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EDITORIAL
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach – Vaša škola – slávi 20. výročie
svojho vzniku. BLAHOŢELÁM.
Vznikla v čase rodiacej sa demokracie.
Samotné zriadenie nebolo ľahké ani jednoduché.
Pri jej vzniku boli mnohí angaţovaní veriaci –
rodičia a pedagógovia, farníci i duchovní. Boli
si vedomí zodpovednosti za nové generácie.
Učitelia, pedagógovia:
Otvorili sa pred nimi nové moţnosti, ktoré
doteraz neexistovali – školy boli len štátne. Iste
ste sa ocitli v situácii s otázkami: ako učiť, ako
obstojíme, aký bude kolektív, akí budú ţiaci...?
– Obdiv i vďačnosť si zaslúţite, lebo vaša
prítomnosť v škole, vyučovanie, výchova je
povolaním, sluţbou... Sú náročné, lebo na
ţiakov sa kladú väčšie nároky a učiť,
vychovávať dnešnú mladú generáciu nie je
prechádzkou
po
ruţovej
záhrade.
–
a honorovanie
učiteľov,
pedagógov
nezodpovedá vašej dôleţitosti – zaslúţite si
viac...
Rodičia:
Ţelali by sme si, aby ste svojim deťom,
ţiakom ZŠ sv. Cyrila a Metoda venovali
potrebný čas, pochopenie, lásku... Vaše rodiny
nech sú domovom pokoja, porozumenia,
pohody... V ňom nech sa vaše deti cítia
bezpečne,
obklopené
láskou
matky,
starostlivosťou otca, trpezlivosťou starých
rodičov. – O škole a o pedagógoch vašich detí
hovorte múdro, rozváţne, s pochopením..., aby
sa u nich vytváral pozitívny vzťah k nim, aby do
školy rady chodili, aby si svojich učiteľov váţili,
boli im vďační. A keď raz z nej odídu, aby na ňu
s vďačnosťou spomínali.
Ţiaci:
Vaša škola je „cirkevnou“ školou. Preto sa
od vás i viac očakáva a to v usilovnosti
i správaní. – Máte radi voľné dni, prázdniny.
Zaslúţite si ich, predovšetkým po usilovnom
učení.
Vďační buďte svojim učiteľom. Ich
ochotu, námahu a trpezlivosť odmeňte úctou
a slušným správaním. – A keď raz dorastiete
a vyštudujete, verím, ţe na túto školu niektorí
prídete ako pedagógovia, aby ste učili takých
ţiakov, ako ste vy teraz.

Kňazi:
Od
Pána
Boha ste dostali
milosť, príleţitosť
i výsadu
ohlasovať
Kristovo
evanjelium
mladej generácii.
– Mladí to dnes
nemajú
ľahké.
Číhajú na nich
rôzne nebezpečenstvá, lákadlá, často sú
dezorientovaní... Vy ste v cirkevnej škole na to,
aby ste ich na nebezpečenstvá a lákadlá
upozornili a ponúkli im orientáciu: ţiť na Boţiu
slávu, im na spásu, rodičom na radosť, svetu na
osoh. Oni vedia, ţe ste kňazi – aj navonok sa tak
prezentujte!
Sympatizanti:
Pre blahodárne pôsobenie školy je
potrebné aj širšie zázemie. Tvoria ho jej ţičlivci,
sympatizanti, na ktorých sa v rôznych situáciách
vţdy moţno s dôverou obrátiť a to v spolupráci
s rodičmi. Školy sa zastanú, škole svojimi
schopnosťami poslúţia, napr. dobrou radou,
intervenciou, ako odborníci – majstri...
O cirkevnej škole vytvárajú dobrú atmosféru
medzi občanmi sídliska, mesta: cirkevná škola
v demokratickej spoločnosti je nutnosťou
a rodičia majú na ňu právo...! – I keď tam svoje
deti nemáte, predsa jej dobre ţičíte a pomáhate
jej.
Váţení
pedagógovia,
rodičia,
ţiaci,
sympatizanti, kňazi!
Tešíme sa, ţe Základná škola sv. Cyrila
a Metoda slávi pekné jubileum: 20 rokov svojej
existencie. Za to ďakujeme Pánu Bohu,
vyjadrujeme vďačnosť všetkým, čo sa o jej
dobré meno a zdarné pôsobenie pričinili.. –
A do budúcnosti jej ţičíme: Vivat – Crescat –
Floreat.... – Nech ţije, nech vzrastá, nech
prekvitá!

Ratolesť
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NAJKRAJŠIE UDALOSTI
Milí naši čitatelia!
Ubehlo päť rokov, keď sme sa vám prihovárali v Mimoriadnom vydaní našej aj vašej
obľúbenej Ratolesti. V tejto rubrike ste si pripomenuli najkrajšie a najzaujímavejšie udalosti,
ktoré sme preţili od desiateho výročia po pätnáste.
Tentokrát prichádzame opäť, aby sme spomínali na zaujímavé stretnutia a chvíle od roku
2005 aţ dodnes. Nech sa vám príjemne čítajú nasledujúce riadky!

Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko
1. december 2005 sa zapísal do kroniky našej školy ako deň
neobyčajný. Veď stretnúť a vypočuť si názory človeka, ktorý
svojou osobnosťou prerástol národný i európsky rámec, nebýva
udalosť kaţdodenná.
Duchovný správca našej školy vdp. Eugen Jurkovič, vedenie
školy, zástupcovia rodičovského zdruţenia, traja najaktívnejší
miništranti a naša úspešná recitátorka Radka Soľárová z 3.A boli
prijatí Jeho Eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom v Kňazskom seminári sv. Karola
Boromejského.
Otec kardinál sa zaujímal o dianie v našej katolíckej
škole, problémy katolíckych škôl v Košiciach vôbec.
Kaţdého z prítomných oslovil a ţivo reagoval na
podnety. Poukázal na výhody a nevýhody vzdelávacieho
systému katolíckeho školstva v Kanade, Amerike, opísal
zvyky a kultúru niektorých národov pri ich evanjelizácii
počas svojich početných misijných ciest.
Čaro jeho osobnosti pôsobilo dojemne rovnako na
deti ako aj na dospelých. Pôsobivé boli najmä osobné
dialógy po oficiálnej časti a výmene drobných darčekov.
V závere stretnutia otec kardinál vyslovil
povzbudivé slová pre všetkých zamestnancov našej školy
aj zápisom do kroniky školy, venoval podpisy do svojej
poslednej knihy – Na misijných cestách – a udelil
prítomným svoje kardinálske poţehnanie.
Odchádzali sme naplnení neobyčajným pokojom a múdrosťou. Bohu vďaka!
-mk2
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Blažej Vaščák na návšteve
Dňa 21. decembra 2005 sa uskutočnila dlho očakávaná
beseda s futbalistom Blaţejom Vaščákom. Pozval ho k nám
pán kaplán Peter Juhás, ktorý nám to uţ dlho sľuboval.
Rozprával nám o tom, ako sa dostal k futbalu a čo s futbalom
robil v detstve. Na besede boli tí, ktorí sa ráno zúčastnili na
svätej omši.
-ks-

Každý iný – všetci rovní
Európsky deň rodičov a školy sme naplánovali na 31.
októbra 2006. Heslo znelo: „Kaţdý iný – všetci rovní”. Všetky triedy si nacvičili rôzne
vystúpenia, pripravili všelijaké prekvapenia. Začalo sa to naozaj európsky. V rozhlase zaznela
hymna Európskej únie, po nej nasledoval príhovor
pani riaditeľky. Keďţe to bol posledný októbrový
deň, pomodlili sme sa aj jeden desiatok svätého
ruţenca. Prostredníctvom školského rozhlasu sa ho
predmodlievali vyučujúci v desiatich svetových
(európskych) jazykoch.
V tento deň sa kaţdý, kto mal záujem, mohol
prejsť po chodbách školy a nakuknúť do tried, ktorých
názvy upozornili okoloidúcich na to, čo sa skrýva za
dverami. Výber bol naozaj pestrý. Rodičia a hostia
mali čo robiť, aby si vybrali.
-mš-
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Duchovná obnova pre rodičov
„Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale
bude mať svetlo života.”
(Jn 8,12)

Táto myšlienka zo Svätého písma bola na pozvánke
pre rodičov, ktorí 17. marca 2007 prijali pozvanie na
duchovnú obnovu.
Učitelia spolu s rodičmi sa stretli v sobotu
dopoludnia v našej škole, presnejšie v školskej kaplnke, aby spoločne prosili o dary Ducha
Svätého pre seba, svoje ratolesti, ale aj učiteľov, ktorým sú ich deti zverené.
Po prednáške, meditácii a kríţovej ceste bolo krátke občerstvenie. Po ňom nasledovala
kajúca poboţnosť, adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, svätá spoveď a všetko to vyvrcholilo
svätou omšou.
Takéto duchovné obnovy sú na našej škole tradíciou.
-vk-

Deň patrónov
1. jún 2007 sa niesol v duchu nového projektu
s názvom DEŇ PATRÓNOV. Začal sa svätou omšou
a po nej pokračoval predstavovaním patrónov
jednotlivých tried. Vlastným programom predstavila
svojho patróna kaţdá trieda.
A keďţe tento deň bol aj dňom detí a deti majú
zábavu rady, pokračovali sme v odkaze dona Bosca:

„Zabávajte sa, tancujte, ale nehrešte!“
„Všetci svätí a sväté, orodujte za
nás!“
-mk-
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Beseda o kráse čistoty
Na dni 13. a 14. júna 2007 ôsmaci a deviataci tak
skoro nezabudnú. Navštívil nás duchovný otec Pavol
Hudák. Pýtate sa, prečo boli tieto dva dni plné skvelého
poznania?
Duchovný otec nám prednášal o kráse ţivota
a kráse čistoty. Mohli sme si od neho vypočuť
neoceniteľné rady a názory, z ktorých si hádam kaţdý
niečo vzal. Duchovný otec je nielen kňaz, vynikajúco
prednáša a dáva pomocnú ruku mladým i starým, ale je
aj spisovateľ. Kniha s názvom „Ďakujem, ţe si“ je
určená pre tých, ktorí túţia po čistej láske.
Otec Pavol takto k nám chodieva uţ niekoľko
rokov a stále nám má čo povedať.
-sk-

Sen sa stal skutočnosťou
Poznáte
spevácku
súťaţ
Slovensko hľadá SuperStar?
Ak áno, tak určite viacerí z vás
snívajú o tom, ţe sa raz dostanú na
niektoré z finálových kôl. Aj naša
trieda, 9.A, o tom snívala, aţ kým sa
náš sen nestal skutočnosťou. Pán
Šofranko nám umoţnil účasť na
piatom finálovom – orchestrálnom
kole. Veľmi sme sa naň tešili.
V deň očakávaného nedeľného
rána – 18. novembra 2007, sme sa
vydali na dobrodruţnú cestu.
Sprievod nám robili pani učiteľka triedna – Paraličová a pani učiteľka Hentšelová.
Bola to krásna triedna akcia, na ktorej sme si uţili kopec zábavy. Ale nebyť pána Šofranku,
ktorý nám pozháňal lístky, pána Kendru a pani učiteliek, ktoré sa s nami na túto dobrodruţnú
cestu vybrali a pani riaditeľky, ktorá nám umoţnila výlet v novembri, asi by sa náš sen nesplnil.
(Podobný sen snívali aj ďalší deviataci o dva roky – poznámka redakcie).
deviataci
Ratolesť
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Redaktori v RÁDIU LUMEN
Sadnúť si za mikrofón v rozhlase a
povedať zopár slov do éteru, je lákavá
ponuka. Redaktori školského časopisu
Ratolesť si to vyskúšali 14. mája 2008
v košickom Rádiu LUMEN. V štúdiu nás
privítal riaditeľ Masmediálneho strediska
v Košiciach, pán Jaroslav Fabián, ktorý
svojim
zvedavým
návštevníkom
podrobne vysvetlil, ako prebieha
nahrávanie, čo musí mať redaktor na pamäti, aby poslucháčovi odovzdal zaujímavé informácie.
Potom sme si sami vyskúšali prečítať neznámy text, ktorý pán riaditeľ upravil a ukázal, ako
takáto „výroba“ relácie prebieha.
Najzaujímavejšie bolo nahrávanie ankety s pani redaktorkou Čigášovou, ktorá dávala
otázky a my sme odpovedali. Zaujímavé témy, a ešte zaujímavejšie naše odpovede, postupne
odznejú vo vysielaní Rádia LUMEN.
Obohatení o nové záţitky sme si uvedomili, ţe je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť!
-mš-

Popoludnie v Korzári
Redakcia denníka Korzár sa
20. mája 2009 popoludní zaplnila
niekoľkými ţiakmi z našej školy,
ktorí boli zvedaví, ako to
v redakcii pri výrobe denníka
vyzerá. Spolu s pani učiteľkami
Pustaiovou
a Ferkovou
si
poprezerali priestory redakcie,
porozprávali sa s redaktormi aj
grafikmi. Tí im priblíţili prípravu
novín, čo všetko predchádza
tomu, aby sa denník mohol tlačiť.
Bola to zaujímavá exkurzia, z ktorej si odniesli nové informácie, ale aj malé darčeky.
-mš-
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Pešia púť do Barce
Sviatok Boţieho Tela – 11. jún
2009 sme oslávili trocha nezvyčajným
spôsobom. Celý 2.stupeň absolvoval
pešiu púť do Barce. Cieľom tejto púte
bolo dôjsť do Kostola sv. Petra a Pavla,
aby sme tam oslávili sviatok Boţieho
Tela
a mohli
získať
plnomocné
odpustky.
Ráno sme trieda za triedou
spoločne vyrazili na púť, ale cestu nám
trocha komplikoval dáţď. Cesta bola dlhá a aj trošku namáhavá, ale podstatné bolo to, ţe sme do
kostola došli s úsmevom na tvári a úmyslom, za koho bola obetovaná táto púť. Pred omšou nám
miestny kňaz opísal históriu Barce aj barčianskeho kostola. Slávnostne sme začali sláviť svätú
omšu.
Po skončení omše sme kaţdý išli svojou vlastnou cestou. Mali sme z toho dobrý pocit, ţe
sme tento slávnostný deň preţili v spoločenstve Jeţiša, ţiakov a učiteľov školy.
-lk-, -ar-

Hlásate¾ Zmŕtvychvstalého Krista
...k Roku sv. Pavla
Rok svätého Pavla sme na pôde našej školy preţívali dôstojne a duchovne prostredníctvom
mnohých aktivít:
 Počas celého školského roka sme usilovne čítali Pavlove listy, zodpovedne ich
odpisovali a počas kaţdej školskej sv. omše nad nimi uvaţovali. Naši páni kapláni nám
ich priblíţili ľahko a zrozumiteľne. Ďakujeme im za to!
 Posledný májový týţdeň od 25. do 29. mája 2009 sme preţívali so svätým Pavlom
ešte intenzívnejšie.
 V pondelok sme si v duchovnom pásme priblíţili ţivot svätého Pavla. V utorok sme
Pavla vzývali a prosili v Litániách.
 Stredajšie ráno sme odštartovali kvíz pod názvom Dobrodruţstvo so sv. Pavlom.
 Od štvrtka mohli deti fotografovať všetko, čo vychádza z myšlienok známeho
Pavlovho Hymnu na lásku.
 A v piatok nás všetkých potešili citáty z jeho Listov ako Rady do ţivota od sv. Pavla.
 Vyvrcholením celého roka i týţdňa bol 1. júnový deň 2009, keď sme súčasne oslávili
aj Medzinárodný deň detí v našom spoločenstve.
Ratolesť
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Aj keď v ten deň pršalo, nič to
neubralo na kráse a veľkosti dňa
a osláv sv. Pavla. V telocvični školy
sa uskutočnilo veľkolepé dielo –
muzikál Hlásateľ Zmŕtvychvstalého
Krista. Ţiacke herecké obsadenie
prešlo v jednotlivých výstupoch
dôleţité osobné aj ţivotné etapy
Pavlovho
verejného
pôsobenia,
evanjelizovania
ľudí
i národov.
Vstupy slova, piesní, tanca dodali
dielu majstrovskú hodnotu. Veríme,
ţe muzikál osloví ešte mnoho divákov. Vzácnymi divákmi boli otec biskup Stanislav Stolárik,
riaditeľ ABŠÚ Miroslav Jacko, pani poslankyňa Sabolová aj rodičia.
Ďakujeme za prípravu, prácu počas nácvikov s. Zuzane, p. uč. Bačinskej a kolektívom 8.B,
9.C triedy a všetkým účinkujúcim.
Milou spomienkou na tento deň bolo aj sladké potešenie ako dar od rodičovskej rady
a pekná kľúčenka s obrázkom a myšlienkou sv. Pavla.
-hp-

Novinárska abeceda
Katolícke noviny minulý rok oslávili 160. výročie od svojho zaloţenia. Pri tejto príleţitosti
pripravili interaktívnu výstavu a tá 24. februára 2010 zavítala aj do našej školy. Ţiaci, učitelia
aj rodičia riešili úlohy, ktoré sa týkali práce novinára a zaujímavostí o Katolíckych novinách. Za
svoje správne odpovede mohli získať tričko.
Výstavu slávnostne otvoril
šéfredaktor novín Ivan Šulík.
Všetkým sa prihovoril vo svätej omši
a so
ţiakmi
strávil
príjemné
predpoludnie na besede. Odpovedal
na ich zvedavé otázky.
Výstava zostala v našej škole
do 10. marca. Od nás sme ju previezli
do ďalšej cirkevnej školy v Trenčíne.
Ďakujeme za noviny, ktoré sú
novinami moderného kresťana.
-mš-
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OZVENY ROKOV
Dvadsať rokov. Veľa alebo málo? Najkrajší vek pre človeka. Pre školu, ktorá vychovala uţ
niekoľko generácií, tak akurát.
A ako si na ňu spomínajú bývalé pani riaditeľky, pani zástupkyne, učitelia, rodičia a ţiaci?
Spýtali sme sa ich a oni ochotne napísali svoje spomienky a priania, aby sa podelili so všetkými,
ktorí ZŠ sv. Cyrila a Metoda poznajú osobne alebo z rozprávania tých druhých.

Drahá redakcia školského časopisu Ratolesť!
Celú mne tak drahú rodinku Ratolesti s láskou pozdravujem. Viem, koľko námahy stojí
kaţdé nové číslo, ale aj koľko úsmevu a radosti prináša.
Zaspomínam si na našu prvú redakčnú radu.
Odvtedy uţ uplynulo skoro 20 rokov. Naša
katolícka škola bola ešte na Laca Novomeského. Prvé
týţdne sme objavovali talenty, ktoré tvorili prvú
redakčnú radu. Naše stretnutia boli najčastejšie
v kútiku pod palmami pri zborovni. Kaţdý člen si
vybral oblasť, ktorej sa chce venovať; ďalšie dni
prinášali materiály, nové námety. Naša prvá Ratolesť
uzrela svetlo sveta tesne pred Vianocami.
Neboli počítače, písalo sa na obyčajnom písacom
stroji. Viem, keď som doniesla prvý výtlačok
redakčnej rodinke pod palmami, jasali od radosti,
tlieskali, podávali si ju z rúk do rúk ako drahocenný
poklad.
Tak ţivo mám dodnes v predstavách tie krásne
ţiarivé oči mojich ţiakov; tváre, ktoré sa vedeli tak
srdečne tešiť a nadchnúť. Mimo programu vţdy sme
Juraj Bubán, 1.C
sa stretli na Mikuláša, drobné darčeky kaţdému
doniesol aj Jeţiško. Boli to maličkosti, ale dodnes hrejú pri srdci.
Po kaţdých prázdninách, moja „spisovateľská rodinka“ prinášala nové námety, konkrétne
ukáţky svojej vlastnej tvorby.
Ako vznikol názov časopisu Ratolesť? Spolu s mojimi „radcami“ dlhšie sme rozmýšľali,
vyberali z konkrétnych návrhov, ale akosi sa nám to nepáčilo.
Aţ ďalšiu nedeľu bolo Evanjelium O viniči a ratolesti. A to hneď v pondelok rozhodlo.
Chceme vydávať Ratolesť, ktorá bude prinášať ovocie!
Ratolesť
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Drahá, mne podnes vzácna Ratolesť, máš skoro 20 rokov, si v rozkvete mladosti! Prijmi
moje úprimné ţičenie:
Nech tvoje stránky aj naďalej sú bohaté na čisté, dobré slovo, ktoré vţdy povzbudí, poteší. Nech
štafetu tvojho bohatstva preberajú vţdy ďalší a ďalší s nadšením a zápalom.
Nech iskra lásky, porozumenia, úcty cez teba zapáli srdcia mladých a robí ich lepšími,
ľudskejšími.
Pane, Tebe zverujeme spoločenstvo tejto katolíckej školy. Prosíme Ťa, aby pod Tvojím
vedením a na mocný príhovor sv. Cyrila a Metoda ţil tu duch lásky Evanjelia, vzájomná úcta
a radosť z toho, ţe sme Tvoji a chceme nimi zostať.
Katarína Macáková, prvá šéfredaktorka a učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Váţené kolegyne, kolegovia, drahí rodičia, milí ţiaci!
V tomto školskom roku si pripomíname dvadsiate výročie zaloţenia Základnej školy sv.
Cyrila a Metoda.
S potešením môţeme konštatovať, ţe škola uţ vychovala veľa mladých ľudí, ktorí pracujú
v rôznych odvetviach a tieţ zastávajú významné miesta v našej spoločnosti.
Sme veľmi radi, ţe po roku 1989 na ţiadosť rodičov začali vznikať cirkevné školy,
v ktorých okrem získavania kvalitných vedomostí ţiaci sú vychovávaní v katolíckom duchu
podľa Evanjelia.
Začiatky budovania školy neboli
jednoduché. Uţ len to, ţe škola mala
triedy v troch budovách, vyţadovalo
od učiteľov a rodičov veľa námahy
a trpezlivosti.
Napokon v roku 1997 sa škola
definitívne presťahovala do jednej
budovy na Bernolákovu ulicu, kde sa
mohla riadne rozvíjať a budovať nové
priestory pre kvalitné vyučovanie
a výchovu.
Lucia Dančová, 1.A
Pán mi doţičil v tejto škole
pracovať dvanásť rokov, kde sme spolu s učiteľským zborom a rodičmi ţiakov prekonávali
rôzne ťaţkosti a pomaly napredovali v skvalitňovaní výchovno-vyučovacieho procesu. Chcem
sa preto poďakovať všetkým učiteľom, vychovávateľom a rodičom, s ktorými sme tvorili jeden
tím, za ich obetavosť, trpezlivosť a lásku, s ktorou pristupovali k zvereným deťom.
A čo popriať do budúcnosti? Prajem všetkým pedagógom, nepedagogickým pracovníkom
ako aj ţiakom a ich rodičom, aby tvorili jedno veľké spoločenstvo, v ktorom kaţdý z nich nájde
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pomoc, lásku a pochopenie a ţiakom prajem, aby napredovali v odbornej a duchovnej oblasti,
aby boli skromní, úctiví a láskaví, a tak boli na osoh celej našej spoločnosti.
RNDr. Anna Futóová, 1. riaditeľka školy

Milá naša „oslávenkyňa“!
Spoznala som Ťa, keď si ešte bola veľmi malá –
oslavovala si jeden rok. Vtedy som nastúpila ako
učiteľka predmetov matematika - fyzika - informatika
na prvú základnú cirkevnú školu v Košiciach.
Odvtedy prešlo niekoľko hektických, ale aj
krásnych a poţehnaných rokov a Ty si dospela. Sláviš
krásne dvadsiate výročie od svojho vzniku.
Čo Ti k tomu popriať? Hlavne veľa dobrých,
múdrych, pozorných, disciplinovaných a bohabojných
ţiakov. Pedagógov a ostatných zamestnancov nech
sprevádza trpezlivosť, láskavosť, vôľa robiť dobro
a vychovávať mladých ľudí v katolíckom duchu.
S úctou
Michal Barna, 1.C

RNDr. Helena Čujová,
bývala učiteľka, zástupkyňa a riaditeľka školy

Spomienka so ţelaním...
V krásnom slnečnom dni spomínam na časy nie tak dávne a predsa minulé. Bolo mi
doţičené stáť pri zrode školy, ktorý niekedy veľmi bolel – ale viac tešil. Dianie ţivota sa
presúvalo ďalej a osobne mňa povznášal pocit, ţe sme mohli v jej priestoroch oslavovať nášho
Pána.
Mnohí nechápali, mnohí boli vo svojej neznalosti proti. Bolo nás však dosť, aby sme sa
svojím konaním pričinili o dobro veci na poli výchovno-vzdelávacom a za obetavej pomoci
kňazov a rehoľných sestier, najmä duchovnom. Boj medzi dobrom a zlom neustále prebiehal, ale
dielo bolo poţehnané. Pracovali sme disciplinovane na kaţdom úseku pracoviska a tí, čo na nás
hľadeli s nedôverou, posmechom i nadávkami, pochopili, ţe vytrváme. Netrúfam si povedať,
koľko sv. ruţencov sme sa pomodlili, koľko sv. omší odslúţili naši duchovní otcovia na úmysel
sluţby nášmu Nebeskému Otcovi. Dnes, keď všetko ide podľa našich, no uţ nie túţob, je to len
tá horšia spomienka zachytená snáď i v kronike školy.
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Mám veľkú radosť, keď stretávam našich ţiakov,
teraz uţ absolventov cirkevných stredných škôl
i vysokoškolského štúdia nielen v beţnom ţivote, ale
hlavne na sv. omšiach, do ktorých sa aktívne zapájajú.
Tak ako oni ani ich rodičia nikdy neoľutovali svoj
krok, vtedy do neznáma, ale s intuitívnym pocitom
nutnosti – ísť za Svetlom. Viera v lásku
a milosrdenstvo Najvyššieho nás drţala všetkých
v započatej ceste.
Vo svojom duchu, a keď mám moţnosť aj
osobne, dobrorečím všetkým mojim kolegom za
húţevnatú prácu a najmä láskavý prístup jeden
k druhému. Pre mňa to boli krásne časy radosti,
stretávania sa s tak dobrými ľuďmi a kvalitnými
odborníkmi, ktorí ľúbia deti. Bolo to zjavné na
kaţdom kroku a pri kaţdej príleţitosti. Som šťastná,
keď v čase terajšom čítam a počujem o úspechoch
Leonard Labanič, 5.A
cirkevných škôl na Slovensku i v našom meste. Je to
hrejivý pocit a skromné ţelanie, aby vynaloţené úsilie malo pokračovanie s našimi
nasledovníkmi správnym smerom.
Pri tejto príleţitosti chcem poďakovať všetkým rodičom za deti – našich ţiakov, ktorých
zverili do rúk a ochrany nielen učiteľov, ale aj duchovných otcov – saleziánov a rehoľných
sestier. Je a bola to veľká devíza v práci na škole,
ktorú nenahradí nikto a nič.
Všetkým Vám prajem, aby ste pozdvihovali
vedomostnú úroveň slovenských detí. Naši študenti
vţdy dokázali na vysokej úrovni postaviť sa
rovnocenne aj súperom z tzv. vyspelých západných
krajín.
Ţelám Vám, aby škola napredovala s čo
najmenšími prekáţkami v porozumení a láske, hlavne
vo vzťahu k deťom, pochopeniu ich osobností, aby sa
vo vinici Pánovej urodilo veľa dobrej, sladkej
a kvalitnej úrody. Nech Vás na tejto náročnej
a obetavej ceste chráni Pán a naša milovaná Panna
Mária.
Vaša
Mgr. Eliška Végsőová, bývalá učiteľka a zástupkyňa
riaditeľa školy pre I. stupeň
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Patrícia Lisyová, 1.B

V pamäti sa mi vynára celkom prvý deň, keď po rokoch totality so slzami v očiach sme sa
na prvej porade novovzniknutej školy modlili Otče náš...
Hoci pár rokov v nej neprítomná, nesiem v srdci túto školu, ktorá bola mojou najdlhšou
zastávkou, zároveň i poslednou bodkou v mojom pedagogickom povolaní. Stretla som tu
mnoţstvo úţasných, tvorivých ľudí, stovky nádherných, múdrych detských hlavičiek i
starostlivých a zapálených rodičov.
Ďakujem a zároveň prosím nášho Nebeského Otca o poţehnanie a ďalšie spravovanie tejto
školy. Prajem veľa úspešných rokov i krokov!
Mgr. Kamila Boritášová, bývalá učiteľka a zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň

Viem, ţe z profesného hľadiska sa mi nemohlo nič lepšie prihodiť, ako to, ţe som prišla
učiť na ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Uţ vtedy som bola presvedčená, ţe som stretla výborný
manaţment a najlepších kolegov. Je veľmi dôleţité pre mňa, ţe si to myslím ešte stále, aj po
odchode do dôchodku. A moje drahé deti, ktoré mi nedovolili zaspať na vavrínoch, ale pomáhali
mi aj po päťdesiatke rásť.
Bol to náročný, ale veľmi bohatý ţivot.
Nepotrebovala som televíziu. Nemala som na ňu čas,
ale na druhej strane, ţila som aspoň taký pestrý ţivot
ako v telenovele. Som veľmi vďačná Vám všetkým,
ţe aj v pokročilejšom veku mi ostali ideály. Ľutujem
len jedno – nebol čas, aby som sa ešte viac zblíţila so
všetkými krásnymi ľuďmi, s ktorými som pracovala.
Ďakujem, moje drahé ţienky – pani riaditeľky Čujová
a Čačková, pani zástupkyňa Kručanicová, kolegyne aj
upratovačky, aj naši chlapi, drahé deti, aj Vy, milí
rodičia, ţe som Vás mohla spoznať a ţiť s Vami.
Našej milej škole zo srdca prajem, aby tam vţdy
ţilo výborné a kvalitné osadenstvo, ochotné nechať sa
viesť Duchom Svätým, vďačné deti, túţiace po
osobnom aj vedomostnom raste, rodičov, ktorí budú
radi spolupracovať. Pán Jeţiš a Jeho Matka nech ju
vţdy sprevádzajú a poţehnávajú!
Zuzana Kaňuchová, 4.B
Mgr. Magdaléna Tomaštiková, bývalá učiteľka matematiky

Do kytice kvietok pridám: pani učiteľkám a pánom učiteľom trpezlivosť a plné triedy detí,
tetám upratovačkám poriadkumilovných ţiakov, dôstojným pánom kaplánom obsadené lavičky
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v kaplnke, váţeným rodičom splnenie očakávaní , deťom radosť z dní slnečných aj
zamračených a nám všetkým srdcia naplnené pokojom z našich skutkov.
František Horváth, bývalý predseda Rady rodičov

Škola, ktorá oslavuje 20. výročie, je vlastne v dospeláckom veku. Prešla rôznymi etapami
vývoja, ktorých súčasťou bola aj moja rodina, nakoľko tu študovalo päť z mojich šiestich detí.
Keď škola vznikla, môj najstarší syn bol druháčik a vlani tu končil môj najmladší syn. Dvadsať
rokov som tu chodila na rodičovské zdruţenia a sledovala som dianie na škole. Môţem
s radosťou konštatovať, ţe táto škola nabrala veľmi zdravý smer. Súčasné vedenie školy si určilo
náročný program zameraný na kvalitu, no pri tom nezabudlo na lásku, pokoj a radosť, ktorá pri
výučbe a výchove nesmie chýbať.
Chcem ako matka poďakovať v prvom rade Bohu za túto školu, poďakovať sa všetkým
dobrým učiteľom, ktorí na tejto škole pôsobili a ešte aj učia, ţe mali pochopenie pre úspechy aj
neúspechy svojich ţiakov a viedli ich s láskou a trpezlivosťou k potrebnému vzdelaniu. Správne
ich formovali svojimi názormi, postojmi a správaním a nepriamo ich tak ovplyvňovali.
Prajem celému učiteľskému kolektívu, na čele so
skvelou pani riaditeľkou, ktorá je ozajstnou mamou
pre všetky deti na škole, aby im dobrý Boh pomáhal
napĺňať ich veľké a namáhavé úlohy a ciele, ktoré si
stanovili. Dnes je naozaj veľmi ťaţké byť dobrým
učiteľom bez toho, aby ich ţiaci mali dobrých
a starostlivých rodičov. Preto im vyprosujem rodičov,
ktorí budú svoje deti správne vychovávať a nebudú sa
spoliehať len na školu, ale dokáţu úzko spolupracovať
so školou pri výchove a vzdelávaní svojich detí. Bez
spolupráce rodičov s učiteľmi to nepôjde.
Ţelám Vám do ďalších rokov veľa síl
a odhodlania vo vašej náročnej a zodpovednej práci.
Veľa lásky ku všetkým deťom, k tým šikovným
i k tým menej nadaným a pravú múdrosť, ktorú kaţdý
veľmi potrebuje pri kaţdodennom rozhodovaní sa.
Šimon Benko, 1.B

vďačná mama Jana Bogdanová

„Bernoláčka“ mi dala veľmi veľa. Ako po vedomostnej, tak i po ľudskej stránke. Dôkazom
sú stále pretrvávajúce intenzívne priateľstvá i potreba aspoň raz ročne sa tam ísť pozrieť. A za
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všetko, myslím, hovorili moje slzy, keď som na tejto škole bola posledný deň. Smútok z
odchodu vo mne rezonoval tak dlho, ako ţiaden iný.
Prajem tejto skvelej škole, aby sa stala pre všetkých miestom, kvôli ktorému vţdy radi
skoro ráno vstanú a poobede nebudú chcieť odísť. Prajem jej i veľa dobrých ţiakov, ktorí budú
rozvíjať to všetko dobré, čo im táto škola dá a budú jej robiť dobré meno a zveľaďovať ju,
pretoţe ona si to zaslúţi . Je jedinečná!
Veronika Fialková, Lekárska fakulta UPJŠ v Košice, 1. ročník

Školu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach som
navštevovala sedem rokov. Prestúpila som na ňu do
tretieho ročníka a doteraz som Bohu a rodičom
vďačná, ţe spravili za mňa takýto krok.
Myslím si, ţe obdobie základnej školy je veľmi
dôleţité pri formovaní a utváraní istých hodnôt či
postojov. Je to zároveň veľmi citlivé obdobie, kedy sa
jedinec postupne začleňuje do spoločnosti a učí sa
vytvárať pozitívne vzťahy. Pre mňa osobne bola ZŠ
veľkou prípravou do ţivota, pretoţe tu som sa stretla
nielen s úspechom a priazňou, niekedy však aj
s neprajnosťou, ale to všetko tvorí kolobeh ľudskej
existencie. Chcem však zvýrazniť, ţe za najväčšie
obohatenie pokladám práve duchovnú stránku školy,
pretoţe na sv. omšiach v kruhu rovesníkov, na
hodinách náboţenstva, ktoré boli plné horlivých
Terézia Turčeková, 1.B
diskusií, som sa postupne učila byť kresťanom 21.
storočia, ktorý je slobodný v dialógu, láske a priateľstve. Zároveň som mala moţnosť rozvíjať
svoje talenty na rôznych recitačných súťaţiach. Spočiatku som si myslela, ţe v tom po skončení
ZŠ nebudem pokračovať, no aj teraz na strednej škole zúročujem tieto skúsenosti, ktoré mi
otvárajú oveľa väčšie moţnosti. Taktieţ som veľmi spokojná s voľbou cirkevnej strednej školy,
pretoţe tu som našla pokračovanie toho, čo bolo do mňa zasiate.
O obohatení a veľkom prínose ZŠ sv. Cyrila a Metoda v mojom ţivote by sa dalo naozaj
ešte veľa písať. Teší ma, ţe táto škola formuje kresťanov budúcnosti, ţe nezakrýva súčasné
problémy, ale snaţí sa ich riešiť a ţe poskytuje ţiakom plnohodnotné vyuţitie ich talentov.
Verím, ţe pokiaľ bude ţiak na škole ţiakom a nie číslom, bude aj škola pre ţiaka skutočnou
školou ţivota. Prajem ZŠ sv. Cyrila a Metoda veľa Boţieho poţehnania, aby nevyšlo nazmar
kaţdodenné úsilie nielen jej pedagógov, ale aj ţiakov. 
Adriána Hovancová, Gymnázium sv. košických mučeníkov, 3. ročník

Ratolesť 15

Najlepšej základnej škole v Košiciach prajem, aby nikdy nezabúdala na svoj cieľ, a to
vychovať z detí dobrých občanov a kresťanov, aby sa z nich stali skutočne hodnotní ľudia.
Prajem jej aj jej učiteľom a ţiakom veľa úspechov, ktoré prispejú k tomu, aby aj ostatní naokolo
vedeli, ţe je to naozaj kvalitná škola.
Veronika Dolná, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 3. ročník

Ubehol rok a pol, čo sa moje účinkovanie na
škole sv. Cyrila a Metoda skončilo, no ja mám pocit,
akoby to bolo len včera. Keď som ako prváčka
nastúpila do tejto školy, ešte som netušila, čo všetko
krásne ma čaká, čím všetkým ma obohatí. Vraví sa,
ţe táto škola funguje ako jedna veľká rodina. Môţem
to s istotou potvrdiť, pretoţe sama som to preţívala
celých 9 rokov.
V pamäti mi navţdy zostanú všetky nádherné
okamihy a spomienky, ktoré ma s touto školou
spájajú. Či uţ to boli školské sv. omše, rôzne školské
akcie alebo spoločenstvo ľudí, ktoré tu pôsobí.
Myslím si, ţe ma táto škola výborne pripravila na
gymnázium, ktoré navštevujem, čo sa týka
vedomostnej stránky, ale aj tej spoločenskej. S
odstupom času si stále viac a viac uvedomujem, aký
Antónia Čurajová, 1.C
dar mi dali moji rodičia v deň, keď ma na túto školu
zapísali. Som vďačná za krásne roky preţité v jej spoločenstve, za vedomosti, ktoré som tu
získala, ale aj za priateľstvá, ktoré trvajú dodnes. S hrdosťou túto skvelú školu odporúčam
rodičom, ktorí majú doma ratolesti v predškolskom veku, pretoţe viem, ţe o ich deti bude dobre
postarané.
Veľké ĎAKUJEM patrí navţdy „mojej“ Bernoláčke.
Lucia Eškutová,
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, 2. ročník

„Hoci je ţivot len rýchlo plynúcim okamihom, kaţdý deň ţitý s láskou ho dokáţe meniť na
neopísateľne krásnu večnosť vyskladanú dobrotou Tvojho srdca....“
„Tajomstvo svojho ţivota ukrývaš práve vo svojom srdci...“
„Prajem dobrodruţnú cestu Tvojím výnimočným ţivotom!“
Mária Hrabčáková, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 1. ročník – inžinier
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Veľa pohody do ďalších rokov, dobrý personál a síl učiť ţiakov. A aby škola podávala
dobré výsledky a tvorila dobré prostredie pre ţiakov aj s kultúrnymi aktivitami.
Michal Horváth, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, 4. ročník

Dvadsať rokov je zaujímavý vek: človek uţ nie
je tínedţer, ale mladý dospelák. Uţ môţe voliť a piť
pivo a MHD-čku vymeniť za mamine auto . Čo ale
znamená dvadsať rokov existovania školy?
Odzrkadľuje sa v tom dvadsať rokov venovaných
mládeţi, ich študijnému i osobnému rastu. Dvadsať
rokov dennodennej kolegiálnej práce, ktorej
výsledkom sú stovky mladých ţivotov s koreňmi na
našej Bernoláčke. Je to ťaţko vybudované, ale krásne
dvadsaťročné dielo.
S úsmevom na perách Vám zo srdca blahoţelám
a za potlesku kričím: „Len tak ďalej!“
Kristína Orságová,
Gymnázium Park mládeže, bilingválna vetva, 2. ročník
Jakub Hořák, 4.B

Ţiakom chcem odkázať len jedno. Aj napriek všetkému negatívnemu, čo si myslíte, ţe na
škole je a čo vás irituje, je to tá najlepšia základná
škola, na akej môţe ţiak študovať. Buďte hrdí na to,
kam prichádzate – to je odkaz pre prvákov a pre
ostatných, čo ju navštevujete a pre deviatakov, čo ju
opúšťate. Majte dobré vzťahy so všetkými a budete
šťastní. Ja osobne, keby som si mohol opäť vybrať,
akú školu budem na základnej navštevovať, určite by
to bola táto.
Učiteľom prajem takú umiernenosť voči ţiakom,
ţelezné nervy a aby boli takí, akých som ich zaţil ja.
Ďakujem všetkým učiteľom, s ktorými som mal aspoň
nejaký kontakt a ktorí ma pozitívne formovali v
mojom ďalšom ţivote. Vtedy som tomu ešte
nerozumel. Človek dozrieva vekom.

Mária Smutelovičová, 4.B

Som Matej Šoltýs, štvrták na Gymnáziu sv. Tomáša
Akvinského v Košiciach a som, kto som, vďaka Vám
všetkým.
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SLÁVIM, SLÁVIŠ, SLÁVIME
Kaţdé slovo je pre nás povzbudením, radosťou. Okrem bývalých absolventov a učiteľov
nám blahoţelajú aj terajší. Niektorí svoje slová vďaky a ţičenia vloţili do veršov. Nech sa páči,
sú aj pre vás, milí naši čitatelia.

Nech naša škola, postavená na pevnom základe, čerpajúca s radosťou z prameňov múdrosti
a poznania, ľudskosti, stáva sa pre naše deti, rodičov aj učiteľov oázou. Nech vytvára ovzdušie
presiaknuté duchom evanjeliovej slobody, kde ţiaci chodia radi do školy, kde učitelia preţívajú
svoje učiteľské povolanie naplno a kde rodičia dávajú svoje deti v dôvere, ţe z nich vychováme
múdrych, dobrých a prezieravých ľudí, kde Boh poţehnáva, spravuje a udrţuje svoje dielo.
So sluţbou modlitby
PaedDr. Mária Čačková, riaditeľka školy
PaedDr. Katarína Zentková, zástupkyňa pre I. stupeň
Ing. Terézia Hrebeňárová, zástupkyňa pre II. stupeň

DAR nad všetky dary
Zlatistým rúchom jesene
Jubilujúca škola ţiari
Dnes
v Sviatok Nepoškvrnenej
prijme Dar
nad všetky dary.
Kráľovnú neba i zeme
Pannu a Matku Máriu
v oáze ticha a zelene
zákutí školy
v našom átriu.
Buď vítaná a velebená
štebotom ratoliestok,
ratolestí
Príbytok skromný na Teba uţ čaká
a naša vďaka
v kytici ruţí
modlitbou lásky
šelestí.
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Buď pre nás neustále
Prameňom ţivej viery, milostí
čo všetky ľudské previnenia
ku Láske Boţej
premostí.
Viň celé naše spoločenstvo pod materinský svoj plášť
Patrónka školy –Kráľovná pokoja
v tento jubilejný i budúci čas
Duch viery by v nej povţdy
panoval.
PaedDr. Marta Kručanicová, učiteľka, bývalá zástupkyňa školy

K VÝROČIU
Sme všetci v Tvojej škole, Pane.
Vţdy Tvoje deti, Tvoji ţiaci tieţ.
Ty predkladáš nám v ţitia škole neprestajne,
čo do hláv svojich vloţiť máme,
čo do našich sŕdc zakoreniť chceš.
Večná je, Pane, Tvoja škola,
v nej stále platí tvoje večné Slovo
a Tvoja láska do lavíc nás volá,
aby sme spoznali, čo čaká nás,
i to, čo pred nami tu bolo.
Dnes s vďakou skláňame sa pred Tebou,
ţe daroval si svojim svoju školu.
A tých, ktorí v nej múdrosť rozsievajú,
ţe vzdelávaš tieţ, podopieraš, ukazuješ smer,
by kaţdodenne napĺňali Tvoju vôľu.
Aj za dietky Ti ďakujeme, Pane,
ţe v svojej láske dal si nám v nich vzácny dar.
V pokore ich k Tebe v tejto škole privádzame,
modlitby za ne ukladajúc na oltár.
Ty, Pane, ďalej spravuj túto školu.
Ty ţehnaj kaţdú prácu, vzdelávanie.
Aby sme cítili, ţe vţdy nás chránia Tvoje dlane,
ţe kaţdodenne sme v nej s Tebou spolu.
O.A.S.
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Pracovníci školy v jubilejnom školskom roku 2010/2011
Pedagogickí pracovníci
Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Čačková
Zástupkyne riaditeľa: PaedDr. Katarína Zentková, pre 1. stupeň
Ing. Terézia Hrebeňárová, pre 2. stupeň
Duchovní otcovia:

Mgr. Marcel Puškáš – školský kaplán
Mgr. ThLic. Radoslav Gejguš
Mgr. Piotr Grzechynka
Mgr. Pavol Koţuško

Triedni učitelia:
Mgr. Natália Ninčáková, 1.A
Mgr. Andrea Hadbavníková, 1.B
Mgr. Barbora Hirková, 1.C
Mgr. Mária Sedláková, 2.A
Mgr. Mária Geňová, 2.B
Mgr. Viktória Smoleňová, 2.C
Mgr. Andrea Smutelovičová, 3.A
Mgr. Marianna Kriţalkovičová, 3.B
Mgr. Ingrid Roháčová, 4.A
Mgr. Katarína Fabianová, 4.B
Mgr. Katarína Drangová, 4.C
Mgr. Henrieta Pustaiová, 5.A
Mgr. Renáta Demjanovičová, 5.B
Ostatní vyučujúci:
Mgr. Ľuboslava Bedryová
Mgr. Andrea Beľanová
Mgr. Zuzana Bodyová
Mgr. Kvetoslava Brezová
Mgr. Dana Dţmurová
Mgr. Zuzana Filová
Mgr. Mária Kaduková
Anna Kovaľová
Mgr. Svetlana Kravecová
PaedDr. Marta Kručanicová
Mgr. Anna Kupková
Mgr. Anetta Némethová

Mgr. Anna Paraličová, 5.C
RNDr. Adriana Krajkovičová, 6.A
Mgr. Boţena Ferková, 6.B
Mgr. Magdaléna Bednárová, 6.C
Mgr. Daniel Kičura, 7.A
Mgr. Marta Bačinská, 7.B
Mgr. Katarína Kiššová, 8.A
MVDr. Alţbeta Zachariášová, 8.B
Mgr. Annamária Blanárová, 8.C
Mgr. Zuzana Buntová, 9.A
Mgr. Drahomíra Snopková, 9.B
Mgr. Miriam Cubjaková, 9.C
Mgr. Katarína Selecká
Mgr. Ján Zachariáš
Asistent učiteľa:
RNDr. Lýdia Tothová
Vychovávateľky:
Mária Bokorová
Gizela Dorková
Lucia Farkašová
Mária Fedorová
Bc. Mária Kallová
Eva Rychnavská
Ľudmila Šolcová

Nepedagogickí pracovníci
Ekonómka: Ing. Marcela Ďurianová
Personalistka: Fedorová Jana
Sekretárka: Bernadeta Pigová
Školník: Gejza Fečojager
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Upratovačky: Anna Dorková
Iveta Chalúpková
Ruţena Močarníková
Boţena Hudáková
Miroslava Kandráčová

Niektoré naše zmeny
Zrenovovaná učebňa výpočtovej techniky

Vytvorená miestnosť pre
školského kaplána

Zrenovovaná učebňa rodinnej výchovy – kuchynka

Zrenovovaná učebňa fyziky

„Čerpajme vodu s radosťou
z prameňov spásy.“
Iz 12,3

