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» EDITORIÁL

Deň pred Vianocami som sa ponáhľala do
supermarketu dokúpiť darčeky, ktoré som nestihla. Keď som
uvidela ten dav, prešla ma chuť a začala som si frflať pre
seba: „Môžem tu čakať večnosť, nič nestíham a ešte čo všetko
musím vybaviť... Vianoce začínajú byť čím ďalej, tým
stresovejšie, keby sa tak dalo celý ten zhon prespať!“
Nakoniec som sa predsa len prebojovala do oddelenia s
hračkami a začala som nadávať na ceny, premýšľajúc, či sa
vôbec moje deti budú s týmito hračkami hrať. Ako som tak
blúdila popri regáloch, zbadala som asi 5 ročného
chlapčeka, ktorý si k sebe túlil jednu bábiku. Mal veľmi
smutný pohľad, ako hladkal bábiku po vláskoch. Potom sa
otočil k jednej staršej dáme spýtajúc sa: „Babi, si si istá, že
nemám dosť peňazí, aby som kúpil túto bábiku?“ Staršia
dáma mu odpovedala: „Vieš aj ty sám, že nemáš dosť
peniažkov, zlatúšik.“ Potom poprosila vnúčika, aby na ňu
chvíľku počkal, kým sa ešte na niečo pozrie. Rýchlo odišla.
Chlapček mal stále v náručí bábiku. Nakoniec som sa vybrala
k nemu a spýtala som sa ho: „Komu by si chcel kúpiť tú
bábiku?“ „Túto bábiku chcela moja sestrička na Vianoce zo
všetkého najviac. Bola si istá, že jej ju Mikuláš prinesie pod
stromček“. „Keď ju chcela, tak jej to Mikuláš určite
prinesie.“ „Nie, nie, tam, kde je teraz, Mikuláš už nemôže
priniesť darčeky. Aby bábiku dostala, tak ju musím dať
mamičke, aby jej ju odovzdala, keď tam pôjde.“ Očká mu pri
tom ešte viac zosmutneli. „Moja sestrička išla k Ježiškovi,
aby bola s ním. A tatino mi povedal, že aj maminka o chvíľku
pôjde za Ježiškom, tak som si myslel, že by jej tú bábiku
mohla zobrať.“ Potom mi ešte ukázal jednu milú fotku, na
ktorej sa usmieval. „Túto fotku by som jej tiež chcel poslať,
aby na mňa nikdy nezabudla. Mám veľmi rád svoju maminku
a želám si, aby neodišla, ale tatino hovoril, že musí odísť, aby
mojej sestričke nebolo smutno.“ Potom sa opäť pozrel
smutnými očkami na bábiku. Z peňaženky som nepozorovane
vybrala peniaze a povedala chlapčekovi: „Poď, prepočítame
tvoje peniaze, čo keď predsa len budú stačiť na tú
bábiku?“ „OK, dúfam, že ich predsa len bude dosť.“ Rýchlo
som pridala k peniažkom, ktoré mi podával, tie svoje,

aby si to nevšimol a začali sme
počítať. Bolo dosť peňazí na bábiku a
ešte mu aj zostalo. Chlapček zvolal:
„Ďakujem Ti, Bože, že si mi dal dosť
peňazí.“ Potom sa na mňa pozrel a
povedal: „Vieš, včera som poprosil
Boha, aby mi dal dostatok peňazí na
bábiku, aby ju mohla maminka zobrať
sestričke a On ma vypočul!!! Ešte som
chcel kúpiť maminke jednu bielu
ružičku, ale to som sa už neodvážil
žiadať od Boha. Ale on mi predsa
dal viac, aby som mohol kúpiť aj
bábiku, aj ružičku. Vieš, maminka má
veľmi rada biele ruže.“ O pár minút sa
chlapčekova babička vrátila a odišli.
Po stretnutí s chlapčekom som
pokračovala v nákupoch, ale už v
zmenenej nálade.

Milí čitatelia!
Každý z nás má dosť starostí, plno povinností, kopu rôznych trápení... Keď toto vieme, potom je
jasné, že nielen JA, ale aj TEN DRUHÝ potrebuje pomoc a lásku. Je isté, že len Boh má lásky nazvyš –
On je Láska. Avšak dajme si otázku: „Nemám byť práve ja jeho predĺženou rukou?“
Všetkým prajem Vianoce plné skutkov lásky.
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Cena jedného výtlačku: 0,70 € • Náklad: 200 ks • Periodicita: tri čísla za školský rok • Uzávierka: 8.12.2011
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TÉMA ČÍSA » ADVENT A VIANOCE »
...na adventnom venci zapaľuješ prvú sviečku, to aby si vedel, že Boh je len jeden... (Karolína, 5.C)

Takto sme prežili
adventné obdobie

1. Adventné čítanie Svätého
písma
Prostredníctvom adventného
čítania objavili naše rodiny,
spoločenstvá, jednotlivci úžasné
tajomstvo Božieho slova, ktoré
uzdravuje telo a dušu človeka.
Do
kalendára
každodenného
adventného čítania si mladší žiaci
kreslili výstižný obrázok a starší
žiaci kľúčové vety.

2. Darček pre radosť
Cieľom
aktivity
bolo
pomôcť rodinám v hmotnej núdzi,
ktoré sú tu pre teba a tvoju
triedu, aby si mohol konať skutky
telesného milosrdenstva – nahých
zaodievať... V spolupráci s OZ
Maják nádeje sme sa skontaktovali
s rodinami, ktoré našu pomoc
potrebovali. Škatule v triedach sa
rýchlo
zapĺňali
potrebnými
vecami. Už ich stačilo iba pekne
zabaliť a dopraviť do rodín.
Veríme, že naša pomoc Adventom
nekončí a čoskoro v nej budeme
pokračovať. Táto aktivita si získala
veľa dobrých a láskavých sŕdc.

Vianoce – sviatky radosti a pokoja, ale
aj história, ktorá spája miliardy ľudí
v jednom okamihu

Vianoce sú jedným z najväčších kresťanských
sviatkov, ktorý zjednocuje veriacich aj neveriacich po
celom svete v pokoji, láske a vzájomnom obdarúvaní sa.
Predchádza im adventné obdobie prípravy. Ako je to
však z ich históriou, kde sa slávia inak, pod akým
názvom a čo vlastne symbolizujú niektoré typicky
vianočné záležitosti, si v skratke môžete prečítať
v nasledujúcich pár riadkoch

História: Odkedy a prečo práve 24. december
V rímskej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok
Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa
gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie
sa Vianoce začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer. V
mnohých krajinách sú oba tieto dni dňami pracovného pokoja.
Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný. Niektoré
pravoslávne cirkvi slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára
7. januára. Tieto dátumy sú tradičné a ani jeden z nich
nepredstavuje skutočný historický dátum narodenia Ježiša
Krista. 25. december je ako cirkevný sviatok po prvýkrát
doložený vo Filokalovom kalendári z roku 354, ktorý čerpal z
rímskych prameňov („Depositio Martyrum“) z roku 336.
Pôvod tohto dátumu je sporný. Často sa poukazuje na možnú
súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv. Dies
Natalis Solis Invicti – Sviatok
zrodenia nepremožiteľného slnka –
ktorý sa tiež slávil 25. decembra a
prekrýval sa s tradičným dátumom
zimného slnovratu. Aj niektorí raní
kresťanskí autori spájali narodenie
Krista so sviatkom znovuzrodenia
slnka. Vianočné obdobie je jedným
z období liturgického roka. Trvá od
prvých vešpier Sviatku Narodenia
Pána až do nedele po Sviatku
Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).

» TÉMA ČÍSLA » ADVENT A VIANOCE
...keď týždeň uplynie, rozhorí sa druhá, to aby si vedel, že tu nie si sám... (Karolína, 5.C)

Vianočné symboly a ich pôvod

3. Modlitba za mladých sveta

Vianočný stromček
Vianoce
bez
vianočného stromčeka by
vari
ani
neboli
Vianocami.
Legenda
hovorí, že na nápad
ozdobiť
vianočný
stromček prišiel v roku
573 írsky mních, ktorý
chcel prilákať ľudí na
svoje kázne. Keďže si
všimol, že ľudia majú v
úcte jedľu, ozdobil ju
horiacimi fakľami v tvare
kríža.
Prvýkrát
sa
ozdobené
vianočné
stromčeky objavili asi
len pred 400 rokmi
v Nemecku.
Chudobní
ľudia
ich
nahradili
vetvičkami. Ak sa dnes
pozeráš na vianočný
stromček u vás doma,
nájdeš v ňom množstvo pestrofarebných žiaroviek, sladkostí,
salóniek, krásnych sklenených ozdôb s hviezdičkami, guľami,
mašľami či reťazami. Dôležité je, že sa pri vianočnom stromčeku
zíde celá rodina a spolu pri ňom slávia Vianoce.

Adventný veniec
Kruhovým tvarom pripomína ľudskú súdržnosť a
vzájomnú lásku. Adventný veniec je teda symbolom adventného
obdobia, ktoré začína štyri týždne pred Vianocami. Tradícia
adventných vencov začala v Nemecku r. 1838. Vtedy priniesol
Johann Wichern koleso od voza opusteným sirotám v domove.
Pôvodne malo slúžiť ako svietnik pri spoločnom stole. Drevené
koleso však deti ozdobili vetvičkami jedličky aj farebnými
stuhami a Johann na ňom zapálil prvú sviečku. V tom čase sa na
ňom denne zapaľovala nová sviečka, dnes sa na adventnom venci
zapaľujú štyri sviečky.

Hlavným zámerom bolo,
aby trieda vyprosovala Božie
požehnanie
mladým
ľuďom
jednotlivých
národov
sveta.
Každý pondelok v Advente si
žiaci vyzdvihli názov krajiny, za
ktorú sa následne modlili. Na
konci týždňa jeden zástupca triedy
vlepil v školskej kaplnke do
plagátu obrázok mladých ľudí
žijúcich v danej krajine, ktorá im
bola zverená. V mnohých triedach
žiaci
využili
aj
vedomosti
z geografie a dozvedeli sa o svojej
krajine veľa zaujímavostí.

4. Život je úžasný dar od Boha
Vieme zaujať postoj voči
tým, ktorým nie je dovolené
narodiť sa? Aj táto otázka nás
vyprovokovala k ďalšej adventnej
aktivite. V roku 2012 postavíme
v školskom átriu pamätník pre
nenarodené deti. Potrebujeme však
k tomu pomoc každého. Deviataci
sa preto rozhodli, že počas celého
Adventu budú doma piecť
a v škole za dobrovoľný príspevok
(minimálne
0,50€)
ponúkať
spolužiakom vlastnoručne upečené
„mafiny“. Tak spoločne nielen
podporíme šľachetnú myšlienku,
ale aj pomôžeme budovať toto
dielo.
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TÉMA ČÍSLA » ADVENT A VIANOCE »
...tretí plamienok chce zašepkať, že nás bude o jedného viac... (Karolína, 5.C)

5. Svätá omša v školskej
kaplnke
Každou sv. omšou sme
vytvárali spoločenstvo, centrom
ktorého je Kristus a spolu s
duchovným otcom Marcelom
bližšie spoznávali Cirkev sveta,
v ktorej žije množstvo mladých
ľudí.
Spoločenstvo – jedno srdce
a jedna duša.
ĎAKUJEME! Nech nás žehná náš
Dobrý Otec!
Predmetová komisia
Človek a hodnoty

Oplátky
Oplátky symbolizujú, že kresťania pristupujú k svätému
prijímaniu. Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, telo Ježiška
predstavuje práve oplátka, ktorá sa je na Štedrý deň s medom a
cesnakom. Cesnak bol považovaný za všeliek proti chorobám,
hoci ti nemusí veľmi chutiť pre svoju prirodzenú arómu. Dnes sa
už oplátky pečú len v niektorých rodinách, kde krásne
rozvoniavajú, ale dostať ich kúpiť bežne v obchode. V 19. storočí
však mali výsadu piecť vianočné oplátky len učitelia či organisti.
Dva či tri dni pred Vianocami ich školopovinné deti roznášali do
rodín. Oplátky sa formovali horúcimi kliešťami a začali sa piecť
hneď po Lucii. Odovzdávanie oplátok sprevádzali vinšom.

Zvonenie na zvončekoch a jabĺčka
Zvonenie
na
zvončekoch symbolizuje
narodenie Ježiša Krista,
keď mal zvuk zvoncov
upozorniť diabla pred
narodením
Spasiteľa.
Jablká, ktorými si niektoré
rodiny aj dnes zdobia
stromček,
údajne
pripomínajú strom života
v raji.

Ozdoby

Adventná báseň
Čakám na Teba
Začala zima,
Advent sa chýli ku koncu.
Posledná sviečka dohorela a ja
tu čakám
na tú správnu chvíľu.
Ježiško, ja čakám
na Teba, kedy už prídeš?
Už sa mi aj očká zatvárajú, veď
zaspím hneď!
Ráno sa zobudím, pozerám pod
stromček, veď ty prichádzaš
stále
aj dnes.

Čokoládové figúrky na trh priniesla česká „čokoládová
hviezda“ Orion už pred viac ako sto rokmi. Stromčeky si ľudia
zdobili aj sušeným a čerstvým ovocím, perníkmi a papierovými
ozdobami. V roku 1889 si Francúz Pierre Dupont dal patentovať
výrobu najobľúbenejšej ozdoby vianočného stromčeka, fúkanú
guľu z jemného skla. Najskôr vyrábal jednofarebné sklenené gule,
neskôr s rastúcim dopytom priniesol na trh aj farebné výrobky
prizdobované
ornamentmi,
kresbami
vtákov,
kvetmi,
hviezdičkami, symbolmi kresťanstva a inými motívmi.

Darčeky
Tento zvyk je v
protestantskom prostredí
doložený od 16. storočia.
V katolíckych rodinách
sa darčeky, naopak,
rozdávali na sviatok sv.
Mikuláša.
Darčekmi
počas Vianoc sa snažil
Martin Luther vykoreniť
práve tento rozšírenejší
zvyk
dávania
mikulášskych darčekov.

» TÉMA ČÍSLA » ADVENT A VIANOCE
...keď štvrtá sviečka zahorí, brána betlehemskej lásky sa otvorí... (Miška, 5.C)

Jasličky

Príslovia a porekadlá

Zvyk stavať betlehemy zaviedol František z Assisi v roku
1224. Ľudová dramatizácia vianočného príbehu sa prvý raz
odohrala v 11. storočí na podnet sv. Františka z Assisi, ktorý v
roku 1223 postavil v Greccio PRVÝ BETLEHEM. Až koncom
18. stor. sa betlehemy dostali do širšej verejnosti už či v živej,
drevenej a papierovej podobe.



Od Lucie do Vianoc každá
noc má svoju moc.



Biele Vianoce, zelená Veľká
noc.



Ak je na Štedrý deň vietor,
bude malá úroda.



Keď je na Štedrý deň na
nebi veľa hviezd, bude veľa
zemiakov.



Ak padá na Štedrý deň sneh,
urodí sa veľa vína.



Keď na Vianoce pokryté sú
polia snehom, môžeš na
Veľkú noc sedieť pod
košatým stromom.



Koľko sa ukáže prvý sneh
pred Vianocami, toľko bude
trvať po Vianociach.



Do Vianoc - hoj, od Vianoc
- joj!



Keď je hus na Vianoce na
blate, na Jozefa bude na
ľade.

V tomto zvyku má zasa prsty sv. František, ktorý o polnoci
slúžil sv. omšu pri živom betleheme.



Keď je na Štedrý večer
hmla, bude plané počasie.

-zdroj: internet-af-



Na tradičné vianočné jedlá sa tešíme celý rok. Ktoré je
vaše najobľúbenejšie?
Žiaci 8.A pre vás vytvorili rebríček, tých svojich naj

Keď na Narodenie Krista
pršať začne, za štyri týždne
počasie bude mračné.



Lahodný a teplý čas na
Vianoce je znamením, že
zima bude dlho trvať.



Keď duje vietor na Štefana,
bude víno budúceho roku
plané.

Polnočná sv. omša








kapustnica
zemiakový šalát
bobaľky
kapor
oplátky
salónky

Nezabudnite si poriadne užiť vianočné prázdniny, tento
rok začínajú 23.12.2011 a do školy sa opäť vrátime
9.1.2012. To je dostatok času na zimné športy,
pomáhanie rodičom či čítanie zaujímavých kníh.
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MISIE »
Veľa zdravia, šťastia, pokoja Vám prajem do nového roku 2012. (Blažej, 8.A)

Misionári po celom svete sa venujú dennodenne svojmu povolaniu a rozdávajú nielen
hmotné dobro, ale aj dobré rady, pomoc svojich rúk či úsmev a milé slovo. My síce zatiaľ
nie sme misionári na plný úväzok, ale aj tak radi pomáhame a snažíme sa podporiť ľudí,
ktorí potrebujú pomoc viac ako my. Ani tento školský rok nezaháľame v robení dobra
rôznym spôsobom, ktorý sa nám ponúka.

Boj proti hladu...

Maják nádeje

Už
piatykrát
sme
sa
prostredníct
vom
školských
dobrovoľník
ov zapojili do celoslovenskej zbierky
Vincentskej rodiny – Boj proti hladu.
Dobrovoľným
príspevkom
za
medovníkové srdiečka sme pomohli
dvom
najchudobnejším
krajinám
Latinskej Ameriky – Haiti a Hondurasu.
Ďakujeme všetkým za štedrosť a podporu
veľkého diela pomoci a ľudskosti.
Medovníkové srdiečka už niekoľko
týždňov
s
láskou
piekli
pani
vychovávateľky, obetavo ich balili a
zdobili dievčatá z II. stupňa, ktoré ich aj
počas prestávok ponúkali svojim
spolužiakom a dobrodincom. Hlavná
kampaň prebiehala v termíne od 5.
septembra do 9. októbra.
„Zapáľme
v srdciach ľudí
dobročinnú lásku, aby sme v chudobných
spoznali Tvoju tvár, Pane Ježišu...“

Suché potraviny v utorok – 25. októbra
prostredníctvom zástupcov OZ Maják putovali do rodín a k
ľuďom, ktorí to v tejto dobe najviac potrebujú. Vyzbierali
sme ich spoločne v uplynulých dvoch mesiacoch počas
školských sv. omší ako triedne obetné dary. Aj naďalej sa
spoločne povzbudzujme k tejto ľudskej pomoci.

-kh-

„Misie začínajú v tvojom srdci...“ Tento odkaz pápeža
Jána Pavla II. nás oslovil v súvislosti s misijnou zbierkou
organizovanou p. vychovávateľkami. Blížiacim sa sviatkom
misijnej nedele, teda tridsiatej nedele cez rok, sme sa
rozhodli, že urobíme zbierku pre chudobné deti doma aj v
zahraničí. Zbierali sme hračky, učebné pomôcky, hygienické
potreby a iné ešte
potrebné veci. Našou
prvoradou úlohou, ale aj
záväzkom je, že sa každý
deň budeme modliť za
misionárov, ktorí pracujú
po celom svete, a tak šíria
Božie slovo a pomáhajú
slabým,
chorým
a
opusteným.
Aj
my
chceme svojou troškou
prispieť
ako
malí
misionári.

-as-

Malí misionári

-pani vychovávateľky-

» SVÄTÉ PÍSMO A JA
Vinšujem Vám krásne sviatky, veľa šťastia, Božieho požehnania a úspechov do nového roka. (Vlado, 8.A)

Naši verní čitatelia,
dnes sa vám prihovárame prostredníctvom žiakov 6.A triedy, ktorí sa zamýšľali nad veršom
Jánovho evanjelia:

A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. (Jn 1,5)

Milí priatelia, vyprosujme si
od „Svetla – Ježiša – Dieťaťa“
milosť radovať sa z každodenných maličkostí,
ktoré si častokrát ani nevšímame.

Podľa mňa, Ježiš je svetlom a diabol je
tmou. Boh stvoril anjelov, ale niektorí ho
neprijali. Stal sa zlým a to je zlé. Boh
stvoril aj človeka, ale niektorí z nás ho
neprijali a odvrhli. Taktiež je to zlé, ale
Boh nám stále ponúka seba samého. Ale
niektorí z nás sme stále v tme a nevidíme
svetlo.
Snažme sa byť svetlom a prinášať ho
iným.
Soňa, 6.A

Kristus svieti pre všetkých a miluje
všetkých, len niektorí sú oslepení
svetom a televíziou a nechcú ho vidieť.

Pán Ježiš je svetlo a niektorí
ľudia ho neprijali. Svojím
správaním.
Tomáš, 6.A

Svetlo je radosť a tma je smútok.
Martina, 6.A

Ježiš Kristus prichádza.
Prijmime ho, aby sme
nežili v tme.
Marcel, 6.A

Andrea, 6.A

To svetlo je Mesiáš, ktorý sa narodí, aby nás
vykúpil. Tá tma sme my, sme to my, ktorí
odmietame prijať svetlo, prijať Ježiša. Tá tma sú
naše hriechy. Naše zastreté srdcia sú tá tma.

Ježiš – svetlo prišiel na tento svet
a niektorí ľudia ho neprijali, odmietli
vieru.
Miro, 6.A

Monika, 6.A

To svetlo je Ježiš. Ale tú tmu si môžeme predstaviť ako viacero
ľudí alebo ako jedného človeka. Napríklad Herodesa. On nechce
prijať Ježiša, to svetlo, pretože počuje od mudrcov, že Ježiš má byť
kráľ. Preto vydá rozkaz, aby boli zabité všetky deti do jedného
roka. Chce sa svetla zbaviť.
Matej, 6.A
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KALENDÁR AKTUALÍT »
Do nového roka Vám prajem veľa zdravia, šťastia a radosti, aby ste sa mali dobre a ešte mnoho rokov s nami
pobudli. (Dominik, 8.A)

Školský rok 2011/2012
otvorený

Polepetko 7.B nepoplietol

Tento nový školský rok sme
začali 5. septembra v Kostole sv.
Gorazda. Spoločnú sv. omšu slúžili
duchovní otcovia z farského kostola,
otcovia saleziáni a v homílii sa nám
všetkým prihovoril otec vikár
Vladimír Šosták. Na záver predniesla
slávnostný prejav p. riaditeľka
a odzneli v ňom slová prianí a
povzbudenia do školskej práce pre
žiakov, pedagógov i rodičov. Všetci
sme si želali „Ísť do nového školského
roka s Božou pomocou, silou,
múdrosťou, rukou, cestou... ktorá je
pre nás pripravená.“

Príjemné nedeľné popoludnie 25. septembra prežilo
spoločenstvo 7.B so svojou triednou p. učiteľkou. Po roku sa
opäť vybrali do divadla. Tentokrát na Polepetka. Táto vtipne
ladená rozprávka s nádhernými pesničkami, ktoré sa vryli aj do
pamäti, divákov naozaj potešila. Stretli sa v nej s kráľovstvom,
kde zvíťazilo dobro nad zlom, krásnou princeznou Pletanou
a láskavým kráľom, so zbojníkom Zubadlom a lenivými
zbrojnošmi, ktorí pokazili, čo mohli. A, samozrejme, hlavným
hrdinom, dobrosrdečným Polepetkom, ktorý naozaj poplietol
všetko. Po predstavení nasledovala ešte zastávka v cukrárni
a naplnení dojmami všetci odchádzali domov.

-vk-

Jesenné účelové cvičenie
September
sa
rozbehol
míľovými krokmi vpred a babie leto
II. stupeň využil na branné cvičenie.
23. september bol dňom, kedy sa to
všetko uskutočnilo. Žiaci jednotlivých
tried so svojimi triednymi učiteľmi si
zašportovali, preverili si vedomosti
z oblasti botaniky, zdravovedy, ale aj
zručnosť pri stavaní stanu, oprave
defektu na bicykli, zlaňovaní, v hode
granátom na
cieľ
alebo na
prekážkovej
dráhe.
Najväčšou
atrakciou bola sebaobrana, ukážky
rôznych zbraní a kriminalisti, ktorí
priblížili
postup
pri
odhalení
páchateľa. Toto účelové cvičenie bolo
iné, ako po minulé roky. Nikto
s nikým
nesúťažil,
body
sa
nepripisovali, ale napriek tomu každá
trieda zvíťazila. Forma workshopov sa
všetkým páčila a už teraz sa tešíme na
jarné účelové cvičenie!
-pt-

-žiaci 7.B-

Návšteva prešovského Solivaru
V utorok 27. septembra mali naši šiestaci spolu so
svojimi triednymi učiteľkami a s. Zuzanou namierené vlakom
do Prešova a odtiaľ trolejbusom priamo do Solivaru. Čakala ich
tam zaujímavá prehliadka troch expozícií, v ktorých sa
presunuli do dávnej minulosti a spoznávali spôsoby ťažby a
spracovania soli. Solivar patril k najväčším výrobcom
kuchynskej soli v strednej Európe. „Návšteva múzea sa nám
páčila, a preto dúfame, že si niečo podobné čoskoro
zopakujeme. Zaujali nás najmä dobre zachované šachty na
vývoz soli na povrch a dômyselné zariadenia na jej ťažbu a
výrobu. Súčasťou
výroby bolo aj
odparovanie
vody zo soli vo
veľkých
zásobníkoch.
Opäť sme sa
niečo
nové
naučili,
ale
tentokrát nie z
učebnice.“
-Radko,
6.B-

» KALENDÁR AKTUALÍT
V novom roku Vám želáme úspechov, dobrých známok, veľa zdravia a pekných chvíľ strávených v škole aj doma.
(Janka a Adelka, 8.A)

Mladí geológovia na Dreveníku
Počas slnečných septembrových dní spojili naši ôsmaci
príjemné s užitočným. Geologické zákutia Dreveníka
spoznávali spolu s krásami Spiša a zároveň prežili aj pekné
triedne výlety. Precvičili si aj fyzické sily, keď bezpečne
zdolávali travertínové skaly. K tomu všetkému si pribalili dobrú
náladu a chutnú desiatu.
Trieda 8.A absolvovala exkurziu v stredu 28. septembra
spolu s tr. učiteľom a s. Zuzanou na trase Dreveník – Spišský
hrad. Susedná trieda, 8.B, si prešla trasu exkurzie Dreveník –
Žehra vo štvrtok 29. septembra spolu s tr. učiteľkou a p. uč.
Zachariášovou. Čo odkazujú ôsmaci na záver? „Exkurzie sa
nám páčili a radi by sme si niečo podobné zopakovali!
Ďakujeme!“
-ôsmaci-

Hodina literatúry v divadle?
Áno, takúto netradičnú hodinu, presnejšie až štyri hodiny,
zažili naši piataci v pondelok 3. októbra, keď ich do Štátneho
divadla v Košiciach prilákala známa rozprávková opera pre deti
v dvoch dejstvách – POLEPETKO. Sprevádzali ich vyučujúce
slovenčiny a literatúry a s. Zuzana. Už teraz sa všetci tešia na
ďalšie netradičné stretnutia s literatúrou a umením.
„Najviac sa nám páčili Polepetko a princezná Pletana.
Vtipnou postavou bol aj Zubadlo. Všetko sa skončilo dobre –
kráľovská koruna sa našla a vyhrala láska. Hodina literatúry v
divadle sa všetkým páčila.“
-Kristián, 5.C-

Návštevníci v školskom
átriu
Počuli ste už školskú
novinku? V školskom átriu vás
privíta známa myšiarka ušatá,
ktorú už poznáme z minulého
roka. Na druhom strome už veselo
ťuká a lieči ďateľ. V átriu tak
máme kúsok lesa všetci.
-rs-

Hlasujeme za Detský čin
roka 2011
Celoslovenský projekt Detský
čin roka opäť zavítal k nám. Hlas
každého žiaka v šiestich kategóriách
je ocenením dobra, hrdinstva, odvahy,
statočnosti
všetkých
vybraných
dobrých skutkov, o ktorých písali deti
z celého Slovenska. Hlasovanie
detskej poroty prebiehalo do 25.
novembra. A nezabudnite, že dobro
rozdávaním rastie!
-p. uč. Pustaiová-

Na výstave Plody zeme
Sv. omša 12. októbra patrila
poďakovaniu za tohtoročnú úrodu z
našich polí, lúk a záhrad. Po nej už
druháci so svojimi tr. učiteľkami
putovali do Nižného Klátova, kde si v
miestnom Kostole sv. Michala
prezreli výstavu Plody zeme. Miestni
farníci už niekoľko rokov ukrývajú do
krásnych obrazov a dekorácií živé
plody, a tak ďakujú za úrodu.
Druhákov neskôr vymenili žiaci 5.C,
6.A a 7.A triedy, ktorí tam putovali
počas vyučovacích hodín Poznaj a ži.
Sprevádzali ich p. uč. Zachariášová,
p. uč. Zachariáš, s. Zuzana, p. uč.
Pustaiová a p. uč. Paraličová. V
kostole nechýbala ani modlitba sv.
ruženca. Krásne melódie na organe
zahrala všetkým s. Zuzana. Ďakujeme
za pekný jesenný deň a príjemný
zážitok!
-žiak 5.C-

Milión detí z celého
sveta sa modlí ruženec
Na celom svete v utorok 18.
októbra od 9. hodiny deti všetkých
vekových
kategórií
prerušili
vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe.
Aj deti našej školy sa pripojili do
reťaze tejto silnej modlitby. Akcia
„Detský ruženec“ vznikla v roku 2005
vo Venezuele a rozšírila sa do celého
sveta. Iniciatíva dostala svoj názov a
svoj cieľ od sv. pátra Pia, pretože
organizátori dôverujú jeho výroku,
ktorý znie: „Keď sa milión detí
pomodlí ruženec, svet sa zmení.“
-kš-

11

12

KALENDÁR AKTUALÍT »
Milí žiaci, prajem Vám do nového roka veľa síl učiť sa a mať dobré známky, veľa lásky, radosti a nové
zoznámenia. (Kamila, 8.A)

Deň sukní a košieľ

Najdlhšia účtenka

Projekt Deň sukní a košieľ sa
nám zapáčil natoľko, že aj v tomto
roku sme sa doň zapojili. 19. október
bol v našej škole tak trochu
slávnostný. Sukne boli rôznych farieb,
dĺžok aj materiálov a košele od
výmyslu sveta – slávnostné, športové,
vzorované, ale aj jednofarebné.
Triedne kolektívy v 100 % oblečení aj
tentokrát
neodišli
naprázdno.
Obyčajný deň sa zrazu stal
slávnostným. Pani učiteľky tiež
nezabudli na sukne a páni učitelia na
košele. Projekt je zameraný na
výchovu ku vkusnému obliekaniu
dievčat aj chlapcov a tento rok je to už
jeho šiesty ročník. V tomto školskom
roku nás čakajú ešte dva takéto dni.
A s projektom sú spojené mnohé
ďalšie sprievodné aktivity, o ktorých
vás budeme včas informovať. Máte sa
naozaj na čo tešiť.

Súťaž o „Najdlhšiu účtenku“ z predajne LIDL nás,
žiakov 7.B, zaujala natoľko, že sme v mesiaci október
popoludní postávali pred predajňami Lidl, aby sme získali čo
najviac účteniek. Ceny pre víťazov boli také zaujímavé, že nám
neprekážalo ani počasie, ani neochota niektorých ľudí, ktorí
účtenku nedali nám, ale svojim blízkym (chápali sme ich). Aj
niektoré pani učiteľky z našej školy prispeli a, samozrejme,
rodinní príslušníci v októbri nakupovali len v Lidli. Vylepšiť
dĺžku účtenky niekoľkými metrami pomohli aj spolužiaci zo
7.C. My sme to všetko poctivo lepili, merali, aby sme sa
nakoniec dopracovali k finálnej NAJDLHŠEJ ÚČTENKE. Tá
naša merala 1278 m. Nepatrila medzi 5 najdlhších, ale máme
dobrý pocit z toho, že nám nadšenie zo súťaže vydržalo až do
konca. Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tom podporovali.
-žiaci 7.B-

-af-

Piataci so šarkanmi
Október s ružencom
Októbrové utorky patrili v
školskej kaplnke spoločnej modlitbe
sv. ruženca. Službu pri modlitbách
mali žiaci II. stupňa, ale ako sme
videli, ruženec sa rady a s láskou
modlia aj deti z I. stupňa. Oroduj za
nás, Kráľovná ruženca...
-mv-

Deň triedneho učiteľa si piataci spolu so svojimi tr.
učiteľkami spestrili ročníkovou šarkaniádou. V stredu 2.
novembra sa nad naším školským ihriskom vznášali
pestrofarebné, malé i veľké šarkany. Sladké ceny získali
najkrajšie a najvyššie vyletené šarkany. Chutná čokoládka sa
však ušla každému. Bol to veľmi pekný deň!
-piataci-

» KALENDÁR AKTUALÍT
Vinšujem Vám, vinšujem všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia do nového roka 2012. (Samuel, 8.A)

Spomienka na zosnulých
Čas
po
jesenných
prázdninách patrí spomienke
na našich drahých zosnulých.
Aby sme tento čas duchovne
využili a naplnili, v stredu 2.
novembra po sv. omši, ktorú
slúžil pán kaplán Marcel v
školskej kaplnke, navštívili
žiaci II. stupňa spolu so
svojimi tr. učiteľmi cintorín.
Mnohí sa na Verejnom
cintoríne zastavili a zapálili
sviečku aj pri hroboch svojich
najbližších. Pre niektorých to
bola vôbec prvá návšteva tohto cintorína, pretože ich zosnulí
pochádzali z dedín. Pri hlavnom kríži sa triedy spoločne modlili
aj za duše v očistci a nenarodené deti. Ďakujeme, Pane, za tento
deň!
-ph-

Nemlč! Počaté deti potrebujú tvoj hlas!
Aj takéto silné slová a heslá ste mohli vidieť na
transparentoch, ktoré niesli mladí ľudia a otcovia rodín počas
modlitbového pochodu k nemocnici na Rastislavovej ul. v
Košiciach vo štvrtok 3. novembra. Tomu predchádzala sv.
omša za život, ktorú slúžil Mons. Bernard Bober v Kostole
Kráľovnej pokoja. V sprievode ste mohli vidieť aj mnohých
našich žiakov, najmä z vyšších ročníkov, mnohých
pedagógov, zamestnancov
školy, absolventov našej
školy a mnohé rodiny našej
školy.
Každá
zapálená
sviečka, ktorú sme po
modlitbe sv. ruženca položili
pod okná pôrodníckeho
oddelenia,
symbolizuje
vďaku za každé počaté dieťa.
Povzbudzujme a podporujme
sa v ohlasovaní duchovných
názorov a postojov, v konaní
dobra! Kto mlčí pri páchaní
zločinu, schvaľuje zločin!
Preto NEMLČ!

Rádio LUMEN privítalo
ôsmakov

Mediálna výchova pre ôsmakov
bola v utorok – 8. novembra a v
piatok 11. novembra netradičnou.
Priestory klasickej triedy vymenili za
priestory štúdia rádia LUMEN, aby sa
niečo viac dozvedeli o práci
redaktora, moderátora či spravodajcu.
Pani
redaktorka
Mária
Čigášová veľmi ochotne porozprávala
o práci v rádiu, ale aj o médiách
všeobecne. Žiaci jej kládli otázky, ale
najzaujímavejšou bola anketa, ktorú si
pani redaktorka pripravila pre žiakov.
Nemali problém odpovedať na
mikrofón. V blízkej budúcnosti si ich
odpovede budeme môcť vypočuť
v niektorej
z relácií.
Spoločnosť
v rádiu im robili pani učiteľky
Bačinská, Pustaiová a Ferková, ktoré
tento nový predmet vyučujú. Už teraz
sa ôsmaci tešia na návštevu ďalšieho
média a ďakujú vedeniu rádia
LUMEN za možnosť nahliadnuť do
jeho priestorov.
-ôsmaci-

Na krídlach lásky

-dk-

Deviataci písali Komparo
V utorok 8. novembra absolvovali naši deviataci
celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a kvarty OG –
KOMPARO. Skúšobnými predmetmi boli slovenský jazyk a
literatúra a matematika. Deviatakom prajeme veľa chuti a síl do
ďalšieho učenia!
-ms-

Vernisáž 5. ročníka projektu Na
krídlach lásky sa na pôde školy konala
v piatok 11. novembra. Leporelo
vytvorené zo 111 výtvarných prác
posiela do sveta posolstvo lásky,
pokoja a súčasne vyzýva k týmto
hodnotám. Všetky doteraz vytvorené
práce akoby detsky objímali našu
zemeguľu.
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KALENDÁR AKTUALÍT »
Prajem Vám veľa radosti, šťastia a úspechov do nového roka, aby ste nemali veľa ťažkého učenia a mali veľa
jednotiek. (Mária, 8.A)

Slávnostné otvorenie bolo
každoročne symbolicky o 11.11
hod. a 11.11.
Autorkami
jedinečného
projektu sú Mgr. Lenka Maďarová
a Mgr. Magdaléna Bednárová,
ktorá pôsobí na našej škole.
Projekt zastrešuje ABŠÚ – sekcia
výtvarnej
výchovy.
K
najaktívnejším školám zapojených
do projektu počas uplynulých
piatich rokov patria ZŠ Staničná
a ZŠ Bruselská. V tomto šk. roku
výtvarníčky potešili aj práce detí z
materských škôl a zo ZŠ
Kežmarok.
Poďakovanie
za
aktívnu účasť patrí aj cirkevným
školám z celého východného
Slovenska. Nech tieto leporelá
nesú na svojich krídlach posolstvá
lásky a pokoja vždy ďalej a ďalej.

divákmi a sami sa zapojili do debaty. Pozvanie prijali aj žiaci 9.A,
pani riaditeľka, pani zástupkyňa II. stupňa, slovenčinárky
a niekoľkí vyučujúci. Študentky predviedli krížový výsluch, pani
profesorka v skratke vysvetlila, čo je to téza, aká je úloha
súťažných tímov, čo sa očakáva od rozhodcu na súťaži. Bolo to
zaujímavé stretnutie.

-kč-

Školský spevácky zbor Ratolesť bol súčasťou prehliadky
detských sakrálnych zborov. Koncert sa uskutočnil 22. novembra
v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase. 22. ročník
Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach privítal 6 speváckych
zborov. Okrem Ratolesti to bol Košický detský spevácky zbor
Mladé hlasy zo SZUŠ Vlada Urbana, Aquinas z Gymnázia sv.
Tomáša Akvinského, zbor Brilliant, Music therapy z Gymnázia sv.
Edity Steinovej a Chorus Comenianus z Evanjelického gymnázia
Jána Amosa Komenského. Počas celého predpoludnia sa niesli
kostolom krásne spevy a vyvrcholením bol spoločný spev piesne
z Taizé „Náš Boh je láska“ pod vedením dirigentky Aleny
Csajkovej. Naša Ratolesť bola najpočetnejšou. Vyše 90 žiakov z I.
aj II. stupňa svedomito nacvičovalo pod vedením s. Zuzany a p. uč.
Bačinskej. Piesňami „Malá Lucka“, „Pevní vo viere“ a „Vzdávam
ti chválu“ roztlieskali početné publikum. Ďakujeme!

Predstavenie Malý
kominárik pred košickým
publikom
Zaujímavý pohľad do duše a
života 15-ročného chlapca za čias
dona Bosca a súčasne dnešného
dospievajúceho chlapca ponúka
divadelné
predstavenie
Malý
kominárik v podaní humenských
saleziánskych mládežníkov. V
nedeľu 13. novembra prijali
pozvanie košických saleziánov aj
mnohí žiaci našej školy. V publiku
sme videli aj niektorých učiteľov a
rodičov našich detí. Ďakujeme za
príjemný umelecký a duchovný
zážitok.
-Dominika, 6.A-

Debatiáda
Debatiáda je debatná súťaž
pre žiakov základných a stredných
škôl. K nám do školy zavítali v
pondelok, 21. novembra, štyri
študentky z Gymnázia na Alejovej
ulici so svojou pani profesorkou,
aby nám niečo o debate
porozprávali. Keďže ôsmaci majú
mediálnu výchovu, boli aktívnymi

-sš-

Adventné vence
V jedno doobedie sa školská kaplnka zaplnila nielen deťmi,
ale aj krásnymi adventnými vencami a sviečkami, ktoré p. kaplán
Marcel počas rannej sv. omše posvätil. Mnohé z nich pripravili deti
i pani učiteľky vlastnoručne. Adventné vence nielen zdobili naše
triedy, ale veríme, že svetlo každej novej sviece v nás zapálilo
radosť a nádej z toho, čo nás čaká.
-jk-

Koncert detských sakrálnych zborov

-p. uč. Ferková-

» KALENDÁR AKTUALÍT
Do nového roku Vám želám všetko dobré, veľa šťastia, lásky a Božieho požehnania a samozrejme úspechov.
(Šimon, 8.A)

Deviataci na PRO EDUCO

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane

Voľba budúceho povolania
nie je pre deviatakov ľahkým
rozhodnutím. Aj preto využili
ponuku, ktorá sa im naskytla v
utorok 22. novembra, keď
navštívili výstavu PRO EDUCO Fórum vzdelávania, kariéry a
inovácií. Výstava sa konala v
Dome techniky v Košiciach v
termíne 22. – 24.11.2011. Žiakov
9.A, 9.B a 9.C triedy sprevádzali p.
uč. Cubjaková, p. uč. Kaduková a
p. uč. Krajkovičová. Žiakov zaujali
aktuálne
možnosti
výberu
stredných škôl a študijných
odborov. Prajeme im veľa
múdrosti a zodpovednosti pri
dôležitých rozhodnutiach.

Arcidiecézne kolo 17. etapy súťaže Dedičstvo otcov,
zachovaj nám, Pane sa v tomto šk. roku konalo v utorok 29.
novembra. Hostiteľskú ZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove
navštívilo až 16 súťažných trojčlenných družstiev. Ako potvrdili
naši reprezentanti, doniesli si odtiaľ skvelé zážitky a veľa nových
poznatkov. Súťažné družstvo sprevádzal p. kaplán Marcel. Za
odbornú prípravu ďakujeme p. uč. Snopkovej. V tomto šk. roku
patrí prvenstvo súťažiacim zo ZŠ sv. Michala v Kendiciach.
A to hlavné na záver! Členkami nášho súťažného tímu boli
Alžbetka Baldovská – 7.C, Zuzka Smolková – 8.B a Kristínka
Šeligová – 8.B. Ďakujeme za reprezentáciu!

-ml-

Deviatnik so sv. Ondrejom
Končiaci Rok sv. Ondreja
sme zavŕšili deviatnikom k
patrónovi našej arcidiecézy - sv.
Ondrejovi. Každodenné Božie
slovo bolo doplnené úvahou,
litániami a modlitbou k tomuto
svätcovi. Sv. Ondrej, oroduj za
nás.
-tt-

-kš-, -zs-

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Štvrtý ročník olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
sa uskutočnil v Centre voľného času DOMINO 2. decembra.
Našu školu reprezentovala Magdalénka Saloková z 9. B.
Súťaž žiakov zo štyroch košických okresov a z Košíc – okolia, sa
skladala z dvoch častí. Písomná časť preverila čitateľskú
gramotnosť žiakov, ako vedia pracovať s textom a tá druhá, ústna,
ich majstrovstvo v rétorike. Počas dvadsiatich minút si mali
pripraviť príspevok na tému Robia šaty človeka? Ich názory boli
naozaj zaujímavé a niektoré veľmi hlboké. Ďakujeme Magdalénke
za jej zodpovedný prístup k príprave na olympiádu a pekné
reprezentovanie našej školy.
-af-

Navštívili nás vysokoškoláci
Naša škola privítala v tomto školskom roku nových
prváčikov, návštevu škôlkarov, ale aj starších kolegov z radov
lavíc, vysokoškolákov. Navštívili nás 2. decembra a v rámci hodín
mediálnej výchovy v ôsmych ročníkoch vznikol projekt Premeny
školského časopisu, s nápadom na ktorý prišli dve študentky
Masmediálnych štúdií v Prešove. Ich nápad sme prijali s radosťou
a poskytli sme im, ako samy tvrdia, „vynikajúce podmienky pre
realizáciu projektu“. Spolu na štyroch hodinách, postupne v oboch
triedach ôsmakov,
predstavili
dievčatá
našim
žiakom
tvorbu
tlačených médií,
priblížili im aj
prácu novinárov a
poskytli rady a
nápady
pre
vylepšenie
časopisu Ratolesť,
ktorý práve držíte
v rukách. Projekt
sa stretol so spokojnosťou na oboch stranách.
-ruž-
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KALENDÁR AKTUALÍT »
Milí žiaci, rodičia a učitelia, do nového roka Vám prajem veľa radosti, úspechov a dobrej nálady. (Ivana, 8.A)

Pytagoriáda
7. december bol pre všetkých počítania a
rozmýšľania chtivých žiakov príležitosťou ukázať,
čo sa v nich skrýva. Na všetkých piatakov a 55
žiakov 6. – 8. ročníka čakalo 15 príkladov, ktoré

mali vyriešiť čo najrýchlejšie. Boli to príklady už
33. ročníka PYTAGORIÁDY a v každom ročníku
sa našli žiaci, ktorí riešili súťažné úlohy úspešne.
(Pozn.: Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto
vyrieši z 15 úloh aspoň 10 správne.)

P3

1.
2.
3.

Klemová Veronika
Sokolová Michaela
Grešš Michal

3.C
3.A
3.B

Body
(príklady +čas = spolu)
11 + 9 = 20
11 + 8 = 19
10 + 9 = 19

P4

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

Šudáková Ľudmila
Nižník Jakub
Vinterová Rebecca
Pohl Eduard
Gromová Ema
Počatko Milan
Ištoňová Miriam
Benderová Júlia

4.A
4.A
4.B
4.B
4.B
4.A
4.B
4.B

11 + 9 = 20
12 + 7 = 19
11 + 8 = 19
10 + 8 = 18
12 + 7 = 19
10 + 7 = 17
11 + 5 = 16
13 + 1 = 14

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

Hořák Jakub
Liščinská Petra
Urigova Ema
Smoleň Timotej
Fuleová Terézia
Jenčušová Soňa
Smutelovičová Mária
Kašková Katarína
Kozelová Anežka
Jurová Mária

5.B
5.B
5.C
5.B
5.A
5.C
5.B
5.B
5.A
5.C

12 + 7 = 19
12 + 6 = 18
11 + 6 = 17
10 + 7 = 17
11 + 5 = 16
10 + 6 = 16
10 + 6 = 16
11 + 2 = 13
11 + 2 = 13
10 + 1 = 11

1.
2.
3.

Guba Lukáš
Lukáč Marcel
Hospodár Radoslav
Štofančíková Zuzana

6.C
6.A
6.B
6.B

11 + 10 = 21
10 + 4 = 14
11 + 2 = 13
11 + 2 = 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jakubíková Lucia
Švecová Diana
Sabolová Sára
Snopko Ján
Kaňuchová Annamária
Bradová Ivana
Švec Dávid

7.B
7.C
7.B
7.C
7.C
7.A
7.C

14 + 7 = 21
12 + 7 = 19
11 + 8 = 19
10 + 7 = 17
11 + 3 = 14
10 + 4 = 14
10 + 3 = 13

1.
2.

Šeligová Kristína
Mičieta Šimon
Stuchlý Samuel

8.B
8.A
8.A

10 + 6 = 16
11 + 4 = 15
11 + 4 = 15

Kategória Poradie

P5

7.
8.

P6

P7

P8

Priezvisko a meno

Trieda

-p. uč. Paraličová-

Vianočné vystúpenia spevákov z Ratolesti
Krásne adventné pásmo spojené s hudbou, spevom, umelecký slovom ste mohli počuť a vidieť na
verejných vystúpeniach školského zboru Ratolesť. Pod vedením s. Zuzany a p. uč. Bačinskej sa v Átriu
klube úspešne predstavili 7. decembra. Obyvateľom Terasy a nielen im patrilo vystúpenie 19. decembra
pred obchodným centrom Galéria a 21. decembra pred OC Erika v Košiciach. Svojim divákom
a poslucháčom ponúkli Ratolesťáci hodnotný umelecký i duchovný zážitok.
-mv-

» KALENDÁR AKTUALÍT
Milí žiaci a učitelia, do nového roka Vám prajem všetko dobré. Nech sa Vám darí v škole a v nových životných
skúškach. (Peťo, 8.A)

Môže kňaz zaspať na vlastnej kázni?
Knižnica pre deti a mládež pozvala do Košíc
na besedu Juraja Drobného, katolíckeho kňaza,
ktorý 7. decembra zavítal aj do našej školy.
Stretnutie so spisovateľom Jurajom Drobným
začalo už na sv. omši, ktorú celebroval a potom
pokračovalo besedou v školskej kaplnke počas
celého predpoludnia. Pani knihovníčka Slávka mu
kládla zvedavé otázky a on ochotne a veľmi pútavo
na ne odpovedal. Dozvedeli sme sa o jeho pobyte v
Afrike, v USA, ale aj o tom, aká bola jeho cesta ku
kňazstvu a v čom spočíva jeho práca v televízii
LUX, kde pôsobí. Predstavil nám aj svoju knihu
„Môže kňaz zaspať na vlastnej kázni?“. Píše v nej
o veciach medzi nebom a zemou. Je naozaj veľmi
zaujímavá a stojí za to si ju prečítať. Beseda sa
vydarila a my sme opäť spoznali zaujímavého
človeka.
-kš-

„...a Slovo bolo u Boha“
Krajské kolo v prednese poézie a prózy sa
už tradične koná v Humennom na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 8.
decembra nás na tejto súťaži reprezentovali štyri
dievčatá.
Sviatok slova bol pre naše dievčatá, ktoré do
Humenného sprevádzala p. uč. Cubjaková, naozaj
skutočným sviatkom.
Všetko sa začalo na Cirkevnej spojenej
škole sv. Cyrila a Metoda rannou sv. omšou v
školskej kaplnke. Recitovalo sa v dvoch
základných kategóriách: prednes poézie a prednes
prózy. Recitátori boli rozdelení do piatich
vekových skupín. Naša škola mala zastúpenie v
dvoch skupinách. Porota to naozaj nemala ľahké,
ale krásne prednesy našich dievčat na ňu
zapôsobili natoľko, že každá si do Košíc doniesla
umiestnenie. Dievčatá, srdečne blahoželáme!

Poézia:
Helena Kollárová, 6.A – 1. miesto
Terézia Šudáková, 7.B – 1. miesto
Próza:
Lenka Gočíková, 5.C – 3. miesto
Sára Sabolová, 7.B – 2. miesto
-rs-

Sviatočný deň – 8. december
Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie začal slávením sv. omše v Kostole sv.
Gorazda v Košiciach. Počas nej sme si spoločne
pripomenuli 1. výročie zasvätenia školy a nás
všetkých Nebeskej Matke. A čo nasledovalo
potom? Pekné a zaujímavé podujatia a aktivity.
Dievčatám a chlapcom z 1. - 5. ročníka sa
vo veľkej telocvični predstavili herci a umelci z
divadelného súboru Babadlo. Jazykové znalosti zo
slovenského i anglického jazyka si veselo
vyskúšali v dramatizovanom pásme s vtipným
názvom John, Mary a kozliatka.

Starší žiaci sa po sv. omši presunuli do
kinosály spoločenského pavilónu na Jedlíkovej ul.
v Košiciach. Projekcia pod názvom Fyzika v
experimentoch zaujala každého. Mladí fyzici
spomedzi divákov ukázali svoje poznatky aj
praktické zručnosti, smelší ukázali pokusy a získali
pekné odmeny. Odborné podujatie sa konalo v
spolupráci
s
neziskovou
organizáciou
PANSOPHIA – spoločnosť pre vedu a vzdelanie.
Prežili sme pekný sviatočný deň!
-sš-
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PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV »
Milí žiaci, rodičia a učitelia! Prajem Vám všetko dobré do nového roka 2012, aby sa Vám darilo a všetko, čo ste si
želali, aby sa splnilo. (Dominika, 8.A)

Milí naši čitatelia,
ani sme sa nenazdali a stojíme pred krásnymi sviatkami radosti a pokoja. Už sme aj zabudli, že
bol akýsi začiatok školského roka. Ale nezabudli sme na nové pani učiteľky a pani vychovávateľky,
ktoré by sme vám radi predstavili. Z nasledujúcich riadkov sa o nich môžete dozvedieť niečo nové.
A keďže sa blížia Vianoce, nechýbala ani vianočná otázka. A ktoré sú tie nové pani učiteľky a
vychovávateľky?
Pani učiteľka Anna Hrabovecká odpovedala

obrovskú radosť z hracej knižky a z klavírika
s mikrofónom.

Aké povolanie sa vám v detstve páčilo? Bolo to
učiteľstvo alebo niečo iné?
Bolo zopár krátkych chvíľ, kedy sa mi páčili
aj iné profesie, no vnútorne ma vždy lákalo stať sa
učiteľkou.

Čo by ste zaželali našim čitateľom k vianočným
sviatkom?
Prajem, aby sa nikto necítil opustený, ale
aby každý zažil príjemné chvíle v kruhu blízkych
ľudí. Zo srdca želám radostné, pokojné
a požehnané vianočné sviatky.

takto.

A čo rodina? Aká je tá vaša?
Pochádzam z málopočetnej, no veriacej
rodiny. Žijú mi ešte obaja rodičia, babka a mám
jediného súrodenca – o tri roky staršieho brata
Pavla, ktorý je rímskokatolíckym kňazom,
momentálne študuje v Taliansku.

Takto odpovedala na naše zvedavé otázky
triedna 4.B, pani učiteľka Jozefína Roháľová.
Aké povolanie sa vám v detstve páčilo? Bolo to
učiteľstvo alebo niečo iné?
V detstve sa mi páčili viaceré povolania.
Ako každé dieťa, tak aj ja som skoro každý mesiac
menila svoje povolania, čím by som chcela byť vo
svojej budúcnosti. Pamätám si, že dlhšiu dobu som
chcela byť lekárkou, ale môj strach z injekcií bol
silnejší (a je aj doteraz). Neskôr som chcela byť
právničkou, ba dokonca aj policajtkou . Práca
učiteľky ma zlákala až počas strednej školy, čo sa
aj naplnilo a teraz je zo mňa pani učiteľka (a je to
skvelé.)

Onedlho sú tu Vianoce. Na čo sa najviac tešíte?
Ako vyzerajú Vianoce u vás doma?
Štedrý deň začíname rannou svätou omšou,
počas dňa ešte dokončujeme prípravy na sviatky –
pečieme, varíme, upratujeme, ozdobujeme.
Domom sa nesú vianočné koledy z CD. O 18-tej
hodine
všetci
spoločne
zasadáme
k štedrovečernému stolu, modlíme sa a spievame
koledy. Potom sa rozbaľujú darčeky pod
stromčekom, sledujeme v televízii vianočné
rozprávky a následne spoločne ideme na polnočnú
svätú omšu. Zvyšné sviatočné dni využívame na
rodinné stretnutia a oddych.
Spomínate si na nejaký darček z detských čias,
z ktorého ste mali obrovskú radosť?
Ja sa vo všeobecnosti veľmi teším každej
maličkosti darovanej z lásky. Vždy som
inklinovala k hudbe, a tak som určite mala

A čo rodina? Aká je tá vaša?
Svoju vlastnú rodinu ešte nemám, ale
v najbližšej budúcnosti by som ju určite chcela
mať. Pochádzam z pomerne veľkej rodiny na
dnešnú dobu, ktorú tvoria moji milovaní rodičia
a traja súrodenci, takže detstvo som mala s nimi
pestré, plné zábavy, ale aj vystrájania. Chodili sme
na rodinné výlety a túry po Slovensku. Mám ich
nadovšetko rada.
Onedlho sú tu Vianoce. Na čo sa najviac tešíte?
Ako vyzerajú Vianoce u vás doma?
To je pravda, Vianoce sú takmer za dverami.
Veľmi sa na ne teším. Je veľa dôvodov, prečo sa
na ne teším. Jedným z nich je, že ich strávim
v kruhu svojich najbližších rodinných príslušníkov
a kamarátov. Teším sa na rodinnú pohodu, pokojnú
atmosféru,
zdobenie
stromčeka,
chystanie
štedrovečernej večere spríjemnené vianočnými
piesňami a na všetko, s čím sa spájajú každé
vianočné sviatky.

» PREDSTAVUJEME (NE)UČITEĽOV
Prajem Vám do nového roka 2012 veľa šťastia a hlavne veľa zdravia. Aby sa Vám darilo v práci či v rodine.
(Vlado, 8.A)

Spomínate si na nejaký darček z detských čias,
z ktorého ste mali obrovskú radosť?
Áno, veľmi dobre si spomínam. Mala som asi
päť rokov a dostala som od Ježiška bicykel. Bol
žltej farby a mal aj pomocné kolieska, aby som
nespadla. To bola radosť .
Čo by ste zaželali našim čitateľom k vianočným
sviatkom?
Zaželala by som im, aby tohtoročné vianočné
sviatky prežili tak, ako sa patrí, v kruhu svojich
blízkych, v šťastí, zdraví, spokojnosti a aby im
radosť žiarila z očí po celučičký ďalší nový rok.

Onedlho sú tu Vianoce. Na čo sa najviac tešíte?
Ako vyzerajú Vianoce u vás doma?
Pre mňa sú Vianoce stretnutím rodiny,
vzájomným potešením sa nielen darčekmi, ale aj
väčšou pozornosťou voči sebe navzájom. Vianoce,
to je láska a radosť v rodine, úsmev na tvári. Tak
asi na to sa najviac teším, na tú tajomnú, tichú
atmosféru. A ako vyzerajú Vianoce u nás doma?
Stromček zdobíme všetci spolu (ja hodnotím ),
štedrá večera začína modlitbou. Manžel prečíta
stať zo Svätého písma a potom každý prednesie
svoju vďaku za uplynulý čas. Potom pokračujeme
lámaním oblátok, ktoré máčame v mede
a vzájomne si podávame. No a nasleduje tradičná
kapustnica a po nej šalát s rybou. Na záver ešte
známe „bobaľky“ s makom alebo tvarohom.
Poďakujeme sa spoločne a prichádza čas na
darčeky.
Spomínate si na nejaký darček z detských čias,
z ktorého ste mali obrovskú radosť?
Pravdaže si spomínam. Najväčšiu radosť som
mala, keď nám rodičia pod stromček kúpili
kazetový magnetofón. To bol so sestrou náš
spoločný darček a naša radosť nemala konca kraja.
Vtedy to bol „podpultový tovar“ a naši si museli
vystáť v obchode dlhý rad, aby nám ho mohli
kúpiť.
Čo by ste zaželali našim čitateľom k vianočným
sviatkom?
Asi toľko: Nech vianočný čas je pre nich
časom radosti a hlavne, aby si viac všímali členov
svojich rodín, súrodencov a rodičov, robili im
radosť a tak boli oni sami krásnym darčekom pod
stromčekom.
-Kika a Zuzka S., 8.B-

Spýtali sme sa aj pani vychovávateľky Dany
Kolodziejovej a tu sú jej odpovede.
Aké povolanie sa vám v detstve páčilo? Bolo to
učiteľstvo alebo niečo iné?
Od malička som milovala deti. Chodila som
po všetkých susedoch, kde mali malé deti, brávala
som ich potom vonku na prechádzku a hrávala som
sa s nimi. Často som sa hrávala aj na lekárku
a chcela som byť detskou lekárkou alebo
učiteľkou.
A čo rodina? Aká je tá vaša?
Stále som chcela mať veľa detí. Pán Boh nám
požehnal štyri krásne deti, z ktorých máme
s manželom veľkú radosť. Tri sú už absolventi
našej školy a štvrtá je ešte „účastníčkou“.
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UČITEĽOVINY »
Milí žiaci a učitelia, prajem Vám veľa šťastia, zdravia, pokoja, Božieho požehnania a veľa pekných zážitkov do
nového roka 2012. (Samo, 8.A)

Celoslovenské stretnutie
pedagógov katolíckych škôl
Pod
záštitou
Združenia
katolíckych pedagógov Slovenska,
ktorého členmi sú aj pedagógovia
školy, sa v termíne 14. – 15. októbra
konal v Marianke seminár pod
názvom Budúcnosť vzdelávania v
Európskej únii. V Exercičnom dome v
Marianke odzneli odborné príspevky
k tejto téme. Nechýbala ani zaujímavá
diskusia. V tomto šk. roku zástupcov
pedagógov viedla p. riaditeľka
Čačková. Z radov pedagógov boli
prítomné p. uč. Demjanovičová a p.
uč. Pustaiová.
-p. uč. Pustaiová-

sv. Ignáca v Prešove. Exercitátorom bol Pat M. Kovaľ, S. I. a
téma znela: Modlitba – môj rozhovor s Bohom.
Boli to štyri dni prežité v atmosfére modlitby, ktorá je
zakorenená v Božom slove a v mlčaní, bola to škola modlitby
meditačnej a kontemplatívnej. Je veľmi potrebné aspoň raz
v roku sa zastaviť, zhodnotiť seba a posilniť sa tým, že sa
človek dostáva k úprimnému a srdečnému rozhovoru
s Nebeským Otcom, Božím Synom a s Pannou Máriou.
Na začiatku bola otázka: „Čo očakávam?“ MÚDROSŤ
rozoznať pravdu od nepravdy. VIERU v konečné víťazstvo
pravdy. OCHOTU podľa poznanej pravdy žiť. ODVAHU stať
sa novým človekom. CHUŤ do nového života. SVIEŽOSŤ
vnímania všetkého, čo je krásne. SCHOPNOSŤ radovať sa zo
života. NÁDEJ, že sa to všetko naplní v mojom živote.
ROZHODNOSŤ znovu a znovu začínať a vytrvalo sa o to
všetko snažiť. LÁSKU, lebo bez lásky by bolo všetko
nezmyselné. Určite to po duchovných cvičeniach nezostalo len
v očakávaní.
-p. uč. Ferková-

Nedeľná misia v košickej
väznici
V nedeľu 23. októbra skupina
našich pedagógov navštívila Ústav na
výkon väzby na Floriánskej ul. v
Košiciach. V spolupráci s duchovným
otcom Petrom Nižníkom, väzenským
kaplánom, tam už niekoľko rokov
ohlasujú vieru a nádej pre ľudí v
ťažkých životných skúškach a
situáciách. Vo väzenskej kaplnke
prežili sv. omšu, po ktorej nasledovala
zaujímavá diskusia o živote vo
väznici a pôsobení duchovného otca v
takomto prostredí. Z radov pedagógov
tam v tomto šk. roku boli: p.
riaditeľka Čačková, p. zástupkyňa
Hrebeňárová, p. vychovávateľka
Fedorová, p. uč. Snopková a p. uč.
Zachariáš s manželkou, p. uč.
Zachariášovou. Veríme, že o rok tam
poputujú viacerí z nás, pedagógov.
-p. uč. Pustaiová-

Modlitba – môj rozhovor
s Bohom
Zamestnanci
našej
školy
každoročne
absolvujú
duchovné
cvičenia.
Tie
tohtoročné
sa
uskutočnili v dňoch od 27. októbra
do 30. októbra v Exercičnom dome

Metodický deň v Stropkove
Hostiteľkou tohtoročného Metodického dňa pedagógov a
vychovávateľov cirkevných základných škôl Košickej
arcidiecézy, ktorý sa konal 3. novembra, bola ZŠ sv. Petra a
Pavla v Stropkove. Slávnostná sv. omša sa konala v krásnom
Sanktuáriu Panny Márie Škapuliarskej. Silne na nás zapôsobili
najmä slová povzbudenia a vďaky za obetavosť a vytrvalosť v
poslaní našej práce a služby. Po nej už pedagógovia a
vychovávatelia pracovali v jednotlivých odborných sekciách
podľa vyučovacích predmetov a oblastí. Každoročné metodické
dni pomáhajú pedagógom rozvíjať odborné zručnosti a zároveň
upevňovať vzťahy s inými cirkevnými školami našej
arcidiecézy.
-p. uč. Pustaiová-

» ŠPORTU ZDAR!
A už je tu Nový rok, prajem Vám, aby ste s ním držali krok. A ešte vám prajeme šťastie, zdravie, ale hlavne Božie
požehnanie. (Jakub, 8.A)

Minimaratónci v cieli
V nedeľu 2. októbra sa 45 bežcov z našej
školy zúčastnilo Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach – kategórie MINIMARATÓN. K
žiackym bežcom sa pridali aj niektorí rodičia a
traja učitelia – p. zástupkyňa K. Zentková, p. uč.
Snopková a p. uč. Kičura. Zo štartu vybehli s
úsmevom o 9.07 hod. a do cieľa dobehli rovnako
všetci. Tam ich už čakala zlatá medaila a potlesk
všetkých fanúšikov!
Mnohí z bežcov prekonali vlastné rekordy.
Určite tomu napomohli aj ranné rozcvičky vždy v
utorok a štvrtok ráno s pani zástupkyňou I. stupňa.
Nakoniec sa všetci bežci z našej školy stretli
pri fontáne za OC Dargov, kde si vyrozprávali
zážitky a dojmy z atmosféry počas behu a nafotili
vtipné zábery minimaratóncov.
-kh-, -ig-

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MINIMARATÓNU 2011
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Katka Jižíčková (1.B)
Samko Dobrík (2.A)
Mirko Ivan (2.A)
Emka Šoltýsová (2.A)
Matúš Gburík (2.C)
Alžbetka Železníková (3.A)
Zuzka Bandyová (3.B)
Alenka Vancáková (3.B)
Daniel Dobrík (3.C)
Tatiana Jenčová (3.C)
Michal Jižíček (3.C)
Sofia Drangová (4.A)
Dávid Stankovič (4.A)
Peťko Smutelovič (4.B)
Vilko Turcsanyi (4.B)
Jakub Žofčin (4.B)
Barborka Kolcúnová (5.B)
Mária Smutelovičová (5.B)
Matej Snopko (5.B)
Šimon Snopko (5.B)
Viki Hudáková (6.B)
Petra Jenčušová (7.B)
Simona Sepešiová (7.B)
Táňa Stankovičová (7.B)
Terezka Stollárová (7.B)
Veronika Takáčová (7.B)
Beátka Micheľová (7.C)
Samuel Parlagi (7.C)
Katka Rendošová (7.C)
Ján Snopko (7.C)
Dominik Szabo (7.C)
Šimon Šoltés (7.C)
Dávid Švec (7.C)
Diana Ulíková (7.C)
Benjamín Vodrážka (7.C)
Ivana Gajdošová (8.A)
Peter Hrnčiar (8.A)
Vladimír Jacko (8.A)

39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Marek Smoleň (8.A)
Samuel Stuchlý (8.A)
Jakub Šimoňák (8.A)
Dominik Ulík (8.A)
Katka Vancáková (8.A)
Tomáš Taraba (9.B)
rodičia
p. zás. Katarína Zentková
p. uč. Drahomíra Snopková
p. uč. Daniel Kičura

Vyhodnotenie športových súťaží
Býva dobrým zvykom, že najlepšie športové
výkony sú odmenené. Vo štvrtok, 10. novembra,
sa my, deviatačky – Rebecca, Katka, Františka a
Paulína v sprievode p. uč. Kičuru zúčastnili
slávnostného
vyhlásenia
a
vyhodnotenia
športových výsledkov za školský rok 2010/2011.
Naša škola získala pohár za umiestnenia
v hádzanej – 2. miesto a vo volejbale dievčat – 1.
miesto. Počas oceňovania vládla príjemná
atmosféra a bol to super pocit, keď vyzvali
zástupcov zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, aby si prišli
prevziať pohár a zapózovali pred fotografom.
Veríme, že športové nadšenie neopustí našich
žiakov ani v tomto školskom roku.
-Rebecca, 9.B-

Naši floorballisti úspešní
ZŠ Starozagorská privítala 15. novembra vo
svojej telocvični osem tímov chlapcov, ktorí si
zmerali sily vo floorballe. Našu školu
reprezentovali chlapci z 8.A a Tomáš s Adamom
z 9.B. Hlavným trénerom, a zároveň sprievodcom,
bol p. uč. Kičura. Chlapci bojovali statočne. Vo
finále sa stretli zo ZŠ Kežmarská 28 a sľubne
vyvíjajúci sa zápas nakoniec prehrali. Konečné
umiestnenie bolo aj tak veľmi pekné. Do školy
doniesli pohár za 2. miesto. Chlapci, blahoželáme!
-Tomáš a Adam C., 9.B-
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ŠPORTU ZDAR! »
Prajem Vám veľa šťastia a radosti, Božieho požehnania a hojnosti pekného prežívania sviatkov a sviatostí
a hlavne veľa radosti. Šťastný nový rok 2012. (Ján, 8.A)

Naši žiaci a žiačky úspešne
reprezentovali školu
v orientačnom behu

Víťazný finiš žiačok v Lige školských
družstiev v Banskej Bystrici

Orientačný beh je športom, ktorým žiaci a
žiačky ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice už niekoľko
rokov robia dobré meno našej škole. Aj tento
školský rok úspešne reprezentovali pod vedením
Antona Ondera v troch kolách Ligy školských
družstiev v Bratislave a v Banskej Bystrici i vo
verejných celoslovenských pretekoch v Záhorskej
Bystrici. Tonka Šofranková skončila tretia pri
Kamzíku v Bratislave. Po úvodných dvoch kolách
Ligy školských družstiev v orientačnom behu v
júni pri Martine pokračovala uvedená súťaž 1.
októbra 3. a 4. kolom pri Kamzíku v Bratislave.
Našu školu v tejto súťaži reprezentovalo trojčlenné
družstvo žiačok v zostave: Antónia Šofranková
(9.A), Monika Karpatová (9.C) a Zuzana
Smolková (8.B).
V súťaži jednotlivkýň
v orientačnom šprinte na 1 km trati s 8 kontrolami
si výborne počínala Tonka Šofranková, keď
skončila tretia v konkurencii 32 žiačok Slovenska.
Karpatová skončila šiesta a Smolková dvadsiata.
Výsledky uvedeného tria znamenali v súťaži
družstiev v rámci 3. kola súťaže LŠD výborné
druhé miesto pre ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice
za gymnáziom Grösslingova Bratislava z 10
súťažiacich škôl. V 4. kole LŠD sa uskutočnila
súťaž hliadok na 2,2 km trati s až 18 kontrolami, v
ktorej naše žiačky obsadili pekné tretie miesto za
dvomi družstvami bratislavských škôl.
-ao-

Úspešné duo žiačok
v Záhorskej Bystrici

Dvaja žiaci a štyri žiačky ZŠ sv. Cyrila
a Metoda, Košice sa zúčastnili záverečného 5.
Kola Ligy školských družstiev v orientačnom
behu, ktoré sa uskutočnilo 21.10.2011 v Banskej
Bystrici. Školské družstvo môže v tejto súťaži
zápoliť v štvorčlennej, resp. minimálnej trojčlennej
zostave, pričom do hodnotenia družstva sa
započítavajú
časy
troch
najlepších.
Z
nominovaného štvorčlenného družstva žiakov ZŠ
sv. Cyrila a Metoda prišli len dvaja žiaci Peter
Kertés (8.B) a Michal Makara (8.B), pretože bratia
Jakub a Daniel Dečovci ochoreli. Aby mohlo
družstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice vôbec
súťažiť v 5. kole LŠD, bola do družstva žiakov
zaradená Ivana Gajdošová (8.A), keďže žiačky
môžu štartovať za žiakov. V súťaži jednotlivcov na
2,2 km trati s 10 kontrolami Kertés skončil
jedenásty, Makara dvanásty a Gajdošová pätnásta.
Družstvo žiakov s uvedenou žiačkou v zostave
skončilo v 5. kole štvrté a v celkovom poradí LŠD
sa posunuli z 8. priečky na šiestu v konkurencii 15
školských družstiev. Družstvo žiačok ZŠ sv. Cyrila
a Metoda, Košice zápolilo v zostave: Antónia
Šofranková, Monika Karpatová a Zuzana
Smolková. V súťaži jednotlivkýň na 2,1 km trati s
10 kontrolami obsadili prvé tri miesta, keď
zvíťazila Antónia Šofranková pred Smolkovou a
Karpatovou. Vyhrali súťaž družstiev v 5. kole pred
ZŠ Kysak a v celkovom poradí LŠD obsadili 2.
miesto za bratislavskými gymnazistkami z
Grösslingovej, pričom do uvedenej súťaže sa
zapojilo 14 školských družstiev.
-ao-

Po súťaži Ligy školských družstiev v
orientačnom behu v Bratislave sa na druhý deň trio
našich žiačok aj s vedúcim družstva zúčastnilo
verejných pretekov v Záhorskej Bystrici. V lese
neďaleko sídla televízie Markíza si veľmi dobre
počínali naše žiačky v náborovej kategórii na 1,5
km trati s 8 kontrolami, keď za víťazným
pretekárom z Maďarska druhá skončila Monika
Karpatová a Zuzka Smolková tretia, pričom
štartovalo sedem pretekárov bez rozdielu veku i
pohlavia. V pretekoch Slovenského rebríčka v
kategórii žiačok do 14 rokov na 1,6 km trati a 11
kontrolami Tonka Šofranková vynechala jednu
kontrolu, preto nebola klasifikovaná. Toto
zaváhanie ju mrzelo o to viac, pretože priebežne po
6. kontrolnom stanovišti bola tretia a v postupe na
5. kontrolu dokonca najrýchlejšia.
-ao-

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Všetko najlepšie do nového roka, veľa šťastia, zdravia, dobré známky, ale predovšetkým si užite Silvester so
svojou rodinou a známymi, ktorých ste už dlho nevideli. (Adam, 8.A)

Jesenný deň u prvákov

Hurááá, škola v prírode!

Čaro jesene vyčarilo
úsmev na tvári aj nám,
prvákom. S radosťou sme sa
vrhli na ihrisko, kde nám
jesenný vetrík poslúžil k
púšťaniu šarkanov a balónov.
Vlastnoručne sme sa podieľali
aj na výrobe jesenných
stromov, ktoré nám zdobia
triedu. Už teraz sa veľmi tešíme
na ďalšie takéto výnimočné dni.

Naši štvrtáci sa
takto tešili pri odchode
na Čingov, kde v
krásnom
prostredí
Slovenského
raja
strávili týždeň od 26.
do 30. septembra.
Počasie nám prialo, a
tak sme naplno využili
to, že sme boli v
prírode.
Nachádzali
sme sa vždy na „inej
planéte“, ktorá bola charakterizovaná farbou – zelená nám
pripomenula prírodu – rastliny a živočíchy okolo nás, červená bola
farbou priateľstva, belasá patrila Panne Márii, dúhová predstavovala
radosť a veselosť.
S tým boli spojené aj aktivity. Deti denne absolvovali rôzne
športové súťaže, ranné rozcvičky, túry do okolia, kvízy, kde si
upevňovali svoje zdravie a otestovali telesnú kondíciu, ako aj
rozširovali vedomosti z prírodovedy, vlastivedy, matematiky aj
slovenského jazyka. Odvahu si otestovali pri nočnej hre, ktorá začala
„opekačkou“. Výtvarné schopnosti využili pri tvorbe obrazov
z prírodnín, ako aj pri výrobe náramkov priateľstva. Pri hľadaní
pokladu museli ukázať nielen šikovnosť pri skladaní indície, ale aj
spoluprácu všetkých. Svoje tanečné schopnosti predviedli na
pyžamovej párty. Každá činnosť a súťaž bola denne vyhodnotená pri
sv. omši a žiaci boli vecne i slovne odmenení.
Ranné, večerné modlitby a sv. omše mal na starosti náš školský
kaplán Marcel Puškáš. Každý deň zaujímavé kázne, podrobná
príprava detí k sviatosti zmierenia, dopodrobna rozobrané úkony na
svätej omši, zaujímavé príbehy a modlitba sv. ruženca so sviečkami,
boli len časť toho, čo si pre nás pripravil. Nesmieme zabudnúť na tetu
Zuzku, ktorá sa starala o naše zdravie nielen rozdávaním liekov
a hojením miernych bolestí, ale aj milým slovom a láskavou rukou,
keď nám bolo smutno za domovom.
Plní pekných dojmov a zážitkov sme sa vrátili domov. Vďaka
Ti Pane, že si nás sprevádzal...

-prváci-

Deň s vybranými
slovami
Takto sa volal projektový
deň, ktorý si v stredu 16.
novembra pripravili štvrtáci
spolu so svojimi triednymi pani
učiteľkami. Jeho úlohou bolo
trochu netradične zopakovať
nie veľmi obľúbené učivo.
Žiakov čakalo veľa zábavy,
smiechu,
súťaženia,
rozprávania, ale aj vytvárania
textov. A to všetko, ako
správne tušíte, z vybraných
slov.
-štvrtáci-

-štvrtáci spolu so svojimi tr. učiteľkami-
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
Prajem Vám pekný nový rok, aby bol plný šťastia a radosti. Aby sme sa všetci mali radi a nechýbal nám úsmev na
tvári. (Grétka, 8.A)

Deň zdravia u druhákov

„Zdravé“ hádanky

Naši druháci sa v stredu 9. novembra zmenili na lekárov,
sestričky, pacientov a triedy boli odrazu ordináciami a
poradňami pre zdravú výživu. Od rána sa rozprávalo o zdravom
životnom štýle a
všetkom, čo zdraviu
prospieva. Neskôr
sa liečili choroby
a ošetrovali úrazy.
Výsledkom celého
dňa boli Recepty na
zdravie, básničky
o ovocí a zelenine
a chutný
ovocný
šalát.

Ja som jedľa bedľa,
vždy vyrastiem vedľa.
Sukničku na sebe mám,
do zeme sa pozerám.
Vyrastiem zo zeme hneď,
vysoká som ako smrek.
Keď ma hubár zbadá,
nemám že to rada.







Sárin recept
na zdravie: „Jedzte veľa ovocia a zeleniny, dodržiavajte
pitný režim, veľa športujte a doprajte si pravidelný
spánok.“
Adamov recept na zdravie: „Musíme byť na čerstvom
vzduchu, musíme relaxovať a nesmieme jesť veľa
sladkostí.“
Martinkov recept na zdravie: „Keď chceme byť zdraví
a silní, musíme športovať, jesť ovocie, dodržiavať pitný
režim. Určite nie je dobré piť alkohol a fajčiť.“
Paťkin recept: „Pravidelne športovať, korčuľovať.
Nebrať drogy, nepozerať telku a nečumieť do počítača.
Veľa si otvárať okná.“

Filip

Hádaj, kto som?
Okrúhla som, červená som,
žltá som aj zelená som.
Chutím sladko, spím sladko,
hanbím sa sladko.
Kto som, moje zlatko?
Mirko

Deň s abecedou

-druháci-

Vedecká konferencia v 3.C
V stredu 16. novembra sa v 3.C uskutočnila VEDECKÁ
KONFERENCIA venovaná téme „Ako nám vynálezy zmenili
život“. So svojimi objavmi nás oboznámil Thomas Alva
Edison, bez ktorého by sme doteraz svietili len sviečkami.
Johann Gutenberg nám predviedol kníhtlač. Jeho zásluhou
môžeme v súčasnosti čítať knihy a noviny. Bratia Wrightovci
predstavili model motorového lietadla, rovnako ako Štefan
Banič svoj padák. Bez Wiliama Bella by neexistovali dnešné
telefóny a bez Jozefa Murgaša telegraf a rádio. Louis Pasteur
nám porozprával o
tom, ako vynašiel
vakcínu
proti
besnote
či
očkovacie
látky.
Dozvedeli sme sa,
čo je pasterizácia a
ako
vyzerajú
mikróby
pod
mikroskopom.
Veľmi
nás
potešilo, že na našu
konferenciu zavítala pani riaditeľka s pani zástupkyňou.
-žiaci z 3.C-

Deti 3.B a 3.C triedy prežili
v stredu 5. októbra zaujímavý Deň
s abecedou. Všetky písmená prevetrali
z každej strany v úlohách nielen zo
slovenského jazyka, ale aj z
matematiky. Naučili sa pracovať so
všetkými
druhmi
slovníkov
i orientovať sa v telefónnom zozname.
Zistili, že vedieť abecedu sa oplatí,
pretože
im
častokrát
pomôže
v bežnom živote. Ani o zábavu však
nebola núdza.
-tretiaci-

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO / » ŠKD V SKRATKE
Prajem Vám hojnosť Božích milostí a radosti. (Júlia, 8.A)

Budúci prváci na návšteve

Počas
posledného
novembrového týždňa nás, prvákov,
čakala vzácna návšteva. Prišli sa na
nás pozrieť naši mladší kamaráti
z materských škôl. Ukázali sme im, čo
všetko sme už zvládli a voviedli do
nášho prváckeho sveta. Postupne sme
privítali deti z MŠ bl. Imeldy, MŠ sv.
Bernadety, Materskej evanjelickej
školy na Muškátovej ul. a zo
susedných škôlok na Bernolákovej a
Moldavskej ulici. Boli veľmi šikovní
a živo sa zapájali do vyučovacej
hodiny. Mnohí z nich sa už nevedia
dočkať, kedy zasadnú do školských
lavíc. Tešíme sa na Vás na
januárovom zápise do 1. ročníka!
Ahojte! Vaši prváci!

Rozlúčka s ceruzkou

My, prváci, sme sa v závere
novembra slávnostne rozlúčili s
ceruzkovým obdobím a konečne sme
sa týmto posunuli, o pre nás veľmi
dôležitý krok, vpred. Na to, aby sa tak
stalo, sme museli úspešne zdolávať
náročné, ale i zábavné úlohy a zbierať
body alebo pečiatky. Aký bol
výsledok? Všetci prváci píšeme
perom! Zvládli sme to! Pani učiteľky
sú na nás hrdé a my sme šťastní,
pretože strany našich písaniek
zapĺňame modrým atramentom.
-prváci-

Klubový minimaratón v ŠKD
Školské ihrisko plné detí s číslami na hrudi či chrbte v
popoludňajšom čase bolo znakom konania nejakej akcie. To
pani vychovávateľky zo Školského klubu detí zorganizovali
„Klubový minimaratón“. 30. septembra nám počasie prialo,
chvíľami sa zdalo, že nám nevládne jeseň, ale leto. Úlohou detí
bolo zabehnúť trať okolo školského ihriska. Svoje sily si
zmerali najprv dievčatá a potom chlapci z prvých ročníkov,
ktorí vybranú trať zabehli jedenkrát. O rok starší ročník ju
zabehol dvakrát a tí najstarší ju zabehli až trikrát. Húževnatosť,
vytrvalosť
a
veľkú
snahu
bolo vidieť na
tvári
každého
súťažiaceho. Za
svoju šikovnosť
bol každý žiak
odmenený
lízankou a tí
najrýchlejší
bežci
dostali
diplom a vecné
ceny.
-p. vychovávateľky-

Výsledná listina
1. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Karolína Kaduková 1.D

Andrej Štefanovič 1.B

2. miesto

Michaela Majerníková 1.D

Šimon Sabolčík 1.C

3. miesto

Ivana Hruščáková 1.C

Daniel Vicen 1.D

2. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Klára Neufeldová 2.B

Miroslav Ivan 2.A

2. miesto

Lucia Dančová 2.A

Marián Štec 2.C

3. miesto

Ema Šoltésová 2.A

Daniel Leon Labanc 2.C

3. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Tamara Ondrejková 3.C

Samuel Rajnič 3.A

2. miesto

Michaela Sokolová 3.A

Boris Hatala 3.C

3. miesto

Alena Vancáková 3.B

Dominik Olejník 3.B
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ŠKD V SKRATKE »
Veľa šťastia, zdravia, dobrých kamarátov, dobré známky, veľa húževnatosti, dobrých učiteľov a ľudí okolo seba
a veľa Božieho požehnania v novom roku 2012. (Ondrej, 8.A)

Október – Medzinárodný mesiac knižníc
My, deti z 2.B triedy – 6. oddelenia školského klubu,
máme veľmi rady rozprávky, príbehy, legendy, ale aj
náboženskú literatúru. Často navštevujeme knižnice, väčšinou
tú našu – školskú, v ktorej už máme čitateľské preukazy a knihy
si chodíme vypožičiavať.
S vypožičanými knihami vieme aj pracovať. Stáva sa, že
deti si často poobede rozprávajú svoje príbehy, ktoré už
prečítali. Učia sa čítať očami, potichu, ale aj nahlas. Aj týmto sa
vylepšuje
u
detí
ich
čitateľská
gramotnosť.
Deti pri čítaní
veľmi
podporujeme
a
každého
dobrého
čitateľa
pochválime. V
našom
oddelení
prvenstvo v čítaní majú Šimon Benko, Sophia Sedláková, Jurko
Fabian, Sára Sokolová, Gabika Palenčárová, Natália
Šoltýsová.... to by som asi musela vymenovať celú triedu.
Nájdite si nás na internete a uvidíte...

rozdelili úlohy, pripravili stoličky pre
divákov a predstavenie sa mohlo
začať. Za predlohu si vybrali známu
rozprávku SOĽ NAD ZLATO. Plošné
bábky z papiera na chvíľu ožili v
rúčkach šikovných detí. Pán kráľ,
najstaršia dcéra, prostredná dcéra i
najmladšia Maruška a nezabudnime
ani na kuchára, ktorý priniesol kráľovi
zlú správu o tom, že sa v celom
kráľovstve minula soľ. Deti si svoje
monológy a dialógy vymýšľali samy.
Na záver boli odmenené potleskom.
Prežili sme príjemné popoludnie.
-pani vychovávateľka Šolcová-

Klubová olympiáda

-pani vychovávateľka Fedorová-

Bábkové divadlo v školskom klube (1.D)
Kde bolo tam
bolo, za siedmimi
horami a siedmimi
dolinami, kde sa
piesok lial a voda sa
sypala, kde bolo
všetko jagavé a
zázračné, bolo jedno
kráľovstvo... Takto
sa obyčajne začína
skoro
každá
rozprávka. Aj tá naša sa tak začala. V stredu popoludní 12.
októbra si deti v IV.
oddelení školského
klubu
zahrali
bábkové divadielko.
Na
chodbe
nad jedálňou máme
paraván, ktorý sa dá
využiť na tento účel,
a tak bolo o priestor
postarané. Deti si
vybrali
bábky,

V poslednom čase sa stále viac
a viac hovorí o tom, že dnešné deti sú
lenivé a že sa im nechce cvičiť a
športovať. To neplatí o deťoch z
nášho školského klubu. Svedčia o tom
výsledky
z
KLUBOVEJ
OLYMPIÁDY. Veľké olympijské
finále v Školskom klube detí sa začalo
popoludní 26. októbra.
Predchádzali mu výberové
kolá, ktoré sa uskutočnili počas
predošlých dní v jednotlivých
oddeleniach. Do finále sa prebojovali
deti s najlepšími výsledkami z týchto
športových disciplín: beh na krátku
vzdialenosť, skok do diaľky z miesta,
hod loptičkou. Všetci zúčastnení
športovci preukázali veľkú dávku
odvahy, pevnej vôle a zdravej
súťaživosti. Športu zdar!
-pani vychovávateľky-

» ŠKD V SKRATKE
Vinšujem Vám šťastný nový rok a dobrý krok. (Marek, 8.A)

Skok do diaľky z miesta
1. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Ivana Hruščáková 1.C

Marián Brada 1.C

2. miesto

Tamara Bodnárová 1.D

Dávid Dziak 1.A

3. miesto

Ľudmila Regendová 1.A

Tibor Kubálek 1.D

Pamätný list

Natália Dvorčáková 1.B

-

2. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Sofia Szabová 2.C

Jakub Eštok 2.C

2. miesto

Gabriela Palenčárová 2.B

Dávid Szcurek 2.A

3. miesto

Bianka Bakšiová 2.A

Dávid Mihálik 2.B

3. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Kristína Barlová 3.B

Marek Majerník 3.C

2. miesto

Veronika Klemová 3.C

Filip Nagy 3.B

3. miesto

Klára Ivančová 3.C

Michal Jiříček 3.C

4. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Ema Vasilčáková 4.A

-

2. miesto

Karla Sokolová 4.B

-

3. miesto

-

Andrej Belej 4.B

1. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Michaela Jačaninová 1.A

Jakub Bernáth 1.C

2. miesto

Miriam Labaničová 1.D

Daniel Vicen 1.D

3. miesto

Sarah Beľanová 1.C

Gabriel Tóth 1.A

Pamätný list

Alžbeta Kozelová 1.B

Andrej Štefanovič 1.B

2. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Natália Šoltýsová 2.B

Samuel Dobrík 2.C

2. miesto

Lucia Dančová 2.A

Daniel Leon Labanc 2.A

3. miesto

Barbora Dziaková 2.C

Šimon Benko 2.B

3. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Terézia Labaničová 3.B

Daniel Dobrík 3.C

2. miesto

Annamária Hyková 3.C

Igor Kopsa 3.B

3. miesto

Samuel Rajnič 3.A

-

4. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Mária Bakšiová 4.A

Dávid Kardoš 4.B

2. miesto

Zuzana Ižolová 4.B

Tomáš Frič 4.A

3. miesto

-

-

Beh na krátku vzdialenosť
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ŠKD V SKRATKE »
Do nového roka Vám prajem mnoho životného optimizmu, veľa lásky a radosti. Aby ste boli zdraví, šťastní a aby
nešťastie Váš dom obchádzalo. (Samo, 8.A)

Hod loptičkou
1. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Sára Lakatošová 1.D

Marek Maďar 1.D

2. miesto

Niki Vokorokosová 1.A

Samuel Jakub 1.A

3. miesto

Zuzana Kolcunová 1.C

Martin Belej 1.C

Pamätný list

-

Matúš Ďurian 1.B

2. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Sára Sokolová 2.B

Matúš Sedlák 2.A

2. miesto

Barbora Guľašová 2.C

Matúš Gburík 2.C

3. miesto

Tamara Lakatošová 2.A

Matej Šomšák 2.A

3. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Annamária Hyková 3.C

Michal Kaňuch 3.C

2. miesto

Klára Ivančová 3.C

Tomáš Hrnčiar 3.B

3. miesto

Katarína Koribská 3.B

Filip Gašparovič 3.C

4. ročník

Dievčatá

Chlapci

1. miesto

Jakub Nižník 4.A

-

2. miesto

Adriana Kobulnická 4.B

-

3. miesto

-

-

Predstavenie pre starších v Klube
kresťanských seniorov
Natrhám si kvety pod lesom na stráni vám,
starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoc vlas vám
šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie
pozdravy. V mesiaci úcty k starším sme boli
pozdraviť našich seniorov z farnosti. Hudbou
spevom a slovom sme prispeli k ich slávnosti a
odovzdali im darčeky od žiakov z našej školy.
-deti z V. oddelenia školského klubu (2.A a 4.A)
žiačka S. Magdová a p. vychovávateľka Dorková-

Ovocníčkový deň
„Konečne, dnes budeme mať ovocníčkový deň....“
nieslo sa
2.B
triedou a chodbou
našej školy. Každý
rok robíme túto
aktivitu pre deti,
na ktorú sa veľmi
tešia a radi nosia
ovocie z domu,
aby sa s ním mohli
podeliť.
Vedia,
že
jesť ovocie je
veľmi zdravé a potrebné pre náš organizmus.
Vitamíny, ktoré z ovocia získame, sú našimi
spolubojovníkmi aj proti chrípke. Najskôr sme
donesené ovocie spoločne očistili, pokrájali a
pripravili sme tzv. ovocnú bombu. Deti mali
možnosť vidieť postupnosť pri práci. Záver našej
činnosti bola ochutnávka ovocného šalátu, ktorý
chutil všetkým. Ako sme ho miešali a hlavne, ako
sme ho pojedli, si môžete pozrieť vo fotogalérii na
stránke školy.
-p. vychovávateľka Fedorová-

» LIST JEŽIŠKOVI
Veľa lásky, pokoja, nech nechýba ani dobrá nálada. (Dominik, 8.A)

Milovaný Ježiško,
šepkám Ti tíško, pretíško,
jedno tajné želanie, možno viac,
no veľa nie.
Tu Ti teraz napíšem, čo na Vianoce chcem.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................................................
(tvoje želanie)

ĎAKUJEM! ......................................
(tvoje meno)

(Tento list si môžeš vystrihnúť a poprosiť rodičov, aby ho poslali Ježiškovi  tvoja redakcia )
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ENGLISH CORN(ER) »

History of Christmas Carols
The word carol is a medieval word of
French and Anglo-Norman origin, believed to
mean a dance song or a circle dance
accompanied by singing. Broadly defined,
carols express religious joy and is often
associated to the Christmas season. Carols are
also used to describe late medieval English
songs on various subjects with a verse and
refrain. Often the verse and refrain (also
called burden) alternates.

By the 15th century the carol was also
considered as art music. During this time,
elaborate arrangements were made and carols
were considered an important contribution to
English

medieval

music.

The

Fayrfax

Manuscript, a court songbook featuring
carols, was written by the end of the 15th
century. The songs were written for 3 or 4
voices and themes were mostly on the Passion
of Christ.
By the 16th century though, the
popularity

of

carols

faltered,

almost

disappearing entirely if not for the revival that
happened by the middle of the 18th century.
Most of the carols we know today were
It is unclear when the first carol was
written but it is believed that circa 1350 to
1550 is the golden age of English carols and
most of the carols followed the verse-refrain
pattern.
During the 14th century carols became a
popular religious song form. The theme often
revolved around a saint, the Christ child or the
Virgin Mary, at times blending two languages
such as English and Latin.

written during this period.

» ENGLISH CORN(ER)

Here are two of the most famous Christmas Carols with lyrics
1. Silent Night

Silent night! holy night!
All is calm all is bright
round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild

2. Joy to the world

Joy to the world! The Lord is come: let earth
receive her King!
Let every heart prepare him room
and heaven and nature sing.

sleep in heavenly peace!
Joy to the earth! the Saviour reigns: let men
Silent night! holy night!

their songs employ
while fields and floods rocks hills and plains

Shepherds quake at the sight

repeat the sounding joy.

glories stream from heaven afar
heavenly hosts sing Hallelujah
Christ the Saviour is born!

No more let sins and sorrows grow nor thorns
infest the ground:
he comes to make his blessings flow

Silent night! holy night!

far as the curse is found.

Son of God love's pure light
radiant beams from thy holy face
with the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth

He rules the earth with truth and grace, and
makes the nations prove
the glories of his righteousnes
and wonders of his love
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DEUTCHER SPIEGEL »

Rezepte für Weihnachtskuchen
Apfelsinenkuchen

Festlicher Weihnachtskuchen
Teig:

Teig:
200 g- Butter
200 g- Zucker
200 g- Mehl
1 EL- Speisestärke
3- Ei(er)
1 ½ TL- Backpulver
Für die Sauce:
2- Apfelsine(n)
1- Zitrone(n)
125 g- Puderzucker
evtl. Mandarine(n) zum
Belegen
evtl. Schlagsahne
Zubereitung
Aus den angegebenen
Zutaten einen Teig rühren
und bei 200 Grad ca. 40 - 45
min. backen. Den Kuchen
aus der Form stürzen, sodass
der Boden nach oben zeigt.
Mehrmals
mit
einem
Holzstäbchen einstechen.
Aus dem Saft und der
abgeriebenen Schale der
Orangen und der Zitrone
sowie dem Puderzucker eine
Soße rühren und den noch
heißen
Kuchen
esslöffelweise
damit
beträufeln.
Je nach Geschmack
den kalten Kuchen mit
Schlagsahne überziehen und
mit
Mandarinenspalten
belegen.

250g- Butter
250g- Zucker
4- Eigelb
1 Pck.- Vanillezucker
1 kl.Flasche/n- Buttervanille-Aroma 1
kl.Flasche/n- Rum-Aroma
1 kl.Flasche/n- Bittermandelöl
100g- Mehl
½ Pck.- Backpulver
100g-Schokolade, zartbitter, in Stückchen gehackt
400g- Haselnüsse, gemahlen
1 kl. Glas- Orangensaft, frisch gepresst
1 Schuss- Rum, groß
4- Eiweiß
Gelee (Brombeer-), zum Bestreichen
2 Pkt.- Marzipan
- Kuvertüre, zartbitter
etwas- Palmfett
- Fett, für die Form
- Semmelbrösel, für die Form
Butter, Zucker, Vanillezucker, Eigelb und die Aromen in einer großen
Schüssel mit dem Handrührgerät rühren.
Mehl mit Backpulver vermischen, dazugeben und gut verrühren.
Schokolade und Haselnüsse unterrühren.
Orangensaft und einen Schuss Rum dazugeben. Jetzt weiter rühren, bis
der Teig richtig sämig wird.
Das steif geschlagene Eiweiß unterheben.
Den Teig in eine gefettete, mit Semmelbröseln ausgestreute Springform
gießen.
Auf mittlerer Schiene bei 160 Grad, die letzten 15 Min. bei 170 Grad, 1
Stunde und 15 Min. backen. Mit Stricknadel oder Holzstäbchen testen.
Den Kuchen herausnehmen und ca. 1 Std. abkühlen lassen, dann quer
halbieren, mit Brombeergelee
bestreichen
und
wieder
aufeinander setzen.
Die gesamte Torte mit einer
ausgerollten Marzipanschicht (2-3
mm) bedecken. Danach mit
Schokoladenglasur
dick
bestreichen.
Das restliche Marzipan als
Dekoration in Form von Sternen
etc. auf die noch glänzende Glasur
kleben.
Den Kuchen am besten unter
einer Tortenhaube im kühlen
Keller für 2 Tage durchweichen
lassen.

» ИГРАЕМ – УЧИМСЯ

4.

6.

3.

1.

7.

5.
2.
9.
8.

-Leo Labanič; Tomáš Benko, 6.A-

-Peter Galoci, 6.A-

1.

4.
7.

5.

3.

6.
2.

8.

-Antonietta a Barbora, 6.A-
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VLASTNÁ TVORBA » PRÍBEHY »
Prajem Vám, aby ste mali stále dobrých kamarátov okolo seba. (Šimon, 8.A)

Kobylka Vanilka
Bola raz jedna kobyla, ktorá mala malú kobylku. Raz ju
poslala do lesa navštíviť svoju babičku Kozičku. Povedala jej,
nech sa nikde nezastavuje. Na ceste ju zastavil medveď. Pýtal
sa jej, kam ide.
„Idem navštíviť babičku Kozičku,“ odpovedala kobylka.
„Bolo by lepšie, keby si babičke natrhala kvietky!“, vraví medveď.
„Dobre“, kobylka súhlasila. Medveď rýchlo bežal k domu babičky Kozičky. Dvere boli otvorené.
Medveď vošiel do domu a prehltol babičku Kozičku. Nasadil si jej okuliare, ľahol si do sena a prikryl sa
prikrývkou. O chvíľu prišla kobylka Vanilka.
Podišla k senu a pýta sa: „Babička, prečo máš
také veľké oči?“
„Aby som ťa lepšie videla.“
„A prečo máš také veľké ústa?“
„Aby som ťa mohla lepšie zjesť! Ham, mňam!“
O chvíľu šiel okolo domu poľovník Vlk. Keď počul chrápanie, zamieril k maštali. Tam spal medveď.
Vlk vošiel dnu a rozrezal medveďovi brucho. Vyskočila z neho kobylka Vanilka a babička Kozička. Do
brucha mu dali kamene. Babička upiekla koláč a v kuchyni bol zvonček a rozprávky je konček!
-Katka Korybská, 3.B-

Láska nadovšetko
Náš príbeh sa začína v dome, kde žije jedno dievčatko menom Alica.
Alica nemá rodinu. Vyrástla s nevlastnou
sestrou do krásy ako ľalia. Ale v meste, kde
býva Alica, vládne kráľovná, ktorá ju nemá
rada. Keď mala Alica 24 rokov, zaľúbil sa do
nej princ Kaspián. Kráľovnú to nahnevalo, a tak vyriekla:
„Alica, už nikdy sem nevkroč. Si vyhodená!“ Alica zosmutnela a išla
späť domov.
„A ty, princ, už nikdy neopustíš zámok!“
Ale princ bol šikovný. Preliezol oknom a išiel hľadať princeznú.
Našiel ju a požiadal o ruku. Čo myslíte, čo povedala Alica? Jasné, že
povedala „áno“. Bola svadba.
Alica a Kaspián mali dve deti. A čo sa týka kráľovnej, tá od zlosti zomrela.
–Kristína Katarína Barlová, 3.B-

» VLASTNÁ TVORBA » BÁSNIČKY
Požehnaný celý nový rok a veľa zdravia, lásky. (Adelka, 8.A)
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» VLASTNÁ TVORBA » BÁSNIČKY
Všetkým želám pohodu v rodinách, chuť do učenia a veľa oddychu. (Jakub, 8.A)

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO » OMAĽOVÁNKA

Aj vy sa často nudíte počas dlhých zimných večerov? Úlohy máte hotové, vonku je už tma, mamina má
napečené a tatino pozerá televíziu. Uvažujete, čo by ste mohli robiť... Práve pre takéto situácie, v akej ste sa
ocitli, vám na tomto mieste prinášame omaľovánku. Vyfarbite snehuliaka pestrými farbami a nalepte si ho
niekam na okno. Možno spoločne privoláte sneh.
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO » KRÍŽOVKY »
Čas pokánia je...
1. Prvý muž na zemi
2. Všade dobre, ... najlepšie
3. Svietilo sa s tým pred žiarovkou
4. Čo si ľudia dávajú na Vianoce
5. Obdobie, keď si ľudia dávajú
darčeky
6. Sú pod ním darčeky
-Martin Penička, 6.B-

Hľadajte tieto slová
darčeky
kapor
Mikuláš
Vianoce
strom
sneh
zima
koláče
ľad 3x
love
med 3x
tri
na 3x
sa
-Timea Čitbajová, 6.B-

Deti sa tešia na ....................
1. Prvý zimný mesiac
2. 24. decembra sú
3. Zvyčajne to jeme na Vianoce
4. Keď ti je zima na uši, dáš si ju na hlavu
5. Ráno, obed,....
6. Žije to v rybníku
7. Ťahajú Santovi sane
-Simona Čižmárová, 6.B-

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO » KRÍŽOVKY
1.

Padá to v zime z oblohy

2.

Ženské meno na I

3.

Vianočná
papieriku

4.

Opakom dňa je ...

5.

Tri ...... pre Popolušku

6.

Farba oblečenia na pohreb

7.

Sviatok v decembri

8.

Zviera s rohami, ktoré naháňa
červenú šatku

9.

Posledný deň v roku

sladkosť

v lesklom

10. Ihličnatý alebo listnatý ....
11. Surovina získavaná zo stromu
12. Ľudský orgán, ktorým vidíme
13. Domácke meno Miroslava
14. Farba
rúcha
mučeníkov

na

slávnosti

15. Dopravný prostriedok na e
16. Samica koňa
-Miroslav Kunc, 6.B-

ZÁPIS do 1. ročníka
na školský rok 2012/2013
20.1.2012 (piatok) od 14.00 hod. do 18.00 hod.
21.1.2012 (sobota) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Prváci, tešíme sa na Vás!
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