. Záver patril modlitbe za
rodičov, ktorá vyvolala úsmev na
tvári a slzičky v očiach rodičov a
príbuzných.
Všetkým

účinkujúcim

patrí

veľká vďaka za ich skvelé výkony.
žiaci I. stupňa

Škola v prírode na Drienici – Lysej
Boli sme plní očakávaní z blížiaceho sa týždňa od 23. do 27. mája, ktorý sme sa chystali
stráviť na Drienici, v hoteli Javorná. Naše pani učiteľky z druhých a štvrtých ročníkov nám
neustále pripomínali, ako sa nám ten termín neúprosne blíži. A my sme sa ozaj tešili!
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V pondelok ráno sme čakali
na dva autobusy, ktoré nás odviezli
do krásnej prírody. Bolo nám
trocha

smutno,

ba

niektorým

dokonca aj vyšli slzičky, ale hneď
to pominulo, keď sme si začali
spievať. Aj cesta

nám ubehla

rýchlejšie. Krátko po príchode sme
vytiahli na svoje poschodie ťažkú
batožinu, ubytovali sa a vybalili.
Popoludní sme išli skúmať okolie, pri ktorom
sme našli lyžiarsky svah a na ňom posledné zvyšky
snehu. Bol to úžasný zážitok šmýkať sa na konci
mája po snehu a v tom horúcom dni to bolo aj
úžasné osvieženie. Naším nálezom sme prekvapili
aj pani učiteľky, ktoré nám nechceli veriť, že
prinesený sneh je ozajstný. Spolu s naším
sprievodcom, kaplánom Marcelom, sme postavili z
prineseného snehu „E.T. snehuliaka“.
Celodenná túra na Lysú bola zaťažkávacia
skúška.

Zdolali

sme

ju

všetci,

niektorí

jednoduchšie, iní ťažšie, ale ten panoramatický
výhľad z Lysej bol, samozrejme, nenahraditeľný.
Najzdatnejší turisti vyliezli na „baobab“. Pri večernej svätej omši sme sa zoznámili s malým
princom a naučili sme sa o ňom aj pieseň. Jeho príbehy nás sprevádzali celým naším pobytom.
Cestovanie planétami malého princa v podobe rôznorodých súťaží sme absolvovali
postupne – všetky vesmírne telesá z prvého aj druhého poschodia. Tvorivá práca pri
vymaľovávaní tričiek nám spríjemnila pobyt a naše výtvory na tričkách nám ešte dlho budú
pripomínať tento nádherný pobyt v prírode.
Každý deň sme oslávili Pána svätou omšou a s jej prípravou sme sa podelili po triedach.
Krásna a nevšedná bola modlitba svätého ruženca, keď nám na konci celej modlitby vzniklo
sviečkami vysvietené srdce.
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Strach nám trocha nahnala aj nočná hra, ktorá
bola, samozrejme, po tme a cesta viedla cez les. Na
konci cesty sme už boli odvážni a úplne sme
zabudli na počiatočný strach, ktorý nás sprevádzal
pred touto cestou.
Večerná

diskotéka,

večer

pred

úplným

záverom nášho pobytu, bola plná tanca, zábavy a
úsmevu. Zabávali sme sa pri známych skladbách a
tancovali rôzne tanečné variácie.
Každé

naše

snaženie

a

úspechy

boli

odmenené vecnými darmi. Za sponzorské dary a
príspevky ďakujeme rodičom a osobitne rodine
Jiříčkovej, Greššovej, Smutelovičovej, Szabovej,
Fečkovej, Liščinskej, Nagyovej a Štecovej.
Vďaka Ti, Pane, za tento nádherný týždeň a dúfame, že spomienky zostanú v nás čo
najdlhšie.
deti z 2.A, 2.B, 2.C a 4.A, 4.B, 4.C

ANKETA
V škole v prírode sa mi veľmi páčilo. V jeden deň sme vyšli na kopec a na kopci bol sneh.
Každý zobral trochu snehu a postavili sme snehuliaka. Ten deň sa mi veľmi páčil.
Maruška Smutelovičová, 4.B

Ani som sa nestihla vybaliť a išli
sme na výlet na Lysú. Cesta tam
trvala hodinu a späť tiež. Na obed
sme mali zemiaky, mäso a uhorku.
Bolo to fajn. Potom sme išli na
večeru. Na večeru boli buchty na pare
a čaj. Potom sme išli na sv. omšu. Na
izbe sme boli štyri: ja, Táňa, Domča
a Katka.
Veronika Klemová, 2.C

Kristínka Bagošová, 2.C

Veľmi sa mi tam páčilo, mala
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som sa veľmi dobre. Spoznala som nových kamarátov. Kamarátstvo je veľmi dobré, keď si
nájdeš kamarátov. Nepáči sa mi to, keď sa niekto háda. Prvý deň sa mi páčilo to, že v hoteli boli
poschodové postele. Druhý deň sa mi páčilo, že sme išli na Lysú. Tretí deň sa mi páčilo, že som
dostala nálepky.
Terezka Labaničová, 2.B

V utorok 24. mája sme vyšli na Lysú. Bolo nás veľmi veľa. Šľapali sme viac ako dve
hodiny. Strašne nás boleli nohy, ale bolo to krásne.
Ingrid Labaničová, 4.B

Škola v prírode je skvelá vec.
Vždy je tam krásne okolie a čerstvý
vzduch. Bol tam pokoj. Aj zábava
a ešte k tomu vždy, keď vyjdem von,
počujem ako čvirikajú vtáky.
Tamara Ondrejková, 2.C

Dňa 23. mája sme my, druháci
a štvrtáci,

začali

školu

v prírode
Ingrid Labaničová, 4.B

v Drienici v hoteli Javorná. Cestovali

sme tam autobusom. Boli sme na túre, hrali sme sa... Proste, bolo super! Mali sme tam nočnú
hru aj diskotéku. 27. mája sme sa vrátili domov.
Daniela Fabišiková, 4.A

Je tu výborne. S pánom kaplánom sme hrali futbal.
Veľmi sa nám nedarilo, no potom sme zosilneli.
Lukáš Kubík, 2.C

Je tu pekne. Najviac sa mi páčil les. Škoda, že sme
boli len týždeň.
Lenka, 4.B

Do školy v prírode sme prišli v pondelok. Varili
celkom dobre. Každý deň bola sv. omša. Večierka bola
o 21.30 hod. V utorok sme išli na túru na vrch Lysá. Vrátili
sme sa na obed o 12.45 hod. Po obede sme mali oddych do
14.30 hod. Potom sme sa hrali vonku až do večere o 18.00
Terézia Labaničová, 2.B
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hod. V stredu sme spĺňali úlohy v skupinkách. Poobede sme

išli takisto vonku. O 21.30 hod. bola nočná hra.
Chcel by som, aby bola dlhšia. Vo štvrtok sme si
robili tričká a poobede sme išli do bazénu. V piatok
sme sa už iba naraňajkovali a išli sme domov.
Timotej Smoleň, 4.B

V škole v prírode sa mi najviac páčilo to, že
sme si mohli kupovať suveníry a iné veci. Chodili
sme do lesov na túry a na rôzne iné výlety. Bol tu aj
krásny hotel a krásne izby.
Janka Galdíková, 4.A

V stredu sme mali nočnú hru. Boli sme
v skupinkách. A pani učiteľky s nami neboli. Bola
sranda.
Veronika Tarhaničová, 4.B

A. Vargová, 4.B

Škola v prírode sa mi veľmi páčila. Boli tam všetky dobré veci.
Filip Gašparovič, 2.C

Prvé sväté prijímanie
V nedeľu 29. mája sme prežili krásnu slávnosť –
prvé sväté prijímanie. V Kostole sv. Gorazda nás
duchovne sprevádzal pán kaplán Kožuško. Už niekoľko
týždňov pred slávnosťou sme začali spolu so svojimi
pani učiteľkami Križalkovičovou a Smutelovičovou
prípravy, ktoré vyvrcholili prvou svätou spoveďou a
prijatím Pána Ježiša.
„Potešil nás krásne vyzdobený kostol a v strede
postavená veľká papierová loď. Všetci boli slávnostne
oblečení a upravení. Keď sme prijali Ježiša, bol to
úžasný pocit. Najprv sme boli veľmi hladní, ale keď
sme prijali Pána Ježiša, boli sme plní. Celý tento deň sa nám páčil. Stretli sme sa celé rodiny a
mali sme pekné oslavy.“
za tretiakov Barborka, Lucka a Majka
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Deň detí na 1. stupni
Sviatok detí už odjakživa patrí
prvému júnu. Tešíme sa tomu, že tento
deň sme mohli osláviť tým, že sme sa
neučili.

Najskôr sme sa zúčastnili svätej
omše, ktorá bola v anglickom jazyku.
Potom sme išli na školské ihrisko, kde
nás čakali netradičné didaktické hry.
Spoločne sme celé triedy plnili úlohy
na siedmich stanovištiach. Boli to ozaj
netradičné

disciplíny,

veď

posúďte

sami...
1.

Pľuvo – fuko – tlač

2.

Skoky a drepy so švihadlom

3.

Hod

tenisovou

loptičkou

na

výstupný terč
4.

Hod loptou do basketbalového
koša

5.

Dopravná výchova

6.

Prekážkový beh

7.

Prvá pomoc
Pri odchode z jedného stanovišťa sme už boli zvedaví na úlohy, ktoré nás čakali na

ďalšom. Najviac sa nám však páčila úloha na prvom stanovišti. Našou úlohou bolo zjesť jednu
čerešňu, kôstku z nej vypľuť čo najďalej. Potom sme ju mali fúkať ku hranici vyznačenej
kriedou a na záver až do cieľa tlačiť koncom špilky.
Navzájom sme sa povzbudzovali a tešili z každého spoločného úspechu. Bol to ozaj
zaujímavý deň. Tento deň bol super!
žiaci I. stupňa
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ŠKD V SKRATKE
Milí čitatelia!
Popoludňajší oddychový čas bol aj v tomto polroku vyplnený mnohými spoločnými
zaujímavými aktivitami.
Vo februári medzi deti zavítala mladá lekárka, ktorá sa vrátila z misie v Sudáne.
Porozprávala a premietla svoje dojmy z tejto krajiny. Deti sa na mnoho pýtali, najviac na
zvieratká, na život detí. Všetci sú tam chudobní, no zároveň radostní a vďační.
V tom istom mesiaci sme spoločne sledovali pekné animované filmy o sv. Bernadette
a o Matke Tereze pri príležitosti dňa chorých.
Na záver fašiangov pani vychovávateľky napiekli sladké chutné šišky, ktoré deti predávali
ostatným – výťažkom sme všetci podporili misie.
V pôstnej dobe sa v kaplnke stretli deti z 5. oddelenia – 2.B s rodičmi a spolu s nimi prešli
krížovou cestou s Pánom. K zdarnému vystúpeniu pomohla aj Katka Vancáková, ktorá ich
sprevádzala na varhanoch, za čo jej ďakujeme.
Podobne si peknú krížovú cestu pripravili aj deti z 2.C, na ktorú tiež vyzdobili sa nimi
všetky triedy aj chodba nad jedálňou.
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami sa
zrealizoval

Deň

ľudových

remesiel.

Tomu

predchádzala príprava, zhromažďovanie predmetov
zašlých čias. Pomohli aj rodičia, starí rodičia
a výsledok bol naozaj pekný. Vyzdobili sa nimi
všetky triedy aj chodba nad jedálňou. Ten deň bol
však významný tým, že šikovné „remeselníčky“
predviedli svoje umenie a hlavne ochotne zaúčali
zvedavé deti. Tie naozaj pekne pracovali a domov
si viaceré odnášali pekný vlastnoručne vyrobený
výrobok. Na túto akciu sa prišli pozrieť aj starší
žiaci, taktiež rodičia a deti zo susednej školy.
Plánovaná

aktivita

ku

Dňu

Zeme

sa

zrealizovala v peknom počasí na školskom ihrisku.
Hrou – plnením úloh – deti zachraňovali našu PLANÉTU – lesy, zvieratká.
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Aj v tohtoročnom máji boli deti potešiť seniorky v ich Kresťanskom klube pekným
programom, ktorý s nimi nacvičila p. vych. Fedorová. Táto štafeta úcty a poďakovania dúfame
nikdy nevymizne.
Zábavné a veselé súťaže k MDD
pod názvom Deň detskej radosti
potešili deti. Tie si vyskúšali svoju
obratnosť a šikovnosť pri siedmich
stanovištiach. Nešlo tu o zápolenie
a rivalitu, ale o zábavu a šantenie.
Dobrôtka

po

skončení

potešila

všetkých.
V polovici júna prijal pozvanie
a prišiel

sa

podeliť

so

svojimi

dlhoročnými skúsenosťami ujo včelár. Stretol sa s druhákmi. Porozprával, odpovedal, ukázal
pomôcky pri práci. Deti zaujal aj
ukážkou živých včiel, trúda, matky –
kráľovnej. Tieto mal v priehľadnej
škatuľke,

deti

mohli

pozorovať

rozdiel. Ten je vo veľkosti hmyzu.
Niektoré deti vedeli odpovedať na
otázky, všetky prejavili živý záujem
o život včiel, ktorý je obdivuhodný
a veľmi užitočný. Okrem chutného
a zdravého medu nám ponúkajú vosk,
ktorý v podobe sviec ožaruje a potešuje srdcia.
O niekoľko dní sa, dúfame, uskutoční tiež tradičný futbalový turnaj našich najmladších.
Príprava je v plnom prúde, zlaďovanie tímov napreduje. O výsledkoch vás budem informovať
v najbližšom vydaní časopisu.
To sú v skratke spoločné akcie. Ale rôznych činností ponúknutých deťom popoludní bolo
omnoho viac. Veríme, že takto zmysluplne využitý čas v priateľskom ovzduší naplnil pokojom a
radosťou hlavne deti.
Deti sú darom a keďže nejaký čas trávia aj s nami popoludní, snažíme sa, aby ten dar
krásnel aj pod našimi rukami.
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Čo si na záver školského roka priať? Vďačnosť za všetko dobré, nádej na stretnutie
v novom školskom roku. No medzitým krásne využitý čas prázdnin, veľa pekných chvíľ,
priateľstiev, oddychu.
To vám všetkým praje
teta Evka s kolektívom pani vychovávateliek 

P.S.: Nedá sa mi vám zveriť aj osobnejšie. Keďže tohto roku je naša škola jubilujúca, som
s ňou po celý čas spojená aj ja a ako vyzerá, aj ostanem. Nie, nepracujem tu celý čas. Niekoľko
rokov som bola ako rodič. Potom som bola ako rodič a pedagóg, keď posledné moje dieťa odišlo
na strednú škole, ostala som ako pedagóg a keď už končím svoje poslanie, príde na moje miesto
vnučka.
Ako rodič a, samozrejme, pozorovateľ, som bola veľmi spokojná a prístupom učiteľov,
ktorí vynaložili veľké úsilie pri výučbe a výchove mojich detí – za čo som všetkým vďačná.
Moje 13-ročné pôsobenie som prežívala v atmosfére pokoja, radostného ovzdušia,
s peknými vzťahmi. Samozrejme, bolo potrebné popasovať sa aj s problémami, ktoré nás
posúvali vpred.
Som vďačná aj za vás, milí rodičia, že som vás poznala a rozumela si s vami.
Hlavne však ďakujem vám, milé deti, adolescenti, maturanti, že sme prežili spolu veľa
času, mohla som sa z vás tešiť.
Zaiste ostanem naďalej „pomocou“ na diaľku a čas ukáže, akou formou. Ja však viem, že
sa budem stále zaujímať o „našu“ školu, o vás všetkých.
Úprimne prajem všetkým veľa sily, pomoci od Pána v naplnení posolstva odovzdávania
dobra, vedomostí, lásky, radosti deťom.
vaša p. vychovávateľka Eva Rychnavská

Pani vychovávateľke ďakujeme za
príspevky do Ratolesti a želáme jej
krásne a radostné chvíle aj v ďalšom
období. Nech sú naplnené zdravím
a hojným Božím požehnaním.
redakčná rada
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ENGLISH CORN(ER)
„ENGLISH OPENS UP THE WORLD“
1 June 2011
Dear pupils! You certainly remember the English Day called “English opens up the
world”, which we had for the first time at our school on 1 June. Each English group prepared
some short programmes for other groups and showed them within class of the same year.
The day started with the holy mass in the
English language, which was served by father
Marek Forgáč in the school atrium. The pupils of
the first and second grade with their teachers, as
well as parents and friends of the school took part
in it.
After the holy mass pupils presented their
programmes in the classrooms, they could visit
school snack bar and had to ask for the things they
wanted to buy in English. A group of girls from
Year 8 prepared famous Sam`s potato cakes in our
school kitchen and sold them. The last activity of
the day was English Superstar, where our gifted
pupils presented their talents in singing. The members of the jury were the pupils of Year 9 and
they expressed their opinions in English. All the day pupils had to speak English and all the
rooms and places at school were labelled in English.

Here is the schedule of individual English groups:
5.A Group 1 – The pupils prepared a quiz on different topics and the visitors competed and
answered the question of the quiz.
Group 2 – The other group of this class prepared a short fable called “The Wise Owl”
and the visitors could find out that friendship is the most important thing.

5.B Group 1 – This group presented a short play “Emperor`s New Clothes” and prepared
some games for the children.
Group 2 – Group 2 turned into wizards who showed some interesting tricks and made
some parodies of commercial.
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5.C Group 1 – The pupils prepared another games for children and sang a nice song.
Group 2 – The visitors listened to some nice English songs and played board games.

6.A Group 1 – The first group of this class prepared some word games and quiz on topic
“FOOD”. The visitors had fun with playing these games.
Group 2 – The second group prepared a competition called “Fun with pantomime” for
the other groups. The contestants were divided into different groups and had
to guess what were the pantomimers showing.

6.B

Group 1 – The pupils of this English group prepared a Guiness book of Records with
the top records of the world.
Group 2 – The second group turned into travel agency – Funny Tour 6.B. Pupils
prepared interesting presentations of imaginary countries and after watching
the presentations, they had to answer the questions of quiz and “win” a trip to
one of these countries.

6.C

Group 1 – The pupils with their teacher prepared an interesting game called “Tell me ...
tell us”, where the other pupils had to answer interesting questions written on
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the plan and fulfill a given task.
Group 2 – The pupils from this group worked together and showed a very nice play
about friendship, brotherhood and family. The game was called “The Ucky
Duck” and was based on the famous story about the ugly duckling, who
couldn`t find its place among his own family.

7.A

Group 1 – This group prepared an interesting word game and phrases with hidden parts
of human body. The other group and visitors could thus learn English in a
very interesting way.
Group 2 – The other group presented a famous TV play called “5 against 5”. The
visitors were contestants a competed in the teams of 5 members.

7.B

Group 1 – The pupils showed presentation about UK`s capital city – London and the
other visitors had an interesting sightseeing tour.
Group 2 – In this group the pupils presented a presentation about famous people and
after watching the presentation there was a quiz “Guess who” about those
famous people.

8.A Group 1 – Similarly as in the seventh class, also this group prepared a game called “5
versus 5“ based on the famous TV show. The students made a survey about
some questions and contestants had to guess the frequency of particular
answers.
Group 2 – Group 2 prepared a popular quiz show “Who wants to be Millionaire” with
questions about English speaking countries. The game was animated with
authentic sounds from this game and all the pupils had fun while playing it.

8.B Group 1 – The pupils made a parody about famous English hero “Robin Hood”. Their
performance was very professional and well prepared. With their costumes
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and dialogues they not only captured the audience, but won one of the prizes
for the best performance.
Group 2 – The second group brought some interesting information about one of the
English speaking country – Australia. After presentation, the visitors had to
answer the quiz questions about Australia.

9.A Group 1 – The first group of ninth A class prepared a nice fashion show with very
attractive costumes.
Group 2 – The second group played famous “Activity” game show with different kinds
of tasks in drawing, pantomiming and word description.

9.B Group 1 – The pupils from this class performed a nice drama version of “Be Careful
What You Wish For” with nice costumes and props.
Group 2 – You certainly know a famous show on TV called “Partička”. The pupils from
the second group of this class showed different activities from this TVshow.

9.C Group 1 – „The history of pop music“ is the topic, which attracted the pupils from this
language group. They chose two very popular music groups – „Abba“ and
„The Beatles“ and brought some interesting facts about them. The
presentation was animated with the songs of these groups.
Group 2 – Finally, there was a game show “Wheel of Fortune”, which was presented by
group 2. The contestants first had to listen to the presentation about famous
actors and singers and after it, they had to answer different questions or
recognize the part of the given song.
Hope you enjoyed our English Day and maybe we will organize an event like this the
following year as well.
p. uč. Kiššová
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DEUTSCHER SPIEGEL

Spaβ für die Sommerferien
1. Was passt nicht in die Reihe
Banane

Apfel

Kreide

Birne

Kreide

Cola

Brot

Hut

Joghurt

____________

Teller

Tasse

Glas

Pulli

____________

Schrank

Bett

Buch

Tisch

____________

Katze

Vogel

Mund

Hund

____________

Ohr

Bluse

Zahn

Auge

____________

Wind

Sonne

Regen

Meer

____________

2. Schreibe das Verb in richtiger Form
gehen
Unsere Klasse ______________________ heute ins Kino.
turnen
Ich________________ jeden Morgen zehn Minuten.
essen
Meine Schwester ________________ keine Suppe.
spielen
Meine Eltern __________________ gut Tennis.
trinken
Du _________________ gerne Cola.
müssen
Ihr ______________ vor dem Theater warten.
heiβen
Sie ______________ jetzt Schmidt.
warten
_____________ du schon lange?
liegen
Mein Bruder ist krank, er _____________ im Bett.
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gratulieren
Wir ______________ dir zum Geburtstag.
schreiben
Meine Schwester ______________ sehr schön.
kaufen
__________bitte Brot und Semmeln!

3. Markiere den Anfang und das Ende von jedem Wort.
Heute/istderletzteSchultagMorgenhabenwirschonFerienWirfahrenzudenGroβelternIchfre
uemichsehrGroβmutterhatvieleHaustiereIchspielegernmitderKatzeundmitdemHundIchka
nnmitmeinenFreundenFuβballspielen.

4. Ergänze das Kreuzworträtsel
(CH – 1 Buchstabe)
syn
osem
pekný
večer
nie
jedenásť
nový
skriňa
jež
hovoriť
noc
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ИГРАЕМ – УЧИМСЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. kapor

8.

3. dáždnik

2. lekár
4. čísla
6. cibuľa

7. slnko
5. hračky
8. myš

Katarína Vargová – Katarína Sklenková – Laura Kováčová – Andrea Racová, 9.C
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VLASTNÁ TVORBA
Hokej
Majstrovstvá už prišli k nám,
aj ja hokej vždy rád hrám.
Halák, Chára, Hossa,
na ľade bude kosa.
Na hokej sa chceme dostať,
hokej hrá aj stará kostra.
V hokeji sme dobrí hráči,
ten šport sa nám ozaj páči.
Na srdce si ruku dáme,
všetky zápasy vyhráme.
Slovensko je dobrý štát,
vyhrali sme koľkokrát.
Do bránok už letia strely,
to sme ešte nevideli.
Hokej je najlepší šport,
sme hokejový národ.
Benjamín Vodrážka,6.C

Leto
Leto nás von pozýva,
na dobrodružstvá vyzýva.
Koniec školy sa už blíži,
vysvedčenie cestu skríži.
Na leto sa ozaj teším,
mnoho záhad rád vyriešim.
Stanovačka nás už čaká,
v teplom mori chytiť raka.
Na prázdniny k zážitkom,
nie rysovať pravítkom.
Na dovolenku teším sa,
do mora skočiť hore sa.
Na výlety s dedkom, s babkou,
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pomieriť sa s malou hádkou.
Prázdniny si užite,
aj keď niečo tušíte.
Benjamín Vodrážka, 6.C

Koniec školy
A už je tu koniec školy,
koniec našej žiackej roly.
Vysvedčenie, mnohé známky,
na obed zas budú párky.
Prázdniny sú tu,
(ideme do hradu) ja chcem mať bradu.
Koniec školy, skvelý deň,
na večeru fajný chren.
Benjamín Vodrážka, 6.C

Prázdniny
O chvíľu je leto
a už v suchu je to.
O chvíľu sú prázdniny
a len samé blázniny.
O chvíľu je zábava,
nemusíš ísť do školy,
učiť sa a vstávať,
tak skoro posteli a perinám mávať.
Z vysvedčenia si hlavu nelám,
povedz si: „To stálo za to!“
Zvysoka len kašli na to!
Veď to si neskôr opravíš.
Veď o chvíľu je leto,
no naj ešte nie je to,
o chvíľu sú PRÁZDNINY!
Diana Švecová, 6.C
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO
Najlepší brankár play off je: JÚLIUS __ __ __ __ __ __ __.
Hra s hokejkami
Šport, v ktorom zápasia „tuční“ ľudia
Bývame v ňom
Chodíme po nej a je zelená
Rozprávková postava – Červená ...
Mesto, v ktorom žijeme
Pečie ho mamka
Ján Snopko, 6.C

V stĺpci nájdi slovo, ktoré nepatrí medzi ostatné a jeho začiatočné písmeno
zapíš do štvorčeka pod stĺpcom:
deväť

Maťo

noc

servus

jeden

sedlo

rak

lopta

osem

Samo

stará

čau

tri

stolička

slon

loď

sedem

Peťo

staršia

ahoj

dva

kreslo

orchester

auto

bež

audi

okno

hodiny

ucho

stoj

volvo

ucho

sardinky

oko

dom

škoda

strecha

sumce

nos

seď

Robo

stena

pstruhy

Ý

Samuel Nagy, 5.A
Matej Nižník, 5.A
Jakub Nižník, 3.A
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Všetci sa tešíme na __ __ __ __ __ __. (Písmeno CH zapíš ako dve písmená.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Na mori môže byť nejaký ...
2. Bývame v bloku alebo v ...
3. Pri stanovačke, v lese alebo na horách zažijeme ...
4. Predposledné písmeno abecedy je ...
5. Po chorvátsky sa rozpráva v ...
6. Stotina, sekunda, minúta, ...
Veronika Barnová, 6.C

Už teraz si hovoríme: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Zrnko piesku je ...
Ako sa pohybuje lietadlo?
Japonská značka áut
Jazdíme ním po ceste a má 4 kolesá

Ovocie z raja
Druh syra

Samec kravy
Ročné obdobie
Alkoholický nápoj z hrozna
Tanec na Z...
Mužské meno začínajúce na K
Vianočná ryba
Matej Skyba, 6.C
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Tešíme sa na __ __ __ __ __ __ __ __ __.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Počas leta musí byť poriadna
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Výplň okna
Ročné obdobie
Jazdíme ním
Deň a ...
Keď je upratané
Dávame do nej kvety
Stroj - pláva pod vodou
Po anglicky je to TEA
Letná obuv
Dóm sv. ...

Začiatok týždňa
Vyprážame na ňom
Melón inak...

Nosíme ju na krku
Ukazujú čas
Hráme ňou futbal
Opak starého
Kúpeme sa v ňom

... a zem
Jazdí po koľajniciach
Cítim ju, keď sa udriem
Osol inak ...
Pečieme z nej koláče
Šimon Šoltés, 6.C
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ŽOLÍK
oslobodenie od odpovede
Meno žiaka: .................................................... Trieda: ..................
Predmet: ......................................................... Dátum: ..................

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

Platí od 5. septembra 2011 do 5. októbra 2011.

ŽOLÍK
+1 bod v písomke
Meno žiaka: .................................................... Trieda: ..................
Predmet: ......................................................... Dátum: ..................

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

Platí od 5. septembra 2011 do 5. októbra 2011.

Krásne a radosťou
naplnené prázdniny
všetkým svojim čitateľom želá
redakčná rada

