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» EDITORIÁL »
Gróf Zinzerdorf ešte ako mládenec navštívil obrazáreň
v Dűsseldorfe. Na jednom z vystavovaných obrazov bol
namaľovaný ukrižovaný Kristus. Pod obrazom bolo napísané:
TOTO SOM UROBIL PRE TEBA, ČO UROBÍŠ TY
PRE MŇA? Mladý gróf stál dlho pod obrazom, pretože táto
jednoduchá veta hlboko zasiahla jeho srdce...
Toto som urobil pre Teba. Čo Boh urobil pre nás, slávime
počas Veľkonočného trojdnia: ustanovenie Eucharistie,
ustanovenie sviatosti kňazstva, umučenie, smrť na kríži
a zmŕtvychvstanie. Slávením Eucharistie sprítomňujeme Jeho
obetu na kríži a vyznávame: Smrť Tvoju Pane zvestujeme
a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
Toto spoločné zvolanie opakujeme pri sv. omši hneď po
premenení chleba na Ježišovo Telo a vína na Ježišovu Krv vo
vernosti Ježišovmu želaniu, ktoré vyslovil počas Poslednej
večere: Toto robte na moju pamiatku.
Vzkriesený a oslávený Kristus je prítomný medzi nami:
„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Kristus
žije v našom spoločenstve ako oslávený Kristus. Prečo je
dôležitá prítomnosť Krista medzi nami?
Keď vzkriesený Kristus prichádza medzi apoštolov,
upokojuje ich srdcia slovami: „Pokoj vám.“ (Jn 24,36)
Apoštoli potom, čo sa odohralo v Getsmanskej záhrade, na
Veľký piatok na nádvorí, keď Peter zapiera svojho Majstra,
všetko to vyvrcholilo ukrižovaním, potrebovali pokoj, ale aj
uistenie.
Aký to musel byť balzam na dušu pre apoštolov, keď
oslávený Kristus po vzkriesení prináša do ich sŕdc slová:
„Pokoj vám.“ Možno nemali až celkom vyjasnené vo svojich
srdciach, že vstane z mŕtvych tak, ako to Kristus predpovedal
počas verejného účinkovania. Až keď Kristus prichádza
k apoštolom, oni ho spoznávajú. Tomáš vloží svoje prsty do
jeho rán, vtedy vyzná: „Pán môj a Boh môj.“ Vtedy spoznali,
že Kristus je pravdou, spoznali v Kristovi lásku, ktorá všetko
znáša pre naše hriechy, ktorá sa nevypína, lásku, ktorá
nezávidí, ktorá nezmýšľa zle. Ovocím prítomnosti
osláveného Krista v školskom, rodinnom, farskom, ako aj
spoločenskom živote, je pokoj, ktorý prináša do našich sŕdc.
Súčasný sv. Otec Benedikt XVI. ukazuje cestu, ako
dosiahnuť pokoj. „Pokoj je dielom ľudských svedomí, ktoré
sa otvoria pravde a láske.“
Kristus je medzi nami, aby nás posilňoval: „Poďte, ku
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás
posilním.“ (Mt 11,28) Ľudský život je o radostiach, ale aj
o starostiach, o úsmeve na tvári, ale aj o slzách bolesti. Kto
iný nás môže v našom živote posilniť, ak nie ten, ktorý prežil
ľudské utrpenie v plnej miere, zlobu ľudského zmýšľania.
Kristus ukazuje svoje rany Tomášovi, ktorý ešte nie je
schopný uveriť, že Kristus je živý: „Vlož sem prst a pozri
moje ruky.“ (Jn 20, 27) Kristus sa chce skrze Milosrdenstvo,
Eucharistiu dotýkať celého nášho života. Chce nám prejaviť

svoje milosrdenstvo, aby zahojil naše
rany, ktoré vznikli po spáchanom
hriechu, a tak naplniť naše ľudské
srdcia pokojom.
Druhá časť vety „čo urobíš ty pre
mňa“
nás
pozýva
k odpovedi
v slovách, ako aj skutkoch k tomu, čo
Boh urobil pre nás.
„Všetko, čo ste urobili jednému
z najmenších, mne ste urobili.“ Kristus
nás pozýva k láske, ktorá sa nevypína
nad blížnymi, ktorá nezávidí, ktorá
nezmýšľa zle. Kristus takúto lásku žil
a prejavoval
počas
verejného
účinkovania a potvrdil to na kríži,
prítomnosťou medzi nami nás pobáda
k nezištnej láske.
Prajem
Vám
požehnané
veľkonočné sviatky, radosť Zeleného
štvrtku, lásku Veľkého piatku a nádej
Bielej Soboty.
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» TÉMA – VEĽKÁ NOC »

Kresťanské symboly Veľkej noci
Veľkonočné vajíčko sa
pre kresťanov stalo symbolom
pre zmŕtvychvstanie Krista.
Týmto obrazom je rozbitá
škrupina, z ktorej vychádza
nový život bez vonkajšej
pomoci.

Veľkonočný oheň Pre
nás
kresťanov
znamená
víťazstvo svetla nad tmou.
Kristus sám je svetlom, ktoré
zničilo tmu tým, že za nás
zomrel a vstal z mŕtvych.
Svätenie ohňa – na začiatku
veľkonočných
sviatkov
sa
zakladá oheň a kňaz ho svätí. Z
tohto ohňa sa zapáli veľkonočná
svieca. Všetky ostatné sviečky
dostanú svoje
svetlo od
veľkonočnej
sviece.
V
niektorých miestach je zvyk,
zobrať si trochu uhlia z
posväteného ohňa so sebou
domov. Má chrániť pred
nebezpečenstvom dom a ľudí,
ktorí v ňom bývajú.

Na veľkonočnej svieci
je vytvorený z vosku kríž.
Tento pripomína smrť a
vzkriesenie Ježiša. Na štyroch
koncoch kríža sú čísla roku, v
ktorom sa slávi Veľká noc.
Navrchu a dole na kríži sú
písmená alfa a omega – prvé
a posledné písmeno gréckej
abecedy. Znamená to, že
Kristus je začiatok a koniec
všetkých čias. Na koncoch
kríža sú štyri zlaté klince.
Symbolizujú
rany
na
Ježišovom tele. Piaty klinec
pripomína ranu na Ježišovom
srdci. Celá veľkonočná svieca
je symbolom vzkrieseného
Pána.
Veľkonočný baránok
– Ježiš sa v Písme svätom
často prirovnáva k baránkovi.
Toto
je
prevzaté
zo
židovských zvykov. Kňaz
položil zviazaného baránka na
oltár, čo znamenalo, že
baránok vzal na seba hriechy
ľudí a za ne bol aj obetovaný.
Ježiš, podobne ako baránok,
vzal hriechy celého ľudstva
na seba, obetoval sa zaň a stal
sa tak Baránkom Božím.
Symbol veľkonočného baránka teda pochádza zo
židovského sviatku Veľkej noci. V našich rodinách je
súčasťou
sviatočne
prestretého stola ako pečivo.
Veľkonočná
zeleň,
ozdobené
vetvičky
sú
symbolom
novovznikajúceho,
navracajúceho sa života.
spracované z internetu
-ldz-

» TÉMA – VEĽKÁ NOC »
Všetkým prajem pekné veľkonočné sviatky a úprimnú radosť zo Zmŕtvychvstalého Krista. -eb-

Veľká noc v iných krajinách
Veľká noc (anglicky Easter, nemecky Ostern,
francúzsky Paques, taliansky a španielsky Pascua) sú
sviatkom, ktorý je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša
Krista.
Slovanský názov sviatku Veľká noc je odvodený
od slova „veľká noc“, noc, keď bol Kristus
vzkriesený. Veľká noc je tiež oslavou jari. A časovo
sa i kryje s pohanskými oslavami príchodu jari,
pretože ľudia na celom svete odpradávna oslavovali
príchod jari a mnohé z tradícií spojenými s týmito
oslavami sa stali neskôr súčasťou kresťanských
veľkonočných osláv.
Veľká noc sa oslavuje snáď vo všetkých
krajinách sveta, ale každá má svoje vlastné zvyky a
tradície. Poďme sa teda pozrieť aspoň do niektorých.
V Nemecku sa Veľká
noc začína bohoslužbou,
ktorá sa koná v sobotu
večer a pokračuje až do
nedeľného
rána.
V
niektorých
mestách,
predovšetkým v Bavorsku,
môžu ľudia obdivovať
veľkonočné fontány bohato
vyzdobené
obrovským
množstvom nafarbených a
maľovaných kraslíc. Často sa tiež zapaľujú
veľkonočné ohne, okolo ktorých sa ľudia schádzajú.
Veľkej obľube sa tu teší veľkonočný zajačik, ktorý
zanecháva v tráve schované čokoládové vajíčka a iné
sladkosti. V niektorých častiach Nemecka zastupuje
zajačika líška, kohút alebo bocian.
Vo Francúzsku, ktoré je preslávené svojím
kulinárskym umením, sa nesie Veľká noc prevažne v
znamení rôznych čokoládových sladkostí, hlavne
vajec, zajacov, zvonov a ďalších figúrok. Sú nimi
doslova zaplavené
cukrárstva,
lahôdkarstva
i
supermarkety.
Výrobcovia
čokolády si na ich
príprave
dávajú
skutočne záležať.

Mnohokrát
ide
priam
o
umelecké diela. Francúzi tiež
veria, že na Veľký piatok všetky
zvony odletia do Ríma a odnesú
so sebou zármutok z Kristovho
ukrižovania. V Ríme sú
požehnané a vracajú sa späť na
Veľkonočnú
nedeľu
s
množstvom
čokoládových
dobrôt a vajíčok pre deti. Tie
ich potom v nedeľu v záhradách
zbierajú.
V Španielsku veľkonočné
oslavy
trvajú
celý
predveľkonočný týždeň, zvaný
Semana Santa (Svätý týždeň).
Začínajú sa na Kvetnú nedeľu a
vrcholia
na
Veľkonočný
pondelok. Vo všetkých väčších
mestách sa v tomto týždni
konajú procesie. Sprievody ľudí
v stredovekých sutanách putujú
mestom a nesú bohato ozdobené
nosidla s Kristom či inými
biblickými postavami v životnej
veľkosti. Sprievody sledujú
davy ľudí. Pre väčšinu z nich je
to hlavne príležitosť stretnúť sa
a porozprávať s príbuznými či
priateľmi, či jednoducho len byť
medzi ľuďmi.
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» TÉMA – VEĽKÁ NOC »
V
Taliansku sa
veľkonočné
tradície
a
oslavy
prežívajú
veľmi
silno. Do
Ríma sa na
oslavy
veľkonočných
sviatkov
schádzajú pútnici z celého sveta,
aby si spolu s pápežom
pripomenuli
umučenie
a
vzkriesenie
Ježiša
Krista,
zúčastnili sa niektorej z
pápežských
bohoslužieb
a
hlavne pápežského požehnania
Urbi et Orbi na Námestí svätého
Petra vo Vatikáne. Veľkonočné
tradície sa v Taliansku tiež
veľmi viažu k jedlu. Za
najobľúbenejšiu
veľkonočnú
špecialitu
sa
všeobecne

považuje pečená jahňacina.
Často sa pečú tiež praclíky. Ich
skrútený tvar má predstavovať
zloženie rúk pri modlitbách.
Taliani vraj stáli i pri zrode
čokoládových
veľkonočných
vajíčok.
Aj vo Veľkej Británii
patria vajíčka neodmysliteľne k
Veľkej noci. Okrem slepačích a
prepeličích,
obsahuje
veľkonočná ponuka i morčacie,
bažantie, ba dokonca i pštrosie
či vajíčka čajok. Ale prevahu

tvoria i tu predovšetkým čokoládové vajíčka. V
britských rodinách sa usporadúvajú priam „lovy na
vajíčka“ poschovávané po celom dome a v záhrade.
S britskou kráľovskou rodinou je spojený
veľkonočný zvyk, ktorý sa traduje už od 12. storočia.
Pri bohoslužbe na Zelený štvrtok obdarúval anglický
panovník chudobných. Zvyk sa zmenil v 15. storočí
tak, že sa
počet
obdarovaný
ch zhodoval
s
vekom
panovníka.
Dnes mince,
špeciálne
razené pre
túto
príležitosť, nedostávajú len chudobní, ale tiež siroty,
vdovy a ľudia, ktorí sa aktívne venujú dobročinnosti.
V Rusku sa oslavuje pravoslávna Veľká noc a
hovorí sa jej Pascha. Rusi oslavujú Veľkú noc o
týždeň neskôr ako my. Pascha završuje sedemdňový
pôst, preto sa hlavne veľa a dobre hoduje.
Veľkonočný obed je prepychová slávnosť, pri ktorej
sa obvykle zíde celé príbuzenstvo. Podávajú sa ale len
jedlá studenej kuchyne, žiadne teplé jedlá ani ryby sa
nesmú. Na Veľkú noc sa ľudia o polnoci stretávajú v
kostole a na
pokyn
popa
opakovane
zborovo volajú
„Kristus vstal
z mŕtvych!“.
Tieto radostné
sviatky
jari
majú i tu
viacero tradícií
a zvykov –
tradičné
je
napr. farbenie a zdobenie vajíčok, ktoré si priatelia
dávajú na dôkaz vzkriesenia a trikrát sa pobozkajú na
tvár.
Dominantnou
farbou
pri
dekorovaní
veľkonočných vajíčok je v Rusku červená, ako
symbol Kristovej krvi.
spracované z internetu
-zh-

» SVÄTÉ PÍSMO A JA »
Milí čitatelia! Veľká noc sa rýchlo blíži, v apríli sú prázdniny. Prajem Vám veľa vody a príjemné
veľkonočné sviatky. –jl-

Sviatky Veľkej noci nám pripomínajú, čo všetko sme dostali od Ježiša ako
veľkonočný dar: zmierenie, odpustenie, radosť,... Opýtali sme sa našich tretiakov, ktorí sa
pripravujú k sviatosti zmierenia a Eucharistie, ako vnímajú Veľkú noc a ako dopredu vidia
spoveď či svoje Prvé sväté prijímanie.
Tu sú ich odpovede:
Teším sa na spoveď, lebo po spovedi
bude moje srdce ako prázdny
veľkonočný hrob.
Teším sa na Veľkú noc, lebo nám
Veronika, 3.C
Ježiš dáva dar – odpustenie
hriechov.
Katka, 3.A

Veľmi sa teším na Prvé sväté aj na
spoveď. Taký dar nedostane hocikto.
Alžbetka, 3.A

Na Veľkú noc Ježiš zomrel za naše hriechy.
Na spovedi nám Ježiš odpúšťa tieto hriechy.
Barborka, 3.A

Veľmi sa bojím na Sväté prijímanie a na
spoveď. Musím sa obetovať tak isto, ako
Ježiš... Náš Spasiteľ. 

Moje srdce je ako tmavá jama.
Nechcem tam svetlo, aby nebolo
vidieť zlé skutky. Nie je správne
ich skrývať. Správne je ísť na
spoveď a zmieriť sa. Lebo
každým hriechom raním Pána
Ježiša. Keď je naše srdce tmavé,
tým pribíjame Ježiša na kríž.

Lukáš, 3.A

Miška, 3.A

Ježiš dáva Veľkú noc pre všetkých. Kristus
je jediným svetlom v tmách.
Terezka, 3.B

Ježiš sa dobrovoľne
vydal na smrť, čím
nás zachránil. Ako?
Oslobodil nás od
hriechov. Ježiš ma má
tak rád, že ma
oslobodzuje
od
hriechov.
Lukáš, 3.C

Nenechajme Ježiša znova
ukrižovať!
Tamarka, 3.C

Najviac sa teším na Prvé sväté prijímanie aj na
spoveď. Moje srdce už vybuchuje od radosti. 
Anička, 3.B
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» KALENDÁR AKTUALÍT »

Do nového kalendárneho
roka
Slávnostná sv. omša v
Kostole sv. Gorazda otvorila v
pondelok 9. januára prvý
školský
deň
nového
kalendárneho roka 2012. V jej
závere nechýbali ani sviatočné
priania od p. kaplánov Marcela
a Radoslava, a p. riaditeľky. Po
príchode do školy p. kaplán
Marcel spolu s družinou
ôsmakov,
koledníkov,
požehnával triedy.
Vďaka, Pane, za všetko, čo
nám zosiela Tvoja dobrotivosť...
-eb-

Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 17. januára sa uskutočnilo obvodné kolo
olympiády v anglickom jazyku v Centre voľného času
Domino v Košiciach.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší žiaci 1A a starší - 1B. V silnej konkurencii sa v kategórii
1A umiestnil na 9. mieste žiak 7.C triedy Benjamín
Vodrážka a v kategórii 1B skončila Kristína Šeligová
z 8.B triedy na 7. mieste. Súťaž pozostávala z dvoch
častí:
 z písomného testu (listening, reading,
vocabulary, grammar)
 z ústnej časti (roleplay & picture story).
Naši reprezentanti sa do školy vrátili obohatení
novými skúsenosťami a poznatkami. Za prípravu
veľmi pekne ďakujú pani učiteľkám Kručanicovej a
Kiššovej. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za
reprezentáciu školy.
-kš-

Šaliansky Maťko
Obvodné kolo súťaže v
prednese slovenskej povesti –
Šaliansky Maťko sa uskutočnilo
13. januára v Centre voľného
času Domino v Košiciach.
Tento rok to bol 19. ročník
tejto recitačnej súťaže. Hlavným
organizátorom je MO MS Šaľa
a redakcia časopisu Slniečko. Aj
naša škola mala zastúpenie v
každej kategórii. Z I. stupňa
recitoval Michal Grešš z 3.B, z
II. stupňa Juraj Fedor z 5.C a
Lucia Jakubíková zo 7.B. Na
súťaži ich sprevádzala p. uč.
Drangová. Lucka získala 2.
miesto, ku ktorému jej všetci
srdečne blahoželáme.
-af-

Po roku opäť na korčuliach
Konečne sme sa dočkali! Sneh, ľad a príjemný
mráz opäť potešil všetkých, ktorí majú radi zimné
športy. Ani žiaci z našej školy nezostali sedieť v
laviciach. 18. januára sa niektorí vybrali na
Dopravné ihrisko na Alejovej ulici v Košiciach.
6.A spolu so
svojou
pani
učiteľkou triednou
využila
hodiny
predmetu poznaj a
ži a 7.B, tiež so
svojou
triednou,
triednickú hodinu.
Počasie bolo ako na
objednávku. Celý
čas
snežilo
a
korčuliari sa mohli
dosýta vyšantiť na
ľadovej
ploche.
Nechýbal horúci čaj
a, samozrejme, dobrá nálada. Šiestakov a siedmakov
určite budú nasledovať aj ďalšie triedy, aby si spestrili
dlhé zimné popoludnie.
Prácu športových redaktorov priamo v teréne si
v piatok 27. januára počas dvojhodinovky poznaj a
ži prišli vyskúšať žiaci 8.A triedy. Na ľadovej ploche

» KALENDÁR AKTUALÍT »
Prajem Vám všetkým veľa pokoja a lásky v rodinách. Prežite príjemné veľkonočné sviatky. -zh-

ich prekvapil aj p. uč. triedny a z lavičky
povzbudzoval p. kaplán Marcel. Ako správnych
novinárov ich všetko zaujalo a nič neušlo ich
pozornosti. To všetko využijú pri písaní športovej
správy, ktorú si možno prečítate aj vy na stránkach
Ratolesti. Už teraz spoločne vyberajú ďalšiu akciu
priamo v teréne!
V ten istý piatkový deň na ľadovú plochu
zavítali aj šikovníci z krúžku Stolček, prestri sa! Stihli
sa občerstviť čajom, dobrou desiatou a super náladou!
Korčuliarske zručnosti si po roku na ľadovú plochu
prišli precvičiť aj mládežníci z 8.B triedy spolu so
svojou p. triednou učiteľkou. V stredu 1. februára im
tuhlo poriadne a silné mrazy vyštípali líca. Vôbec to
však nevadilo a už teraz sa tešia na
ďalšiu zaujímavú triednu akciu!
Ani
tuhé
sneženie
neodradilo korčuliarov z 5.B
a 5.C triedy, aby v stredu 15.
februára
nenavštívili
ľadovú plochu. Spolu s
p.
triednymi
učiteľkami sa spoločne
zabavili a upevnili
triedne kamarátstva.
-korčuliari-

Zápis do 1. ročníka
V dňoch 20. - 21. januára sa na pôde školy
konal zápis žiakov do 1. ročníka. Milí rodičia
budúcich prváčikov, ďakujeme Vám za priazeň a
podporu, ktorú ste nám prejavili pri zápise svojich
detí, našich budúcich žiakov. Milí budúci prváčikovia,
už teraz sa tešíme na septembrové stretnutie s Vami.
-za-

Hurá, videokamera je
naša!
Na hodinách anglického
jazyka v triedach 8.B a 8.A sa
žiaci spolu s pani učiteľkou
Kručanicovou
rozhodli
zúčastniť projektu Engage 2nd
Competition, ktorý organizoval
Oxford University Press. Nebol
to obyčajný projekt, ale súťaž o
videokameru.

Kristínka Šeligová z 8.B
nám takto predstavila projekt:
„Chceli sme sa čo najlepšie
obohatiť o nové poznatky v
anglickom jazyku a tento
projekt bol jednou z príležitostí,
ako spraviť pre naše „anglické
znalosti“ niečo navyše. Témou
bola KOMUNIKÁCIA. My sme
sa zamerali na komunikáciu v
našej škole – medzi žiakmi,
učiteľmi
alebo
ostatnými
pracovníkmi. Pripravili sme si
rozhovory,
dráma
scénky,
natočili videá. Spolužiak Paľo
Tóth sa postaral o technickú
stránku, za čo mu patrí veľká
vďaka. Onedlho do školy prišiel
list, v ktorom sa písalo, že náš
projekt, zastupujúci Slovensko,
sa dostal medzi šiestich
výhercov – Rusko, Brazília,
Ukrajina,
Španielsko,
Argentína. Momentálne sa už
veľmi
tešíme
z
novej
videokamery. Ďakujeme pani
učiteľke za veľkú pomoc pri
tvorení projektu!“
-kš-
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Dejepisná olympiáda
Obvodné kolo dejepisnej
olympiády sa uskutočnilo 1.
februára v Centre voľné času
Domino v Košiciach.
Predchádzalo mu školské
kolo, ktoré určilo víťazov na
základe písomky z dejepisu.
Našu školu reprezentovali ôsmi
žiaci z každého ročníka. Traja z
nich boli úspešní. Za 7. ročník
S. Parlagi (7.C), za ôsmakov K.
Šeligová (8.B) a z 9. ročníka A.
Kováčová (9.B).
Súťaž pozostávala z troch
veľkých celkov – učivo daného
ročníka, dejiny Ríma a Košice –
historické mesto.
Ďakujme
p.
uč.
Zachariášovi za prípravu a
sprevádzanie na súťaži.
-kš-

Geografická olympiáda
Hlavné mestá, rieky, štáty,
pohoria, nížiny, poludníky,
azimuty, rovnobežky, moria,
oceány a ešte všeličo iné z
oblasti geografie sa preháňalo
mysľou tým, ktorí 7. februára
reprezentovali našu školu v
obvodnom kole geografickej
olympiády.
Odvahu popasovať sa s nie
najľahšími úlohami mali M.
Weag, 6.C, S. Sepešiová, 7.B,
V. Takáčová, 7.B a S. Švec z
8.B. Súťažili vo svojich
kategóriách,
ako
najlepšie
vedeli. Chlapci boli úspešnými
riešiteľmi. Obaja skončili na 7.
mieste vo svojej kategórii.
Vďaka patrí p. uč.
Bačinskej za jej trpezlivosť a
pomoc pri príprave.
-sš-

Čerpajme vodu s radosťou
Zhodnotenie prvého polroka, ktoré sa
uskutočnilo 8. februára, sa nieslo v duchu citátu –
„Čerpajme vodu s radosťou“. A naozaj bolo z čoho
čerpať.
Školský spevácky zbor Ratolesť pod vedením s.
Zuzany a pani učiteľky Bačinskej si pripravil hudobné
vystúpenie a roztlieskal celú telocvičňu. Pani
riaditeľka zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky
za I. polrok šk. roka 2011/2012 a zboristi najmenších
žiakov potešili „roztlieskavačkami“ a obľúbenou
malou Luckou a piesňou k anjeličkovi.
Druhý stupeň privítal na stretnutí aj hostí z
Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, pána riaditeľa a
pani ekonómku. Tí však neprišli sami. Študenti z
dramatického krúžku pod vedením p. profesorky
Kovalčíkovej vystúpili s dramatickým pásmom v
anglickom jazyku. Mladí nádejní hudobníci – Matej,
Dávid, Peťo a Vlado z 8.B, ktorí si založili kapelu
YOUNG AVALANCHE (Mladé lavíny), mali
premiéru s piesňou „Skúšam seba nájsť“. Žiaci z 8.A
predstavili nový predmet mediálnu výchovu a čo-to
prezradili o plánoch do budúcnosti. Za deviatakov
vystúpila Rebecca z 9.B, aby poďakovala všetkým,
ktorí prispeli sumou 470€ na Pamätník pre
nenarodené deti. Pamätník už čoskoro bude stáť v
školskom átriu. Aj počas druhého stretnutia zazneli
piesne - „Magnifikat“, „Pevní vo viere“, „Vzdám Ti
chválu“, „Keď Boží Syn“. Pane, vďaka Ti za pomoc a
ochranu v I. polroku. Prosíme Ťa, sprevádzaj nás
svojím požehnaním aj naďalej.
-bf-
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Želám všetkým našim čitateľom šťastné a hlavne mokré veľkonočné sviatky. -za-

Celoštátne kolo recitačnej súťaže
„...a Slovo bolo u Boha...“
V sobotu 11. februára sa na pôde Spojenej
školy sv. Františka v Bratislave konalo celoštátne
kolo recitačnej prehliadky a súťaže víťazov
jednotlivých krajských kôl v umeleckom prednese
poézie a prózy. Umelecké želiezka a talenty sme tam
mali aj my.
Víťazkami krajského kola v Humennom, ktoré
sa konalo 8. decembra , boli Helenka Kollárová - 6.A
v II. kategórii poézia a Terezka Šudáková - 7.B v III.
kategórii poézia. Odvtedy netrpezlivo očakávali
nielen pozvánku, ale aj veľký deň súťaže.
Ten sa začal v Bratislave slávnostnou sv. omšou
v Kostole sv. Františka z Assisi, ktorý sa nachádza
blízko hostiteľskej školy. Hlavným celebrantom bol o.
arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bol to veľmi pekný
začiatok
výnimočného dňa. A
potom sa to všetko
začalo!
Súťažiaci
si
prezreli
školu,
rozdelili
podľa
kategórií a čakali na
porotu.
Takmer
dvojhodinové
súťaženie sa skončilo
pred obedom. Po
chutnom obede sa už
napätie dalo krájať.
Čakalo
sa
na
vyhlásenie výsledkov. V krásnej sále Kultúrneho
domu v Dúbravke prítomných čakal umelecký
program, hodnotenie poroty a mená víťazov.
Všetkých potešili slová uznania a vďaky zo strany
porotcov, že sa mladí recitátori venujú slovu,
prednesu. A konečne to prišlo – naša recitátorka
Terezka Šudáková obsadila vo svojej kategórii 2.
miesto! Radosti nebolo konca. Blahoželáme!
Súťaž v Bratislave si dievčatá spolu so
sprevádzajúcou p. učiteľkou Pustaiovou spojili aj s
výletom. V piatok podvečer si prezreli Staré mesto a v
sobotu po súťaži známy Aupark. Aj vďaka super
sprievodcom - našej bývalej p. vychovávateľky Katky
Kassayovej a jej manželovi Danielovi - sa v hlavnom
meste nestratili a nezablúdili.

Ďakujeme za podporu,
modlitby počas cesty a súťaže.
Veríme, že aj o rok tam budeme
mať umelcov slova.
-hp-

Kúpou šišky sme
podporili misie
V utorok 14. februára sa
nám podarilo spojiť sladké s
užitočným. Za to všetko „môžu“
chutné fašiangové šišky.
Ich kúpou za symbolický
príspevok
sme
spoločne
podporili misijné diela doma i
vo svete. Spoločne sa nám
podarilo získať 142,92 €.
Ďakujeme!
Veľká vďaka patrí pani
vychovávateľkám za dobrý
nápad, námahu, ochotu a
šikovnosť pri pečení. Už od
skorého rána spojili sily a ruky a
po 2. vyučovacej hodine boli už
tácky plné šišiek. U detí i
učiteľov mali veľký úspech!
Tešíme sa opäť o rok!
-ld-

NAJ... srdiečko
Pani knihovníčka Slávka
na sviatok sv. Valentína – 14.
februára pripravila valentínsku
súťaž o NAJ... srdiečko.
Čitatelia sa počas celého
dňa zapájali do súťaže tak, že
vymýšľali
najoriginálnejšie
vyzdobené srdiečko vystrihnuté
z výkresu. To potom odovzdali
pani knihovníčke, ktorá mu
pridelila
súťažné
číslo
a
vystavila
ho
na
výstavke.
Súťaž
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trvala
do
pondelka,
20.
februára,
kedy
bolo
vyhodnotené a popoludní za
prítomnosti čitateľov vyhlásené
to NAJ... Víťazov potešili pekné
ceny a všetkých čitateľov milá
výstavka, ktorá trvala do konca
februára v priestoroch školskej
knižnice.
-za-

Deň otvorených dverí na
GKM
Voľba strednej školy je
dôležitým
životným
rozhodnutím.
Dobrým
pomocníkom sú aj aktivity
stredných škôl, ktoré otvárajú
svoje brány pre deviatakov,
budúcich stredoškolákov. V
stredu 15. februára ich otvorilo
aj Gymnázium sv. košických
mučeníkov v Košiciach, ktoré
navštívili aj naši deviataci.
Spolu s p. uč. Bačinskou a
p. uč. Blanárovou si prezreli
jazykové a odborné učebne,
technické vybavenie školy,
nazreli do tried, spoznali možno
svojich budúcich spolužiakov.
Nechýbalo ani stretnutie s p.
riaditeľkou a p. zástupkyňou
školy.
Ďakujeme za pozvanie a
príjemné stretnutie!
-mm-

A bolo veselo
Fašiangy na II. stupni si
žiaci spolu so svojimi učiteľmi
užili naozaj naplno. 16.
februára sa školská telocvičňa
premenila na tanečnú sálu. Pani
riaditeľka symbolicky otvorila
ďalší ročník fašiangovej zábavy.

Bol to naozaj „bašavel“, ako sa patrí. V
patričnom odeve naň prišli žiaci aj pani učiteľky.
Niektorí boli
na
nepoznanie.
Všetci
sa
veselo
zabávali
v
rytmoch
dobrej
muziky, ktorú
mixoval DJ
Potocký.
Moderovanie
mali
na
starosti
Rebecca
a
Rasťo z 9.B.
Nechýbal
bufet,
tombola
a
dobrá nálada. Deviataci pod vedením p. uč. Bačinskej
a p. uč. Demjanovičovej sa naozaj postarali o všetko.
Vytancovaní, plní zážitkov a s predsavzatím, že
o rok sa na fašiangovej veselici stretneme opäť, sme
odchádzali domov. Ďakujme za príjemné popoludnie!
-mm-

Korčuľovanie 6.B
Pekné
zimné
popoludnie
spojené
s
korčuľovaním a dobrou náladou prežili aj žiaci 6.B
triedy spolu s p. triednou učiteľkou. Ľadová plocha u
saleziánov v stredisku
na Troch hôrkach ich
privítala v piatok 17.
februára.
Nechýbali
ani
profesionálne hokejové
kombinézy, dievčatá si
precvičili nové figúry a
na
konci
potešili
obľúbené naháňačky.
Dobre poslúžil aj teplý
čaj a chutná desiata.
Bola to super triedna akcia!
-Alexandra Chovancová, 6.B-
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Veľa vody  -af-

Národný týždeň manželstva
Aj aktivitami na hodinách náboženstva sme sa
zapojili do celoslovenskej kampane Národný týždeň
manželstva, ktorý prebiehal počas celého týždňa v
dňoch 13. – 19. februára. Určite vám o nich doma
povedali aj vaše deti. Tohtoročnou myšlienkou
kampane bolo heslo „V dobrom i v zlom...“.
-mt-

Európa v škole
V tomto šk. roku sa uskutočnil už 59. ročník
projektu Európa v škole. Aj žiaci II. stupňa sa svojimi
literárnymi a výtvarnými dielami aktívne zapojili do
tejto obľúbenej súťaže. A veruže sa darilo aj im!
V obvodnom kole - Košice II - odborná porota
udelila v 2. kategórii pekné 3. miesto žiakovi 6.B
triedy - Jankovi Fabianovi. Porote i nám sa páčila
jeho báseň Moja Európa (v rubrike Vlastná tvorba).
Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých literárnych
nápadov!
-jd-

Stela Brix
Mesiac marec sa nesie v znamení knihy a pri tej
príležitosti mali deti zo školského klubu možnosť
stretnúť sa a porozprávať s najmladšou slovenskou
spisovateľkou – Stelou Brix. Táto zaujímavá akcia
prebehla v utorok 13. marca vďaka Knižnici pre
mládež, ktorej pobočka jej aj na našej škole.
Prečo je Stela najmladšia? Pretože svoju prvú
knihu vydala ešte ako dvanásťročná (pred dvomi
rokmi) a odvtedy sa jej podarilo vymyslieť a napísať
ďalšie
tri.
Napriek
takému
nevšednému
úspechu boli
všetci milo
prekvapení,
ako skromne
a jednoducho
na všetkých
zapôsobila.
Knižnica
pripravila pre
spisovateľku

a pre deti hľadanie pokladu
inšpirované
zaujímavými
príbehmi z kníh Stely Brix,
ktoré naozaj stoja za prečítanie.
Celé podujatie sa nieslo
v dobrej nálade a na záver Stela
našla poklad, ktorý ju prekvapil
a potešil. Bola to truhlička plná
sladkostí, o ktoré sa s deťmi
srdečne podelila. Záverečná
autogramiáda dala bodku za
stretnutím,
na
ktoré
nezabudneme.
-pani knihovníčka Slávka-

Testovanie 9 - 2012
Streda-14.marca bola pre
58 deviatakov výnimočná.
Čakalo ich celoštátne testovanie
úrovne vedomostí žiakov 9.
ročníka zo slovenského jazyka a
literatúry a matematiky –
Testovanie 9 - 2012.
Naštartovali sa sv. omšou,
v ktorej ich p. kaplán povzbudil
i rozveselil a skúška sa mohla
začať. Deviatakom prajeme
veľa chuti a elánu do ďalšej
prípravy na prijímacie skúšky!
Ďakujeme, Pane, za dary
Ducha Svätého!
-hp-

Bdenie s Kristom
Pôstne obdobie na našej
škole sa už niekoľko rokov
spája s nočným bdením. Nie je
to obyčajné bdenie, ale Bdenie s
Kristom. Nebolo tomu ináč ani
tento rok. Zo 16. na 17. marca
noc v škole strávilo okolo sto
žiakov. Spoločnosť im robil
školský kaplán Marcel, pani
katechétka
Snopková,
s.
Zuzana, p. uč. Bačinská, p. uč.
Krajkovičová, p. uč. Ferková a
p. uč. Kičura. A aké to bolo?
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Celý večer sa niesol v
duchu motta, ktoré vyhlásil
pápež
Benedikt
XVI.:
„Všímajme si jeden druhého, a
tak sa pobádajme k láske a k
dobrým skutkom“ (Hebr 10,24).
Večerný program začal
svätou omšou v školskej
kaplnke, pokračoval krížovou
cestou po celej škole. Jednotlivé
intermediálne zastavenia a
rozjímania pripravili žiaci spolu
so svojimi učiteľmi. Nechýbalo
spoločné
agapé,
adorácia,
modlitba posvätného ruženca.
Súčasťou večerného a nočného
programu boli aj iné aktivity a
vedomostná súťaž zo Svätého
písma.
Ráno Bdenie s Kristom
vyvrcholilo svätou omšou a
svedectvami učiteľov aj žiakov.
Bol
to
ďalší
nezabudnuteľný večer a noc
prežitá v pokoji, dobrej nálade,
ale hlavne s Pánom Ježišom a
jeho Matkou Máriou.
Vďaka Ti, Pane!
-bf-

Matematický klokan
Matematický klokan je
medzinárodná
matematická
súťaž pre žiakov základných
a stredných
škôl.
Jej
vyhlasovateľom je asociácia
Kangourou
sans frontiéres
(Klokan bez hraníc) so sídlom
v Paríži. Na Slovensku je
usporiadateľom
spoločnosť
EXAM testing, spol. s r. o.
V tomto školskom roku sa
súťaž uskutočnila v pondelok
19. marca v dopoludňajších
hodinách. Úctyhodný počet 115
žiakov našej školy sa zapojilo
do
súťaže
vo
ôsmych

z deviatich pre nás dostupných
kategórií.
Prváci mali možnosť
zapojiť
sa
prvýkrát
v histórii súťaže. Svoju
šikovnosť
a hlavne
pohotovosť predviedli počas 45
minút pri riešení 12 úloh, ktorých
zadanie im čítala pani učiteľka. Žiaci
2. až 4. ročníka riešili počas 45 minút 18
úloh a všetci ostatní, žiaci II. stupňa, mali na
vyriešenie 24 úloh 60 minút.

Klokanko 1 (žiaci 1. ročníka)
Klokanko 2 (žiaci 2. ročníka)
Klokanko 3 (žiaci 3. ročníka)
Klokanko 4 (žiaci 4. ročníka)
Školák 5 (žiaci 5. ročníka)
Benjamín 6 (žiaci 6. ročníka)
Benjamín 7 (žiaci 7. ročníka)
Kadet 8 (žiaci 8. ročníka)

Počet zapojených
súťažiacich na
škole
36
19
13
13
13
7
5
9

SPOLU

115

Kategória

Každý súťažiaci dostane diplom (20%
najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného
riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom).
V každej kategórii bude približne 5% najúspešnejších
riešiteľov odmenených aj vecnými cenami. V každej
zúčastnenej škole bude odmenený najúspešnejší
riešiteľ. Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania
a dvaja vyžrebovaní výhercovia získajú notebooky
(meno každého súťažiaceho bude v osudí toľkokrát,
koľko získal bodov). Majiteľ ďalšieho, tretieho,
notebooku
bude
vyžrebovaný
spomedzi
najúspešnejších riešiteľov z každej školy.
Výsledky budú zverejnené na stránke
usporiadateľa najneskôr 11. apríla 2012. Ďalšie
informácie o súťaži môžete získať na stránke
www.matematickyklokan.sk
alebo
u p.
uč.
Demjanovičovej. Veríme, že tí, ktorí sa do súťaže na
našej škole zapojili, sa pri riešení dobre zabavili.
Všetkým riešiteľom držíme palce a tešíme sa na
zverejnenie výsledkov.
p. uč. Demjanovičová
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Čitateľom prajem šťastné, veselé a mokré veľkonočné sviatky. -ldz-

O bohoch a ľuďoch
Od 1. marca je v našich kinách film „O bohoch a
ľuďoch“. My, deviataci, sme si ho nemohli nechať
ujsť. Dohodli sme sa na utorok 20. marca. Išli sme v
rámci cvičení zo slovenského jazyka a z matematiky s
pani učiteľkami.
Vo filme od začiatku až do konca cítiť blízkosť,
pokoru, priateľstvo a súhru, ktoré medzi svojimi
predstaviteľmi režisér vytvoril. Film bol naozaj
pekný. Pre niekoho možno ťažký, pretože bolo treba
veľa rozmýšľať, ale dal sa pochopiť.
Film podľa skutočnej udalosti zachytáva
niekoľko rokov zo života mníšskej komunity v pohorí
Atlas. V osade popri sebe v mieri a harmónii nažívajú
kresťania a moslimovia, navzájom si pomáhajú
a radia. Film ukazuje kontrastné svety. Pokojný
kláštorný, naplnený
modlitbou
a rozjímaním,
obrábaním pôdy či výrobou medu a farebný, a hlučný
moslimský, oslavujúci tradície. Je to silný príbeh
o tolerancii a viere, plný mrazivej atmosféry
v spriaznenosti
s hrdinami,
s pocitmi
vzdoru
a nezmyselného násilia.
Film má pekné ponaučenie, a preto aj vám
ostatným radím, aby ste si ho pozreli. Mne osobne sa
najviac páčila veta: „STE BOHMI, VŠETCI STE
SYNMI NAJVYŠŠIEHO! ALE AJ VY, AKO
VŠETCI ĽUDIA... UMRIETE, PADNETE AKO
KAŽDÝ VELIKÁŠ!
-Saša Čelovská, 9.A-

Dni ochrany prírody v CVČ Domino
Zaujímavé rozprávanie
o
ochrane
plazov na
Slovensku – tak sa volalo
podujatie organizované v
rámci Dní ochrany prírody.
V stredu 21. marca sa ho
zúčastnili piataci a šiestaci
spolu so svojimi triednymi
pani učiteľkami.
Nápaditá prezentácia bola v druhej časti spojená
s ukážkou živých plazov, čomu sa deti potešili a
niektorí dokázali prekonať aj strach a malé obavy.
„Prezentáciu viedol pán zo Združenia priateľov
Herpetofauny. Dozvedeli sme sa, že slepúch nie je
had, ale jašter a užovku fŕkanú volali aj vodná zmija.
Keď sa skočila prezentácia, otvorila sa škatuľa a v nej

boli živé plazy. Dotýkali sme sa
ich. Bol to super zážitok.“
(Lenka, V.C)
„Hovorili sme si, ako
rozoznávať hady, jašterice a
korytnačky. Pán ochranár nám
ukazoval aj zrazené jašterice,
ubité plazy, ktoré ľudia násilne
ničia kvôli strachu. Mňa to
zarazilo, akí krutí dokážu byť
ľudia ku zvieratám. Preto som
sa rozhodla, že budem chrániť
prírodu.“ (Markétka, V.C)
„Na pamiatku sme si
mohli zobrať plagát o ochrane
prírody. Naspäť do školy sme
prišli s novými vedomosťami.“
(Juraj, V.C)
-mv-

Chemická olympiáda
Obvodné kolo chemickej
olympiády sa v CVČ Domino
konalo vo štvrtok 22. marca. V
kategórii Dz sa darilo aj našim
chemikom, deviatakom.
Pekné 4. miesto obsadil
Tomáš Taraba z 9.B triedy, 8.
miesto patrí Barbore Sotákovej
z 9.A triedy.
Poďakovanie
patrí
s.
Zuzane za odbornú prípravu a
slová povzbudenia.
-sš-

Na Hrebienku s pánom
kaplánom Marcelom
Na fašiangovú diskotéku
už určite mnohí zabudli, ale pán
kaplán nie. Prečo? Jednou z
tombolových cien bol práve
jednodňový výlet s ním. A ten
sa uskutočnil 22. marca.
Tombolu vyhrala Maruška
Smutelovičová z 5.B. So sebou
na štvrtkový výlet si zobrala aj
kamarátky Barču a Anušku.
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» KALENDÁR AKTUALÍT »
Výlet do Vysokých Tatier sa
vydaril. Cestou v aute sa
dievčatá dosýta nasmiali, na
turistike na Hrebienok vyšantili
a v bazéne osviežili. Vyhrať
túto cenu sa naozaj oplatilo.

kolá kontrolovala odborná porota, ktorej predsedom
bol biskupský vikár ThDr. Vladimír Šosták. Po sčítaní
bodov
nasledovalo
vyhodnotenie.
Z nášho
umiestnenia sme boli veľmi radi, pretože do školy
sme priniesli 1. miesto, a tak si zabezpečili účasť na
krajskom (diecéznom) kole.

-kč-

-Radoslav Hospodár, 6.B-

Biblická olympiáda

Piatkové popoludnie na Sivci

I v tomto školskom roku
dňa 22. marca sa uskutočnil už
11.
ročník
okresného
(dekanátneho) kola Biblickej
olympiády základných škôl.
Tento ročník Biblickej
olympiády
už
tradične
zorganizovalo
Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky,
Konferencia
biskupov
Slovenska a Komisia pre
katechizáciu a školstvo pri ABÚ
v Košiciach. Našu školu
reprezentovali Lucia Jakubíková
a Františka Orságová zo 7.B a
Radoslav Hospodár zo 6.B pod
vedením
pani
katechétky
Kupkovej a pána kaplána
Marcela
Puškáša.
Súťaž
prebehla v CVČ Domino na
Popradskej ulici v Košiciach.
Po príchode na miesto
nasledovala
prezentácia
súťažiacich. Po slávnostnom
otvorení a príhovore sa začala
olympiáda
v
jednotlivých
kategóriách. Ako obvykle,
konkurencia bola veľká, a preto
umiestniť sa na dobrom mieste
nebolo
vôbec
ľahké.
Nasledovalo päť súťažných
okruhov z vybraných
kníh
Svätého písma. Zo Starého
zákona to bola kniha Genezis
a z Nového zákona Evanjelium
podľa Marka. Teraz sa ukázala
svedomitá príprava, poctivosť a
nadšenie súťažiacich. Všetky

Po vyučovaní v piatok 23. marca kaplán Marcel
zobral na „rýchloturistiku“ na Sivec troch žiakov z
našej školy. Saša z 9.A, ktorá bola tiež, sa s nami
podelila o zážitky.
„Dospeláci, kaplán Marcel a Tomáš, cestou hore
utekali a ja, Braňo a Adam sme chytali druhý dych.
Celý čas sme čakali na prestávku. Marcel a Tomáš
došli k lavičkám prví a kým sme dorazili my, tak už
sa pokračovalo ďalej v ceste. Kaplán o 17.30 mal už
povinností, preto to bola taká rýchloturistika. Keď
sme došli na Sivec, bola to poriadna výška. Bolo
potrebné dávať pozor, kde šliapeme, aby sme nespadli
dole. Ale nádherný výhľad stál za to. Povtipkovali
sme a pán kaplán nám zároveň hovoril svoje príbehy a
vtipy ako stále. Späť zo Sivca sme bežali, pretože
dole kopcom to ide samo. Pri návrate do mesta sme to
všetko zakončili desiatkom svätého ruženca. Vďaka
Bohu, domov sme prišli živí a zdraví.“
-as-

Pochod za život
V nedeľu 25. marca sme v zastúpení žiakov,
rodičov, pedagógov a priateľov školy podporili
myšlienku ochrany ľudského života. Pochod za život
bol spojený s modlitbou krížovej cesty za nenarodené
deti. Povedzme si celú pravdu ...sme ľudia od
počatia...
-ph-

» KALENDÁR AKTUALÍT »

Súťaž o naj... vajíčko

Z pôstnych aktivít:

26. marca bola vyhlásená súťaž v školskej
knižnici o naj... veľkonočné
vajíčko. Čitatelia knižnice
mali možnosť zapojiť sa
do maľovania veľkonočných
vajíčok počas celého týždňa.
V týždni pred Veľkou nocou
bude hlasovanie. Za naj...
vajíčko môže hlasovať každý.
Po Veľkej noci sa zverejnia
výsledky súťaže pre prvý aj
druhý stupeň. Tešíme sa na vás v školskej knižnici.
-zh-

Hviezdoslavov Kubín
Každoročne začiatkom jari sa koná obvodové
kolo súťaže v prednese poézie a prózy –
Hviezdoslavov Kubín. Tento rok náš okres mal
prehliadku najlepších recitátorov 27. marca.
Víťazi z triednych kôl postúpili do školského
kola a tí najlepší reprezentovali školu na obvode. Aj
tento rok bolo veľmi silné zastúpenie v jednotlivých
kategóriách. Konkurencia bola veľká, no naši
recitátori obstáli veľmi pekne. Starší doniesli do školy
diplomy aj pekné knihy a tí mladší – Miška Sokolová
z 3.A a Lukáš Majoroš z 3.C získali cennú skúsenosť
do ďalších recitačných súťaží.
Čestné uznanie za prednes prózy patrí Ali
Baldovskej zo 7.C. 2. miesto a zároveň postup na kraj
si vyrecitoval Simon Švec z 8.B. Sára Sabolová zo
7.B bola tiež na 2. mieste a Lucka Jakubíková z tej
istej triedy na 3. mieste. Recitátorov v CVČ Domino
sprevádzala p. uč. Bednárová.
Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa
recitačných úspechov!
-zs-

Pôstne obdobie
„Všímajme si jeden druhého, a tak sa
pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (Hebr
10,24). Tento citát zo Svätého písma bol mottom
Posolstva sv. Otca Benedikta XVI. na tohtoročné
pôstne obdobie. Zaujímavými duchovnými aktivitami
sme sa aj my pripojili tomuto odkazu.

Čítanie Sv. písma – obľúbený
pôstny kalendár s odkazmi na
liturgické čítania aj v tomto
období spájalo členov rodín,
aby sa zastavili a spoločne
čítali Sv. písmo. Do pôstneho
kalendára deti zapisovali
hlavné posolstvo a tie
mladšie nakreslili výstižný
obrázok z prečítaného.
Chcem byť svätý – k duchovnej
veľkosti svätcov sme sa
chceli priblížiť konkrétnymi
skutkami, ktoré sme sa
snažili
naplniť
počas
jednotlivých týždňov. V
školskej
kaplnke
na
pripravenom
paneli
s
obrazom vzkrieseného Krista
pribúdali nalepené lístočky s
konkrétnym svedectvom o
vykonanom skutku.
 Bol som milý k ...
 Zriekol som sa ... (veci,
názoru, času, internetu,
televízie,
drzosti,
lenivosti)
 Obetoval som sv. omšu
za ...
 Pomáham ľuďom
v
Južnom Sudáne – kúpou
tehličky v hodnote 0,20€
na stavbu zdravotného
strediska...
Krížová cesta – každý utorok
pred vyučovaním sa žiaci
jedného ročníka modlili
krížovú cestu. Zamyslenia
k jednotlivým zastaveniam si
formulovali sami.
-kh-
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» PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV »
Milí naši čitatelia,
V tomto veľkonočnom čísle sme „prevetrali“ pani knihovníčku Slávku Zlaczkú.
Prečo ste sa chceli stať
knihovníčkou? Bol to váš sen
už odmalička?
Môj
sen
o budúcom
povolaní sa často menil. Raz
som chcela byť učiteľkou,
inokedy predávať v obchode
sladkosti
alebo
pracovať
v nemocnici. Istý čas som sa
hrávala aj na pani knihovníčku
a keďže kníh sme mali doma
vždy veľmi veľa, bolo to veľmi
zábavné a možno ma to naozaj
nasmerovalo tam, kde som teraz
– do knižnice.

Detstvo? Ako prvé mi napadne moja rodina –
sestry, rodičia, príroda a rôzne hry a výmysly, ktoré
sme navymýšľali. Mala som veľmi krásne a veselé
detstvo, na ktoré veľmi rada spomínam. Často sme sa
hrávali napríklad na troch pátračov a pozorovali sme
ľudí, ich gestá a výrazy tváre a hádali, o čom sa asi
rozprávajú, kam idú a podobne. Dúfam, že aj dnešné
deti budú mať na čo spomínať, nielen na TV či PC
hry.

Vždy ste radi čítali knihy?
Knihy ma očarili už dávno
a čítanie patrilo a stále patrí
k mojim
obľúbeným
voľnočasovým činnostiam. Ak
si mám vybrať telku alebo
dobrú knihu, vyberám si to
druhé. Aj keď rada si pozriem aj
dobrý a hodnotný film. No
určite viac čítam, ako pozerám
televíziu.
Aká je vaša najobľúbenejšia
kniha ?
Najobľúbenejšia
kniha
u mňa neexistuje. Je veľmi veľa
dobrých kníh, nedá sa vybrať tá
naj. A čítam naozaj rôzne knihy.
Či už detektívne, fantasy,
dobrodružné alebo aj rozprávky.
Možno aj preto, lebo som
knihovníčka.  Je naozaj veľa
kníh, ktoré stoja za to, aby
nezapadali prachom na poličke.
Keď sa spomenie „detstvo“,
aká spomienka sa vám objaví
ako prvá ?

Prezraďte našim čitateľom, ako radi trávite svoj
voľný čas?
Najradšej trávim voľný čas doma, pri svojej
rodine a voľný čas s nimi – vtedy mi je úplne jedno,
či sme spolu doma, v záhrade alebo na výlete. Hlavne,
že ich mám pri sebe. No a, samozrejme, kniha tiež
patrí k mojej rodine. Nosím ju so sebou aj na výlety,
aby jej nebolo doma samej smutno.
Páči sa vám funkcia knihovníčky?
Knihovnícka profesia – to je vlastne služba. Táto
práca sa mi veľmi páči, snažím sa deťom ponúknuť
knihu tak, aby si ju zamilovali – veď kniha znamená
múdrosť, no a múdrosť vedie k spokojnosti. Teší ma,
keď vidím, ako prichádzajú do knižnice aj také deti,
ktoré predtým nečítali, ale nakoniec sa nechali
presvedčiť, že to stojí za to. A to je pre mňa tá
najlepšia motivácia do ďalšej práce.

» PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV »
Ako prežívate veľkonočné sviatky vo vašej rodine?
Patrí k vašim zvykom aj tradičná oblievačka?
Veľká noc – to je čas strávený s rodinou doma či
na návštevách. No a, samozrejme, ako každý sviatok,
má aj Veľká noc svoju krásnu atmosféru, na ktorú sa
veľmi teším. Veď konečne je trochu viac času byť
spolu a rozprávať sa. A oblievačka? To nemusím, ale
trpezlivo čakám, až to prestane baviť aj moje deti.
Aké sú tradičné veľkonočné jedlá vo vašej rodine?
Jedlá u nás sú naozaj tradičné – cvikla, vajíčka,
biely
koláč
a šunka
musia
byť. Aj spoločné
vypekanie
koláčikov patrí
k tomu
tradičnému, bez
čoho si neviem
žiadne
sviatky
predstaviť.
Horšie potom je
to, že všetko pripravené treba aj pojesť.

Tešíte sa na Veľkú noc?
Či sa teším? Samozrejme, veď bude voľno! No
špeciálne cez tieto sviatky sa človek musí zastaviť aj
pri kríži a zamyslieť sa. Môžeme, ba priam musíme
vymeniť stres a rýchle tempo života v dnešnom
uponáhľanom a nepokojnom svete za pokoj a ticho,
ktoré nám ponúka Kristus a ktoré nám všetkým tak
veľmi chýbajú.

Čo by ste popriali čitateľom
nášho časopisu ?
Všetkým prajem práve ten
pokoj,
lásku
a radosť
z posolstva Veľkej noci. Veď
Kristus nám chce naozaj dobre –
dokázal to práve na kríži. Nám
ostáva len mu uveriť a podľa
toho aj žiť. Takže, držme si
navzájom prsty, aby sme to
správne pochopili a správne žili.
No a ešte sa teším na všetkých
čitateľov, ktorí prídu do
knižnice načerpať múdrosť
ukrytú v knihách. Dovidenia.
Za rozhovor ďakujú
Martina Výrostková
a
Radovana Stratilová z 8.B triedy
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» UČITEĽOVINY »

Príklady dobrej praxe
19. januára sa v budove
Technickej
univerzity
v
Košiciach
uskutočnila
prezentácia úspešných projektov
škôl z regiónu východného
Slovenska
finančne
podporených zo štrukturálnych
fondov
EU.
Prezentované
projekty nazvali „Príklady
dobrej praxe“.
Na
prezentáciu
boli
vybrané štyri projekty zo
základných a štyri zo stredných
škôl. Projekt našej školy –
prezentovala PaedDr. Mária
Čačková, riaditeľka školy a Ing.
Terézia
Hrebeňárová,
zástupkyňa
pre
nižšie
sekundárne
vzdelávanie.
Autorov úspešných projektov
privítal
štátny
tajomník
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Jaroslav
Ivančo a generálna riaditeľka
Agentúry MŠVVaŠ, Alexandra
Drgová. Bolo to po prvýkrát, čo
takto ukázali ľuďom úspešné
projekty. Všetkým zúčastneným
školám boli udelené ocenenia.
Samozrejme, aj tej našej, z čoho
máme veľkú radosť.
p. uč. Ferková

QUO VADIS
Záver týždňa si niektorí
učitelia spríjemnili návštevou
Divadla Jonáša Záborského
v Prešove. 20. januára si spolu
so
svojimi
rodinnými
príslušníkmi pozreli pôvodný
slovenský
muzikál
QUO
VADIS. Muzikál je spracovaný
na motívy románovej historickej
fikcie Henryka Sienkiewicza

z čias
starovekého
Ríma. Cisárska
moc
zažíva
rozklad a rodí
sa
nová
duchovná viera.
Na
pozadí
tragického
konfliktu
bytostne
rozdielnych
etických svetov
sa
odohráva
dramatický príbeh lásky rímskeho vojaka a kresťanky.
Veľmi pekné spevácke a tanečné výkony
hercov, ale aj hovorené slovo, kostýmy a scéna sa
určite vryli do pamäti divákov, ktorí sedeli vo
vypredanom hľadisku.
p. uč. Ferková

Radosť rozdávaním rastie
Pravidelná duchovná obnova pre pedagógov sa
v tomto mesiaci konala 13. februára v školskej
kaplnke. Témou stretnutia bola RADOSŤ, o ktorej
veľmi zaujímavo rozprával Jozef Kohut, kaplán
Diecézneho pastoračného centra v Košiciach.
Pán
kaplán
priblížil radostné
situácie zo Svätého
písma, ale aj také,
ktoré denne môžu
stretnúť každého
jedného
z nás.
A odkiaľ
radosť
čerpať? Možno aj
z obyčajných
každodenných
stretnutí
s tými,
ktorých nám Pán
posiela do cesty.
Pravá radosť bude
len
vtedy
opravdivou radosťou, keď ju budeme vedieť ďalej
rozdávať a ona bude môcť rásť.
p. uč. Ferková

» UČITEĽOVINY »

Poznávací zájazd učiteľov
V čase jarných prázdnin, od 25. februára do 4.
marca, boli pani riaditeľka Čačková, p. uč.
Cubjaková, p. uč. Snopková a pani asistentka Tothová
na poznávacom zájazde „Po stopách prvých
kresťanských komunít v Severnej Afrike a v južnom
Španielsku“. Púť kresťanských učiteľov z Košickej
arcidiecézy sprevádzal Mons. Ján Majerník. Presun
pútnikov bol náročný. Z Košíc do Budapešti
autobusom, z Budapešti do Ženevy a následne do
Maroka letecky. Naše poznávanie života prvých
kresťanov sme začali v meste Marrakesh, prezreli sme
si pamätihodnosti tohto mesta. Nezabudnuteľné je
Námestie Djemoa El Fna so svojím trhom. Ďalšie
mestá, ktoré sme navštívili, boli Casablanka, Rabat,
Meknes, Valubilis a Fes. Na turistov najviac
zapôsobilo mesto Fes so svojím historickým
stredovekým centrom – Medinou, úzkymi uličkami
a množstvom malých obchodíkov s orientálnym
tovarom, korením a cukrovinkami. Videli sme
remeselnícke dielne na výrobu kožených výrobkov,
ručne tkaných šatiek, kobercov a olejov na
liečiteľstvo.

Na Španielskom pobreží sme si prezreli mesto
Gibraltár, ktoré patrí Veľkej Británii. Zaujal nás
pohľad na Atlantik zo skál nad Gibraltárskou úžinou
a takisto spoločnosť opíc – makaku, ktoré sú na tomto
území turistickou atrakciou. V južnej Andalúzii sme
navštívili historické mestá – stredovekú Sevillu,
Granadu, Cordobu a Madrid. Všade sme obdivovali
majestátne katedrály, historické hrady a paláce
kráľov, vyzdobené slávnou čipkovou architektúrou
a maorskými mozaikami. Stáli sme pri Kolumbovej
hrobke, videli palác Alcazar, múzeum Alhambra

a svetoznámu obrazáreň Prado
v hlavnom meste Španielska.
Domov sme sa vrátili všetci
šťastní a plní nezabudnuteľných
dojmov.
za učiteľov L. Tothová

Učíme pre život –
celoslovenská konferencia
V poradí už 4. ročník
konferencie pre učiteľov a
riaditeľov škôl sa uskutočnil v
dňoch 16. - 18. marca v
Poprade.
Konferenciu
organizovala
nezisková
organizácia Indícia. Jej ústredná
téma sa odvíjala od aktuálneho
smerovania a potrieb súčasnej
školy „Škola ako GPS pre
žiaka“. Viacčlenné zastúpenie z
radov školy tam nechýbalo ani v
tomto
roku.
Prednášky,
panelové diskusie, workshopy,
burzy
nápadov
a ďalšie
sprievodné aktivity boli zárukou
vysokej odbornosti, nápaditosti,
iniciatívnosti
súčasných
pedagógov
a manažérov
v školskom systéme.
Zástupcovia našej školy
prezentovali
skúsenosti,
podnety
a nápady
už
realizovaného projektu 9P pod
názvom „Čo s deviatakmi po
prijímacích
pohovoroch
(originálne
riešenia)“.
U pedagógov
a odborníkov
vyvolali záujem a podnetnú
diskusiu.
Pre inovatívnych pedagógov
ponúkame niekoľko kreatívnych
stránok:
www.ucimeprezivot.sk
www.indicia.sk
www.dobraskola.sk
p. uč. Pustaiová
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» ANKETA »

Čo radi čítame?
V marcovej ankete sme si posvietili aj na redaktorov Ratolesti. Tí sú veľmi zvedaví
a pýtajú sa kdekoho na všetko možné i nemožné! Teraz sme my zvedaví na ich čitateľský
vkus.
Naša otázka pre nich znela: Čo čítaš, ak čítaš? Aké literárne žánre obľubuješ?

Tu sú ich odpovede:
Rada čítam napínavé
knižky a horory. Ale prečítam si
aj nejaký dievčenský román.
Mám rada tajomstvá a záhady.
Diana, 8.A

Veľmi
rada
čítam
dievčenské romány a denníky.
Prečítala som veľa kníh, no
medzi najlepšie patrili Anglický
denník Lucie H. a tiež všetky
knižky série 7 labiek za Penny.
Maruška, 8.A

Rád
čítam
fantasy,
detektívky,
dobrodružné
romány,
biografie.
Najobľúbenejšími sú Sherlock
Holmes a Pán prsteňov.

Lyriku nemám veľmi rada, pretože ma nebaví.
Obľúbeným žánrom je dievčenský román a celkom
naj... denník. Najobľúbenejšia kniha – Aféry S. od
Alice Činčárovej.

Janko, 8.A

Adelka, 8.A

Ja rád
a detektívky.

čítam

knihy

o športe,

technike
Tomáš, 8.A

Radšej čítam časopisy o športe a hudbe.
Samo A., 8.A

Mám rád knihy, v ktorých sú zaujímavosti
o svete, Slovensku, Európe. Obľubujem aj knihy od
Bruna Ferrera.
Ondrej, 8.A

Ako športovec telom a duchom rád čítam všetko,
kde sa spomína šport. Každý deň čítam denník Šport.
Ak ho nepoznáte, zastavte sa, požičiam vám!
triedny 8.A, p. uč. Kičura

» ŠPORTU ZDAR! »

Lyžiarsky výcvikový kurz
Vernár – Studničky
20. február – 24. február 2012
Siedmaci sa už nevedeli dočkať 20. februára.
Bol to deň, kedy sa vybrali na LVK do Vernára, aby
tam prežili päť úžasných dní spolu s vyučujúcimi,
inštruktormi a pánom kaplánom Marcelom.
Lyžiarsky kurz je naozaj kurzom. Tí, ktorí vedia
lyžovať, sa ešte zdokonalia a tí ostatní, nelyžiari, sa
domov vrátia ako lyžiari. Pod vedením inštruktorov –
p. uč. Krajkovičovej, p. uč. Bačinskej, p. uč. Kičuru a
inštruktora Peťa sa to naozaj podarilo všetkým. Aj
pán kaplán bol dobrým učiteľom. Trpezlivosť, s akou
pristupovali inštruktori k vysvetleniu jednotlivých
krokov, nemala konca kraja. Aj vďaka nej sa
v posledný deň mohli na svah postaviť všetci. Preteky
podľa družstiev dopadli takto:
I. skupina (v pondelok stáli po prvýkrát na lyžiach)
1. miesto: Jakub Karafa, 7.B (47,60)
2. miesto: Monika Baloghová, 7.A (48,60)
3. miesto: Braňo Šimek, 7.B (52,76)
II. skupina
1. miesto: Terezka Neufeldová, 7.B (40,45)
2. miesto: Dominik Szabo, 7.C (42,38)
3. miesto: Lucka Raffaelisová, 7.C (44,42)
III. skupina
1. miesto: Hela Friedmannová, 7.C (39,10)
2. miesto: Edo Pšenička, 7.B (42,67)
3. miesto: Táňa Stankovičová, 7.B (43,85)
IV. skupina
1. miesto: Janko Snopko, 7.C (33,23)
2. miesto: Bejka Micheľová, 7.C (35,57)
3. miesto: Benjamín Vodrážka, 7.C (35,60)
Najlepší štýl lyžovania:
Robo Novotný, 7.A
Hela Friedmannová, 7.C
Lucka Jakubíková, 7.B
Zážitky, s akými sa siedmaci vrátili domov,
nemajú konca kraja. Určite budú spomínať na
spoločné chvíle nielen na svahu, ale aj počas sv. omší,
modlitby posvätného ruženca, zoznamovací večierok.

Ešte pred Popolcovou stredou
stihli aj disco a pozreli si dobrý
film.
Poďakovania inštruktorom:
Ďakujeme, Peťo!
Trpezlivosť, to je cnosť,
Peťo jej má veru dosť.
Ani sme to netušili,
že je taký SUPER dzivý.
Naša slávna pätica,
nevonia nám palica.
Od pondelka: „Baby, poďte!“
„Dúfame, že nie na fitlopte.“
„Chceli by ste? Môže byť.
Môžem vás to naučiť.“
Lietadielka plachtia dole,
zo začiatku kruté bôle.
Betka, Barča, Mima, Funny,
Božkin úsmev – úsmev mamy.
Božka, pani učiteľka,
lyžovačka, muka veľká.
Ale pokyn znie nám jasne:
„Lyžujete všetky krásne!
Vytoč nohu doprava,
potom ťahaj doľava.“
Celý týždeň bol k nám milý,
my sme si ho obľúbili.
Vďaka, Peťo, nech sa darí
aj naďalej stváraj čary.
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Pán učiteľ Kičura, ďakujeme!

Pani učiteľka Krajkovičová!

Kiči veľký úsmev má,
všetkým nám ho rozdáva.
Je nás veľa v skupine, Kičimu to
nevadí,
stačí chvíľka na svahu a hneď
ho to naladí.
Kiči s Braňom bijú sa,
Kafi radšej skryje sa.
Keď nevládzem, povzbudí ma,
Maja, bojuj, čo si divá?
Na veľký svah pôjdeme
a my opäť žasneme.
Nakoniec nás pochváli
a úsmev nám zažiari.

... hm, čo k týmto dňom
dodať... Snáď len jedno
veľké ĎAKUJEME!
Darovali ste nám to
najviac, čo ste mohli:
čas, lásku, trpezlivosť,
smiech, spomienky...,
ktoré nám už nikto
nevezme... Nesmierne si
Vás vážime
a ešte raz
ĎAKUJEME.

1. skupina 

BAČI, ďakujeme!
BAČI
usmievavá
veselá
zábavná
ochotná
(prísna)
... ale hlavne čarovná...
Nehnevajte sa, prosím, za túto
prezývku,
ale máte našu skupinu a nie inú!
Tak sa s tým zmierte
a možno aj zasmejte.
Váš smiech poznajú všetci
a my aj tie vaše „kecy“!
Keď sa nám odopnú lyže,
poviete si, že !!!
Vy ste nás naučili lyžovať,
za to vám navždy budeme
ĎAKOVAŤ!
2. skupina 

3. skupina 

Vďaka, pán kaplán Marcel!
Na lyžiarskom výcviku,
zažívame paniku.
Cvičíme a lyžujeme,
raz sa asi zabijeme 
Dobre sa tu cítime,
lyžovať sa vidíme.
Poznáte nášho duchovného otca?
Štvrtej skupiny on je vodca.
Carving? Čo nám hrdlo ráči,
ako vodca sa nám páči.
Čas sa nám už rýchlo kráti,
lyžiarak sa už nevráti.
Úprimne Vás milujeme,
zo srdca Vám ďakujeme!
4. skupina 

» ŠPORTU ZDAR! »
A tu sú reakcie niektorých na LVK:
„Lyžiarsky bol najsamlepší. Bolo úžasne 
Na lyžiarak nikdy nezabudnem. Ďakujem
všetkým.
Najnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnaj
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúžasnejší lyžiarak na svete :)
Ďakujem!“
Marča, 7.A

Výborne bolo! Peťo, ďakujeme 
Barča, 7.C

Lyžiarsky
bol
veľký
zážitok. Nikdy naň nezabudnem.
Bola som vo štvrtej skupine
(najlepší lyžiari ) aj so Sárou.
Najviac sa mi páčilo v stredu.
Boli sme v Poprade 
Terezka S., 7.B

Príjemné počasie nás
zastihlo každý deň. Najlepšie
spomienky sú na izbu, kde sme
sa smiali, smiali, smiali 
Monika, 7.A

Lyžiarsky výcvik... :))) Niečo úžasné.... Sranda,
smiech :) Nezabudnuteľný týždeň, ktorý ubehol veľmi
rýchlo :)) Ešte raz by som si to zopakovala :))
Ďakujem všetkým učiteľom = INŠTRUKTOROM a
vďaka aj Peťovi. Ďakujem mojim spolubývajúcim a
všetkým dievčatám a chlapcom. Ešte raz všetkým
ďakujem :))) Boli sme jeden kolektív. Bez ohľadu na
to, aká sme trieda. Nikdy na tento lyžiarsky
nezabudnem .... :))).
Julka, 7.A

Každý deň sme sa lyžovali
a bolo SUPER! Veľa zábavy
a spomienky, na ktoré nikdy
nezabudneme 
Paťa, 7.A

Na lyžiarskom sa mi veľmi
páčilo. Všetko bolo výnimočné,
ale pre mňa najväčším zážitkom
bolo, keď sme s p. uč.
Krajkovičovou zišli sami celý
kopec. Bola som v 3. skupine
a ani som nechcela ísť do 4.
skupiny. Vytvorili sme SUPER
partiu.
Táňa, 7.B

Bolo
tam
fajn:
DISKOTÉKA.
Ďakujem
všetkým, najmä Peťovi .
Spoznala som tu veľa dobrých
kamošov a naučila som sa
lyžovať.
Ali, 7.A

Bola som v 1. skupine. Prvýkrát som stála na
lyžiach. Bolo veľmi dobre. V stredu sa mi páčilo, že
sme boli v Aqua City. Bol to pre mňa veľký zážitok.
Betka, 7.B

Na lyžiarskom bolo dobre. Veľa som sa
nalyžoval aj som sa zdokonalil v lyžovaní.. Vyskúšal
som si lyžovanie aj na veľkom kopci. Aj som padal,
ale nič hrozné sa mi nestalo.
Peťo, 7.A

Na svahu bola sranda
s našimi inštruktormi – Peťo
a Kiči. Všetci sme vytvorili
veľmi dobrý kolektív, bavili sme
sa a vôbec nezáležalo na triede.
Na lyžiarak nikdy nezabudnem!
Janka, 7.A
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Na LVK som sa netešila,
lebo som nevedela lyžovať. No
teraz ďakujem všetkým, ktorí ma
prehovorili, aby som išla. Bolo
tam SUPER! Mali sme rôzne
aktivity, ktoré nás veľmi bavili
a boli zábavné. Aj lyžovanie
bolo zábavné a zaujímavé,
keďže som stála prvýkrát na
lyžiach  Naučila som sa
lyžovať. Ďakujem všetkým tým,
ktorí tam boli, pani učiteľkám,
pánu učiteľovi, pánu kaplánovi
a SUPER
INŠTRUKTOROVI
PEŤOVI  Na tento lyžiarak
nikdy nezabudnem. Je to
spomienka na celý život 
Lucka, 7.A

Úžasný svah! Každé ráno
som sa naň tešil. Bol som v 2.
skupine a veľmi som túžil dostať
sa do 3. Aj sa mi to nakoniec
podarilo. Najväčšia sranda bola
v bazénoch
a na
tobogáne
s Kafim, Edom a Robom.
Dano, 7.B

Lyžiarsky je SUPER vec!
Zážitky sa nám nazbierali:
vešpery, svätá omša, lyžovanie,
diskotéka ..., všetko super! Pani
učiteľky prišli k nám na izbu
zasrandovať a zahrať si s nami
karty. Na vleku guľovačka
s inštruktormi 
Tímea, 7.A

Páčila sa mi diskotéka, v bazénoch aj lyžovanie.
Naučil som sa lyžovať 
Braňo, 7.B

Som rada, že som sa zdokonalila v lyžovaní.
Lucka, 7.B

Bol to úžasný bláznivý týždeň plný zábavy
a zážitkov. Tento týždeň zblížil žiakov s učiteľmi.
Príjemné počasie, žiarivé slnko nás opálilo 
V stredu oddych v Aqua City Poprad. Veľká vďaka
patrí našim učiteľom a inštruktorovi Peťovi .
Spoznali sme tam mnoho ľudí, ktorí nám tento pobyt
skrášlili.
Laura, 7.A

Na lyžiarskom bolo SUPER! Keďže ja som
nevedela lyžovať, naučila som sa . Na izbe som bola
s úžasnými babami. Program bol tiež skvelý. Raz sme
mali diskotéku, pozerali sme film, spoznávali sme sa
a venovali sme sa aj svojmu duchovnému životu.
Veľmi sa mi tam páčilo a užila som si to. Rada by som
si to zopakovala. Boli sme najlepšia skupina na svete
– „Paličky“. Diky, Peťo!
Františka, 7.B

Na lyžiarskom bolo zaujímavo a mne sa tam
páčilo. Aj keď naša izba dostávala za poriadok
najmenej bodov, aj tak tam bolo dobre. A bola
zábava.
Robo, 7.A

Lyžiarsky bol skvelý. Mala som tam aj
kamarátky z Čordákovej. Užila som si ho. A keď som
sa vrátila domov, tak mi bolo smutno. Bolo mi tam
úplne úžasne. Užila som si to aj na svahu. Bola
sranda hlavne preto, lebo som bola v SUPER skupine.
Simona, 7.B

Bola som v 3. skupine s p.
uč. Krajkovičovou. Najlepšie
bolo v stredu v Poprade. Aj
počasie bolo dobré, aj svah, aj
izby.
Katka P., 7.B

Naučil som sa lyžovať a na
LVK by som išiel ešte raz.
Kafi, 7.B
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Vybíjaná
My, šiestačky, sme reprezentovali našu školu vo
vybíjanej 6. a 7. marca na ZŠ Slobody. A nepočínali
sme si najhoršie.
V silnej konkurencii medzi ZŠ Slobody, ZŠ
Kežmarská 28, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Považská a ZŠ
Trebišovská bolo naozaj čo robiť. V prvý deň jeden
zápas skončil výhrou, druhý remízou a tretí prehrou.
Tak sme postúpili medzi tri najlepšie družstvá.
V stredu nás čakalo stretnutie s ďalšími víťazmi. Išlo
naozaj o veľa. Dva zápasy sme síce vyhrali, ale
celkový súčet bodov nás posunul na 5. miesto. Všetky
sme si užili dva dni naplnené športom, ale aj zábavou.
Ďakujeme pani učiteľke Brezovej za slová
povzbudenia a cenné rady!
Saša, 6.B

Hádzanárky, do toho!
Športová aréna susediaca s našou školou
privítala v utorok 27. marca mladé hádzanárky zo
štyroch košických škôl. Hoci naše hráčky zakúsili
víťazstvá aj prehry, nevzdávali to a úspešné 3. miesto
potešilo trénera i nás všetkých.
Po úvodnej rozcvičke nám rozhodca pripomenul
pravidlá hry. Prvý zápas sme hrali s družstvom zo ZŠ
na Janigovej ul. a skončil našou tesnou prehrou. V
druhom zápase sme sa postavili proti výborným
hráčkam zo susednej školy. Neverili sme, že vyhráme,
ale nevzdávali sme sa! Posledné športové súperenie
bolo so žiačkami zo ZŠ na Čordákovej ul., medzi
ktorými boli aj kamarátky z lyžiarskeho. Obstáli sme
dobre a bronzová priečka bola naša.
Potešil nás pekný pohár, diplom a chutný obed v
školskej jedálni. Tešíme sa na májový zápas ZOBER
LOPTU , NIE DROGY.
Alenka, Maja, Patrícia – 7.A

Jedným z krúžkov, ktorý
má na našej škole už tradíciu,
je orientačný krúžok. Starší
žiaci dosiahli v orientačnom
behu v uplynulých rokoch celý
rad úspechov pod vedením
Antona Ondera. V novom
školskom
roku
začali
teoretickú
prípravu
na
orientačný beh aj s mapovými
tréningami
v okolí
školy
mladší žiaci, ktorých vedie
pani učiteľka Mgr. Ingrid
Roháčová.

Janko Tóth súťažil
o Mikulášsku čižmu
i Vianočného kapra
Jeden z mladších žiakov
10-ročný Janko Tóth si bol
v decembri vyskúšať svoje
orientačné schopnosti aj na
dvoch pretekoch v kategórii
začiatočníkov. Najprv zápolil 4.
decembra na Hradovej v okolí
vyhliadkovej veže na pretekoch
s názvom Mikulášska čižma.
V svojej pretekovej premiére
skončil siedmy na 1,9 km trati
s 5 kontrolnými stanovišťami.
V svojich
druhých
pretekoch
18.
decembra
v parkovom areáli Technickej
univerzity
v Košiciach
s názvom Vianočný kapor sa
Janko zlepšil, keď na 1 km dlhej
trati s 9 kontrolami obsadil piate
miesto zo 14 štartujúcich.
-ao-
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Jakub Dečo najvyššie
z našich žiakov
v Slovenskom rebríčku
orientačných bežcov
Traja naši žiaci zápolili
v roku
2011
v deviatich
pretekoch súťaže oblastného
rebríčka Východ v orientačnom
behu
v rámci
východoslovenského regiónu.
Do uvedenej súťaže sa zapojili
bratia
Dečovci,
pričom
úspešnejší bol Daniel Dečo
celkove tretí v kategórii žiakov
do 12 rokov a Jakub Dečo
skončil piaty v kategórii žiakov
do
14
rokov.
Najlepšie
umiestnenie, druhú priečku
v kategórii dorastencov do 16
rokov, obsadil deviatak Dávid
Karabaš, ktorý 2. polrok 2011
už bol študentom GTA.
V slovenskom
rebríčku
jednotlivcov za rok 2011 si
z našich
žiakov
najlepšie

Polročné opakovanie so
spoločenskými hrami?
V stredu 18. januára sa
trieda 2.B zmenila na krásnu
veľkú
herňu
s
rôznymi
spoločenskými hrami. Deti si v
školských taškách priniesli hry,
ktoré doma najradšej hrajú. Ak
si myslíte, že tie do školy
nepatria, presvedčíme vás, že
áno!
Medzi obľúbené hry iste
patria
monopoly,
Janíčko
a Marienka, pexeso, zázračný
hrad, domino, dáma, mlyn,
minotaurus.... Ale hrať sa

počínal Jakub Dečo, ktorý v kategórii žiakov do 14
rokov skončil celkove štvrtý v konkurencii 16
registrovaných pretekárov. Bývalí deviataci, Daniel
Kertés a Dávid Karabaš, v súčasnosti už študenti
GTA, absolvovali málo pretekov a obsadili 15. resp.
17. miesto v kategórii dorastencov do 16 rokov.
-ao-

Dvaja naši žiaci zápolili o Valentínsku
snežienku
Prvé tohtoročné preteky v orientačnom behu 25.
februára 2012 s názvom Valentínska snežienka
absolvovali aj dvaja
žiaci ZŠ svätého Cyrila
a Metoda Košice. Uvedené preteky sa konali v okolí
našej školy podľa mapy Pavilón. V kategórii
začiatočníkov si výborne počínal Janko Tóth, keď na
1,5 km trati s 12 kontrolami skončil druhý zo šiestich
účastníkov. V kategórii mierne pokročilých na 2,3 km
trati so16 kontrolami skončil Daniel Dečo piaty z 10
štartujúcich. Dečo je prihlásený aj na medzinárodné
preteky CESOM 2012, ktoré sa uskutočnia 31.3.-1.4.
2012 pri Borskom Mikuláši na Záhorí, pričom
pozostávajú z troch etáp na strednej trati, šprintu a na
dlhej trati.
-ao-

nedalo len tak. Najprv si všetky deti v triede zahrali
živé Človeče, nehnevaj sa, pri ktorom museli
odpovedať na rôzne otázky. Týkali sa matematiky,
slovenského jazyka, prírodovedy i vlastivedy.

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
Družstvá detí – červené, modré, zelené, žlté –
súťažili, kto prvý bude mať v domčeku všetkých
hráčov. Úspešne zvládli všetky otázky a odmenou
bolo hranie hier v skupinkách. Všetci sa výborne
zabavili! Keďže správanie bolo super, ďalší
projektový deň ich čaká už čoskoro.
-ah-

Prváci na lyžiarskom kurze
Milí kamaráti, my, prváci, sme sa v dňoch 6.–
10. februára zúčastnili denného lyžiarskeho zájazdu
na Jahodnej. V pondelok sme do autobusu nastupovali
s miernymi obavami, no neodradilo nás ani
nepriaznivé počasie a v piatok sme už všetci jazdili na
vlekoch, každý podľa svojich lyžiarskych pokrokov.
Za celotýždňové snaženie a odvahu sme získali pekné
diplomy.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám účasť na
lyžiarskom kurze umožnili a všetkým našim
každodenným anjelom, ktorí nám pomáhali pri
obúvaní, nosení lyží,... snáď sme nezabudli na nikoho
z nich.

Karneval 2012
V stredu predpoludním 8.
februára ste na chodbách a v
triedach I. stupňa mohli vidieť
veselé rozprávkové a filmové
postavičky, deti v oblečení
rôznych profesií a všelijakých
iných výmyslov. A to všetko
preto, lebo opäť po roku sa
konal obľúbený fašiangový
karneval. Ponúkame niekoľko
postrehov šantiacich detí.

„Náš
karneval
bol
výborný. Boli tam kúzelníci,
bojovníci,
víly,
princezné,
strašidlá, sci-fi postavy. Čakal
nás aj stoličkový tanec. Vyhral
ho hokejista Samo. Prišli nás
navštíviť aj iné triedy.“
Boris, Samuel (3.C)

Zvlášť ďakujeme rodinám: Jačaninovej,
Jakubovej, Jandošekovej, Koťovej, Martiňukovej,
Šeligovej, Tóthovej, Vokorokosovej, Ďurianovej,
Filkovej, Jiříčkovej, Kozelovej, Markovej, Nagyovej,
Sedlákovej, Stollárovej, Zaicovej, Beľanovej,
Bujňákovej, Hruščákovej, Liptákovej, Martončíkovej,
Fečkovej, Hintošovej, Hudákovej, Kubálekovej,
Labaničovej, Lakatošovej, Maťašovskej.
-prváci-

„Ja som bol šašo. Robil som
deťom
smiešne
situácie.
Spolužiaci a pani učiteľka
povedali, že som najlepší šašo.
V stoličkovom tanci som
nevyhral, ale to nevadí.“
Danko (3.C)
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» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
„Začali sme predstavovaním
masiek. Potom sme tancovali
rôzne tance – chiwawa,
makarena, belgičák a iné. Mali
sme aj balónový a stoličkový
tanec. To bol náš posledný
karneval, lebo sme už štvrtáci.
Chceli by sme si ho zopakovať.“
Barborka, Lucka, Ľudka (4.A)
-af-

Ukáž, čo vieš
Od októbra minulého roka sa naši tretiaciTamarka Ondrejková, Lukáš Kubík, Daniel Dobrík,
Klárka Ivančová spolu so štvrtáčkou Noemi
Pramukovou zúčastnili troch súťažných kôl
prírodovednej súťaže UKÁŽ, ČO VIEŠ. Súťaž
prebiehala v CVČ Domino v Košiciach. Súťažiacich i
nás potešilo 5. miesto!

3.C na korčuliach
Táto zima priala nielen
lyžiarom, ale i korčuliarom.
Ľadovú plochu u saleziánov na
Troch hôrkach si vo februári
vyskúšali aj športovci z I.
stupňa spolu so svojimi p.
učiteľkami a p. zástupkyňou
Zentkovou. Mnohí sa naučili
prvým krokom na ľade, iní si aj
zasúťažili. Všetkým sa tam
páčilo a o rok sú tam opäť!
Počas 2 hodín telesnej
výchovy na ľad zavítala 2.B
trieda
spolu
s
p.
uč.
Hadbavníkovou a my, žiaci 3.C
triedy, spolu s našou p. uč.
Smoleňovou.
„Korčuľovanie
sme si užili naplno. Neodradilo
nás ani mrazivé a veterné
počasie. Škoda, že teplomer už
ukazuje teploty nad nulou.“
-pt-

Počas každého kola museli vo vedomostných
testoch ukázať, čo všetko sa naučili o živočíchoch,
rastlinách, ochrane životného prostredia, ekológii. To
však nebolo všetko. Svoju zručnosť a tvorivosť
predviedli aj pri vyrábaní zvieratiek z odpadového
materiálu či písaní básne. Ich snaha bola odmenená.
Vo finálovom kole, ktoré sa uskutočnilo 15.
februára, sa umiestnili na krásnom 5. mieste
spomedzi 26 družstiev v Košiciach. Gratulujeme!!!!
-vs-

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »

Usmej sa, srdiečko
Obľúbená školská knižnica, pobočka Knižnice
pre mládež mesta Košice, pripravila pre svojich
malých čitateľov a ich rodičov zábavno-súťažný
podvečer so začiatkom o 17.00 hod. pod názvom
Usmej sa, srdiečko. Vo štvrtok 16. februára pozvanie
pani
knihovníčky
Slávky
prijali
čitatelia z 3.C spolu s
pani
učiteľkou
triednou.
„Pani
knihovníčka Slávka
spolu
so
svojou
kolegyňou Renátkou
pre nás pripravili
zaujímavé príbehy,
súťaže, hádanky...“
„Prekvapením
boli nielen repované
piesne,
ale
i rodičovské čítanie
humornej
rozprávky.“
A. Maďarová, 5.A
„Skvelo sme sa
zabávali, a tak prežili jeden zo zimných večerov spolu
s knihou namiesto počítača alebo televízie. Už sa
tešíme na budúci rok.“
„Do riešenia zábavných úloh sme sa spolu
ponorili, vrúcnym slovom, hudbou a úsmevom všetky
srdcia potešili.“
-dl-

D. Fabišiková, 5.A

Beseda so spisovate ľom
Valentínom Šefčíkom
My, deti z 3.C, veľmi rady
čítame a navštevujeme knižnicu.
Potešilo nás pozvanie od pani
knihovníčky na besedu, ktorá
bola v ÁTRIUM KLUBE, so
spisovateľom detskej poézie Valentínom
Šefčíkom
20.
marca. Samozrejme, išli sme aj
s pani učiteľkou Smoleňovou,
našou triednou.
Jeho tvorbu sme poznali
len z knihy Basta Fidli, pretože
naša
spolužiačka
Klárka
Ivančová reprezentovala našu
triedu na školskom kole
Hviezdoslavov Kubín práve
s jeho básňou Keď padá
hviezda.
Boli sme milo prekvapení,
že je to tak mladý spisovateľ
a je tiež učiteľom na prvom
stupni ZŠ. Dozvedeli sme sa,
ako sa dostal k písaniu básní, čo
rád
robí vo voľnom čase.
Veľmi nás zaujali aj ďalšie
knihy, ktoré napísal, no my sme
ich nepoznali: Kniha na vydaj,
Kamienky pri ceste.
Na
konci
besedy
nasledovala
pravá
autogramiáda.
Prežili
sme
príjemné marcové dopoludnie
s knihou.
-žiaci z 3.C-
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» ŠKD V SKRATKE »

Akcie v školskom klube
detí
Dňa 30. januára sa na
Večeradle v kaplnke našej školy
stretli všetky deti z ŠKD, aby si
pripomenuli sviatok kňaza,
vychovávateľa
a zakladateľa
rádu saleziánov, dona Bosca.
Z prezentácie sa deti dozvedeli
zaujímavosti o jeho
živote.
Večeradlo viedla a prezentáciu
pripravila pani vychovávateľka
Danka Kolodziejová.

Pri príležitosti Svetového
dňa chorých si deti z ŠKD
pozreli 11. februára krásny
film venovaný životu ženy,
ktorá vďaka láske k Bohu bola
inšpirovaná konať dobro. Film
mal názov Matka Tereza. Tejto
príležitosti bolo venované aj
Večeradlo 13. februára v našej
kaplnke, na ktorom sa zúčastnili
všetky deti z ŠKD, aby
modlitbou prosili za chorých
a ďakovali za svoje zdravie.
Dňa 23. februára sme
mali v ŠKD vzácnu návštevu.
Pani doktorka Nagyová pracuje
ako detská
stomatologička
a o starostlivosti o detský chrup
porozprávala deťom pútavou
formou aj názornými ukážkami.
Deti si z tohto stretnutia odniesli
veľa
nových
poznatkov.
Ďakujeme.

Deň ľudových remesiel v ŠKD
Štvrtkové popoludnie 15. marca v ŠKD patrilo
ľudovým remeslám. Predchádzala tomu spoločná
príprava detí, rodičov, pani vychovávateliek. Pomohli
aj staré mamy, ktoré poslali ľudové výrobky a pestré
výšivky a obrusy.

Na ľudové izby sa premenili triedy nad
jedálňou. Všetko sa začalo otvorením dňa v kaplnke
školy a krátkym kultúrnym programom. Odtiaľ sa deti
presunuli do tried nad jedálňou, kde na nich čakali
šikovné tety - remeselníčky. Deti si mohli pozrieť, ale
i vyskúšať, tieto remeslá: zdobenie perníkov,
paličkovanie, frivolitkovanie, maľovanie kraslíc,
pradenie, ľudové kroje, háčkovanie, papierové
pletenie, štrikovanie a prácu s drôtom. V závere dňa
remesiel sa pozvaným remeselníčkam poďakovala
pani riaditeľka. Deťom sa toto podujatie veľmi páčilo
a bol to pre všetkých príjemný umelecký zážitok.
za pani vychovávateľky Ľudka Šolcová

» ŠKD V SKRATKE » / » SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY »

Čo sme sa dozvedeli o korytnačke
močiarnej od odborníčky
Vedeli ste, že aj na Slovensku žijú korytnačky
vo voľnej prírode? My, deti zo školského klubu, už o
tom vieme, pretože o ich existencii nám prišla
porozprávať
mamička
jedného
z nás,
pani
Šomšáková. Z jej rozprávania sme sa dozvedeli veľa
zaujímavých informácií, ba dokonca sme si mohli
pozrieť pomocou dataprojektoru veľa obrázkov.
Korytnačka močiarna je jediným pôvodným
druhom korytnačky žijúcim na území Slovenska a je
zaradená v kategórii kriticky ohrozených druhov.
Obýva teplé močaristé miesta v povodiach veľkých
riek, hlavne na Východoslovenskej nížine v okolí
obce Streda nad Bodrogom. K priamemu kontaktu s
človekom sa korytnačka dostáva hlavne na súši počas putovania dospelých samíc na kladisko,
putovania vyliahnutých mláďat z kladiska do vody
alebo počas putovania medzi vodnými plochami.
Dávame vám do pozornosti odkaz, ak by ste
našli nejaké korytnačky na súši. Čo teda robiť pri

nájdení korytnačky močiarnej
na súši? Každé pozorovanie
alebo
nález
korytnačky
močiarnej, prosím, ohláste na emailové adresy, kde vám radi
poskytneme ďalšie informácie.
Prispejete tak k lepšiemu
poznaniu a záchrane tohto
vzácneho živočíšneho druhu.
Ďakujeme!
Členovia
Občianskeho
združenia Fauna Carpatica.
(danko.stano@gmail.com,
milan.novo@gmail.com,
k.somsakova@gmail.com
Ďakujeme
pani
Šomšákovej
za
príjemne
strávené chvíle plné nových
poznatkov.
za pani vychovávateľky
Maruška Kallová

Z veľkonočnej kuchyne
Opäť sa vám hlásia šikovníci zo školskej kuchynky. Ponúkame vám chutné a sladké
typy na veľkonočné pečenie. Pripravte si odvahu, čas a všetky ingrediencie podľa receptov.
Nepečené trubičky
Doba prípravy asi 50 minút. Potrebujeme: 2 vrecká piškót Opavia, 3 vrecúška Arašídky
v cukru, 3 lyžice kakaa, 2 celé vajcia, 3 bielky, parížska šľahačka, čokoládová poleva
Postup: piškóty a cukríky pomelieme a potom zmiešame s kakaom, vajcami a bielkami. Cesto
riadne vypracujeme a vyvaľkáme na plát asi 2mm (aby sa cesto nelepilo, použijeme
práškový cukor). Plát rozkrájame na obdĺžničky, ktoré namotávame na formičky. Na
formičkách necháme sušiť 24 hodín. Hotové potrieme čokoládovou polevou a plníme
parížskou šľahačkou. Povrch môžeme prizdobiť arašídkami.

Perník s piškótami
Príprava trvá asi 25 minút, pečenie asi 25 minút. Potrebujeme: 1 vrecko piškót Opavia, 1
vrecko Perník v prášku, džem, čokoládová poleva
Postup: podľa návodu na obale vypracujeme cesto na perník. Piškóty zlepíme džemom vždy
k sebe, môžeme poliať sirupom. Na vymastený a múkou posypaný plech nalejeme tenkú
vrstvu cesta, naň naukladáme zlepené piškóty a polejeme zvyšným perníkovým cestom.
Upečieme v mierne vyhriatej rúre. Po vychladnutí polejeme múčnik čokoládovou
polevou.

PRAJEME PRÍJEMNÉ PEČENIE A CHUTNÉ MAŠKRTENIE!
p. uč. Pustaiová
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» ENGLISH CORN(ER) »

PREPARING FOR EASTER
LENT
Lent lasts for 40 days. It is the time when Christians prepare for Easter by thinking of
the things they have done wrong. It is a time which reminds them of the time in Jesus' life
when, after giving up his work as a carpenter, he began to teach people about God. Jesus
prepared for this by spending 40 days without food alone in the desert.

Lent used to be a time for fasting or going without food as Jesus had done. Nowadays
many people give up a favourite thing they enjoy like sweets and often give money to
charity.

The colour purple is linked to Lent. In some churches the altar is covered with a purple
cloth, the pulpit has a purple 'fall' and the vicar's garments are purple.

EASTER
Easter is celebrated all over the world by the lighting of candles to show the passing of
Jesus from the darkness of the tomb to the light of new life.
THE DAYS OF EASTER
Ash Wednesday
Palm Sunday
Good Friday

Easter Sunday
Easter Moday

WISHING YOU AND YOUR FAMILIES A BLESSED EASTER TIME

» DEUTCHER SPIEGEL »

DIE OSTERFEIERTAGE
Der Aschermittwoch
Der Aschermittwoch ist der siebte Mittwoch vor Ostern. Er eröffnet die 40tägige
Fastenzeit. Sie ist die Vorbereitungszeit auf das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten
an Ostern.
Am Aschermittwoch wird die Asche der Palmen vom Palmensonntag des Vorjahres
geweiht. Asche ist das Symbol für Vergänglichkeit, Buße und Reue, aber auch für die
Reinigung der Seele.

Der Palmsonntag
Der Palmensonntag, dessen Name durch die Weihe der Palmen an diesem Feiertag
entstand, verbindet die Trauer der bevorstehenden Leiden Jesu Christi und die Freude über
das Wissen der künftigen Auferstehung. In Erinnerung an den feierlichen Einzug Jesu in
Jerusalem leitet der Palmensonntag die Karwoche ein. Sie ist die letzte Vorbereitung der
Christen auf das Osterfest. Die Karwoche ist die Kernzeit der österlichen Passionszeit.

Der Gründonnerstag
Der Gründonnerstag erinnert an den Tag des Abendmahls vor dem Todestag Jesu. Hier
beginnt der eigentliche Leidensweg Christi. Man erinnert sich an die biblischen Ereignisse
Fußwaschung, Einsetzung des Altarsakramentes, Todesangst Jesu auf dem Ölberg und
Verrat des Judas. Man feiert den Gründonnerstag in einer friedlichen und nachdenklichen
Stimmung.
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» DEUTCHER SPIEGEL »
Der Karfreitag
Der Karfreitag ist der dem Gedächtnis des Kreuzestodes Jesu gewidmete Freitag der
Karwoche. Der römische Ritus feiert den Karfreitag heute durch einen Wortgottesdienst mit
Verlesung der Passionsgeschichte, einer Kreuzverehrung und eine Kommunionfeier. In der
evangelischen Kirche ist er höchster Feiertag. Er wird als Fasttag und im Zeichen der Trauer
in Stille und Besinnlichkeit begangen. Wahrscheinlich leitet sich das Wort Karfreitag vom
althochdeutschen Begriff "chara" ab, was Klagen oder Trauer bedeutet.

Der Karsamstag
Der Karsamstag erinnert an die Grabesruhe von Jesus. Er ist ein stiller Tag ohne
Gemeindegottesdienste. Die Auferstehungsfeier erreicht seinen Höhepunkt im
Osternachtsgottesdienst. Diese Messe begann früher traditionell erst um Mitternacht, wie
die Christmette. Weil heutzutage das in den Pfarrgemeinden kaum praktizierbar ist, hat sich
dieser Brauch nur noch in Klöstern gehalten.
Die Osternacht wird von der Lichtsymbolik bestimmt. Christus ist das wahre Licht,
das die Nacht des Todes erhellt. Draußen vor der Kirche versammeln sich die Gläubigen.
Die Osterkerze wird an einem geweihten Osterfeuer entzündet und in die abgedunkelte
Kirche getragen. Die Gemeinde entzündet die mitgebrachten Kerzen an ihr und erhellt so
das Gotteshaus.

Der Ostersonntag
Das zentrale Thema am Ostersonntag ist die Auferstehung Christi. Die Auferstehung
ist im Gegensatz zur Kreuzigung Jesu nicht durch Quellen nachweisbar. Allerdings wird sie
in allen vier Evangelien beinahe übereinstimmend geschildert. So ist sie Basis des
christlichen Glaubens. Die Kirche betrachtet dieses Ereignis als Teil unserer Geschichte.

» DEUTCHER SPIEGEL » / » ИГРАЕМ – УЧИМСЯ »

Der Ostermontag
Dieser Tag thematisiert die Stimmung unter den zurückgebliebenen Aposteln durch
die Emmausgeschichte, die nach biblischer Zeitangabe allerdings auf den Ostersonntag fällt.
Zur Erinnerung an den Gang der beiden Jünger Christi von Jerusalem nach Emmaus
unternahmen früher viele Familien am Ostermontag einen Spaziergang. Man nannte den
Brauch "Emmausgehen". Auch heutzutage steht dieser Tag im Zeichen der Familie. Man
nimmt gemeinsam das Essen zu sich und unternimmt Ausflüge in die nähere Umgebung.
p. uč. Kiššová

1.
2.
3.
4.
5.

1. voda
2. vedro
3. Veľká noc
4. baran
5. zajac

37

38

» ИГРАЕМ – УЧИМСЯ »
П
4.

2.
3.
4.

2.

3.

5.

5.

Почему Луна бледная?
Солнце спрашивает Луну:
-

Почему ты всегда бледная?

-

Конечно, я бледная, - отвечает Луна, - всю жизнь я
работаю только ночью.

Загадки – ребусы

Какие слова вы можете составить из букв

Скажите, каких букв русского алфавита здесь
нет.
Б

Г

Е

Ё Ж

З

Й

П

Р

Т

У Ф

Ч Ш Ъ

Ь

Э Ю

Л М О
Х

Ц

К

-ruštinári zo 6.A, 6.B, 7.A, 7.B-

» VLASTNÁ TVORBA » BÁSNIČKY »

Lúky, lesy, žiadna ropa,
to je naša Európa.
Menej plastov, menej dymu,
radšej tuhú a poriadnu zimu.
Technika je vždy a všade,
máme ju aj na záhrade.
Bez mobilu sa to nedá,
volám babku, volám deda.
V rodine sú štyri autá,
jak to teda bude zajtra?
V škole svoje nápady,
píšeme na I-PODY.
Jeme zdravé potraviny,
obsahujú vitamíny.
Hranolčeky - minulosťou,
banány si dám s radosťou.
My v Košiciach v prudkom vetre,
vozíme sa všetci v metre.
Cestovanie nie je problém,
teleport je v každom dome.
V Bruseli som za pár minút,
večeru chcem v Moskve stihnúť.
Všade vládne spokojnosť,
takto vidím budúcnosť.
Ján Fabian, 6. B

(Báseň, ktorá získala 3. miesto v súťaži Európa v škole.)
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» VLASTNÁ TVORBA » BÁSNIČKY »
Na hodine literatúry v 6.B a na gramatike v 7.A vznikli aj takéto minibásničky
o prebúdzaní sa krásneho ročného obdobia a umelecký opis o prechádzke ročnými
obdobiami.

Jar
Ako to obvykle býva,
jar sa znovu ozýva.
Les sa rýchlo obnovuje,
oči ľudí priťahuje.
Slnko silno žiari,
niečo sa mi marí.
Príroda ma vonku láka,
nikde nie je žiadna mláka.
Každý kvietok vypučí,
vždy nás niečo naučí.
Radko a Tomáš L., 6.B

Denisa Rozkošová,

Veľká noc
Veľká noc
má veľkú moc.
Ježiš Kristus
nie je mýtus.
Zomrel za nás ľudí,
veľmi nás on ľúbi.
O tri dni slávne z hrobu vstal,
apoštolom zaklopal.
Vďaka tomu sme sa zišli,
sláviť slávnosť všetci prišli.
Hej, hou, korbáč v jednej ruke,
v druhej zasa voňavka
a suchá neostane ani jedna púpavka.
Radko a Tomáš L., 6.B

Tatiana Strapcová, 5.A

Prechádzka ročnými obdobiami
Štyri ročné obdobia sú ako štyria súrodenci ... prečo?
Najstaršia je zima – chladná a studená. Zima vie očariť, ale aj kruto potrestať. Je
krásna, keď prikryje zem mäkkou bielou perinou. Všetko sa ligoce... na zem popadali
hviezdy. Ľadové konáriky cinkajú ako ušité z najjemnejšej čipky. Ale ak sa zima nahnevá,
dokáže ľadovým dychom zmraziť, čo je živé. Aj zima sa však unaví a pomaly ju vystrieda...
Mladá jar dýcha teplom. Vo vzduchu cítiť farebné vône. Všetko ožíva a raduje sa zo
slnka. Kam raz vstúpi, všade tam pučí tráva a kvitnú kvety. A jar už beží v ústrety...
Veselé leto má veru vrece plné tepla a svetla. Sype ho na svet. Leto sa smeje a vyhráva
veselé pesničky. Počuje ich aj jeseň, ale...
Aj jeseň vyhráva najprv veselo, no postupne stále pomalšie a tichšie. Zlaté listy
prikryjú zem, aby si odpočinula. Keď sa jeseň unaví, vládu opäť prevezme...
Štyri ročné obdobia sú ako štyria súrodenci.
Peter Kupka, 7.A

» VLASTNÁ TVORBA » MODLITBY »
My, žiaci z 8.B triedy, sme na hodine literatúry preberali modlitbu. Sami sme sa
pokúsili o vlastnú tvorbu modlitby a tu sú niektoré ukážky z nich...

Bože, daj mi silu, aby som
stále vládal vnímať ostatných
okolo seba.
Aby som cítil, čo cítia, aby som
vedel, čo potrebujú.
Bože, pomôž mi pomáhať, daj
mi milosť dávať a chráň ma od
zlého pokušenia. Amen.

Pane Bože, ďakujem Ti za všetky deti
sveta, že ich ochraňuješ stále, keď sú v núdzi
a prosím o vieru v rodinách, zdravie, šťastie
a Božie požehnanie. Amen.

Pane môj, Majster môj, prosím Ťa o to, aby som stále viac poznávala
Ttvoju lásku a milosrdenstvo. Aby som Ťa milovala a pochopila, že skrze Teba
sú všetky moje radosti, úspechy, môj život.
Aby som si stále viac uvedomovala, kto si, čo robíš a aký si úžasný. Že Ty
tu budeš navždy, nikdy ma neopustíš. Nauč ma pozerať na ľudí okolo seba, aby
som Ťa videla vo svojich blízkych. Pomáhaj mi, aby som sa chránila
najväčšieho zla – hriechu. Aby som pochopila, že v Tebe je moje šťastie a aby
som tak aj žila.
Aby som si uvedomila, že každého bez rozdielu miluješ. Aby som v Tebe
videla svoj najväčší vzor. Pane, prosím, chráň mi mojich rodičov. Oni sú mojím
najväčším pozemským pokladom. Udeľ im svoje požehnanie za všetku tú obetu,
ktorú z lásky konajú pre svoje deti. Prosím Ťa za všetkých svojich blížnych.
Veľmi Ťa prosím za neveriacich ľudí, aby našli svoje šťastie, ktorým si TY.
Amen.

Bože, vďaka za môj život, vďaka
že som tu, že mám dobrú rodinu a aj
gitaru.
Vďaka Ti za všetky dary, ktoré
som ja prežil, budem sa snažiť, aby
som aj ďalej podľa Teba žil.
Vďaka Ti za kamarátov, nie je
ich veru málo, a teraz Ťa prosím, nech
sú so mnou nastálo.
Za všetko Ti poďakovať teraz
chcem, spievať budem Tebe stále
peknú pieseň.
Že si Ty môj Boh, čo tento svet
stvoril, čo za mňa si zomrel, aby som
ja žil. Amen.

Ty vieš, čo mi ešte chýba
a vieš, čo všetko viem,
lebo si mi to všetko dal, za čo
Ti patrí veľká vďaka.
Odpusť mi moje pády, lebo
vieš, že robím chyby.
Preto ma nenechaj
napospas svetu,
ale daj mi ľudí, ktorí ma
povedú.
Amen.
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» VLASTNÁ TVORBA » MODLITBY »
Pane, pozri sa na chvíľu na mňa,
možno som malý, ale stále som to ja.
Odpusť dnešné hriechy,
že nie jednému som robil prieky.
Prosím ťa, aby sa to už viac nestalo,
veď žiadam od Teba iba málo.
Prosím ťa, aby som bol v láske silný,
aby som sa necítil vinný
a nech môžem konať skutky dobré,
vymazať ich svojimi hriechmi dobre.
Amen.
PeHa.

Pane, daj, aby som bola ako
strom. Nech ma vietor zlého
ducha nezlomí.
Moje korenie nech sú
upevnené vo viere. Nech sa
z kvetov mojej lásky ostatní tešia
a nech im plody mojej práce sú
na úžitok. Daj, aby som k Tebe
rástla ako strom ku slnku. Keď
prídu silné vetry i dažde, ja viem,
že Ty mi ich zosielaš.
Viem, že ja mnoho zlého
narobím, no Ty mi to odpúšťaš.
Pane, daj, nech rastiem
v Tvojom raji. Amen.

Ódy k svätým...
Ak si myslíte, že oslavné ódy a prosby patria už do minulosti, mýlite sa. Presvedčia
vás prosebné ódy z 8.A triedy, ktoré písali a adresovali svätcom, patrónom rôznych profesií.
Netradičné hodiny literatúry mali pokračovanie v školskej kaplnke, kde ich spoločne
predniesli a oslávili veľkých ľudí v cirkvi.

Ó, Svätý Vít, ty patrón
tanečníkov, prosím ťa o dar
tanca, aby som tancom tešila
ostatných a oslavovala Boha.
Kika, 8.A

Ó, svätý Alojz, prosím ťa,
posilni všetkých študentov pri
ich ťažkých skúškach. Daj im
chuť do učenia, aby sa vedeli
naučiť
nenaučiteľné
a zapamätať nezapamätateľné.
Adelka, 8.A

Ó, svätá Rita,
v každom z nás si skrytá.
Keď ťažkú situáciu prežívame,
kúsok teba nachádzame.
Pomôž v takých chvíľach,
keď dochádza nám sila.
Pros za nás u Pána Boha,
nech znova vyjde modrá
obloha.
Kamila, 8.A

Ó, svätá Cecília, ty
patrónka hudobníkov, prosím
ťa o dar hlasu, aby som svojím
spevom
prinášala
radosť
a oslavovala Boha.
Grétka, 8.A

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO » KRÍŽOVKY »
Spúšťaš sa na nich zo svahu
Zdrobnenina od lyžice
Svieti v lampe
.... a niť
Jazdí na 4 kolesách
Žije vo vode
Mliečny výrobok
Zviera žijúce na farme (statku)
Mäkké I a ...
Táňa Stankovičová, 7.B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.

Na Veľkonočný pondelok je ...

7.

Druh čokolády

2.

Počas Veľkej noci ju dievčatá
nemajú rady

8.

Odborná literatúra

9.

Otec tvojho otca

3.

Veľká nádoba na vodu

10. Mužské meno (19.3.)

4.

Štát, v ktorom je Chrám sv. Petra

11. Symbol čistoty

5.

Mrazená pochúťka

12. Znáša ho sliepka

6.

Šibeme ním dievčatá

-ss-
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» ODDYCHOVÉ VŠELIČO » KRÍŽOVKY »
Na Kvetnú nedeľu sa požehnávajú __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Náš Pán je ...
Lieta na koberci
Muzika inak
Denná tlač
Stromy majú na konároch
Školská taška
Stroj na poli
Hádžeme doň odpadky
Dopravný prostriedok
Alexandra Janitorová, 5.A

Poslednú večeru si pripomíname na __ __ __ __ __ __
1.

__ __ __ __ __ __ __.
1. Bojnický ...
2. Tento časopis sa volá

2.
3.

3. Keď sa dvaja ľúbia
4. Druhé najväčšie mesto
SR

4.
5.

5. Používa sa vo vojnách

6.

6. Keď sa mračíš, si ...
7. Počas fašiangov sme
predávali chutné ...

7.

8. Jazdíme ním

8.

9. 70 po anglicky

9.
10.
11.
12.
13.

10. Čierny vtáčik
žltým zobákom

so

11. Cestujeme ním do
školy každý deň
12. Okno po anglicky
13. Obľúbená
dobrota

mrazená
-dk-

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO » KRÍŽOVKY »
Po pôste nasleduje __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.

Raňajky, obed, ...

10. Všímajte si jeden ..., a tak sa

2.

Slon po anglicky

pobádajte...

3.

16.9. má meniny

11. Pozeráme sa nimi

4.

Snehulienka a 7 ...

12. Nájdeš v nej rým

5.

Dravý vták

13. Bytosť z rozprávky chrliaca oheň

6.

Nadychujeme sa ním

14. Jablko, hruška, slivka patria medzi ...

7.

..., mama, brat, sestra

15. Stavia si hrad vo vode

8.

Z rozbitého pohára ostanú ...

16. Nástroj na šitie

9.

Dolná končatina

17. Jazdí v meste po koľajniciach
-dr-, td-
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» ODDYCHOVÉ VŠELIČO » KRÍŽOVKY »
Na __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ukrižovali Ježiša Krista.
Teplý vrchný odev
Zbraň rytierov
Opačný smer k vpravo
Rezance s ...
Západ a ...

Hlodavec žijúci v kanáloch
Nelegálny lovec
Použiješ ju, aby si sa nestratil
Múr inak
... úloha
Tvorí opornú sústavu
-md-

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ je deň, kedy si obnovujeme krstné sľuby.
Čím Ježiša bili?
Má meniny 5.11.
Ako sa volá náš časopis?
Keď sa dvaja ľúbia
Má meniny 24.12.

Slnko po anglicky
Mesto, v ktorom žijeme
Bije (udiera) sa na to
Otvoriť po anglicky
Naše hlavné mesto
Jazdíme ním
-vk-

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO » KRÍŽOVKY »
Najväčším sviatkom kresťanov je __ __ __ __ __ __ __ __.
Umývame si tam ruky
Navštevuje strednú školu
24.9. má meniny
Pozeráš sa ním
Najkrajší cit
Keď spíme, zdajú sa nám ...
Tekutina potrebná k životu
Znesie ho sliepka
-af-

Na veľkonočný pondelok je __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Vrch, na ktorom zomrel Pán Ježiš
Hudobný nástroj, na ktorý sa udiera
Plávajú na oblohe
Namiesto gombíkov
Je hlavou cirkvi
Máme ich na hlave
Čokoládový ťa poteší na Veľkú noc
Priletia na jar, odletia na zimu
Najväčší sviatok kresťanov
Meniny má spolu s Petrom
-eb-
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OSEMSMEROVKA
ZAJAC, KVET, BAŽANT, OPICA,
OVCA, PASTIER, VAJCE, KRIEDA, PES,
MAČKA, NEDEĽA, BUFET, VODA,
KORBÁČ, ZOO, LOPTA, ŠKOLA, PLOT,
LYŽE, SOVA, BOL, KRAVA, NÔŽ, ESO,
ELENA, MILA, KÔŠ, CITRÓN, OLIVA,
OCOT
-mm-
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Požehnané
a milostiplné
veľkonočné sviatky
všetkým svojim čitateľom
želá
redakčná rada

