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Na Vianoce, keď svet stíchne,  

nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj,  

radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu,  

ale taktiež v novom roku,  

nech Vás vedie v každom kroku. 

redaktori 
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» EDITORIÁL 

 
Milí učitelia, žiaci, rodičia, 

v stredu 14. novembra 2012 sedel na Námestí 
TimesSquare v New Yorku bezdomovec Jeffrey Hillman. 
Bola chladná noc a on sedel na dlažbe bosý. Zastavil sa 
pri ňom 25-ročný policajt Larry De Prima a prihovoril 
sa mu. Na otázku, kde má topánky, bezdomovec 
odpovedal, že je to v poriadku, keďže topánky nikdy 
nemal. Policajt si však zistil číslo jeho chodidla, zašiel 
do neďalekého obuvníctva a kúpil bezdomovcovi zimné 
topánky a teplé ponožky. Muž sa mu za to odmenil 
veľkým úsmevom. Keď policajt pozval muža na kávu, ten 
zdvorilo odmietol s tým, že už preňho urobil dosť. 
O udalosti by nikto nevedel, keby neďaleko nestála 
turistka Jennifer Fosterová. Pozorovala celú scénu a 
potajomky si zvláštnu dvojicu odfotografovala. 
Fotografiu zverejnila na sociálnej sieti a o malom 
dobrom skutku sa dozvedel celý svet. 

Krátku epizódu zo života jedného veľkomesta 
nemožno nazvať inak ako Vianoce vo všedný deň. Aj 
keď si to Jeffrey, Larry a Jennifer neuvedomili, to, čo 
prežili, by mal prežiť (nielen) na Vianoce každý človek. 

Boh sa stal jedným z nás a ten príbeh o chudobe, 
jasliach, pastieroch a speve anjelov sme už tisíckrát 
počuli. Musí nám však vždy nanovo znieť v ušiach, aby 
sme okolo seba vnímali ľudí, ktorí potrebujú našu 
pomoc, ktorí sú v núdzi, ktorí, jednoducho, nemali 
šťastie a jediným šťastím, ktoré ich za dlhý čas 
navštívilo, je stretnutie s nami. 

Ten príbeh si potrebujeme nanovo vypočuť, aby 
sme okolo seba vnímali ľudí, ktorí pomáhajú nám, ktorí 
konajú nezištne, ktorí sa pre nás obetujú, ktorí sa s nami 
delia, v srdci ktorých máme zvláštne miesto. 

Ten príbeh si potrebujeme vypočuť aj tento rok, 
aby sme mali otvorené oči a videli, že okolo nás je veľa 
dobra, o ktorom sa nevie a často je našou úlohou len 
o tomto dobre povedať iným. 

 

Vianočný príbeh zaznie aj 
tento rok. Pozorne počúvať, 
v tomto prípade, znamená, začať 
tento príbeh žiť. Traja cudzí ľudia 
v New Yorku sa do príbehu Vianoc 
zapojili 40 dní pred tým, než sa 
v kostoloch celého sveta začalo 
spievať Sláva Bohu na výsostiach. 
Nenápadne, potichu ho môžeme vo 
svojich vlastných životoch 
dennodenne opakovať aj my. 

Všetkým vám – kolegom, 
žiakom, rodičom – vyprosujem 
prežiť Vianoce v požehnanej 
atmosfére nezištnosti, vďačnosti 
a empatii. 

 

Vydavateľ: ZŠ sv. Cyrila a Metoda • Adresa: Bernolákova 18, 040 11 Košice • www.zscamke.sk • 
zscamke@gmail.com; zscamke@zscamke.sk • Telefón: 055/642 24 91 • Fax: 055/642 24 46 •  

Redakčná rada: žiaci rôznych ročníkov • Externí prispievatelia: pracovníci školy •  
Jazyková úprava: Mgr. Božena Ferková, Mgr. Henrieta Pustaiová •  

Grafická úprava: Mgr. Renáta Demjanovičová • Foto: Archív školy • Ilustrácie: žiaci a internet •  
Cena jedného výtlačku: 1 € • Náklad: 200 ks • Periodicita: tri čísla za školský rok • Uzávierka: 7.12.2012 
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TÉMA  ČÍSLA » ADVENT » 

Z adventných aktivít 
 

Aj tohtoročný Advent sprevádzali bohaté duchovné aktivity, do ktorých sa zapojili 

nielen mladší či starší žiaci, ale aj učitelia, zamestnanci školy a rodičia detí.  

 

1. Adventné čítanie Svätého písma  

Cieľom adventného čítania je, aby naše rodiny, 

spoločenstvá, jednotlivci objavili úžasné tajomstvo 

Božieho slova, ktoré uzdravuje telo a dušu človeka. 

(každý žiak a s ním aj jeho rodina a učiteľ dostal kalendár 

adventného čítania Svätého písma) 

 

2. Darček pre radosť 

Cieľom aktivity je pomôcť rodinám v hmotnej núdzi. 

(daruj pekné, zmysluplné a nepoškodené veci do tohto 

darčeka – „bol  som hladný, dali ste mi jesť,...“) 

 

3. Svätá omša v školskej kaplnke 

Cieľom je vytvárať spoločenstvo, centrom ktorého je Kristus.  (utorok  a  štvrtok 

o 7.20 hod. v školskej kaplnke) 

 

4. „God is alive, I talked to him, today.“ (Boh žije, dnes som s ním hovoril.) 

Cieľom je povzbudiť sa vo viere. Ak máš zážitok viery, ak vieš, čo teba posilnilo 

a chceš sa s tým podeliť,  napíš pár slov a odovzdaj 

to osobne kaplánovi Marcelovi alebo pošli na jeho 

mailovú adresu (zanzibaresku@gmail.com). 

Niektoré pán kaplán použije na povzbudenie 

ostatných počas adventných kázní. 

Nech nás žehná náš Dobrý Otec! Boh 
otvára dvere viery... 

-Predmetová komisia Človek a hodnoty- 
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» ROK  SV.  CYRILA  A  METODA 

V Roku sv. Cyrila a Metoda sa aj my budeme 

snažiť na hodinách literatúry a katolíckeho náboženstva 

venovať väčšiu pozornosť týmto dvom svätcom. Keďže 

sú aj patrónmi našej školy, je na mieste, aby sme sa 

o nich dozvedeli niečo viac. Budeme o nich nielen čítať, 

ale aj písať. V tomto vianočnom vydaní Ratolesti vám 

prinášame prvé práce od našich žiakov. 

 
 

Sv. Cyril a sv. Metod 

Sv. Cyril a Sv. Metod – naši bratia, 
vždy sa k nám oni vrátia. 

Celou cestou verili,  
k Pánu Bohu sa modlili. 

Cyril nové meno má, 
Konštantín sa nazýva. 

Božie slovo hlásali 
a vždy v srdci ho mali. 
Zo Solúna pochádzali,  
stále to tam radi mali. 
Rastislav ich poveril 
a školu nám postavil. 
Aj hudbe sa venovali, 
veľa piesní poskladali. 
Gorazd, ten sa učil rád, 
preto bol ich verný žiak. 

-Lenka a Zuzka, 7.B- 
 

 

Prosíme našich patrónov, sv. Cyrila a sv. Metoda, aby nás sprevádzali 
a ochraňovali na ceste nášho života. 

-Timea, Viki H., Saša, 7.B- 

Sv. Cyril a sv. Metod, prispejte svojím orodovaním, aby celá Cirkev ohlasovala 
Boha Otca všemohúceho a aby na celom svete zavládol pokoj. 

-Andrejka a Simonka, 7.B- 



6  

 

ROK  SV.  CYRILA  A  METODA » 

Veľkí bratia 

V Solúne sa narodili, 

rodičom radosť urobili. 

Veľkí bratia k nám prišli 

a všetci sme sa zišli. 

Učili nás vzorne 

a žili si svorne. 

O Bohu nám hovorili, 

nové písmo vytvorili. 

Za svojím si stáli, 

všetci ich radi mali. 

Ďakujeme veľmi pekne, 

vyprosujte nám milosť večne. 
-Janka P., Miro H., Janka S., Jano, 7.B- 

Príchod Cyrila a Metoda 

Jedného dňa sa vládca Rastislav rozhodol 

poslať správu do mesta Konštantinopol. 

Žiadal od vládcu Konštantinopolu, 

poslať učňov na Moravu. 

Michal isto súhlasil. 

„Poslať učňov!“ vyhlásil. 

Dlhú cestu mali, 

nové krajiny spoznávali. 

Volali sa Konštantín a Metod, 

učili veľa nových metód. 

Hlaholiku zhotovili, 

neskôr ju aj upravili. 
-Mišo a Dávid, 7.B- 

 

 
Matej sa ako novinár dostal strojom času do minulosti. Urobil krátke interview so sv. 

Cyrilom a sv. Metodom. 

 

 

 
-Matej Nižník, 7.A- 

Redaktor Matej: Poznáte okrem staroslovienčiny aj iný jazyk? 

Sv. Cyril: Áno, poznáme latinčinu, gréčtinu a hebrejčinu, ale náš 

najobľúbenejší jazyk je staroslovienčina. 

Redaktor Matej: Ako sa vám pracuje s vaším bratom? 

Sv. Metod: Veľmi dobre. Spolu sa nám podarilo obrátiť veľa ľudí 

a pomôcť Veľkej Morave. 

Redaktor Matej: Bolo ťažké dostať sa z Konštantínopolu na Veľkú Moravu? 

Sv. Cyril: Áno, bola to veľmi dlhá cesta a veľa sme toho s Metodom zažili. 
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» MISIE 

Stretnutie s misionárkou z Haiti 

V pondelok - 15. októbra 

zavítala medzi žiakov sestra Anna 

Ciganpálová zo Spoločnosti Dcér 

kresťanskej lásky sv. Vincenta de 

Paul. Vzácne životné postrehy a 

skúsenosti z misie na Haiti 

porozprávala piatakom, šiestakom a 

siedmakom na spoločnom stretnutí v 

školskej kaplnke. Popoludní sa na 

besedu tešili aj deti z ŠKD. 

Veríme, že aspoň malou 

čiastkou - peňažnou zbierkou Boj 

proti hladu - Pomoc Haiti a Hondurasu - sme pomohli a stále môžeme podporiť misijné 

diela v dvoch najchudobnejších krajinách Latinskej Ameriky. 

-hp- 
 

 

Kúpou srdiečka bojujeme  
proti hladu 

Aj v tomto šk. roku sme sa spoločne 

zapojili do 6. ročníka celoslovenskej 

zbierky Vincentskej rodiny - Boj proti 

hladu. Dobrovoľný príspevok za 

medovníkové srdiečko pomohol misijným 

aktivitám. 

Už niekoľko týždňov srdiečka 

piekli pani vychovávateľky a šikovne ich 

zdobili a balili dievčatá z II. stupňa. 

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 

sumu 295, 30 €. Ďakujeme! 

-hp- 
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SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA » 

Milí ratolesťáci, 

my, žiaci štvrtého ročníka, sme sa zamysleli nad Žalmom 19, ktorý oslavuje Boha – 

Stvoriteľa krásnej prírody okolo nás. 

„Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom 

podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa 

nedala počúvať...“ 
 

 
-Miška a Anna, 4.C- 
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» SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA 

 
 

 

Pane Ježišu, ďakujem Ti za všetky 
živé tvory. Ďakujem Ti aj za všetky 
rastliny, ktoré si stvoril.  
Pomáhaj neveriacim ľuďom, aby 
v Teba uverili a naučili sa počúvať 
oslavu za stvorenie všetkého živého. 
Prosím Ťa aj za seba, aby som 
chránila prírodu. Amen. 

Katka 

Bože, Ty si stvoril veci, 
obdivujú ich ľudia všetci. 
Stromy, kvety, zvieratá, 
aj rozkvitnutú záhradu... 
Rýb je plné more, 
to všetko sú stopy Tvoje. 

Anička 
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SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA » 

 
 

Otče, chválime Ťa za všetko stvorenie.  
Zjednocuj ľudí v starostlivosti o prírodu, aby ju chránili pred 

devastáciou a zničením. 
-štvrtáci- 

-Táňa Jenčušová a Klára Ivančová, 4.C- 
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» KALENDÁR  AKTUALÍT 

Otvorili sme nový šk. rok 2012/2013 

Do nového šk. roka sme spoločne vstúpili 

v pondelok - 3. septembra slávnostnou sv. omšou v 

Kostole sv. Gorazda. Hlavným celebrantom bol 

Mons. Juraj Kamas, správca Farnosti sv. Gorazda a 

spol. v mestskej časti Košice - Terasa. Príhovor pani 

riaditeľky a slová povzbudenia patrili nielen žiakom a 

pedagógom, ale aj rodičom a priateľom školy. Pane, 

zverujeme Ti všetky dni, okamihy, udalosti tohto 

školského roka... 

-kč- 
 

 
 

Proti kriminalite 

Počas troch dní – 19. – 21. septembra sa 

postupne podľa ročníkov zúčastnili žiaci I. a II. stupňa 

výchovno-vzdelávacích prednášok pod názvom 

„Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti 

kriminalite“. Viedli ich príslušníci Mestskej polície, 

ktorí pôsobia v mestskej časti Košice – Západ. 

Prednášky zahŕňali nielen teoretické časti, ale 

najmä rozprávanie  z praxe príslušníkov. V rámci 

preventívnych opatrení, ktoré boli zamerané na 

vekové skupiny, bol cyklus 

prednášok rozdelený 

do jednotlivých častí: 

1. Riešenie konfliktov 

2. Šikanovanie 

3. Násilie v rodine 

4. Bezpečný internet 

Deti sa aktívne zapojili aj 

do diskusie. Veríme, že 

podobné preventívne programy 

sa budú konať aj v budúcnosti.  

-az- 

 
 

Hurá, knižnica! 

So začiatkom školského 

roka sa začala aj činnosť našej 

školskej knižnice. Pani 

knihovníčka, teta Slávka, ako ju 

žiaci volajú, srdečne privítala 

malých aj veľkých. 

V septembri postupne 

prichádzali na úvodné stretnutie 

jednotlivé  triedy so svojimi 

pani učiteľkami triednymi alebo 

s pani učiteľkami slovenského 

jazyka a literatúry.  
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KALENDÁR  AKTUALÍT » 

Stretnutie sa nieslo 

v duchu knižných noviniek, 

ktoré knižnica dostala, ale aj 

v príjemnej atmosfére. Veríme, 

že jej priestory nebudú zívať 

prázdnotou a stále tam nájdeme 

tých, ktorí túžia po nových 

vedomostiach. 

-bf- 
 

Šiestaci v Solivare 

Už niekoľkoročnú školskú 

tradíciu má chemická exkurzia 

žiakov 6. ročníka, ktorí v rámci 

nej navštevujú expozíciu 

Slovenského technického múzea 

v Solivare. A tak tomu bolo aj 

v utorok – 25. septembra, keď 

sa v sprievode s. Zuzany, p. uč. 

Kadukovej a p. riaditeľky 

vybrali spoznávať nepoznané. 

Hoci ich sprevádzal dážď, 

nezľakli sa a ráno si to najprv 

namierili do Prešova a odtiaľ do 

Solivaru. Zaujalo ich vidieť 

priamo v teréne spôsob ťažby a 

úpravy soli a k tomu počuť 

odborný výklad. Nechýbali ani 

zvedavé otázky šiestakov. 

Domov si odniesli bohaté 

zážitky, poznatky priamo z 

terénu i milé suveníry

z tohto miesta. 

A čo bolo podľa šiestakov super! Vraj sa vôbec 

neučili, a predsa sa toľko toho dozvedeli! 

-zb- 
 

 
 

Geologická exkurzia na Dreveník 

Exkurzia do Národnej prírodnej rezervácie 
Dreveník sa stáva peknou tradíciou našej školy. Túto 
travertínovú kopu, ako ju nazývajú, aj v tomto 
školskom roku navštívili ôsmaci. Využili pekné 
jesenné počasie, aby obdivovali najväčšie travertínové 
územie na Slovensku a jeho okolie. 

Medzi veľký počet skalných útvarov patrí 
roklina „Peklo“ a skalné mesto „Kamenný raj“. 
Samozrejme, jeho prehliadku si nenechali ujsť. Pre 
8.A bolo zážitkom nahliadnuť do kameňolomu. 
Keďže Dreveník je blízko Spišského hradu, ďalšia 
zastávka bola práve tam. 8.C si pozrela kostolík v 
Žehre. 

Žiakov na tejto geologickej exkurzii sprevádzali 
nielen pani učiteľky biológie – p. uč. Buntová, p. uč. 
Bačinská a p. uč. Zachariášová, ale aj triedne pani 
učiteľky ôsmych ročníkov. 

Boli to dni naplnené radosťou, zážitkami 
a novými poznatkami. 

-bf-
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» KALENDÁR  AKTUALÍT 

Duchovná obnova – 5. ročník 

25. - 26. septembra sa piataci zúčastnili na 

duchovnej obnove v Rekreačnom zariadení Zlatá 

Idka. Chlapci a dievčatá sa spoločne zamýšľali nad 

témou „Priateľstvo“. Sprevádzali ich pani učiteľky 

triedne a pán kaplán Marcel. Ako bolo? 

 

Katka T. – „Rozprávali sme sa o priateľoch, o tom, čo 

priateľstvo je. Spolu sme sa tu modlili a spievali 

našu hymnu priateľstva. Boli sme sa aj kúpať 

a hrať vonku. Na druhý deň po raňajkách sme 

išli na pešiu púť do kostola v Zlatej Idke. Na 

duchovnej obnove sa mi páčilo, že sme tam 

prišli ako kolektív. Rada by som si to 

zopakovala.“  

Miriam I. – „Priateľov si máme vážiť, modliť sa za 

nich a ďakovať za nich.“ 

Noemi P. – „Na duchovnej obnove sa mi veľmi 

páčilo, že sme mali zábavný program. Páčili sa 

mi aj prednášky pána kaplána Marcela.“ 

Zuzka I. – „Na duchovnej obnove sa mi najviac páčili 

aktivity ako napr. písanie do sŕdc – čo môžeme 

dať priateľovi a čo  on môže dať nám.“ 

-ds- 

Umenie zblízka 
 

Výstava Umenie zblízka je 
výsledkom štvrtého ročníka 
celoslovenského vzdelávacieho 
programu pre školy, ktorý 
približuje slovenské umenie 20. 
a 21. storočia zo zbierok Galérie 
mesta Bratislavy mladým 
ľuďom. Predstavuje výber 
detských interpretácií, ktoré 
vznikli v školách po celom 
Slovensku. 

 

Na výstavu do Bratislavy 
cestovali 25. septembra aj 
zástupcovia z našej školy – 
Michal Grega a Miroslav Kunc 
zo 7.B spolu s p. uč. 
Bednárovou. 

-mg- 
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KALENDÁR  AKTUALÍT » 

Jesenné účelové cvičenie 

Pekné slnečné počasie, 
športová atmosféra i dobrá 
nálada patrili k obľúbenému 
účelovému cvičeniu, ktoré bolo 
určené žiakom II. stupňa vo 
štvrtok – 27. septembra. V 
areáli školy i saleziánskeho 
strediska Tri hôrky sa po 
vyhlásenom poplachu mohli 
začať medzitriedne športové 
zápasy. 

Mladšie žiačky súperili vo 
vybíjanej, staršie v basketbale. 
Chlapcom v tento deň  patrili 
futbalové ihriská. Športovci 
svojimi výkonmi dokázali, že 
majú zmysel pre čestnú hru, 
zdravé súťaženie a vedia 
povzbudiť a zatlieskať aj 
súperovi. 

Spoločne sme prežili 
pekný jesenný deň! 

-dl- 

 

Maratónci opäť v košických uliciach 

89. ročník Medzinárodného maratónu mieru sa 

konal 7. októbra. Do Košíc prišiel rekordný počet 

bežcov (7351) z 52 krajín. Ulice zaplavili aj 

fanúšikovia tohto krásneho podujatia. Samozrejme, 

ani tento rok nechýbali zástupcovia z našej školy, 

ktorí nastúpili na 4,2 km trať, ale aj na štafetu a 

polmaratón. Bežali nielen žiaci, ale aj učitelia, pán 

kaplán Marcel a rodinní príslušníci. 

 

Pán kaplán Marcel so svojimi troma bratmi 

bežal štafetu. Spomedzi sto štafiet bratia Puškášovci 

skončili na krásnom 13. mieste. 

Pán učiteľ Kičura tentokrát bežal polmaratón 

a tiež sa umiestnil na peknom 166. mieste z 1310 

bežcov. 

A tu sú mená ostatných bežcov a bežkýň: 

p. zástupkyňa Zentková 

p. uč. Kaduková 

p. uč. Roháčová 

Lara Alatawneh, 1.A 

Marko Ivan, 1.A 
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Lucia Kaduková, 1.B 

Tadeáš Kaduk, 1.B 

Samuel Fabik, 1.C 

Monika Jenčušová, 1.C 

Karolína Kaduková, 2.A 

Daniel Vicen, 2.A 

Tamara Ihnátová, 2.B 

Katarína Jiříčková, 2.B 

Adam Stollár, 2.B 

Andrej Štefanovič, 2.B 

Martin Zajak, 2.C 

Miroslav Ivan, 3.A 

Dávid Szczurek, 3.A 

Ema Šoltésová, 3.A 

Oliver Frič, 3.B 

Matúš Gburík, 3.C 

Marián Štec, 3.C 

Lucia Počatková, 4.A 

Adam Rajnič, 4.A 

Samuel Rajnič, 4.A 

Michaela Sokolová, 4.A 

Lukáš Varga, 4.A 

Peter Snopko, 4.B 

Alena Vancáková, 4.B 

Gabriel Čonka, 5.A 

Dávid Stankovič, 5.A 

Martin Šeleng, 5.A 

Jakub Žofčin, 5.B 

Jakub Pončák, 6.B 

Matej Snopko, 6.B 

Šimon Snopko, 6.B 

Soňa Jenčušová, 6.C 

Radoslav Hospodár, 7.B 

Viktória Hudáková, 7.B 

Miroslav Kunc, 7.B 

Martin Parlagi, 7.B 

Petra Jenčušová, 8.B 

Samuel Parlagi, 8.C 

Ján Snopko, 8.C 

Dominik Szabo, 8.C 

Šimon Šoltés, 8.C 

Diana Ulíková, 8.C 

Benjamín Vodrážka, 8.C 

Veronika Kaduková, 9.A 

-bf-

 

Duchovná obnova v 9. ročníku 

Rekreačné zariadenie na Zlatej 

Idke privítalo v dňoch 8. – 9. októbra 

najstarších žiakov spolu s tr. učiteľmi a 

p. kaplánom Marcelom. Spoločné 

modlitby, sv. omše, adorácia, sv. 

zmierenia, sv. omše, zaujímavé 

aktivity, rozhovory, pešia púť do 

kostola...to všetko a ešte viac spájala 

duchovná obnova pre deviatakov s 

ústrednou témou – „Mosty“.   

 

A postrehy niektorých z nich: 

„Obnovili sme seba a zdokonalili svoju vieru.“ 

Veronika 

„Bolo výborne. Som veľmi rád, 

že sme mali takú možnosť tam 

byť.“ 

Tomáš 
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„Určite by som to odporúčala aj 

ďalším.“ Evka 

„Mali sme dobré spytovanie 

svedomia a mnohí išli aj na sv. 

spoveď.“ Anička 

„Najviac sa mi páčilo ticho.“ 
Šimon 

„Táto duchovná obnova nám 

dala veľa, pretože sme si 

obnovili  hlavne ducha a mohli 

sme sa aj zahrať, aj zabaviť pri 

rôznych aktivitách, ktoré si pre 

nás pripravili naši triedni 

učitelia a kaplán Marcel.“ 
Zuzka A. 

„Veľa mi to dalo.“ Stano 

„Táto duchovná obnova bola 

skvelý nápad! Cítila som sa tam 

veľmi dobre. Chcela by som si 

to ešte aspoň raz zopakovať. 

Ďakujem všetkým za túto super 

obnovu!“ Kika 

„Pri jednej z aktivít sme zistili, 

že aj keď sme spolu niekoľko 

rokov, nepoznáme sa tak, akoby 

sme chceli. Spoznali sme sa 

lepšie.“ Radka 

„Veľmi sa mi tam páčilo. My, 

žiaci, sme sa viac medzi sebou 

spoznali.“ Erik 

-deviataci- 

Otvorený Rok viery 

Štvrtkové ráno – 11. októbra bolo výnimočné aj 

v našom školskom spoločenstve. Rannou sv. omšou a 

osobitným príhovorom p. kaplána Marcela sme 

„otvorili“ Rok viery. Ten vyhlásil Sv. otec 

Apoštolským listom Porta Fidei v období od 11. 

októbra 2012 do 24. novembra 2013. 

Veríme, že aj školskými aktivitami k tejto téme 

sa vzájomne posilníme a povzbudíme v živej viere. 

„Dvere viery sú pre nás stále otvorené... Prejsť 

týmito dverami značí vydať sa na cestu, ktorá trvá 

celý život.“ (Porta Fidei 1) 
-hp- 

 

Na výstave Plody zeme 

Kostol sv. Michala v Nižnom Klátove privítal 

vo štvrtok – 25. októbra žiakov 4.A a 4.B triedy a 

popoludní žiakov z 5.A a 5.B triedy počas hodín 

poznaj a ži. Výstavou Plody zeme ďakujú miestni 

veriaci za dar úrody v tomto roku. Spolu so 

sprevádzajúcimi p. učiteľkami, p. riaditeľkou a p. 

kaplánom Marcelom tam prežili pekný jesenný čas. 

-piataci- 

 

V októbri s Pannou Máriou... 

Stredajšie rána v mesiaci október sme sa 

spoločne stretávali s Nebeskou Matkou. Modlitbou 

sv. ruženca nás v školskej kaplnke sprevádzal p. 

kaplán Marcel a postupne podľa ročníkov chlapci a 

dievčatá z II. stupňa. 

-jk- 
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Zapáľme svetlo... 

V piatok – 2. novembra sa aj mnohí starší žiaci, 

rodičia našich detí a pedagógovia zúčastnili sv. omše 

za život v Kostole Kráľovnej pokoja a následne 

sviečkového pochodu k Nemocnici L. Pasteura v 

Košiciach a modlitby sv. ruženca pod oknami 

pôrodníckeho oddelenia. 

Myšlienku kampane sme podporili aj kúpou 

sviečky za nenarodené deti a úmyslom sv. omše, 

ktorú slúžil p. kaplán Marcel  v utorok – 23 . októbra 

2012. 

Všetkých nás spájala silná myšlienka – 

ZAPÁĽME SVETLO OBETIAM POTRATU... 

-ph- 

 
 

Spomienka na zosnulých 

Začiatok novembra je venovaný spomienke na 

našich zosnulých. Aj spoločenstvá niektorých tried 

putovali v dňoch 5. - 8. novembra na Verejný 

cintorín v Košiciach, pobudli v tichej modlitbe, 

zapálili sviečku a prosili o milosti pre duše vo 

večnosti. 

-mv- 

Fyzika, chémia v 
pokusoch a v teréne 

Zaujímavé hodiny 

vyučovacieho predmetu poznaj 

a ži zažili výskumníci zo 7.A 

triedy, ktorí vo štvrtok – 8. 

novembra navštívili stále 

expozície v Technickom múzeu 

v Košiciach a žiaci 7.C triedy, 

ktorí tam boli v utorok – 13. 

novembra. 

Na exkurzii ich 

sprevádzala s. Zuzana a p. uč. 

Kaduková a žiakov 7.C triedy p. 

uč. Paraličová a s. Zuzana. Pani 

sprievodkyňa im dokonca 

umožnila zaujímavé exponáty 

nielen bližšie spoznať 

výkladom, ale aj praktickými 

ukážkami, ktoré si vyskúšali 

žiaci. 

Ako a najmä čo sa im páčilo? 

„Stále výstavy sa týkali 

metalurgie a zememeračstva, 

ale páčili sa mi aj dávne 

elektrotechniky – telefóny, 

vysielačky, písacie stroje, 

gramofóny, platne. Aj keď som 

tam už bol stokrát, stále sa mi 

tam páči a neomrzí ma to.“ 
Leo 
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„Najlepšie bolo, keď sme si 

skúšali jednotlivé predmety.“ 
Tomáš 

„Prehliadka sa mi páčila 

a dozvedela som sa zaujímavé 

veci.“ 

Andrea 

„Páčil sa mi písací stroj, ktorý 

vyzeral ako šijací stroj.“ 

Dominika 

-zb- 

 

Písali sme Komparo 

Deviataci spolu s ôsmakmi 
sa vo štvrtok – 8. novembra 
zúčastnili celoslovenského 
projektu KOMPARO. Jeho 
súčasťou je skúšobné testovanie 
žiakov 8. ročníka z matematiky, 
slovenského jazyka a literatúry 
a testy všeobecných študijných 
predpokladov. Pre deviatakov je 
KOMPARO ideálnou prípravou 
na Testovanie 9 z matematiky a 
slovenského jazyka a literatúry. 

-hp- 

Godzonetour 2012 

Žiaci 8. a 9. ročníka sa v pondelok – 12. 
novembra stretli najskôr v školskej kaplnke (na 
prvých dvoch vyučovacích hodinách) a tí vytrvalejší a 
najmä hľadajúci aj v pondelok podvečer s mladými 
členmi Godzone... generácie, ktorej ide o Božie 
kráľovstvo v každej oblasti nášho života. 

Turné Godzone 2012 sa uskutočnilo v rámci 
Týždňa cirkvi pre mládež od pondelka – 12.11. do 
soboty – 17.11.2012. A práve Košiciam a stretnutiu s 
mládežou Košickej arcidiecézy patril pondelok. 
Okrem našej školy navštívili títo mladí aj ďalšie 
košické školy. Večerné finále sa konalo v Cassosport 
hale v Košiciach, kde našich mladých sprevádzali p. 
uč. Bačinská a p. uč. Snopková. 

„Chceme robiť ťažké veci a dennodenne na 
kolenách bojovať za stratených. Milovať hriešnikov, 
dodávať silu slabým, prinášať svetlo tmám. Uchopiť 
autoritu, ktorú nám vydobyl Kristus a brať späť to, čo 
nám patrí. Generácia mladých ľudí, ktorí poznajú 
svoju hodnotu a kráčajú s vierou.“ 

„Túžime byť jednotní a plní moci Ducha 
Svätého.“ 

-ph- 
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Duchovná obnova žiakov 7. ročníka   

Dospievanie je veru náročné obdobie mladých 

ľudí a nás to asi najviac „zasiahlo“ v siedmom 

ročníku. Nečudo, že sme vyšší, starší, ale aj... 

trpezlivejší, zodpovednejší, smelší, múdrejší, 

otvorenejší v rečiach i v skutkoch? Na tie a ďalšie 

zaujímavé otázky nám dával odpovede, vlastné 

svedectvá p. kaplán Marcel, ktorý nás, siedmakov, 

sprevádzal na duchovnej obnove v rekreačnom 

zariadení Zlatá Idka.  

 

A keďže je nás poriadne veľa, spolu so svojimi 

pani tr. učiteľkami a pani asistentkami sme sa 

rozdelili do troch turnusov:  

VII.A – 16.10. – 17.10.2012 

VII.B – 13.11. – 14.11.2012 

VII.C – 11.12. – 12.12.2012 

Spoločnou témou všetkých tvorivých aktivít, sv. 

omší, sviatosti zmierenia, adorácie, púte a celého 

programu bola „SLOBODA“. 

K vrcholom obnovy patrila púť do kostola 

v obci Zlatá Idka. 

Aby sme nezabudli, stihli 

sme si aj zašportovať, 

občerstviť sa na tele, niektorí aj 

vykúpať v príjemnom bazéne. 

Ale čo bolo najhlavnejšie, 

spoločne sme prežili dva dni 

s Nebeským Otcom, obnovili 

svoju vieru a zistili, že 

trpezlivosti a zodpovednosti, 

múdrosti dospievania sa ešte 

musíme „učiť“. 

Veľká vďaka p. kaplánovi 

Kapovi – Marcelovi, pani tr. 

učiteľkám a p. asistentkám. 

ĎAKUJEEEMEEE! 

-siedmaci- 

 

Svet inak 

Výstava s názvom Svet 

inak sa konala v OC Galéria na 

Toryskej ul. v Košiciach. V 

dňoch 12. – 16. novembra ju 

navštívili aj žiaci 5.A triedy a 

šiestaci v rámci predmetu 

poznaj a ži. 

Vidieť na nej mohli 25 

výtvarných diel, ktoré 

namaľovali inak obdarované 

deti. Talentovaným umelcom 

patril obdiv všetkých detí! 

-rs- 
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iBobor 

V dňoch 12. – 16. 

novembra sa aj naša škola 

zapojila do informatickej súťaže 

iBobor, ktorá sa už rozšírila do 

mnohých európskych krajín. Jej 

hlavným cieľom je podporiť 

záujem o informačné 

a komunikačné technológie 

(IKT) u všetkých žiakov. Súťaž 

chce iniciovať v deťoch 

využívanie IKT, posmeliť ich 

v intenzívnejšom 

a kreatívnejšom používaní 

moderných technológií pri učení 

sa. 

Na Slovensku prebieha 

súťaž v 5 kategóriách (Bobríci, 

Benjamíni, Kadeti, Juniori, 

Seniori). Naši žiaci sa zapojili 

do 3 z nich. V stredu (14. 

novembra) súťažilo v kategórii 

Kadeti 22 žiakov, vo štvrtok 

(15. novembra), v kategórii 

Benjamíni, súťažilo 58 žiakov 

a v piatok (16. novembra), 

v kategórii Bobríci, si svoje 

schopnosti preverilo 66 žiakov. 

Všetkým úspešným 

riešiteľom blahoželáme a 

získavajú diplom. 

p. uč. Demjanovičová 

Celkové 
poradie Meno, priezvisko a trieda Výsledok 

Body Percentil 
Kategória Bobrík – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ 

92. - 232. Michal Greš, 4.B 88,00 99 
240. - 320. Klára Ivančová, 4.C 84,00 98 
240. - 320. Peter Skladaný, 4.A 84,00 98 
333. - 451. Michaela Sokolová, 4.A 80,00 97 
472. - 609. Daniel Dobrík, 4.C 76,00 95 
472. - 609. Katarína Koribská, 4.B 76,00 95 
657. - 779. Peter Snopko, 4.B 72,00 94 
789. - 820. Jakub Murin, 4.B 70,00 92 
827. - 1086. Miroslav Ivan, 3.A 68,00 92 
1128. - 1140. Igor Kopsa, 4.B 65,00 89 
1128. - 1140. Lukáš Kubík, 4.C 65,00 89 
1141. - 1322. Michaela Jurková, 4.C 64,00 89 
1141. - 1322. Lukáš Varga, 4.A 64,00 89 
1336. - 1387. Samuel Magda, 4.C 62,00 87 
1404. - 1722. Tamara Lakatošová, 3.A 60,00 86 

Kategória Benjamín – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ 
1337. - 1444. Karolína Bányászová, 6.C 66,68 92 
3099. - 3572. Terézia Füleová, 6.A 57,35 82 
3099. - 3572. Lenka Lepetáková, 6.B 57,35 82 
4119. - 4141. Jakub Nižník, 5.A 53,68 76 
4154. - 4427. Ľudmila Šudáková, 5.A 53,35 76 
4458. - 4970. Alica Bajusová, 6.C 52,02 74 
4458. - 4970. Ráchel Rimarčíková, 5.A 52,02 74 
4458. - 4970. Matej Snopko, 6.B 52,02 74 
4458. - 4970. Ema Urigová, 6.C 52,02 74 
4979. - 4981. Miriam Ištoňová, 5.B 51,67 71 

Kategória Kadet – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ 
937. - 1271. Kristína Černá, 9.A 73,34 92 
937. - 1271. Zuzana Smolková, 9.B 73,34 92 
1275. - 1309. Simon Švec, 9.B 72,00 89 
1326. - 1437. Ján Čekaňák, 9.A 70,67 88 
2399. - 2654. Tomáš Tomčík, 9.A 64,01 79 
2994. - 3194. Michal Makara, 9.B 61,35 74 
3195. - 3234. Jozef Lengyel, 9.B 61,34 72 
3744. - 3784. Peter Kertés, 9.B 57,68 67 
3789. - 4090. Veronika Kaduková, 9.A 57,35 67 
4139. - 4345. Radovana Stratilová, 9.B 56,02 64 
4949. - 5212. Ondrej Lukáč, 9.A 52,02 57 
5275. - 5495. Eva Bardzáková, 9.A 50,69 54 
5275. - 5495. Adam Matej, 9.A 50,69 54 
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Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia 

Kostol Krista Kráľa v Košiciach privítal v 

utorok – 20. novembra desať detských a 

mládežníckych sakrálnych zborov a hudobných 

skupín z košických základných a stredných škôl. 

Takmer 60-členný zástup spevákov z Ratolesti tam 

mala aj naša škola. 

Podujatie s niekoľkoročnou tradíciou sa konalo 

v rámci Festivalu sakrálneho umenia. 

Školský spevácky zbor, ktorý vedú p. uč. 

Bačinská a s. Zuzana, sa na vystúpenie pripravoval 

zodpovedne a vysoko profesionálne. Ale čo ich 

vystihuje najviac, je to, že spievajú s chuťou, 

úsmevom a všetkým poslucháčom i divákom chcú 

rozdávať radosť. 

Príjemné predpoludnie v obecenstve zažili aj 

žiaci z 5.B a 6.C triedy. 

-mb- 
 

Piataci v Divadle Jonáša Záborského 

Rozprávky majú radi malí aj veľkí. Piataci sa 

veľa nového naučia aj na hodinách literatúry. 

Zaujímavú hudobnú rozprávku si zašli pozrieť 21. 

novembra do Divadla Jonáša Záborského v Prešove 

spolu s triednymi pani učiteľkami – Cubjakovou, 

Snopkovou a p. uč. Ferkovou. 

Malá čarodejnica od Otfrieda Preusslera bola 

naozaj zaujímavá. Spolu so svojím havranom 

Abraxasom pomohla Harmančekovi a Kamilke. 

Odčarovali ich otca Krhličku, ktorého začarovala 

Bimbula. A nakoniec sa malá čarodejnica rozhodla, že 

na svete nebudú žiadne čarodejnice a čary, 

ale zostanú len dobrí a zlí ľudia. 

 

A čo hovoria na predstavenie 

piataci? 

„Veľmi sa mi páčilo, chcela by 

som ísť ešte raz.“ 

Rebecca, 5.B 

„V rozprávke sa mi všetko 
páčilo. Na takom super 
predstavení som už dávno 
nebola. Rada by som si to 
zopakovala.“ 

Katka, 5.B 

„Určite by som išla aj 
nabudúce, keby bola taká 
možnosť. Ďakujem za to pani 
učiteľkám.“ 

Mima, 5.B 

„Boli tam veselé postavy. 
Páčilo sa mi všetko.“ 

Veronika, 5.B 

„Určite by som tam chcela ísť 
ešte raz, lebo sú tam výborní 
herci.“ 

Lea N., 5.B 

-bf- 
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Boli sme 
na PRO EDUCO 

V závere stredajšieho 

vyučovania – 21. novembra 

navštívili deviataci veľtrh 

vzdelávania a pracovných 

príležitostí pod názvom PRO 

EDUCO & PRO JOB, ktorý sa 

konal v blízkom Spoločenskom 

pavilóne. Najviac pozornosti 

venovali vystavovateľom 

spomedzi stredných škôl a 

prezentáciám jednotlivých 

študijných odborov.  

Veríme, že získané 

informácie pomôžu deviatakom 

pri výbere stredných škôl a 

budúceho profesijného 

zamerania. 

-hp- 
 
 

 

„...a Slovo bolo u Boha...“ 

Krajské kolo súťaže v prednese náboženskej 

poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“ aj v tomto 

školskom roku sa konalo v Humennom 23. 

novembra. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci, 

ktorých sprevádzala p. uč. Cubjaková. 

Základné školy súťažili spolu s osemročnými 

gymnáziami v troch kategóriách a porota to naozaj 

nemala ľahké. Najmladších z našej školy 

reprezentovali Miška Sokolová zo 4.A (poézia) 

a Lukáško Majoroš zo 4.C (próza). V druhej kategórii 

mala prózu Lenka Gočíková zo 6.C a Dávid Kardoš 

z 5. B poéziu (na tejto súťaži bol prvýkrát) a doniesol 

si domov 2. miesto. Tretiu kategóriu reprezentovali 

už skúsené recitátorky z 8.B – Lucia Jakubíková 

(poézia) a Sára Sabolová (próza). Obidve si 

vyrecitovali umiestnenia. Sára 3. miesto a Lucka 1. 

miesto. 

 

Všetkým recitátorom ďakujeme za reprezentáciu 

školy a srdečne blahoželáme. 

-bf- 
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ACTIVE ENGLISH WEEK 

Zaujímavý týždeň prežili 20 žiaci z II. stupňa, 

ktorí sa rozhodli zdokonaliť v angličtine teoreticky a 

najmä prakticky. Na našej škole v dňoch 26. – 30. 

novembra prebiehal Týždeň s anglickým lektorom 

Davidom Schofieldom.  

A nie je to vždy ľahké – celé vyučovanie 

konverzovať v angličtine a najmä si vzájomne 

porozumieť. Žiakom, prihláseným záujemcom 

spomedzi siedmakov, ôsmakov a deviatakov, 

nechýbala odvaha a najmä chuť sa rozvíjať. 

Lektor pochádzal z Liverpoolu, je riaditeľom 

jazykovej školy Sidas. On sám prišiel s nápadom 

organizovať takéto týždne na školách. Žiaci po 

skončení tohto týždňa získali CERTIFIKÁT. 

-kš- 

 

 
Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane 

Už 18-ty ročník arcidiecéznej súťaže s názvom 

„Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane“ sa konal 27. 

novembra vo Vranove nad Topľou. Našu školu na 

tejto súťaži reprezentovali Jakub Žofčin z 5.B, Inga 

Labaničová zo 6.B a Radoslav Hospodár zo 7.B v 

sprievode kaplána, o. Marcela Puškáša. 

Ráno bola sv. omša, ktorú 

slúžil otec biskup Mons. 

Stanislav Stolárik, v Kostole sv. 

Františka z Assisi na sídlisku 

Juh. Koncelebrovali prítomní 

kapláni. Potom sme sa presunuli 

do jednej zo základných škôl 

v meste, kde sa začala samotná 

súťaž. Žiaci základných škôl 

a osemročných gymnázií 

súťažili v troch tematických 

okruhoch. Prvý okruh sa týkal 

Roku sv. Cyrila a Metoda, 

druhý okruh modlitby ruženca 

a tretí pútnického miesta našej 

arcidiecézy – Obišoviec. 

Zúčastnení žiaci zo štrnástich 

cirkevných škôl si preverili 

svoje vedomosti i nápaditosť. 

Naša škola sa v hodnotení 

umiestnila na peknom štvrtom 

mieste. 

Súťaž prispela k tomu, že 

sme si osvojili nové vedomosti 

a prehĺbili svoj vzťah k sv. 

Cyrilovi a Metodovi, 

spolupatrónom Európy a tiež 

patrónom našej školy. 

Ďakujeme za prípravu p. 

učiteľke Snopkovej a otcovi 

kaplánovi Puškášovi.  

-rh- 
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KALENDÁR  AKTUALÍT » 

Svetlo Adventu 

Štvrtková ranná sv. omša - 

29. novembra bola výnimočná 

aj tým, že p. kaplán Marcel v jej 

závere požehnal adventné vence 

a sviece z našich tried i 

domovov. 

Adventné obdobie 

sprevádzali rôzne aktivity, ktoré 

boli žiakom predstavené počas 

sv. omší a na hodinách 

náboženstva. 

-hp- 

 
Olympiáda zo 

slovenského jazyka  
a literatúry 

Olympiáda zo slovenského 

jazyka a literatúry je 

dobrovoľnou predmetovou 

súťažou, ktorá je určená žiakom 

8. a 9. ročníka základných škôl a žiakom 3. a 4. 

ročníka osemročných gymnázií. Školské kolo 

absolvovali naši ôsmaci a deviataci 29. novembra. 

Cieľom olympiády je prehĺbiť, rozširovať 

a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov 

v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov 

o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, 

zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. 

 
Dvadsaťdva ôsmakov a deviatakov zasadlo do 

lavíc, aby sa „popasovali“ s otázkami, ktoré im 

pripravili pani učiteľky SJL. Písomnú časť vystriedala 

ústna. Rečnícke prejavy boli naozaj zaujímavé 

a originálne.   

Porota to nemala ľahké. Do obvodného kola 

mohol postúpiť len jeden. Po zrátaní bodov je 

výsledok takýto: 13. decembra 2012 bude našu školu 

reprezentovať Kristínka Šeligová z 9.B, ktorá 

skončila na 1. mieste. Víťazke srdečne blahoželáme 

a želáme jej veľa úspechov! 

2. miesto obsadili Veronika Kaduková z 9.A a Matej 

Mikloš z 9.B; na 3. mieste skončili Anička Fabianová 

a Zuzka Horňáková - obidve z 9.B. 

-bf- 
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» KALENDÁR  AKTUALÍT 

Hurá, na ľad! 

Obľúbená ľadová 

plocha v blízkom Športovo-

zábavnom areáli na 

Alejovej ul. v 

Košiciach privítala 

korčuliarov aj 

túto zimu. 

Korčule, teplé 

oblečenie a 

dobrú náladu 

si v stredu – 

5. decembra doniesli na ľad siedmaci spolu so 

svojimi pani tr. učiteľkami. 

Aj keď sa sem-tam ocitli  na zemi, pekné športové 

popoludnie si vychutnali, utužili medzitriedne 

kamarátstva a sily načerpali v blízkom bufete. Už 

teraz prehovárajú pani tr. učiteľky, aby sa tam ešte 

vybrali. 

V ďalších zimných týždňoch si zakorčuľovali aj 

ďalší žiaci. V zdravom tele - zdravý duch! 

-jp- 
 

 

Ratolesť otvorila 
Vianoce na Terase 

Mikuláš 
rozdáva 
radosť 
malým 
aj 
veľkým. 
Všetkých 
štedro 
obdaruje 
a poteší. Aj 
náš školský zbor Ratolesť 
obdaroval každého, kto prišiel 
6. decembra pred obchodné 
centrum Galéria.  

Speváci z Ratolesti si pod 
vedením p. uč. Buntovej a p. uč. 
Cubjakovej pripravili pásmo 
spevu a slova, ktorému dali 
výstižný názov – „Je krásne 
dávať“. 

Symbolicky prišiel 
Vianoce na Terase otvoriť aj 
starosta košickej mestskej časti 
Západ, Rudolf Bauer. 
Samozrejme, nechýbal ani 
Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi, anjelom a čertom. 
Na pódiu odmenil niekoľkých 
spevákov a detičky, ktoré prišli 
povzbudiť svojich súrodencov. 
Bolo to príjemné, aj keď troška 
mrazivejšie, mikulášske 
popoludnie.  

-bf- 
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UČITEĽOVINY » 

Duchovné cvičenia 
pedagógov 

Jesenné dni 28. – 30. 

septembra prežili pedagógovia 

a zamestnanci školy v 

príjemnom prostredí Charitného 

domu v Dolnom Smokovci. 

Tohtoročné duchovné cvičenia 

spájala téma „Duchovné 

základy života“, ktoré formou 

prednášok, úvah viedol don 

Pavol Boka. Vďaka, Pane, za 

tieto dni prežité pri Tebe, v lone 

prírody, za načerpané duchovné 

i telesné sily... 

Témy jednotlivých prednášok: 

 Boh je láska 

 Hriech – tiež duchovná 

skúsenosť 

 Spása v Kristovi 

 Viera – ako slobodná 

odpoveď 

 Obrátenie 

Súčasťou dní boli ranné 

chvály – prednášky – meditácie 

– osobné rozhovory – sviatosť 

zmierenia – adorácia – večerné 

slovko. Vrcholom každého dňa 

bolo slávenie Eucharistie 

v miestnej kaplnke. 

Chvíle silencia i hlbokých vnútorných meditácií 

prežili mnohí na prechádzkach v blízkom okolí tejto 

krásnej tatranskej osady. 

-p. uč. Pustaiová- 
 

GPS pre učiteľa 

Celodiecézny metodický deň pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov cirkevných 

základných škôl Košickej arcidiecézy sa v tomto 

školskom roku uskutočnil 30. októbra. Hostiteľskou 

školou bola naša škola. 

Stretnutie začalo sv. omšou v Kostole sv. 

Gorazda a spoločníkov na Terase v Košiciach. 

Hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Stolárik, 

pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Prítomných 

privítal miestny pán farár, Mons. Juraj Kamas. 

Oficiálne metodický deň otvoril riaditeľ 

Arcibiskupského školského úradu v Košiciach, Mgr. 

Miroslav Jacko. 

Predpoludnie sa nieslo v duchu motta - „GPS 

pre učiteľa“. Každý mal možnosť výberu dvoch 

prednášok či tvorivých dielní z 24 ponúknutých. Bolo 

to stretnutie bohaté na nové poznatky a skúsenosti.  

-p. uč. Ferková- 
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Cesty k lepšiemu 
systému vzdelávania 

na Slovensku 

Odborný seminár s 
takýmto názvom sa konal 9. – 
10. novembra v Piešťanoch. K 
spoluorganizátorom stretnutia 
patrilo aj Združenie 
kresťanských pedagógov, 
ktorého aktívnym členom je aj 
naša škola. 

Seminára sa zúčastnila p. 
riaditeľka, p. uč. Bačinská, p. 
uč. Kovaľová  a p. uč. 
Pustaiová, ktoré vystúpili 
s tromi príspevkami 
(prezentáciami) zo života školy 
– Kreativita v práci pedagóga 
a vychovávateľa, Učíme bez 
učebníc – Poznaj a ži! a 
Posilňovanie hodnotových 
postojov mládeže. 

Seminár ponúkol 
zaujímavé odborné prednášky, 
tvorivé diskusné príspevky 
a stretnutie s príjemnými 
ľuďmi. 

-p. uč. Pustaiová- 
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PROJEKTY » 

Projekt „Rozmýšľame, 
zvažujeme, hlasujeme“ 

Nadácia Orange už desiaty 

rok podporuje inovatívne 

vyučovanie na základných 

a stredných školách v rámci 

grantového programu s názvom  

Školy pre budúcnosť. Tento 

rok sa o podporu uchádzalo 677 

projektov, z ktorých 132 bolo 

úspešných. Medzi nimi bol aj 

náš projekt s názvom 

„Rozmýšľame, zvažujeme, 

hlasujeme“.  

Projekt je pripravený pre 

žiakov siedmeho ročníka a bude 

sa realizovať na hodinách 

nového predmetu školského 

vzdelávacieho programu – 

Fyzika v pokusoch. Má 

ponúknuť atraktívnu podobu 

fyziky a zmysluplného obrazu 

fyzikálneho sveta, k čomu 

prispeje použitie moderných 

typov vyučovania 

(kooperatívne, problémové, 

EUR). Zámerom projektu je v 

čo najväčšej miere žiakov 

aktivizovať, „prinútiť“ ich 

uvažovať nad fyzikálnym 

problémom a riešiť ho. Na 

splnenie stanovených cieľov 

bude slúžiť hlasovacie zariadenie, ktoré bude 

využívané v každej etape vyučovacej jednotky 

a názorné didaktické pomôcky. 

-p. uč. Paraličová- 

 

Moje a tvoje mesto 

V rámci dotačného programu „Terasa 50“ 

realizujeme projekt  „Moje a tvoje mesto“.  Cieľom 

projektu je vzbudiť záujem u žiakov o mesto, v 

ktorom žijem, o jeho  tradície,  históriu,  súčasnosť a 

rozvíjať tvorivosť  žiakov. Z vytvorených výtvarných 

prác  sú prezentované  najlepšie žiacke výtvarné práce 

širokej verejnosti na putovnej výstave inštalovanej: 

 od 12. novembra do 25. novembra 2012 v 

priestoroch Výmenníka na ul. Obrody 

v Košiciach 

 

 od 27. novembra do 10. decembra  2012 v  

priestoroch Átria klubu, Zuzkin park 4 

v Košiciach  
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» PROJEKTY 

Ďalej plánujeme prezentovať výstavu na 

Magistráte mesta Košice a v Átriu Teologickej fakulty 

KU, Hlavná 89 v Košiciach. 

-p. zást. Hrebeňárová- 

 

Bezpečne s nami, bezpečne pre nás 

V mesiacoch jún – november 2012 naša 

základná škola realizovala projekt „Bezpečne s nami, 

bezpečne pre nás“ financovaný Ministerstvom 

vnútra SR. Projekt bol zameraný na prevenciu 

páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

žiakov ZŠ a mládeže. 

 

Cieľom bolo posilniť kompetencie riešenia  

nežiaducich javov pre pedagógov, rodičov a vytvoriť 

bezpečné prostredie v škole a jej okolí. Keďže v 

súčasnosti sú najohrozenejšou skupinou žiaci 8. a 9. 

ročníka, z tohto dôvodu sme pre nich pripravili 

preventívny program, kde odborníci rôznymi 

zážitkovými metódami preberali témy ako: Vznik 

návykov a závislostí, Moje hranice, Nácvik riešenia 

problémov, Povedzme šikanovaniu nie, Nebudeme 

tolerovať násilie, Obchodovanie 

s ľuďmi. Žiaci deviateho 

ročníka sa zúčastnili exkurzie 

do Osvienčimu, kde mohli 

vidieť a precítiť následky 

nezodpovedného konania v 

našej nedávnej histórii. 

Do procesu sme zapojili 

rodičov, oboznámili ich s tým, 

čo prežívajú ich deti, učili ich 

komunikačným kompetenciám, 

byť zodpovednými. 

Absolvovanie prednášok o 

komunikácii, riešení 

konfliktných situácií a účasti v 

modelových situáciách sú prvé 

kroky k eliminácii spomínaných 

rizík.  

K bezpečnému správaniu 

prispieva aj bezpečné prostredie 

školy. V rámci realizácie 

projektu sme sa snažili vytvoriť 

bezpečnejšie vonkajšie 

prostredie školy osvetlením 

chodníka, kde vo večerných 

hodinách opakovane dochádzalo 

k vandalizmu. Realizáciou tohto 

projektu sme sa snažili vytvoriť 

pre žiakov zdravé a  bezpečné 

prostredie v škole i mimo nej. 

-p. zást. Hrebeňárová- 

 



30  

 

ŠPORTU  ZDAR! / ANKETA » PRÁZDNINOVÉ  ZÁŽITKY » 

Basketbalistky druhé 

Obvodné kolo v 

basketbale žiačok sa uskutočnilo 

5. decembra. Našu školu 

reprezentovalo družstvo žiačok 

6. – 8. ročníka. Na súťaži ich 

sprevádzal p. uč. Kičura. 

Basketbalistky si 

v jednotlivých zápasoch 

počínali veľmi dobre. Tímová 

spolupráca a úspešné 

zakončenie im 

prinieslo 2. miesto. 

Srdečne blahoželáme! 

-tš- 

 
 

Janko Tóth skončil tretí 
na Mikulášskej čižme 

V nedeľu 8. decembra sa 

v košickom prímestskom parku 

Anička za chladného mrazivého 

počasia uskutočnili preteky 

v orientačnom behu s názvom 

„Mikulášska čižma“. 

V kategórii D na 2 km dlhej trati s desiatimi 

kontrolnými stanovišťami tretí skončil Janko Tóth 

z 5.B triedy našej školy. Janko bol organizátormi 

odmenený za tretie miesto mikulášskym balíčkom. 

-ao- 
 

 
 

 

 
 

ANKETA – Moje prázdninové zážitky 

Spomienky na letné prázdniny a príjemne 

strávenú dovolenku pomaly blednú a vonku poriadne 

mrzne. Preto vás chceme trocha „zohriať“. O svoje 

prázdninové zážitky sa s vami rozhodli podeliť prváci 

a šiestaci. 

 

Bola som na chate a na Aničke. Hrala som sa aj 

doma. Emília Tovtová, 1.C 

Bola som jazdiť na Ortášoch a ten koník, na ktorom 

som jazdila, sa volal Ornela. Potom som bola 

v Čiernom Balogu. Aj tam som jazdila. 
Barborka Halušková, 1.C 

Bola som s mamkou v Prahe a bola som aj v Tatrách. 
Markéta Herchlová, 1.C 
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» ANKETA » PRÁZDNINOVÉ  ZÁŽITKY 

Kúpala som sa v Tatralandii, jedla som tam zmrzlinu 

a polievku. Bola som u príbuznej Martušky. Robili 

sme guláš. Dominika Ištoňová, 1.C 

 
 
6.A 
- Bol som v Grécku v Leptokarii a na sústredení 

v karate. 
- Boli sme sa kúpať v Maďarsku a bola som u tety. 
- My sme prerábali byt a bola som u babky. 
- Ja som bola v tábore, potom sme boli v Maďarsku, 

kde boli super tobogány. S rodinou sme boli na 
jednej chate na Orave a väčšinou sme trávili čas na 
našej chate. 

- Ja som bola u babky v Tatrách, kde sme chodili na 
pekné výlety. 

- Ja som bol na ceste okolo Slovenska za 24 hodín. 

 

- Ja a naša rodina sme boli 
v Chorvátsku. 

- Bol som na indiánskom 
tábore. Bolo tam dobre. 
Mohol som voľne behať po 
vonku celý deň. Skoro celý 
deň som behal bosý po lese. 

- Boli sme na Orave 
a v Ružomberku, 
v Liptovskom 
Mikuláši u babky, zastavili 
sme sa v Banskej Bystrici. 

- Naučila som sa hrať 
bedminton. 

- Páčilo sa mi v Bešeňovej na 
kúpalisku. 

- Naučil som sa kosiť ručnou 
kosou. 

 
6.B 
- Skákal som do vody saltá, 

šplhal som na lanách, makal 
som v záhrade, lisovali sme 
jablká. 

- V Chorvátsku sme uviazli na 
mori na lodi. 

- Prvýkrát sa mi podaril skok 
na koni. 

 Rozbila som si koleno na 
rovnom chodníku. 

- Bola som v Egypte a zistila 
som, že je všade dobre, ale 
doma najlepšie. 

-prváci a šiestaci- Annamária  Collinászyová, 6.B 

Matej  Snopko, 6.B 
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» PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO 

Rozprávkový mesiac 

Október sa na hodinách 

čítania niesol v našej triede – 

4.C v znamení rozprávok. Jeden 

zo štvrtkov sa k nám do triedy 

presťahovali Červená čiapočka, 

Pat a Mat, silný vlk aj pán 

horár... Zabávali nás veselými 

scénkami, zmodernizovanými 

príbehmi klasických rozprávok. 

Niektoré zo scénok sme 

predviedli aj našim kamarátom 

v 3.B a najmladším, prváčikom. 

Dobšinský, Andersen, bratia 

Grimovci – odteraz sú to starí 

známi. Zistili sme, že čítanie 

rozprávok nie je len pre malých, 

ale i nás, štvrtákov, ktorých 

vedia zaujať. 

Najväčší výber určite 

nájdete v našej školskej 

knižnici. Čo si vybrať? S 

radosťou vám poradí teta Slávka 

– pani knihovníčka. Ani nás v 

4.C ešte nesklamala. 

-žiaci 4.C- 

 

Jabĺčkový deň v 3.B 

Aj tento rok sme 

začali v 3.B s 

projektovými dňami. Ako 

prvý sme si pripravili 

jabĺčkový deň. Celá 

príprava začala už doma, 

keď sme s mamkami a babkami piekli jablkové 

koláčiky, ktoré sme doniesli do školy.  

Každý z nás  prezradil svoj recept a ponúkol 

spolužiakov. Keď sme mali plné brušká, vypočítali 

sme niekoľko jabĺčkových príkladov a snažili sa 

vypracovať niekoľko jabĺčkových úloh zo 

slovenského jazyka. 

No a čo by to bol za deň bez tanca? Miesto 

jabĺčkového tanca sme si však zatancovali belgičák, 

ktorý máme všetci veľmi radi.  Tešíme sa na ďalší 

projektový deň. 

-deti z 3.B- 
 

Rozlúčka s ceruzkou 

Dňa 15. novembra sa prváci rozlúčili s 

ceruzkou a zoznámili sa s nerozlučným kamarátom 

každého školáka – perom. Oboznámili sa s technikou 

písania a pravidlami pri písaní. 

Všetci si potom vypracovali 

pracovný list a vyrobili záložky v 

tvare pera. Dúfajme, že aj v čase 

notebookov a iných technických 

vymožeností budú mať deti z 

písania radosť a na tento deň 

budú rady spomínať. 

-pani učiteľky 1. ročníka- 
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» PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO 

Deň zdravej výživy 

Na utorkový deň – 20. novembra sa najviac 

tešili žiaci zo 4.B triedy. Tento deň sa spolu s pani 

učiteľkou triednou zamerali na zdravú výživu. 

Slinky sa im najviac zbiehali na ovocné špízy, 

celozrnné pečivo so zeleninou a syrom TOFU, ktoré 

väčšina ochutnala prvýkrát. Samozrejme, že nechýbal 

ani zdravý bylinkový čaj a jablkový mušt, o ktorý sa 

postaral náš Matej. 

Žiaci spoločnými silami vytvorili Zdravotníček 

plný zaujímavých, ale hlavne chutných receptov. 

-p. uč. Roháľová- 

 
 

Škôlkari v našej škole 

V týždni od 19. novembra do 23. novembra 

našu školu navštívili škôlkari z MŠ Bernolákova, MŠ 

Moldavská, MŠ Muškátova, CMŠ bl. Imeldy a CMŠ 

sv. Bernadety v Košiciach. Prváci predškolákom 

ukázali, čo sa v škole naučili a škôlkari prvákom, ako 

sú pripravení do školy. 

Deti spolu pracovali a každému bolo veľmi ľúto, 

keď zazvonilo na záver hodiny. Budeme veľmi radi, 

ak sa s nimi stretneme aj v januári na zápise do 1. 

ročníka. Milí rodičia a budúci prváci, tešíme sa na 

stretnutie s vami! 

-p. uč. z I. stupňa- 

Športovci na Hravenisku 

Žiaci, ktorí navštevujú 
krúžok pohybových hier, sa 
v sobotu – 24. novembra 
zúčastnili projektu Hravenisko. 
Už niekoľko rokov ho 
organizuje ZŠ Jozefa Urbana v 
Košiciach. Spolu s p. uč. 
Križalkovičovou tam zažili 
kopec zábavy, dosýta sa 
vyšportovali a prežili pekný 
deň. 

Zaujali ich workshopy, 
kde si mohli vyrábať vlastné 
obrázky, výrobky, darčeky pre 
členov rodiny. Mohli sa 
kolobežkovať, skákať na 
trampolíne, zakorčuľovať si. 
Nepohrdli ani vystúpením uja 
Ľuba a jeho piesňami.  No 
hádam najviac ich očarila 
imitácia železnice s vláčikom. 

Veríme, že nás budúci rok 
bude dvakrát toľko, pretože sa 
ísť jednoznačne oplatilo. 

-p. uč. Križalkovičová- 
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Majstri – kuchári zo 4.C 

Koncom novembra sa 

trieda 4.C zmenila na 

profesionálnu kuchyňu. My, 

žiaci, sme vymenili perá za 

strúhadlá, nožíky, varechy a 

škrabky na zeleninu. Pripravili 

sme chutné nátierky, šaláty – 

všetko len zo zdravých potravín. 

Súťažili sme o titul MAJSTER 

KUCHÁR. 

Museli sme dokázať čo 

najrýchlejšie očistiť mrkvu, 

olúpať jablko, aby malo 

najdlhšiu šupku, spoznať 

všetkých kuchynských 

pomocníkov. Nakoniec 

nechýbala ani očakávaná 

ochutnávka a pridelenie titulu 

Majster kuchár. 

Vyzdobená vareška od 

pani učiteľky, ktorú dostal 

každý z nás, nám bude tento deň 

ešte dlho pripomínať. 

-kuchári zo 4.C triedy- 
 

 

Klubová olympiáda 
Po roku sme sa opäť všetci zišli na našej 

Klubovej olympiáde. Deti sa na ňu veľmi tešili a 

nadšene sa pripravovali vo svojich oddeleniach na 

jednotlivé športové disciplíny. Vybrali sme tri 

základné disciplíny, a to beh na krátku trať, skok z 

miesta a hod kriketovou loptičkou. 

Svoje sily si deti zmerali najprv medzi svojimi 

kamarátmi v oddeleniach. Víťazi v jednotlivých 

disciplínach potom postúpili do hlavného klubového 

kola. Trochu sme vycibrili techniku jednotlivých 

disciplín a išlo sa na to. Konečne  nadišiel dlho 

očakávaný deň Klubovej olympiády,  presne 27. 

september. Bol pekný slnečný deň a slniečko sa 

akoby tešilo s nami. Spoločne sme nastúpili a 

zaspievali si pesničku na posilnenie odvahy. Teraz sa 

každý sústredil na svoju disciplínu. Spolužiaci sa 

svorne združili  okolo hlavných dejísk a nadšene 

povzbudzovali súťažiacich. Súperenie a 

povzbudzovanie nemalo konca kraja. Všetky deti 

vložili skutočne všetko, aby ukázali svoje schopnosti. 

Aj keď víťazom nemôže byť každý, predsa patrí 

všetkým velikánska pochvala a odmena za bojovnosť, 

vytrvalosť a odvahu. Celkové vyhodnotenie sa konalo 

3.októbra. Prebiehalo v príjemnom a radostnom 

prostredí všetkých detí, ktoré silným potleskom 

vyjadrili svoje uznanie víťazom. Nechýbali ani 

diplomy či malá pozornosť. Myslím, že všetci 

odchádzali povzbudení na tele i na duchu. Táto 

Klubová olympiáda nielenže ukázala úžasné športové 

výkony našich detí, ale aj celkovo utužila kolektív a 

spoločenstvo detí v školskom klube. 
-p. vychovávateľky- 
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Minimaratón v školskom klube 

Dňa 5. októbra, tesne pred košickým 

Medzinárodným maratónom mieru, sa v našom 

Školskom klube detí konal MINIMARATÓN. 

Na štart sa postavili skoro všetky deti. Najväčšie 

nadšenie prejavili prváci. 

Dĺžka trate bola primeraná veku a športovým 

zdatnostiam. Osobitne štartovali chlapci i dievčatá. Tí, 

ktorí sa nemohli zapojiť do behu, statočne 

povzbudzovali svojich 

kamarátov. 

Zvíťazili všetci, pretože dobehli 

do cieľa, a to je dôležité. V cieli 

si prevzali sladkú odmenu. Prví 

traja dostali diplom a cenu. 

Všetkým bežcom blahoželáme a 

tešíme sa na ďalšie športové 

výkony. 

-p. vychovávateľky- 
 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

 1. miesto 

Chlapci Fabík 
Samuel 

Štefanovič 
Andrej 

Labanc 
Daniel Leon 

Rajnič 
Samuel 

Dievčatá Liptáková 
Zuzana 

Kaduková 
Karolína 

Hlaučová 
Miriam 

Pončaková 
Lucia 

 2. miesto 

Chlapci Kubík 
Šimon 

Sabolčík 
Šimon 

Vangor 
Daniel 

Jiříček 
Michal 

Diečatá Alatawneh 
Lara 

Jačaninová 
Michaela 

Čurajová 
Antónia 

Sokolová 
Michaela 

 3. miesto 

Chlapci Vrabec 
Marek 

Vicen 
Daniel 

Sedlák 
Matúš 

Maurer 
Filip 

Dievčatá Sorgerová 
Emma Mária 

Dvorčáková 
Natália 

Hudáková 
Simona 

Barlová 
Kristína 

 

Strašiak v poli 

Dňa 12. októbra usporiadalo Centrum voľného 

času DOMINO súťažno-zábavné podujatie s názvom 

„Strašiak v poli“. Samozrejme, že sme tam nechýbali 

ani my a v popoludňajších hodinách sa odvážne deti z 

tretieho ročníka vybrali stráviť zaujímavý čas do CVČ 

DOMINO. 

Súťaž prebiehala v dvoch 

kolách. Teoretická časť 

pozostávala zo zábavno-

vedomostného testu na tému: 

Štyri ročné obdobia, v ktorom 

boli overené vedomosti z 

prírodovedy. Praktická časť



 

 

ŠKD V SKRATKE » 36 

bola zameraná na výrobu 

priestorového strašiaka do poľa. 

Všetci súťažiaci sa veľmi 

snažili pri výrobe svojich 

strašiakov. Z trinástich družstiev 

sme sa umiestnili na krásnom 3. 

mieste. A tu sú mená výhercov: 

1. Ema Fatulová, 3.A 

2. Simona Hudáková, 3.A 

3. Lukáš Bender, 3.B 

4. Sophia Sedláková, 3.B 

5. Barbora Dziaková, 3.C 

 
-p. vychovávateľky- 

 

Ovocné popoludnie alebo 
ovocná bomba 

Hurá, už je to tu! Dnes to 

ale bolo super.... Deti boli vo 

veľmi veľkom očakávaní, čo je 

to tá ovocná bomba... 

Ovocie, ktoré si deti 

doniesli, sme očistili, porezali a 

veľkou varechou ho dievčatá premiešali. Každému sa 

zbiehali slinky. Bola toho plná veľká misa. Začali sme 

sa deliť. Prvá dávka veľmi chutila a zostalo aj na 

dupľu. Oči by toho pojedli veľa, ale bruško už 

nevládalo. Tak toto je tá ovocná bomba, ktorá bola 

taká chutná a bohatá na vitamíny 15. októbra v ŠKD. 

-p. vychovávateľka Fedorová- 

 
 

Popoludnie s knihou 

V jedno krásne utorkové popoludnie v mesiaci 

november zavítali k deťom do školského klubu dvaja 

milí Šmolkovia. Jeden z nich nemohol byť nikto iný 

ako sám tatko Šmolka a druhý, rovnako známy, 

Šmolko Chrabroš. Predstavili nám svoju Šmolko-

rodinu a porozprávali o tom, ako Chrabroš získal prvé 

miesto v olympijských Šmolko hrách. 

Šmolkom sa podarilo vďaka výbornému 

stvárneniu hraných postáv zaviesť deti do deja 

príbehu. Zaujímavé boli aj súťaže, ktoré pretkávali 

samotné rozprávanie príbehu. Súťažili proti sebe deti 

v troch družstvách a disciplíny boli ozaj zaujímavé. 

Napríklad, vymyslieť  čo najviac potravín 

začínajúcich sa na jedno písmeno abecedy alebo 

hádzanie balónom či skrúcanie špagátu na šnúrku. 
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Každý účastník súťaže bol povzbudzovaný ostatnými 

a hlavne mal úžasný zážitok z vykonanej disciplíny. 

Na záver si všetky deti spolu zatancovali 

Šmolko tanec, ktorý ich naučil sám Chrabroš Šmolko, 

ktorý vlastne nebol ozajstný Šmolko, ale prezlečená 

naša teta Slávka, knihovníčka zo školskej knižnice. 

Taktiež spolu s tatkom Šmolkom, ktorý tiež nebol 

naozajstný Šmolko, ale prezlečená teta Renáta, ďalšia 

knihovníčka, vyriešili tajomstvo zázračnej červenej 

vodičky, ktorá pomohla Chrabrošovi vyhrať 

olympiádu. 

-p. vychovávateľky- 
 

 
 

Vianočné medovníčky 

Pred nami je najkrajšie obdobie roka – Vianoce. 

Práve v decembri sa nachádzame v prípravnom 

období na tento krásny čas - v Advente. Deti v 

školskom klube v spolupráci s p. učiteľkou 

Ninčákovou začali prípravu pečením vianočných 

medovníčkov. 

Aj keď sú len prváci, práca im išla od ruky, čo 

dosvedčujú aj fotky (na www.zscamke.sk). 

 

Na upečených 

medovníčkoch si deti pochutili 

a v balíčku si odniesli darček aj 

pre rodičov. Okrem 

spomínaných perníkov stihli 

deti pripraviť aj malú 

pozornosť, ktorou obdarovali 

rodičov pri triednom vianočnom 

posedení – 12. decembra. 

 

Tešíme sa na spoločné 

stretnutie s každým, kto sa príde 

podeliť o detskú radosť 

s príchodom narodenia Ježiška. 

-p. vychovávateľka Dorková- 
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The Christmas Story (Luke 2:1–14) 

Complete the text with words from the box below 

1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from ____________ 
Augustus that all the world should be taxed. 

2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.) 
3 And all went to be ____________, every one into his own city. 
4 And ____________ also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into 

____________, unto the city of ____________, which is called _____________; 
(because he was of the house and lineage of David:) 

5 To be taxed with ____________ his espoused wife, being great with child. 
6 And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should 

be delivered. 
7 And she brought forth her _____________ son, and wrapped him in swaddling 

____________, and laid him in a manger; because there was no room for them in the 
____________. 

8 And there were in the same country _____________ abiding in the field, keeping watch 
over their ____________ by night. 

9 And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the ____________ 
shone round about them: and they were sore afraid. 

10 And the ____________ said unto them, Fear not: for, behold, I bring you 
____________ tidings of great joy, which shall be to all ____________. 

11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is ____________ the 
Lord. 

12 And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, 
lying in a ____________. 

13 And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host ____________ 
God, and saying, 

14 Glory to God in the highest, and on earth ____________, good will toward men. 

 

1. angel 
2. Bethlehem 
3. Caesar 
4. Christ 
5. clothes 
6. David 
7. firstborn 

8. flock 
9. good 
10. inn 
11. Joseph 
12. Judaea 
13. Lord 
14. manger 

15. Mary 
16. peace 
17. people 
18. praising 
19. shepherds 
20. taxed 
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Complete the missing letters 

1. Chr__st 
2. t__x__d 
3. m__ng__r 
4. f__rstb__rn 
5. J__s__ph 
6. p__ __c__ 
7. M__ry 

8. S__v__ __ __r 
9. j__y 
10. w__nd__r__d 
11. h__ __v__nly 
12. C__ __s__r 
13. D__v__d 
14. __nn 
15. sw__ddl__ng 

16. gl__ry 
17. B__thl__h__m 
18. fl__ck 
19. __ng__l 
20. sh__ph__rds 
21. pr__ __s__ng 
22. t__d__ngs 

 
Find the words from the box in the crossword 

A p f l o c k w o n d e r e d 

B r l z j b e t h l e h e m y 

C a k t h e a v e n l y s g t 

D i a t z w i f x i s a a j m 

E s n a f i n g m f h v v o a 

F i g x c g n h l i e c i y r 

G n e e p e a c e r p h o x y 

H g l d v j k a e s h r u n r 

I m c z d a v i d t e i r a z 

J b u c a e s a r b r s x b j 

K t i d i n g s x o d t w e z 

L b j o s e p h w r s j x n m 

M d x h c y f m a n g e r k b 

N s w a d d l i n g l o r y b 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 
-p. uč. Bramuková a p. uč. Kiššová- 

1. angel 7. flock 13. Manger 19. swaddling 
2. Bethlehem 8. glory 14. Mary 20. taxed 
3. Caesar 9. heaven 15. peace 21. tidings 
4. Christ 10. inn 16. praising 22. wondered 
5. David 11. Joseph 17. Saviour 
6. firstborn 12. joy 18. shepherds 
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WEIHNACHTS – RECHENPUZZLE 

Arbeitsauftrag 
 Löse die Aufgaben in den Kästchen. Weißt du das Ergebnis? 

 Schneide das Bild mit dem richtigen Ergebnis aus und klebe es auf die Aufgabe. 

 Du hast alles richtig gemacht, wenn alle kleinen Bilder ein großes ergeben. 

6 – 6 5 – 4 + 2 = 4 10 – 7 

6 = 10 – 9 = 4 + 10 – 4 2 + 5 

4 + 4 2 + 6 6 + 4 10 + 1 

Weihnachtsbild mit Ergebnis:   

 



 

 

» DEUTCHER  SPIEGEL 41 

Wortgitter – Weihnachten 

Finden Sie folgende Wörter in dem Wortgitter: 

Tannenbaum, Lametta, Geschenke, Christkind, Kerzen 

C H R I S T K I N D 

Q W E R T Z E U I O 

P L Ü Ä A S R D F G 

H A J K L Ö Z Y X C 

V M B N M K E L P J 

G E S C H E N K E I 

Q T R J K I U B D R 

W T G W D R G H T E 

S A H Ä L J U G E S 

T A N N E N B A U M 
 

Was stimmt hier nicht?  

Finde die Unterschiede zwischen den folgenden Bildern. 

 
-p. uč. Kiššová- 
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Z vianočnej kuchynky 

Ani v tomto čísle Ratolesti nemôžu chýbať riadky zo školskej kuchynky, presnejšie od 
všetkých členiek krúžku Stolček, prestri sa. V tomto šk. roku sa ich rady rozrástli, čo 
znamená, že nám vyrastajú šikovné gazdinky a dobré kuchárky – cukrárky.  

Čo vám ponúkame? Chutné vianočné pečivo, ktoré by na našich stoloch nemalo 
chýbať. A ak chýba preto, že ho už niekto stihol zjesť, rýchlo a hlavne ľahko si ho pripravíte 
aj sami.  

Prajeme vám veselé pečenie a radostné a sladké vianočné a novoročné dni! 
-cukrárky z krúžku Stolček prestri sa!- 

 

Linecké pečivo 
1 Hera, 500g hladkej múky, 150g práškového cukru, 1 vajce, 1 vanilínový cukor, lekvár na 

záverečné lepenie 

Postup: všetky prísady (okrem lekváru) spojíme do cesta, ktoré vyvaľkáme na hrúbku asi 0,6 – 

0,7 mm a vykrajujeme rôzne vianočné motívy, ktoré ukladáme na plech. Nezabudnite 

použiť papier na pečenie! Pečieme vo vyhriatej rúre a po vychladnutí lepíme rovnaké 

motívy lekvárom, ozdobíme roztopenou čokoládou a farebnými ozdobnými cukríkmi. 
 
Medvedie labky  
350g polohrubej múky, 180g masla, 100g práškového cukru, 100g mletých orechov, štipku prášku 

do pečiva 

Postup: všetky prísady zmiešame do cesta, ktorým plníme formičky rôznych tvarov. Pečieme vo 

vyhriatej rúre  a po vychladnutí obalíme v práškovom cukri. 
 
Vanilkové rožky 
300g polohrubej múky, ½ lyžičky prášku do pečiva, 130g práškového cukru, 1 vanilínový cukor, 

štipka soli, 200g Hera, 3 žĺtky, 130g mletých orechov  

Postup: všetky suroviny zmiešame do hladkého cesta a na pripravenom plechu tvarujeme 

rožky/rožteky. Pozor, na plech dať papier na pečenie! Pečieme vo vyhriatej rúre a po 

vychladnutí obalíme v práškovom cukri.  
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Ôsmačky sa na hodinách náboženstva zamýšľali nad tým, čo je podľa 

nich múdrosť. Začítajte sa do ich úvah a myšlienok. 

 

Múdrosť je dar, ktorý ponúka Boh tomu človeku, ktorý túži žiť v blízkosti 

Boha. Pred Bohom má úctu a bázeň, vďaka ktorej sa snaží žiť zodpovedne a 

slušne. Snažila som sa nad tým uvažovať a myslím si, že o múdrosť treba prosiť 

Boha, byť otvorený všetkému, čo ma môže obohatiť. Vedieť sa tešiť z 

maličkostí, chodiť s otvorenými očami a robiť radosť druhým. Uvedomujem si, 

že Boh, ktorý stvoril všetko, stvoril to veľmi múdro a tejto Božej múdrosti sa 

chcem učiť. 

 

 
-Klára, 8.B- 

 

Je ťažké povedať, čo to je. A oveľa ťažšie je určiť, koho máme pokladať 

za múdreho a koho za nemúdreho. Múdrosť nesúvisí s učenosťou ani s 

množstvom prečítaných kníh. Byť múdrym znamená poznať správne odpovede v 

správny čas. Ak sa naučíme schopnosti učiť sa od života, múdrieme, ak túto 

schopnosť strácame, hlúpneme. A najrýchlejšie hlúpne človek vtedy, ak si 

začne namýšľať, že on sa už nemá čo naučiť... 

Obdarenosť dobrým rozumovým úsudkom je opak hlúposti. Je to 

maximálna dokonalosť vo vedení svojho života a poznania prostriedkov 

k tomu, ako dosiahnuť zmysel života. Podľa mňa nemusíme byť všetci 

intelektuálne múdri, máme sa učiť dobru a pravde a v tom je zmysel života, ale 

aj v tom, akí vlastne sme! 

 

 
-Patrícia, 8.A- 

Múdre rady nie sú huby, aby vyrástli aj tam, kde ich nikto nesial. 

V knihe múdrosti (Múd 9,6) sa píše: 

,,Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu Tvoja 

múdrosť, nebol by ničím.” 
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Múdrosť znamená schopnosť správne vedieť, čo povedať alebo 

spraviť v konkrétnej situácii, teda správne zareagovanie na dané 

okolnosti. Schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom. Múdrosť je 

poznanie seba samého a nedomýšľanie si pravdy o druhom. Je to 

schopnosť správne vedieť používať svoje poznatky, vedomosti, dary a 

intuície. Je to poznanie pravdy, zmyslu a hodnôt života. Je to veľkorysý 

dar od Boha, ktorý vieme nadobudnúť z Božích výrokov a života podľa 

nich. Múdrosť je veľmi dôležitá vlastnosť v našom živote. Múdrosť treba 

chcieť nadobúdať a rozvíjať, treba ju hľadať, až kým ju nenájdeme 

a nepochopíme. 

-Františka, 8.B- 

 

 

 

Človek pochádza z rodu Homo sapiens – človek rozumný. Nesie 

v sebe schopnosť učiť sa. Skúsenosťami a vzdelaním získava životnú 

múdrosť. Ale múdry človek nie je ten, kto má dobré vzdelanie, ale ten, 

ktorý sa vie primerane správať v spoločnosti, chápe druhých, je 

empatický a pomáha im. Čím je človek starší, tým viac životnej múdrosti 

získava. Myslím, že nositelia Nobelových cien sú určite múdri vo svojom 

odbore, ale nemusia byť nositeľmi životnej múdrosti. Einstein vďaka 

objavom bol tiež považovaný za génia, pričom v škole nijako nevynikal. 

Odborníci sa snažia merať múdrosť prostredníctvom testov IQ a EQ.  

Pre mňa je múdry ten, kto má viac poznatkov. Múdry človek sa celý 

život učí, zároveň sa učí aj na chybách druhých. 

 

 
-Júlia, 8.A- 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

SÚ TRI CESTY K ZÍSKANIU MÚDROSTI.  

Prvá je cesta skúsenosti, tá je najťažšia. Druhá cesta je 

napodobňovanie. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cesta 

premýšľania. Tá je najušľachtilejšia. (Konfucius) 
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Na hodinách literatúry žiaci nielen čítajú literárne texty, ale častokrát sú sami 

spisovateľmi a básnikmi. V každom ročníku si vyskúšajú napísať nejaký literárny žáner. 

Naozaj sa im to darí. Sú kreatívni a veľmi jazykovo zdatní. Veď posúďte sami. 

V piatom ročníku je veľmi obľúbenou literatúra nonsensu. Piatakom sa páčili 

nielen ukážky z učebnice, ale nemali problém vytvoriť svoje vlastné nonsensové texty. 

 

Predĺžené ponožky 

Ráno idem do školy  
a zároveň si šijem ponožky. 

Už sú dlhé ako šál, 
po zemi som ich poťahal. 

 
Ako som prišiel do školy, 

ponožky sa stratili. 
Márne ich hľadám, na nohu ťahám, 

mám v nich pomotanú hlavu. 
 

Zo školy ma vyhodili, 
nestihol som písomku z literatúry v tejto chvíli. 

Ako sa motám s priepustkou, 
auto mi zachytilo ponožky, ojojooooj. 

 
Ťahá ma, kotúľam sa, 

no auto nezastaví – nabúra sa. 
Náraz ma vymrští na strechu 

a ja mám zrazu v ruke varechu. 
 

Zrazu niečo svieti. Mám sa pozrieť? Ale kam? 
Pozriem sa a obláčik postupuje k nám. 

Je belasej farby 
ako krásne maľby. 

 
Zrazu sa zrútim z postele do siete, 
bol to len sen a to už všetci viete. 

-Ema, 5.B- 
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Smetiar Kaleráb 

Bol raz jeden kaleráb, 

čo vyzeral ako šváb. 

Vynašiel on autobus, 

jak mal Krištof Kolombus. 

 
Vyučil sa za smetiara, 

ale aj poriadneho beťára.  

Išiel raz do speváckej súťaže, 

že svetu svoj talent ukáže. 

 
V porote sedí aj Lionel Messi, 

že na konci svoj slávny vynkeľ zavesí. 

A ďalší dvaja spravujú štát, 

sú to predsa Pat a Mat. 

 
Ako sa to skončilo? 

Kalerábovi sa vyhrať podarilo. 

Už teraz slávny vedec je, 

už smetiarske auto nešoféruje. 

Jakub, 5.B 

 

 

Naša rodina 

Mamka, tá je hviezda, 

cez okná vždy liezla. 

Okná umýva stále, 

lebo ľúbi lekváre. 

Maťko zjedol špagety, 

nemal dnes chuť na deti. 

Matúš išiel na pivo, 

potkol sa o kladivo. 

Marek hľadal nohavice, 

poskladal sa do krabice. 

Mária vždy číta, 

mačka je vždy sýta. 

Monika je ťažký prípad, 

do všetkých vždy bude rýpať. 

Ocko ten je strapatý, 

lebo nie je plešatý. 

To je naša rodina, 

nemáme tu „dilina“. 
Monika, 5.B 
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Naši ôsmaci na hodinách literatúry preberali modlitbu. A tu sú ich vlastné modlitby. 

Niektoré ďakovné, iné prosebné. 

 

 

 

 

 

Ďakujem ti, Bože náš, že nám svoju lásku dáš. Prosíme Ťa, daj nám silu 

a nechaj nám našu triednu milú. Aby sme sa mali radi všetci a nemali „blbé“ 

reči. Na školy by sme sa dostali a problémy tam nemali. Amen. (E) 

Nebeský Otče, ďakujem Ti za dary, ktoré mi dávaš. Ďakujem Ti za mamu, 

otca a za ich lásku, ktorú mi oni dávajú. Chcel by som Ťa poprosiť o múdrosť 

a zdravie pre celú moju rodinu. Nauč ma byť lepším človekom. Amen. (M) 

Bože môj, ďakujem Ti za dar života, lásky a viery. Ďakujem Ti aj za rodinu 

a priateľov, za všetky zážitky, ale aj za prekážky, ktoré si mi s jasným cieľom 

priniesol do života. Pane, ďakujem, chválim Ťa a milujem Ťa. Amen. (F) 

Svätý Ján Bosco, ochranca mládeže, prosíme Ťa, ochraňuj nás a veď nás 

k zodpovednosti, usilovnosti a trpezlivosti. Pomáhaj nám pri dôležitých 

skúškach v mladosti, správne sa rozhodnúť. Vypros nám šťastný život i hodinu 

smrti. Amen. (S) 

Pane Ježišu, pomáhaj nám pri každom našom rozhodnutí, aby sme robili 

len to, čo sa páči Tebe. Ochraňuj nás od každého zla, nech kráčame po 

cestách života a posilni našu vieru, aby sme ju boli schopní šíriť medzi 

všetkými. Pomôž nám prekonávať denné prekážky a slabosti, aby sa z nás stali 

lepší ľudia. Daj, aby sme aj my ochotne pomáhali ľuďom, ktorí to potrebujú. 

Amen. (K) 
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Nebeský Otče, ďakujem Ti za dary, ktoré mi dávaš. Uvedomujem si, 

že to, čo mám a často beriem ako samozrejmosť, samozrejmosťou nie je 

a že je to všetko požehnaním od Teba. Ďakujem TI za mojich rodičov, cez 

ktorých sa mi prihováraš a cez ktorých ma učíš láske. Napriek tomu, že im 

niekedy nerozumiem, búrim sa proti tomu, čo mi hovoria, viem, že je to pre 

mňa dobré. Chcem Ťa poprosiť o múdrosť, aby som dokázala s Tvojou 

pomocou prijímať napomenutia a rady, byť pozornou a rozmýšľať nad tým, 

čo mi chceš Ty sám povedať. Vedieť sa zamýšľať nad udalosťami, ktoré sa 

mi prihodia v mojom živote. Nauč ma, aby som vedela ďakovať za všetky 

dary a videla sa Tvojimi očami. Prosím Ťa o pokoj a lásku, aby som 

naplnená Tvojou dobrotou a láskou vedela žiť radostný život spolu 

s Tebou. Amen. (K) 

Bože, za čo Ti ďakovať? 

Už len za to, že som tu a môžem tu stáť. 

Rodinu nesmiem zabudnúť, 

aj keď sa niekedy nevieme dohodnúť. 

Požehnaj všetkých nás, 

keď príde ten čas, 

aby sme boli pripravení venovať sa a pomôcť druhému, 

len tak môžeme dostať odmenu. 

Život sa môže lepším stať, 

no my musíme o to dbať. 

Prosím Ťa, Pane, daj nám silu, 

zmeniť takúto planétu na Tebe milú. Amen. (B) 

Ďakujem Ti, Bože, že sa o mňa staráš, chleba mi dávaš a večer so mnou 

zaspávaš. Amen. (E) 
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Pane, prosím Ťa za pokoj v duši, 

pretože ľudia nie sú slušní. 

Prosím Ťa za nenarodené deti. 

Ách, ten potrat dnes tak letí, 

hneď by som ho odhodila do smetí. 

Koľko je tu zla? 

Pozri sa, hľa. 

Svet je taký skazený, 

Dostanem z toho migrény. 

No nepozerajme sa len zo zlej stránky, 

dáš si snáď hrianky a zabudneš na zlé stránky? 

A predsa sa obetoval, 

aj keď veľa nepriateľov tu mal. Amen. (T) 

Bože dobrý, strážca môj, pošli mi svojich anjelov. Aby ma vždy chránili 

a pomáhali mi byť milým. Amen. (P) 

Bože, ďakujem Ti za dnešný deň, ďakujem Ti za celý svet, že si ma stvoril 

v ňom, že dobro môžem konať každým dňom. Väčšinou aj skutok dobrý nech mi 

padne na osoh. A zajtra do nového dňa nech sa v zdraví prebúdzam. S Tebou 

rozprávať sa viem a ďakovať Ti za každý deň chcem. Amen. (V) 

Bože, ďakujem Ti za to, že stále pri mne stojíš a pomáhaš mi. V ťažkých 

situáciách mi dávaš silu a stále si tu, keď Ťa potrebujem. Ďakujem Ti za 

zdravie, za to, že každý deň je niečím výnimočný. Za ľudí, ktorí sú tu, keď to 

potrebujem a mám ich veľmi rada. Pomáhaj mojej rodine, prosím. A daj jej 

všetko, čo potrebuje. A prosím Ťa, daj, aby každý deň bol nezabudnuteľný 

a mal zmysel. Amen. (J) 
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REČNÍCKE PREJAVY 
 

Po písomnej časti školského kola pokračovali súťažiaci zástupcovia z 8. a 9. ročníka 

ústnou časťou. Čo ich v nej čakalo? Lístočky s citátmi známych sa týkali večných tém 

dospievajúcich mládežníkov – Boh, láska, krása, dobro, priateľstvo, pomoc, úcta. Každý 

súťažiaci si mal k vylosovanému citátu pripraviť  krátky rečnícky prejav. V školskej 

kaplnke za prítomnosti publika a pani porotkýň – p. uč. Cubjakovej a p. uč. Soľárovej mladí 

rečníci predviedli svoje majstrovstvo slova a reči. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame 

záznamy niektorých z nich: 

 
 

 
 

Ako áno, ako nie. V dnešnom svete žije veľa rozličných 

ľudí. Jedni sú uzavretí, druhí otvorení, niektorí sú snilkovia, 

iní tvrdí realisti. Niektorí berú tento svet reklamy príliš 

vážne a to, myslím si, nie je najlepšie. Keby sme brali tento 

svet príliš vážne, asi by sme neprežili tlak, ktorý je na nás 

vyvinutý. Nad niektoré situácie sa treba povzniesť, uvoľniť si 

myseľ, lebo veľa stresu vašej pohode určite nepridá. V živote je veľmi dôležitá pohoda 

mysle. A keď ju človek má, vie sa lepšie rozhodnúť, ktorým smerom sa má poberať. 
-Matej, 9.B- 

 
 

 
Myslím si, že je to pravda, pretože bohatstvo je o tom, 

ako sa k sebe ľudia vedia správať, ako si všímajú jeden 

druhého. Vnútorné bohatstvo nie je o tom, kto má koľko 

peňazí, aké má luxusné oblečenie a veľký dom, značkový 

mobil... Je o tom, akí sme medzi sebou navzájom, ako si 

pomáhame, počúvame sa navzájom. To je skutočné 

bohatstvo. 

-Veronika, 9.A- 

„Kde sú priatelia, tam je bohatstvo.“ 

„Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte 
v nebi.“ 
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Čas, ktorý nám dáva Boh, prežívame každý inak. Či už 

s priateľmi, s rodinou alebo sa venujeme svojim záujmom, 

vlastným aktivitám. Čas, ktorý máme, by sme nemali 

zanedbávať, aby sme nezastali v konaní dobra a lásky 

a zahrnúť do všetkého Boha. Veď On je práve ten, ktorý 

dáva čas všetkým nám. Je to čas na modlitbu, ruženec, sv. 

omšu. 
-Ondrej, 9.A- 

 

 
 

Každý z vás sa už určite presvedčil, že nie je ten 

najdokonalejší a najmúdrejší. A aj keď si to niekto o sebe 

myslí, tak je mu to nanič. Veď nie preto sme na zemi, aby 

sme sa dostali do neba? Za čo sa tam dostaneme? 

S radosťou vám poviem, že Boh si váži určite viac srdce, ako 

to, či niekto vie matiku alebo iný predmet. Preto sa snažme, 

aby naša hlava nebola väčšia ako srdce. 
Zuzka H., 9.B- 

 

 
 

Je to veľmi dobrý pocit, keď môžeme niekoho potešiť. 

Každú minútu môžeme preukázať niekomu dobro, že 

milujeme svojho blížneho. A nie je to tak aj s Bohom? Veď 

On nás miluje, stále nám preukazuje dobro. Každá minúta je 

drahocenná a má cenu živého Boha. A práve preto by sme 

mali využiť každý okamih a vedieť milovať druhého... 
-Dávid, 9.B- 

 

„Aj jediná minúta času je drahocenný poklad. Má 
takú hodnotu ako sám Boh.“ 

„Keď Boh meria človeka, neprikladá meter okolo 
hlavy, ale okolo srdca.“ 

„Drahí moji, nemárnite čas a čas nezmárni vás.“ 
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Odkazy najstarších pre...  
 

„Možno aj vy (tak ako ja) si myslíte, 

že máte ešte na učenie čas. No pre mňa už 

ten čas veľkých skúšok prišiel. Verte, 

pomôže nám každá modlitba.“ 

-Janko, 9.A- 
 

„Milí naši kamaráti, my na škole 

tvoríme jednu veľkú rodinu. Určite ak niekto doma potrebuje vašu pomoc, ochotne mu 

pomôžete. Preto by sme vás, našich mladších súrodencov, chceli my, deviataci, poprosiť 

o modlitbu. Možno sa vám to bude zdať zbytočné, ale my ju teraz budeme veľmi 

potrebovať. Čaká nás ťažké obdobie – musíme si vybrať ďalšiu životnú cestu a udržať sa na 

nej. Aj vďaka vám to budeme mať určite ľahšie. Už vopred vám ďakujeme!“ 

-Veronika, 9.A- 
 

„Milí spolužiaci, my sme už deviataci a možno nás aj niektorých poznáte. Chcel by 

som vás povzbudiť v učení, aby ste mali trpezlivosť a chuť do učenia a vo vyšších 

ročníkoch nemali starosti so známkami. Tak, veľa šťastia a držte nám palce na Testovaní 9 

a prijímacích skúškach. Ďakujeme!“ 

-Tomáš, 9.A- 
 

„Milí kamaráti, nás teraz čakajú dni plné učenia a príprav na Testovanie 9 

a prijímačky. Preto by som vás chcela poprosiť o modlitby a prosby za úmysly všetkých 

žiakov a študentov. Veľmi pekne ďakujem.“ 

-Diana, 9.A- 
 

„Osobitne ďakujeme za to, že pri každej sv. omši môžeme predložiť prosbu za nás, 

deviatakov, a spoločne prosíme na tento úmysel.“ 

-Kika, 9.A- 
 

Odkaz od nás... pre deviatakov 
 

Deviataci, prajeme vám veľa múdrosti, trpezlivosti a zodpovednosti v príprave na 

Testovanie 9 a prijímacie skúšky, správnu voľbu strednej školy a pekne prežité posledné 

mesiace, týždne a dni na tejto škole! 
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V  júni  sa  každý  tešil  na   __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

Láska po anglicky            

Má meniny 3.1.            

Nosíme v nej nákup            

Opak starého            

Pri čakaní na obed sú ... rady            
            
Najlepší priateľ človeka            

Tvoria ju mama, otec, súrodenci            

Najkrajší cit            

Štvrté ročné obdobie            

Raňajky, ... , večera            

Zmrzlina na paličke            

... a niť            

Automobilová značka            

Y            

-Terézia Durová, 6.A- 
 
Na čo sa všetci tešíme počas prázdnin?   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Dostaneš ju na ruku, keď si ju zlomíš          

15. písmeno anglickej abecedy          

Kýval          

Čo robí oráč?          

Vec na šitie          

Druh syra          

Opak starého          

Doktorka          

Ženské meno – číta sa spredu aj zozadu rovnako          

-Alexandra Janitorová, 6.A- 
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__ __ __ __ __   je miesto, kam chodíme skoro celý rok. 
 

V jeseni ho púšťame vonku         

Zviera, ktoré niekedy ťahá voz         

Visia v galérii na stenách         

Naposledy sa tam konali olympijské hry         

Zviera, ktoré mení farbu podľa prostredia         

-Alexandra Janitorová, 6.A- 
 
 
 
V septembri  sme  mali  __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __. 
 

Na kúpalisko sa chodievame           

Červené kôstkové ovocie           

Sú tam pyramídy           

Má meniny 4.6.           

Pomáhajú nám lepšie vidieť           

Druh sovy           

E s dĺžňom           

           

Keď ju krájame, slzia nám oči           

Veľmi malé množstvo (vody)           

Detská ...           

Obľúbená sladkosť detí           

Tretie ročné obdobie           

Danka a ...           

Meniny má 27.5.           

Jazdí v meste po koľajniciach           

-Terézia Durová, 6.A- 
 



 

 

 
 
 

                
  

ZÁPIS do 1. ročníka 
na školský rok 2013/2014 

18.1.2013 (piatok) 

od 14.00 hod. do 18.00 hod. 

19.1.2013 (sobota) 

od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

Prváci, tešíme sa na Vás! 
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