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» EDITORIÁL

Milí naši spolužiaci!

Čo je to deväť rokov? Pre nás, deviatakov, iba
taká bublinka, ktorú, keď nafúkneme, hneď praskne.
Pre iných je týchto deväť rokov obdobím ako
pre nás pred deviatimi rokmi. V našich detských
predstavách to bol neskutočne dlhý a nepredstaviteľný
úsek, obdobie, ktoré v tom začarovanom zámku asi
nikdy neskončí. Keď si však teraz premietneme celú
rozprávku dozadu, je to akoby sme iba včera ráno za
ručičky rodičov, plní očakávaní a obáv prekračovali
brány tohto zámku. Maličkí sme sa pozerali na
obrovských

deviatakov

a nevedeli

sme

si

ani

predstaviť, že aj my raz budeme môcť byť takými
,,obrami“.

Rôčky

však

rýchlo

všetko, čo nám akýmkoľvek
spôsobom dali a pripravili nás
tak na ďalšie cesty životom.
Teraz

ubiehali

Aj keď sa teraz nikomu z nás nechce vôbec
odísť, aj my sme v našej rozprávke prežívali chvíle,
kedy by sme boli najradšej utiekli niekde ďaleko
a všetko hodili za hlavu. Samozrejme, boli aj obdobia,
kedy sme sa cítili ako v raji. Najčastejšie to bol čas
pred prázdninami, kedy sme už neboli mučení

do

Naši učitelia pri nás síce trošku zošediveli, keď
nepísali

domáce

úlohy

a nepripravovali sa na hodiny. Ďakujeme im však za
všetku trpezlivosť, ktorú pri nás museli vynaložiť a za

budúcnosti
a túžob.

plní
Avšak

všetko to, čo príde, bude tiež iba
takou

malinkou

v obrovskej

bublinkou

bubline

nášho

života.
Zámok, z ktorého sa nám
podarilo

v krásnom spoločenstve spolužiakov.

pravidelne

našej

očakávaní

učiteľmi a vychutnávali sme si školské výlety

si

akoby

z vyhliadkovej veže pozeráme

a nepredstaviteľné sa stalo skutočnosťou.

sme

už

odobrať

kliatbu,

prenecháme tým menším, ktorí
majú

svoju

rozprávku

pred

sebou. Niektorí po ňom chodili
deväť rokov, niekto zase iba
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EDITORIÁL / MISIE »

Tehlička pre deti ulice

rok, ale aj tak sme sa
všetci pre seba stali vzácnymi.
A keďže sme veľmi zvedaví
a chceme

zažiť

ešte

veľa

krásnych dobrodružstiev, naše
cesty

nás

povedú

do

zase

začarovaných hradov, ktoré si
v septembri otvoríme veľkým
kľúčom

plno

zážitkov

a

povinností, ktorým sa vyhnúť
nemôžeme.

Stále

ostaneme

deťmi, ktoré chcú a budú sa
snažiť kráčať po tých riadkoch

Vyplňme to prázdne miesto... bol podtitul
aktivity a zbierky na podporu saleziánskych misijných
diel pre deti ulice. Každým dobrovoľným príspevkom
za tehličku, každou splnenou dennou aktivitou sme
pomohli deťom a mládeži
v ich skúškach, hľadaní
sa, v neľahkých životných
situáciách. Spoločne sa
nám

podarilo

prispieť

vyzbieranou sumou – 372
EUR. Ďakujeme!
-Predmetová komisia Človek a hodnoty-

rozprávky, ktorú nám píše náš
NEBESKÝ OTEC.
Ale tak, ako končia všetky

Deň sukní a košieľ

rozprávky, končí aj tá naša –
ŠŤASTNE!!!
Všetkým

Prvý jarný deň so sebou priniesol niekoľko
Vám

želáme

akcií. Jednou z nich bol aj Deň sukní a košieľ.

krásne prežitie prázdnin, ktoré

Zapojili sa doň malí aj veľkí, mladí aj tí skôr

sú určite úplne tou najkrajšou

narodení.

časťou roka. Dbajte na to, aby
rozprávku, ktorú budete počas
tohto prázdninového času písať,
všetci radi čítali a mali z nej
radosť. Taktiež Vám želáme
pekne prežité ďalšie roky na
tomto, pre Vás ešte nie úplne
odkliatom zámku, ktoré si užite,
aby ste až v závere nezistili, že
je neskoro.
za deviatakov Veronika z 9.A

-Predmetová komisia Človek a hodnoty-

» TÉMA – POĎAKOVANIE

Milý náš kaplán Marcel,

ĎAKUJEME


za školu v prírode



za humor a dobrú náladu



za vtipy



za radosť



za zážitky a dobrodružstvá



za strašenie pri nočnej hre



za starostlivosť



za túry



za povzbudenia



za 1. sväté prijímanie



za sväté omše



za dobrotu



za učenie a trpezlivosť



za rady do života



za super hodiny náboženstva



za spovede



za osobné rozhovory



za „potápanie“ v bazéne



za čas venovaný nám



za ľudskosť



za duchovné obnovy



za Bdenie s Kristom

Ním

Postačí okamih
a viem
že väčšiu radosť nenájdem

Postačí okamih
a viem
že lúčom Božím si dušu ohrejem

Postačí okamih
a viem
že s vierou živou sa stretnúť smiem

A doráňaný
ubolený
vystieraš k nebu prosté kňazské dlane
tisíce detských šibalstiev
zrkadlí sa Ti v zraku nebadane

Vďaka Ti Bože za tajomstvo Kríža
za kňaza

Ním bola naša škola
Tvoja nebeská oáza

Drahý Marcel

Bohu vďaka, za Teba a za to,
že si tu bol s nami!

p. uč. M. Kručanicová

5

6

ODKAZY SV. CYRILOVI A SV. METODOVI »
Slovo dalo slovo ...a rozprávanie o našich slovanských vierozvestcoch sa posunulo do
súčasnosti a ich dnešní učenci (žiaci) sa prosbami, slovami vďaky i prosieb obracajú
k patrónom Európy i školy. Pridajte sa k nám:

Ďakujeme Vám, že ste do našej
krajiny

priniesli

vieru

rozšírili

kresťanstvo.

a písmo,

Ľudia

vás

dodnes spomínajú v dobrom.

Sv. Cyrila a Metod, prosíme Vás
o zdravie a Božiu pomoc pre p.
kaplána Marcela, ktorý odchádza zo
školy.

(Jakub, 6.C)

(Matúš. 6.C)

Prosíme Vás, ochraňujte našu školu pred zlými vecami. Zároveň aj ďakujeme za
túto školu a za to, že sa k Vám môžeme slobodne modliť.

Prosím, ochraňujte nás aj počas
prázdnin na cestách, v táboroch, na

(Marek, 6.C)

Poďakovať sa Vám chceme,
že ste dobrí, to my vieme.

výletoch s rodinami. Ďakujeme.
(Juraj, 6.C)

Stojíte pri nás v zlom i dobrom,
ochraňujete v konaní správnom.

Sv. Cyril a Metod,

Kresťanstvo ste šírili,

ste patrónmi našej školy,

Bohu verne slúžili.

a jej dobrými ochráncami.
My tiež Bohu veríme,
Na Veľkú Moravu priniesli ste písmo,

preto Vám za reč, písmo, vieru

aby ste šírili vieru a kresťanstvo.

...veľmi ďakujeme.

Vymyslieť hlaholiku bola ťažká vec,

(Maruška, 6.C)

ale zvládli ste to.
To je hlavná vec!
(Františka, 6.C)

Poprosil by som Vás o dar
zdravia pre naše rodiny.
(Andrej, 8.A)

» ODKAZY SV. CYRILOVI A SV. METODOVI

Sv. Cyril, sv. Metod,

Sv. Cyrila a Metod,

Vy ste priniesli písmo Slovanom negramotným,

ďakujeme za tento šk.

nerátali ste s darom hmotným.

rok, že sme sa toho

Vy ste za to nič nechceli,

veľa naučili, aj za

keď ste ľudu Boha v kresťanstve zvestovali.

učiteľov, ktorí nás

A teraz tu po toľkých rokoch my v úcte Vás máme,

viedli celý rok.
(Peťo, 7.A)

veď patrónov našej školy v zabudnutí nenecháme.
(Janko, 9.A)

Sv. Cyril a Metod,

Milí Cyril a Metod,

Vám obidvom ďakujeme,

bratia naši svätí.

že ste orodovali za náš národ.

Orodujte za nás,
nech nám slnko viery navždy svieti.

Prosíme aj za tento deň,
aby bol krásny ako sen.

Za hlaholiku ďakujeme,

Ďakujeme aj Vám všetkým svätým

písmo, to potrebujeme.

v nebi,

Píše každý človek rád,

že ste sa o nás starali veľmi.

To vie aj Konštantín, veľký brat.
(Samuel, 7.A)

(Monika, 7.A)

S vecou neznámou,

Staroslovienčina, to je jazyk

v dobe prelomov,

náš, a preto si ho váž. Prišli ste na

začínali ste veci,

Veľkú Moravu, aby ste zvestovali

ktoré dnes obdivujeme všetci.

šíriacu sa vieru. Ďakujeme!
(Evka a Martina, 9.A)

Napriek opovrhnutiu a odmietnutiu,
prešli ste tým všetkým.

Prosíme

Vás,

aby

sme

Základy pre reč a písmo postavili,

prázdniny prežili „flipne“ a bez

bránu porozumenia Bohu otvorili.

úrazov. Ďakujeme.

(Julka, 8.A)

(Tomáš, 7.A)
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VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ V ŠK. ROKU 2012/2013 »

Typ súťaže

Kolo

Celoslovenské
Olympiáda zo
Krajské
slovenského jazyka
a literatúry
Obvodné
Krajské

Hviezdoslavov
Kubín
Obvodné

Celoslovenské
„...a Slovo bolo u
Boha...“

Šaliansky Maťko

Literárne Košice
Jána Štiavnického

Arcidiecézne

Obvodné

Mestská
súťaž

Celoslovenské
Krajské
Biologická
olympiáda - geológia
Obvodné

Biologická
olympiáda - zoológia

Meno

Trieda

Na súťaž
pripravoval(a)

Kristína Šeligová

9.B

p. uč. Ferková

3.

Simon Švec

9.B

p. uč. Ferková

3.

Tamara
Ondrejková

4.C

p. uč. Smoleňová

1.

Simon Švec

9.B

p. uč. Ferková

1.

Tamara
Ondrejková

4.C

p. uč. Smoleňová

3.

Lucia Jakubíková

8.B

p. uč. Ferková

Čestné
Kristína Remáčová
uznanie

5.B

p. uč. Ferková

Čestné
uznanie

Michal Grešš

4.C

p. uč. Smoleňová

Čestné
uznanie

Lucia Jakubíková

8.B

1.

Lucia Jakubíková

8.B

2.

Dávid Kardoš

5.B

3.

Sára Sabolová

8.B

1.

Ráchel
Rimarčíková

5.A

3.

Samuel Nagy

7.A

3.

Monika
Tomčiková

7.A

2.

Veronika
Kaduková

9.A

3.

Marcel Lukáč

7.A

1.

Marcel Lukáč

7.A

3.

Zuzana
Smolková

9.B

1.

Marcel Lukáč

7.A

2.

Zuzana Smolková

9.B

4.

Radovana
Stratilová

9.B

1.

Karin
Schmögnerová

7.C

3.

Karolína
Bányászová

6.C

Miesto
1.
1.
1.

Obvodné

p. uč. Ferková

p. uč. Cubjaková

p. uč. Pustaiová

p. zástupkyňa
Hrebeňárová

p. uč. Buntová

» VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ V ŠK. ROKU 2012/2013

Typ súťaže

Kolo

Biologická
olympiáda botanika

Obvodné

Chemická
olympiáda

Obvodné

Matematická
olympiáda

Pytagoriáda

Prezentácia na PC

Európa v škole

Dejepisná olympiáda

Obvodné

Obvodné

Obvodné

Obvodné

Obvodné

Dedičstvo otcov,
Arcidiecézne
zachovaj nám, Pane

Na súťaž
pripravoval(a)

Miesto

Meno

Trieda

2.

Terézia
Šudáková

8.B

4.

Ľudmila
Šudáková

5.A

2.

Simon Švec

9.B

3.

Diana Švecová

8.C

3.

Sára Sabolová

8.B

p. uč. Paraličová

4.

Terézia Füleová

6.A

p. uč.
Demjanovičová

5.

Kristína Šeligová

9.B

p. uč. Paraličová

6.

Sebastián Kaduk

5.A

p. uč. Krajkovičová

6.

Lukáš Guba

7.C

p. uč. Paraličová

7.

Timotej Smoleň

6.B

p. uč. Kaduková

1.

Peter Snopko

4.B

p. uč. Rohaľová

5.

Tomáš Krupa

6.B

p. uč. Kaduková

7.

Lucia Jakubíková

8.B

p. uč. Paraličová

7.

Miroslav Ivan

3.A

p. uč. Jágerová

9.

Timotej Smoleň

6.B

p. uč. Kaduková

14.

Michaela
Sokolová

4.A

p. uč. Sedláková

20.

Klára Ivančová

4.C

p. uč. Smoleňová

1.

Matej Nižník,
Samuel Nagy

7.A

p. zástupkyňa
Hrebeňárová

1.

Kristína Radáčiová

5.B

2.

Soňa Jenčušová

6.C

2.

Kolektív

8.C

1.

Alex Marko

6.C

2.

Matúš Fečko

6.C

1.

Matej Nižník

7.A

3.

Kristína Šeligová

9.B

Radoslav Hospodár

7.B

Ingrid
Labaničová

6.B

Jakub Žofčín

5.B

4.

p. uč. Buntová

p. uč. Buntová

p. uč. Bednárová

p. uč. Pustaiová
p. uč. Zachariáš

p. uč. Snopková
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KALENDÁR AKTUALÍT »

ADSM 2013
„Choďte

a

30tri a adorácia. To bol program, ktorý pre všetkých

získavajte

učeníkov zo všetkých národov.“
(Mt 28,19) To bolo motto
Arcidiecézneho

stretnutia

mladých, ktoré sa uskutočnilo 6.
apríla

v Prešove. Pozvanie

prijalo 1500 mladých ľudí a
medzi

nimi

nechýbalo

ani

našich tridsaťšesť ôsmakov a
deviatakov, ktorí do Prešova
cestovali

spolu

s

p.

uč.

Bačinskou a p. uč. Ferkovou.
Rozhovor

s otcom

arcibiskupom,

odovzdávanie

ankety

odovzdávanie

HLAS,

animátorských certifikátov, sv.

účastníkov pripravilo Arcidiecézne centrum pre
mládež – duchovní otcovia Marek Roják, Jozef Mrúz
a celý organizačný tím ADSM 2013.
Workshopy v priestoroch Gymnázia sv. Moniky
sa tešili záujmu mladých. Mohli si vybrať podľa
vlastnej chuti. A tu sú aspoň niektoré z nich: Ani oko
nevidelo, ani ucho nepočulo – o LÁSKE; Parkuristi –
LIVE;

„Čo

príhovoru;

ak
Cez

ma

nepočuje?“

objektív

vidieť

–

o modlitbe
kozmos

–

kfotografovanie; Zatrsaj si – Erko tance; Ľudovky –
tance; Dobytie Katánu (spoločenské hry); Messi na
stole – kalčeto; Kým príde Dr. House – vieš pomôcť
v núdzi?...
-bf-

Posilnení vierou

o.

Úprimná vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste

arcibiskup s 55 kňazmi, ktorí

prijali naše pozvanie a v nedeľu – 14. apríla prežili

prišli do Prešova s mladými zo

príjemné popoludnie počas hudobného pásma o

svojich

Cyrilovi a Metodovi „Posilnení vierou“. Úvod v

omša,

Korunka

ktorú

celebroval

farností,

workshopy,
Božieho

milosrdenstva, koncert skupiny

Kostole sv. Gorazda a spoločníkov patril spevákom z
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» KALENDÁR AKTUALÍT

Ratolesti. Po ňom sa predstavil spevácky zbor
JUVENTUS z Brezna spolu s orchestrom a sólistami.
Pásmo slova a hudby bolo vyznaním vďaky a úcty
našim slovanským bratom. Sv. Cyril a Metod,
orodujte za nás...
Týmto projektom sme sa spoločne pripojili k
oslavám v Roku sv. Cyrila a Metoda a 1150. výročia
ich príchodu na naše územie. Hudobný cyklus
„Posilnení vierou“ je projektom OZ Totus Tuus
(www.totustuus.sk)

Matematická olympiáda
V Ratolesti aj na stránke
školy sme vás informovali o
priebehu

obvodného

Matematickej

kategórii piaty a deviaty ročník
(Z5, Z9). Mnohí ste sa mohli
pýtať: „A ostatní nesúťažili?“
Súťažili! Ich zápolenie prebehlo

podpísalo 78 žiakov.

Slovo, viera, nádej pre národy...

Presnejší

Slovo, viera, nádej všetkých spojí...“
-hp-

ponúka

Účasť v medzinárodnom testovaní ICILS

žiakov

Počet súťažiacich

Počet úspešných
riešiteľov

Percentuálne
vyjadrenie

technológií vo vyučovaní a vzdelávaní – ICILS

Z5

34

8

23,5 %

28

14

50 %

31

9

29 %

19

16

84,2 %

27

8

29,6 %

(International Computer and
Literacy

Study). Účasťou na ICILS
2013 získame porovnanie

vyučovacích

programov
metód

tabuľka

Kategória

informačnej

gramotnosti, využitia informačných a komunikačných

študijných

prehľadová

uvádzame aj kategórie Z5 a Z9):

a učitelia našej školy zúčastnili medzinárodného

Information

kategóriách

(Pozn.: Pre lepšiu orientáciu

Dňa 17. apríla sa vybraní žiaci ôsmeho ročníka

a

prehľad

zapojených
v jednotlivých

počítačovej

v

málo, na prezenčnú listinu sa

Slovo, viera, nádej pre Slovanov...

rozvoja

olympiády

v stredu, 17. apríla. Nebolo ich

„Slovo, viera, nádej pre kresťanov...

testovania

kola

a
s

ostatnými krajinami Európy a získané dáta pomôžu
zlepšiť výučbu informatiky v našej krajine.
p. zástupkyňa T. Hrebeňárová

piataci

Z6
šiestaci

Z7
siedmaci

Z8
ôsmaci

Z9
deviataci
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KALENDÁR AKTUALÍT »
V každej kategórii sme mali „želiezka v ohni“ a naši reprezentanti nás nesklamali.
Veď posúďte sami, tu sú naši úspešní riešitelia:
Kategória

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Z5 - piataci

Sebastián Kaduk
Terézia Füleová
Timotej Smoleň
Lukáš Guba
Sára Sabolová
Kristína Šeligová

5.A
6.A
6.B
7.C
8.B
9.B

6. miesto
4. miesto
7. miesto
6. miesto
3. miesto
5. miesto

Z6 - šiestaci
Z7 - siedmaci
Z8 - ôsmaci
Z9 - deviataci

Matematická olympiáda nemá ďalšie postupové kolá, výnimku tvoria deviataci.
Víťazom a úspešným riešiteľom gratulujeme, všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.
p. uč. A. Paraličová

7.C na bowlingu

kolky, na dobrej nálade nám to neubralo. Našli sa aj

Dňa 18. apríla sme sa po
druhej

vyučovacej

hodine

vybrali električkou č.9 smerom
k

štadiónu

presnejšie

Lokomotíva,

do

zariadenia

s

názvom Bowling Spot. Pýtate
sa, ako je možné, že sme sa
počas vyučovania išli zabaviť?
Dostali sme to ako odmenu,
keďže sme získali ako kolektív
na polroka pochvalu od triednej
učiteľky.
Na

hru

sme

mali

k dispozícii všetky štyri dráhy.
Podelili sme sa tak, aby v každej
dráhe bolo

maximálne šesť

hráčov. Hoci sa sem-tam guľa
vybrala iným smerom ako stáli

takí hráči, ktorí hrali len druhýkrát a predsa nemali
problém hodiť „strike“ alebo „spare“ (vysvetlenie pre
laikov: zhodiť všetky kolky na jeden alebo dva
pokusy). Spomedzi chlapcov sa najviac darilo
Matejovi a Matúšovi, z dievčat to šlo najlepšie
Veronike a Julke. Dúfame, že takýchto „odmien“
získame ešte viac.
žiaci 7.C

» KALENDÁR AKTUALÍT

Metamorfózy slova
Zemplínske osvetové stredisko organizovalo 24.
apríla už 19. ročník krajskej súťažnej prehliadky
METAMORFÓZY SLOVA v rámci 59. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína. Nechýbali na nej ani
zástupcovia z našej školy.
Do Michaloviec s p. uč. Jágerovou cestovala
Účasť bola hojná, čomu sa

Tamarka Ondrejová zo 4.C a Simon Švec z 9.B.
V obvodnom kole skončili na prvých miestach a takto

veľmi tešíme. Sme radi, že žiaci

dostali možnosť reprezentovať školu aj na kraji.

v dnešnej

Zaujímavé prozaické texty sa páčili aj porote, ktorá

nezabúdajú na klenoty našej

ich výkony ohodnotila 3. miestom. Srdečne im
blahoželáme

a prajeme

ešte

veľa

recitačných

úspechov.
-bf-

kultúry,

modernej

ktorými

piesne.

Pestovať

a folklór

je

sú

dobe

ľudové
tradície

u mladých

ľudí

vzácne a krásne zároveň. No ten
náš, práve tým, že je taký

Slávik 2013

výnimočný a bohatý, si zaslúži,
aby

V stredu – 24. apríla bolo v škole veselšie ako
inokedy. Zneli krásne melódie ľudových piesní,

nezapadol

zabudnutia.

Preto

prachom
ďakujeme

všetkým „Slávikom“ za ich

ozýval sa spev a nechýbal ani tanček. To všetko preto,

účasť v školskom kole. Za to, že

lebo v tento deň sa konalo školské kolo súťaže Slávik

sme

Slovenska 2013.

spolu

strávili

krásne

popoludnie a prajeme im, aby si
dedičstvo

našich

predkov

zachovávali vo svojich srdciach
aj naďalej.
Hlavnou
celej

súťaže

organizátorkou
bola

Križalkovičová.
porote

predsedala

p.

uč.

Odbornej
p.

uč.

Zachariášová. Veru, nemali to
vôbec ľahké!
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Prvé miesto zo slovenčiny

Mená víťazov:
I. kategória:

Celoslovens

1. miesto: Marek Maďar (2.A)

ké

2. miesto: Lucia Koribská (2.B)

kolo

5.

ročníka

Tobiáš Jakubov (1.C)

Olympiády

3. miesto: Zuzana Liptáková (1.B)
Anna Paulína Čurajová (2.A)
Juraj Fabian (3.B)

zo

slovenského
jazyka

a

literatúry

II. kategória:

privítalo

1. miesto: Barbora Horváthová (5.B)

súťažiacich 24. a 25. apríla v Bratislave.

2. miesto: Lucia Pavúková (5.A)

Kika

Rebecca Vinterová (5.B)

Šeligová

z

9.B

reprezentovala

Košický kraj. Na súťaži ju sprevádzala p.

3. miesto: Samuel Magda (4.C)
Laureátom súťaže sa stala Mária Jurová zo
6.C.

uč. Ferková, ktorá Kiku učí SJL od piateho
ročníka.
Písomnú časť absolvovali súťažiaci

p. uč. M. Križalkovičová

všetkých kategórií už v deň príchodu.
Večer na nich čakal program, ktorý im

Chemická olympiáda

pripravili

pracovníci

IUVENTY

–

Medzi obľúbené predmety niektorých

prehliadka mesta so sprievodkyňou. Ďalší

žiakov patrí aj chémia. Študujú jej základy

deň sa pokračovalo v súťaži. Všetkých

i záhady až tak, že sa prebojovali do

čakala ústna časť – prejav. Tentokrát to

krajského kola chemickej olympiády, ktoré

bola téma –

sa konalo 25. apríla na pôde SZŠ

turistov

Moyzesova v Košiciach. Školu nielen

konkurenciu. Vo svojej kategórii „C“

reprezentovali, ale získali aj pekné miesta.

získala 1. miesto. Cestovať do Bratislavy

Simon Švec (9.B) – 7. miesto, Diana

sa

Švecová (8.C) – 14. miesto.

víťazstva si domov určite doniesla aj

Súťažiacich

odborne

i

prakticky

na

naozaj

Privítanie zahraničných
Slovensku.

oplatilo.

Kika

Okrem

cenného

zaujímavé zážitky.

pripravovala s. Zuzana. Ďakujeme za čas a

Kika, ďakujeme za reprezentáciu

pracovný elán pri prípravách na súťaž a

školy

reprezentáciu školy!

Samozrejme, nielen v slovenčine.
-ph-

nemala

a želáme

ďalšie

úspechy.

-bf-
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Malé Slovensko

Európske solárne dni

Výstavu pod týmto názvom navštívili

Zaujímavé predpoludnie na Strednej

žiaci 7.A triedy vo štvrtok – 2. mája. Na

priemyselnej škole

netradičnom mieste v Auparku sa ocitli

elektrotechnickej v

krásne miniatúry slovenských pamiatok a

Košiciach

ľudovej architektúry zo Slovenska aj

žiaci 8.A a 8.B

okolitých krajín.

spolu s p. uč. Bednárovou a p. uč.

zažili

Ferkovou 2. mája. Študenti a pedagógovia
pre žiakov základných škôl pripravili rôzne
aktivity na tému Európske solárne dni
2011 – 2013.
-rs-

Štvrtáci na Kompare
Dôležitú

skúšku

absolvovali v piatok –
Ktoré miniatúrne pamiatky sa nám a
pani triednej učiteľke páčili najviac? Boli
to známe košické a slovenské skvosty –
Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža,
Mestská radnica v Levoči, Nitriansky hrad
a krásne drevené cerkvy zo severného
Slovenska. Náš kamarát Matej spoznal na
výstave chrám z dediny, z ktorej pochádza
jeho babka. Veľmi nás to prekvapilo a

dvoch 45-minútových
blokoch

ich

čakali

otázky z viacerých testovaných oblastí. Ide
o projekt, ktorý vystihuje podtitul –
Pomocník dobrých škôl.
Testovanie štvrtákov je z hľadiska
cieľov

KOMPARA

veľmi

dôležité,

nakoľko vytvára možnosť neskoršieho
porovnávania výsledkov žiakov s ich

zaujalo.
K

3. mája naši štvrtáci. V

tomu

sme

si

ešte

pridali

prechádzku po Hlavnej ulici so zmrzlinou a
naplánovali ďalšiu spoločnú akciu.
návštevníci zo 7.A

východiskovou pozíciou.
Komparo

ukazuje

zúčastneným

školám, čo už vedia a čo ešte nevedia ich
žiaci, jednak sa školy dozvedajú, ako si s
rovnakými

testami

poradili

žiaci
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z

iných

škôl.

Oba

informácií sú veľmi zaujímavé a
najmä

užitočné

pre

ďalšie

skvalitňovanie škôl.

oblastí:

Zaujímavá súťaž,

ktorá sa týkala tvorby

prezentácií, sa konala v utorok – 7. mája v CVČ
Domino. Hoci to znie ľahko, nie je to celkom tak.

Testovanie sa zameralo na
päť

Prezentujeme, súťažíme

druhy

matematika,

Presvedčili sa o tom reprezentanti školy, ktorí
spracovali

témy

podľa

slovenský jazyk a literatúra,

prezentácií a to všetko

prírodoveda,

museli

vlastiveda

a

všeobecné študijné predpoklady.
Veríme,

že

výsledky

potešia žiakov aj ich pani
učiteľky.

predstaviť

vlastného

výberu

do

a

obhájiť pred odbornou
porotou.
Samuel

Nagy,

Matej Nižník (7.A) – 1.
-hp-

miesto – prezentácia –
Sv. Cyrila a Metod

Piataci na Alpinke

Veronika Kaduková (9.A) – prezentácia –

Veselo bolo piatakom 3.

Internet – bezpečne okolo nás

nezvyčajné

Súťažiacich odborne pripravovala p. zástupkyňa

piatkové predpoludnie spolu s

Hrebeňárová. Veríme, že odborný prínos prezentácií

pani učiteľkami triednymi – p.

prenesú títo žiaci aj do tried, kde môžu prezentácie

uč.

predstaviť aj ostatným spolužiakom.

Zažili

mája.

Cubjakovou

Snopkovou.

a

p.

uč.

Spoločnosť

im

Ďakujeme za peknú reprezentáciu!
-jk-

robila aj p. asistentka Soľárová.
Vybrali sa vláčikom na Alpinku,
kde

v

príjemnom

prostredí

Košice 2013

strávili naozaj zaujímavé chvíle.

Je už dávnou tradíciou, že sa naši žiaci

piataci

zúčastňujú dejepisno-poznávacej súťaže z názvom
Košice, ktorú organizuje Elokované pracovisko
Domček CVČ na Orgovánovej ulici spolu s
Východoslovenským

múzeom.

Súťaž

nazvaná

tentoraz „Košice 2013“ prebiehala, akože inak, opäť
od jesene do mája. Mladým historikom sa darilo, o
čom svedčia cenné 1. miesta.

17
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Navštevovali

Košice pri Dolnej bráne na

sa múzeá a pátralo

Hlavnej ul. v Košiciach. Stretli

sa po tajomstvách

sa tam žiaci a pedagógovia z

mesta – tohto roku

rôznych

i

mimokošických škôl, ktoré sa

Európskeho

hlavného

mesta

piatakov,

Srdečne

blahoželáme

a

sa konajú oslavy

všetkým mladým literátom a

našej metropoly, je

čitateľom prajeme veľa dobrých

časom úročenia a

nápadov a elánu do písania a

odmeňovania.
družstvá

i

do súťaže zapojili.

kultúry. Máj, keď

Naše

košických

šiestakov,

čítania!
-ph-

siedmakov

i ôsmakov si odniesli prvé miesta. To najcennejšie
víťazstvo vybojovali ôsmaci Paťa, Miriam a Janko,
lebo sa ešte museli v užšom finále popasovať s inými

Otvorená hodina POZ –
fyzika v pokusoch v 7.C

rovnocennými pátračmi z ďalších škôl. V utorok 7.

Dňa 7. mája boli dvere

mája, keď sa „žalo“, bol naozaj radostný deň. Navyše

učebne fyziky dokorán všetkým,

svietilo slniečko a bola i zmrzlina.

ktorí si chceli pozrieť, ako
p. uč. J. Zachariáš

pracujú siedmaci na hodinách
nového

Literárne Košice Jána Štiavnického 2013
Známa literárna súťaž žiakov 5. – 9. ročníka
zaujala aj našich žiackych spisovateľov. Už XVIII.
ročník

prehliadky

vlastnej

literárnej

tvorby

organizovala Knižnica pre mládež mesta Košice.
Témy žiakov zaujali, s chuťou sa dali do tvorivého
písania, práce vylepšili spolu s p. učiteľkami
slovenčiny

a

netrpezlivo

spoločne

čakali

na

vyhodnotenie súťaže. To bolo v utorok – 7. mája.
Veru, darilo sa aj našim mladým talentom.
Výsledky a slávnostné vyhodnotenie spojené s
čítaním víťazných prác sa konalo v rámci Dní mesta

školského

predmetu

POZ – fyzika v pokusoch.
Pozvanie prijala pani riaditeľka,
pani

zástupkyne,

hospodárky
vyučujúci.

aj

pani
niektorí

Téma

bola

zaujímavá, veď kto by mohol
odvážne

tvrdiť,

že

dôverne

pozná – „Svet pána Newtona“?
V úvode bol predstavený
predmet, ktorý je „školskou
špecialitkou“. Každý rok sa pod
písmenkami

POZ

v rozvrhu
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skrývajú pútavé a inšpiratívne
činnosti. V siedmom ročníku je
pripravená
v inom,

fyzika

a chémia

praktickejšom

šate.

Pomocou myšlienkovej mapy si
žiaci spolu s pani učiteľkou
oprášili

poznatky

z predchádzajúcich tematických
celkov:

Svet

vynálezov

a vynálezcov,

Meranie

(ne)tradičných vlastností telies,

doplnil animovaný film a pokusy, na ktoré sa nielen

Správanie sa telies.
Neskôr

prišlo

na

rad

hlasovacie zariadenie. Pomocou
kvízu

si

všetci

vybavovali

prítomní

vedomosti,

ktoré

o téme mali. Hoci hlasovanie
bolo

Chybičky a nepresnosti vo vedomostiach rýchlo

anonymné,

najčastejšie

tipy odhalil graf – stĺpcový

pozeralo, ale ktoré si museli žiaci na vlastnej koži
odskúšať. A ponaučenie na záver? Oplatí sa mať oči
stále otvorené, veď „fyzika“ je všade okolo nás. Taký
pán Newton to pochopil už v sedemnástom storočí.
p. uč. A. Paraličová

Spoločne sme putovali

diagram.

Na

hlasovacie

V Roku sv. Cyrila a Metoda sa žiaci a

zariadenie

sme

netrpezlivo

pedagógovia II. stupňa vydali na duchovnú púť.

Bolo

zakúpené

Odovzdať spoločné i vlastné úmysly, vzdať sa

z finančnej podpory projektu

pohodlia, obetovať čas a námahu, duchovne sa

„Rozmýšľame,

zvažujeme,

povzbudiť a najmä ďakovať patrónom školy – sv.

v grantovom

Cyrilovi a Metodovi za dar viery, reči, dedičstva

čakali.

hlasujeme...“
programe
„Školy

nadácie
pre

Orange:

našich otcov. Po týždňoch príprav vo štvrtok – 9.

budúcnosť“.

mája putovali do Kostola sv. Cyrila a Metoda v

V budúcom školskom roku sa
bude využívať na viacerých
predmetoch,

takže

rozmýšľať,
a HLASOVAŤ!

sa

mestskej časti Krásna nad Hornádom.
Púť sa začala spoločnou modlitbou pri bránach

bude

školy a vzbudením si úmyslov. To všetkých

zvažovať

povzbudilo a ľahkým krokom sa mohlo vykročiť.
Električkou sa pútnici presunuli na začiatok sídliska

» KALENDÁR AKTUALÍT
Nad jazerom a odtiaľ už pešo rovno do cieľa. Krátke

Ak si myslíte, že potom sa

zastavenie a občerstvenie v Cirkevnej základnej a

všetci ponáhľali domov, mýlite

materskej škole sv. Marka Križina, ktorá sídli blízko

sa! Srdečne sme prijali pozvanie

pri miestnom kostole, prišlo všetkým vhod.

pedagógov a školákov a v átriu
školy sa ponúkli na bohatom a
štedrom agapé. Miestni žiaci
nás prekvapili aj hudobným a
tanečným

programom.

Čas

však utekal ďalej a popoludní
už pútnici opäť pešo putovali na
sídlisko a potom presunom do
školy a domov.
Milé duchovné a školské
spoločenstvo v Krásnej nad
Spoločná sv. omša so školákmi bola v Kostole
sv. Cyrila a Metoda o 10.30 hod. a bola vyvrcholením
púte

i

slávnosti

Nanebovstúpenia

Pána.

Spev

zaznieval z oboch strán kostola – najprv naši speváci
a potom domáci. Milé bolo aj privítanie p. riaditeľkou
miestnej školy – p. Sabolovej a poďakovanie našej p.
riaditeľky. My všetci veríme, že toto spoločné
stretnutie nebolo posledné a medzi spoločenstvami

Hornádom,

ďakujeme

za

srdečné prijatie, prežité chvíle,
chutné občerstvenie.
Sv.
zverujeme

Cyril

a

Metod,

Vám

naše

spoločenstvá a ďakujeme za
tento deň a silné duchovné
bohatstvo vyprosené púťou...

škôl vznikne pekné priateľstvo.

Sv. Cyril a Metod,
orodujte za nás!
-ph-
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Biologická olympiáda
Prírodu,
živočíchov,
všetkého

svet

rastlín

minerálov
jej

Celková nazbieraná hmotnosť viečok je 52,350
i
a

bohatstva

spoznávajú a najmä skúmajú
mladí biológovia, reprezentanti
školy, ktorí sa v jednotlivých
kategóriách zúčastnili krajského
kola

biologickej

olympiády.

Mesiace príprav sa oplatili a
cenné víťazné miesta našich
výskumníkov
povzbudili

potešili
do

kg. Počet vyzbieraných viečok je 102 092 kusov,
z toho na 1. stupni 61 091 kusov, na 2. stupni 41 001
kusov. Naša škola vo svojej kategórii – s počtom 62
škôl obsadila 3. miesto a získala zaujímavé ceny,
ktoré budú žiakom odovzdané na konci školského
roka.
Poradie najlepších tried:
1. stupeň: 4.B – 8 701 ks

2. stupeň: 5.A – 6 966 ks

2.C – 8 051 ks

7.C – 6 271 ks

4.C – 7 105 ks
8.C – 5 614 ks
Najlepší žiaci - jednotlivci v zbere viečok:

a

ďalšieho

Poradie

prebiehal 10. ročník súťaže v

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zbere

12.

poznávania a skúmania sveta
prírody.
-zs-

Zber SABI viečok
V tomto školskom roku

hliníkových

mliečnych

viečok z

výrobkov

SABI

slovenskej firmy MILKAGRO,
Prešov. Z našej školy sa do
súťaže zapojilo až 202 žiakov, z
toho 138 žiakov na 1. stupni a
64 žiakov na 2. stupni. Najlepšia
trieda je 2.C, z ktorej bolo až 18
žiakov. Deti zbierali viečka od
októbra 2012 do apríla 2013.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Meno
Čonka Gabriel
Vodrážka Benjamín
Petrík Matej
Majoroš Lukáš
Guba Lukáš
Petrášová Katarína
Varga Lukáš
Borovský Bruno
Ducárová Miriam
Gočíková Lenka
Cehlárová Tamara
Šeligová Natália
Dobrík Daniel
Banyaszová Karolína
Turčeková Terézia
Jiříček Michal
Sokolová Michaela
Kupková Anna
Cichá Lucia
Ivan Marko
Železníková Alžbeta
Takáčová Alexandra
Kertésová Terézia
Kiš Dominik
Janitor Martin
Frič Oliver

Trieda
5.A
8.C
4.B
4.C
7.C
2.C
4.A
3.C
4.B
6.C
6.A
2.B
4.C
6.C
3.B
4.C
4.A
4.B
7.C
1.A
4.A
2.B
6.B
1.A
7.C
3.B

Počet
viečok
5 637 ks
4 387 ks
4 200 ks
2 725 ks
2 500 ks
2 124 ks
2 047 ks
1 882 ks
1 764 ks
1 682 ks
1 680 ks
1 660 ks
1 660 ks
1 343 ks
1 327 ks
1 270 ks
1 265 ks
1 263 ks
1 232 ks
1 223 ks
1 210 ks
1 200 ks
1 106 ks
1 090 ks
1 070 ks
1 005 ks

p. asistentka L. Tothová
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Farebné májové utorky

súťažiacich družstiev. V čom sa

Konečne sa vyčasilo, slniečko príjemne hreje.
Všetko naokolo kvitne, príroda hýri farbami. Všetci,
ktorí mali chuť vytvoriť „farebné spoločenstvo“, prišli
počas štyroch májových utorkov oblečení (stačila časť
oblečenia) v týchto farbách:

súťažilo? Vo všetkom, čo sa
týkalo mlieka.
Našu školu reprezentovali
deviatačky, vyslané zástupkyne
z krúžku Stolček, prestri sa –
Evka,

7. máj: zelená alebo tyrkysová

Lucia,

Veronika

a

Martina. Téma sa im páčila,

14. máj: červená alebo ružová

ukázali aj zručnosti z kuchyne a

21. máj: modrá alebo fialová

chutili im aj mliečne výhry za

28. máj: žltá alebo oranžová
Aj takýmto spôsobom sme ukázali, že máme
radi farebnosť a krásne jarné májové slniečko.
-bf-

pekné 1. miesto v tejto súťaži.
Blahoželáme, dievčatá!
Zaujímavé i vtipné boli
súťažné disciplíny:
 pitie mlieka v najkratšom
čase
 vedomostný test, na ktorý sa
dievčatá usilovne pripravili
 návrh loga Svetového dňa
mlieka
 kŕmenie sladkým termixom
so zaviazanými očami
 príprava dobroty z bryndze.
Našu výpravu súťažiacich
povzbudzovali žiaci zo 6.A

Svetový deň mlieka

triedy spolu s p. uč. Seleckou.
Okrem toho ochutnali aj mnohé

Predstavte si, že svoj sviatok oslavuje aj mlieko.
Každoročne je to tretí utorok v mesiaci máj. V tomto
roku sa vo veľkom štýle oslavovalo presne 28. mája.
Školská jedáleň na ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach
privítala žiakov z rôznych škôl sídliska a zástupcov

mliečne

výrobky

a

nápoje.

Chutilo im poriadne! Spoločne
zažili pekné predpoludnie plné
zábavy a hier!
-hp-
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Májové litánie

Slávnosť víťazov školských súťaží

Stredajšie rána v mesiaci

Stretnutie spojené s odovzdávaním diplomov a

máj patrili stretnutiu s Pannou

vecných cien najúspešnejším žiakom košických škôl z

Máriou. Loretánske litánie sme

obvodu Košice II sa uskutočnilo v stredu – 5. júna v

sa spoločne s p. kaplánom

CVČ Domino. Medzi víťazmi obvodných kôl

Marcelom modlili vždy v stredu

predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov

v školskej kaplnke. Nechýbali

ZŠ, ktoré vyhlasuje MŠ SR a na základe poverenia

ani krásne mládežnícke piesne v

KŠÚ organizuje CVČ Domino, boli aj úspešní

podaní s. Zuzany a spevákov z

reprezentanti školy. Galériu mien nájdete v časti -

Ratolesti.

čítajte viac.

Kráľovná

pokoja,

oroduj za nás...

Príjemné predpoludnie spolu s ocenenými
-mv-

prežila aj p. uč. Bednárová, ktorá ich sprevádzala.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Sviatok Najsvätejšie
Kristovo Telo a Krv
Krásny

májový

sviatok

sme vo štvrtok – 30. mája
začali slávením sv. omše v
Kostole sv. Gorazda a spol. v
Košiciach. Mladších žiakov na
I. stupni čakal individuálny
program jednotlivých ročníkov.
Žiakov II. stupňa čakala Ríša
kráľa Mendelejeva – zaujímavé
stretnutie s modernou vedou v
kinosále na Jedlíkovej ul. v
Košiciach Spoločne sme prežili
pekný
sviatočný
deň!
-eb-

-vj-

Desiata plná mlieka
Zdravé stravovanie a zdravý životný štýl
podporuje aj projekt zameraný na mlieko a mliečne
výrobky – Veselá krava. Ponuka v piatok – 7. júna
bola pestrá i zábavná – chutný mliečny výrobok a
súťažná nálepka pre každého žiaka, vtipný plagát do
každej triedy a veselý maskot projektu k tomu
všetkému. Ďakujeme!
-ms-
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VIRVAR 2013
Prvý

ročník

Festivalu VIRVAR sa
uskutočnil

v

prvý

júnový víkend. Piataci
zavítali do priestorov
Bábkového divadla v
Košiciach 7. júna spolu
s

pani

učiteľkami

Cubjakovou, Snopkovou a Ferkovou.

Chlapci z II. stupňa si
férovo zahrali futbal, mladšie
dievčatá vybíjanú a siedmačky s
ôsmačkami basketbal.

Na všetkých čakala výstava bábok a tvorivé
dielne v átriu divadla. Žiaci si sami vyskúšali, aké je
to hrať divadlo s maňuškami či marionetami.
Zaskákali si na nafukovacom hrade, vymaľovali si
rôzne obrázky, pozreli sa na svoj obraz v krivom
zrkadle.

Niektorí

odchádzali

s

namaľovaným
Tvorivé

obrázkom aj na tvári.
Tí, ktorí zavítali do divadla v nasledujúcich
dňoch, mali možnosť vidieť chýrne Divadlo DRAK z
Hradca Králové, exotické divadlá z Číny, Japonska a

workshopy

pripravili mladí skauti, deviataci
tanečný

blok

praktickými

s

kvízom

nácvikmi

i
a

nezabudlo sa ani na streľbu zo

špičkové telesá z ôsmich krajín.
Všetkým sa prehliadka páčila a teoretické
vedomosti z hodín literatúry si mohli overiť aj v

vzduchovky. Pozor, všetci si
dávali veľký pozor!

praxi.
-bf-

Účelové cvičenie
Slnečný deň, zaujímavé športové a pohybové
aktivity, tvorivé workshopy v teréne naplnili jarné
účelové cvičenie v piatok – 21. júna. Prvý letný deň

Spoločne

bol naozaj horúci, ale nám to nevadilo. Pomohli nám

pekný športový deň!

studené osviežovače a chutné nanuky.

sme

prežili

-md-
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ŠKOLSKÉ VÝLETY A EXKURZIE »
Posledný májový týždeň
(27. – 31. mája) patril žiakom,
tr. učiteľom a školským výletom
a

exkurziám.

Spoločne

spoznávali nepoznané miesta
východného
prírodných

Slovenska,
krás,

posilnili

vzájomné triedne i medzitriedne
vzťahy. Pane, vďaka, že si nás
ochraňoval a sprevádzal počas
týchto dní na cestách...
Na

mape

s

triednymi

školskými výletmi:
V.B – 28. – 29. máj – chata
Zálom – Opátka a krásy
okolia
VI.B – 24. máj – EKO výlet
Domica
VI.C - 27. – 28. máj – Stará
Voda a jej okolie
VII.A – 27. – 28. máj – Stará
Voda a jej okolie – návšteva
Dobšinskej ľadovej jaskyne
VII.B – 31. máj – Lajoška a
príroda v okolí, 3. jún –
opekačka na Bankove
VII.C – 24. máj – EKO výlet
Domica
VIII.A, VIII.B, VIII.C – 30.
máj – 1. jún – exkurzia – Za
krásami Horného Zemplína

» ŠKOLSKÉ VÝLETY A EXKURZIE

Za krásami Horného Zemplína
Geografická exkurzia v ôsmom ročníku sa stáva
tradíciou. Za krásami Horného Zemplína sa v čase od
30. mája do 1. júna vybralo štyridsaťšesť ôsmakov
pod vedením p. uč. Bačinskej, p. uč. Bednárovej, p.
uč. Ferkovej a pána kaplána Jozefa.
Aj keď štvrtkové počasie v Košiciach neveštilo
nič dobré, na Zemplíne bolo krásne slnečno.
Hneď prvý deň bol zameraný na turistiku. S nadšením
všetci obdivovali hrad Čičvu, Sninský kameň aj
Morské oko. Krásne miesta niektorí navštívili po
prvýkrát a pri večernom hodnotení sa veľmi pozitívne
vyjadrovali o miestach, ktoré videli.

Tretí deň bol zameraný na
drevené

kostolíky.

Tentokrát

v Ruskom Potoku a v dedinke
Topoľa.

Druhý deň každý zdolal 1613 schodov pod
hladinou vodnej nádrže Starina a dych žiakom aj

Každý deň bola sv. omša

učiteľom vyrazil „lievik“, ktorý videli po výstupe na

v Kostole povýšenia sv. kríža

vyhliadkovú plošinu. V piatok turistov čakal ešte

v Snine. Zážitkov bolo naozaj

drevený

neúrekom.

kostolík

v Jalovej

a astronomické

observatórium na Kolonickom sedle. Dozvedeli sa, že

Ďakujeme za krásne tri

je to najtmavšie miesto na Slovensku, vidno tu okolo

dni, ktoré sme prežili v lone

3000 hviezd. Nachádza sa tu aj najväčší ďalekohľad

prírody

(priemer 1 m), ktorým každú jasnú noc pozorujú

Najvyššieho.

oblohu.

a pod

ochranou

ôsmaci
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ANKETA »
Tak ako každý rok aj teraz sa teším na letné
prázdniny. No na tieto ešte väčšmi. Sťahujeme sa do
domu. Okrem toho ma čaká aj super dovolenka s
rodinou.
Konečne!

Povedali

si

mnohí, keď napísali posledný
test či školskú prácu. Hurá,
začínajú prázdniny! Aj keď ešte
zopár dní musíme byť v škole,
ale bez učenia je to oveľa lepšie.
A ako sa niektorí chystajú na
prázdniny, ako si predstavujú
dni voľna, kde a s kým ich
prežijú, či sa tešia na prázdniny?
Spýtali

sme

sa

Janka P.

Na prázdniny sa, samozrejme, teším ... najviac
na to, že si oddýchnem od školy a všetkých tých
školských „povinností"... na zábavu a všetky blbosti,
ktoré budem(e) stvárať...

Maja

Teším sa, veľmi  na 2 mesiace oddychu, ktoré
budú zároveň dosť akčné a určite sa nebudem nudiť a
budem s ľuďmi, ktorých mám veľmi rada; či už tábory
alebo rôzne výlety a akcie.

Lucia

aspoň

niekoľkých a naozaj to budú
zaujímavé chvíle a miesta.
Dni sú dlhšie a horúce, čo
nám napovedá, že o chvíľu sa
začne tá 2 mesačná pauza od
školy.

Také

to

flákanie,

relaxovanie, nové známosti a
dobrodružstvá.

Proste, jedna

veľká paráda. Nič v zlom, ale v

Katarína Tomášová, 5.B

boji, škola verzus prázdniny,

Veľmi sa teším na letné prázdniny, ktoré začnú o

vždy vyhrávajú prázdniny. Ja

pár dní, pretože si môžeme vydýchnuť od školy,

osobne mám zaujímavé plány a

vyučovania a môžem si oddych spríjemniť tým, že

prajem vám pekné prázdniny.

môžem ísť s rodičmi alebo kamarátmi k vode,

Fanynka

Teším sa do Nemecka,
Čiech, tábora a sústredko. T 

stanovať, zašportovať si a pod., no zároveň by som
nechcela ukončiť tieto, asi najkrajšie, posledné dni v
našej škole.

Martina
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bratom Romankom. Dúfam, že
tieto

prázdniny

prežijem

zdraví a radosti.

v

Rebecca

Teším sa, že zažijem veľa
zábavy s kamarátmi.

Sisa

Ja sa na prázdniny teším
veľmi, lebo viem, že to nebudú
Kristína Remáčová, 5.B

len prázdne dni, ale zážitky na
celý život.

Mima

Pravdaže sa teším! Škola mi bude síce aj
chýbať,... ale leto je leto :)) Pôjdem do táborov... a
budem kočíkovať sesternicu.

Monika

Najviac sa teším na prácu, chodenie do lesa na
drevo, pomoc ujom a kúpanie na Bukovci.

Erik

Ja sa teším na prázdninky
hlavne kvôli tomu, že budem
môcť byt konečne s ľuďmi, s
ktorými cez rok nemôžem byť, a
to s mojou rodinou, taktiež sa

Teším sa na kúpaliská a na dovolenky.
Chorvátskoooo!

Mima K.

teším na crazy výlety a tábory s
priateľmi

a

na

nekonečné

ležanie v tráve a pozorovanie
Áno, veľmi sa teším, najviac na zážitky s
kamarátmi, bazény, dovolenku a veľa srandy. Barbora

hviezd. Prajem všetkým hlavne
veľa oddychu a relaxu.

Dave

Veľmi sa teším na prázdniny. Hlavne preto, lebo
už nebudem musieť skoro ráno vstávať, budem môcť

Ja sa najviac teším na to,

byť dlho hore a oddýchnem si od všetkého. Teším sa,

že budem so skvelými ľuďmi

ako sa budem opaľovať a ako budeme chodiť s Betkou

chodiť

a s Táňou na kúpaliská.

budeme

Katka

na

kúpalisko

partia

a

pokope,

že
ale

najviac sa teším k babke do
Na prázdniny sa veľmi teším... Teším sa na

Štúrova,

kde

sa

stretnem

bazény, aquaparky a mnoho ďalších... Najviac sa však

s kamarátkou,

teším na našu rodinnú dovolenku v Bulharsku, ideme

Nottinghame a vidím ju iba cez

tam aj s naším malým drobcom. Mojím najmladším

leto u babky.

ktorá

žije

v

Simona
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Celoslovenský seminár
o hodnotách
„Európske
hodnoty

a

Ku Dňu učiteľov
Pozvanie starostu mestskej časti Košice - Západ

národné

vo

výchove

a vzdelávaní“ – seminár pod
týmto

názvom sa

konal

v

Trenčíne v dňoch 22. – 23.
marca.

S

aktuálnym

príspevkom

vystúpila

riaditeľka

Čačková,

aj

prijali v stredu – 27. marca v Átriu klube ocenení
pedagógovia škôl, ktoré v nej sídlia. Srdečne
blahoželáme aj našim pedagógom, ktorí boli medzi
nimi – p. riaditeľke Čačkovej, p. uč. Ferkovej a p. uč.
Ninčákovej. Prajeme im veľa pracovných i osobných
úspechov, tvorivých nápadov a životného optimizmu.

p.

p. uč. H. Pustaiová

ktorá

Dialógy karmelitánok

podnety čerpala z domáceho
školského prostredia s dopadom
súčasných

spoločenských

vplyvov.

Učitelia z našej školy majú veľmi radi divadlo.
Samozrejme, aj ich rodinní príslušníci a známi.
Tentokrát si nenechali ujsť Dialógy karmelitánok,

Okrem
príspevku

iného

v

pod

názvom

k

hodnotám

Vychovávame

jej

operu v troch dejstvách, a piatkový večer – 19. apríla
strávili v Štátnom divadle v Košiciach.
Príbeh

odzneli tri dôležité piliere vo
vzťahu k potrebám detí:
 svedectvo vlastného života,
 vzájomné

dievčaťa

Blanche

divákov

zaviedol do obdobia

povzbudzovanie

Veľkej francúzskej

sa,

revolúcie, do nálady

 sprostredkovanie skúseností.
V

závere

pracovných

blokov nechýbala diskusia a
výmena postrehov z učiteľskej
praxe.

nedefinovanej morálky, v ktorej je každý nútený
dotknúť sa svojho vlastného osudu a postavený pred
osobnú voľbu medzi strachom zo života a bázňou
pred smrťou. Francúzsky skladateľ Francis Poulenc,
ktorého päťdesiate výročie od smrti si v roku 2013

Odborný seminár sa konal
pod

mladého

záštitou

europoslankyne

MUDr. Anny Záborskej.
p. uč. H. Pustaiová

pripomíname, napísal svoju najznámejšiu operu
v roku 1957.
Záštitu nad predstavením prevzal Mons. Bernard
Bober, metropolita – arcibiskup košický.
p. uč. B. Ferková

» UČITEĽOVINY

Cirkev dýcha oboma pľúcami
Pozvanie pedagógov a zamestnancov školy na

Učitelia na misii
v Ústave na výkon väzby
a trestu v Košiciach

duchovnú obnovu prijal v pondelok – 13. mája
tajomník

Opäť po roku sa v nedeľu

Eparchiálnej kúrie. Jej centrom bola Liturgia sv. Jána

– 26. mája početná skupina

Zlatoústeho

sviatku

pedagógov v spolupráci s d.

Nanebovstúpenia Ježiša Krista, keďže sme sa

otcom Nižníkom vybrala na

nachádzali v oktáve jeho slávenia.

duchovnú misiu do Ústavu na

ThBibLic.

Róbert

s

Jáger,

menlivými

osobný

časťami

zo

Táto liturgia je dedičstvom našich otcov sv.

výkon väzby a Ústavu na výkon

Konštantína a sv. Metoda a jej špecifickým znakom je

trestu na Floriánskej ul. v

spev bez sprievodu hudobného nástroja, keďže podľa

Košiciach. V tunajšej kaplnke

východných cirkví je ľudský hlas najdokonalejším

sme v spoločenstve slávili svätú

nástrojom a nič umelé tam nepatrí.

liturgiu a pred jej začiatkom

V byzantskom
Nanebovstúpenia

obrade
jeden

z

je

sviatok

dvanástich

veľkých

sviatkov. Poukazuje na Kristovo triumfujúce božstvo.
O. Róbert Jáger vo svojom duchovnom kázaní
upriamil pozornosť na silnú symboliku sviatku
prostredníctvom ikony. Tá zobrazuje v hornej časti
Krista

v

nebeskom

majestáte ako Pantokratora
– Vševládcu, obklopeného
anjelmi.

Vyobrazenie

zároveň

na jeho slávny

návrat,

keď

„sa

vráti

jedného dňa takým istým
spôsobom.“

Dole

sú

zobrazení apoštoli s Máriou,
ktorá je v postoji neustálej modlitby a je cestou
zmierenia ľudí s Bohom...

oslávili spevom Akatistu Božiu
Rodičku. Veríme, že na krátky
okamih sme doniesli svetlo
nádeje a viery aj pre ľudí v
neľahkých životných situáciách.
Výnimočné
predpoludnie

sme

sviatočné
ukončili

stretnutím a rozhovormi s d.
otcom Petrom Nižníkom a jeho
manželkou
riaditeľom

a

tunajším

Ústavu na výkon

väzby a Ústavu na výkon trestu
v Košiciach. Čakalo nás milé
prijatie a agapé.
Ďakujeme a prajeme veľa
Božieho požehnania, osobných i
pracovných úspechov a elánu
pri vykonávaní tohto životného

Bol to silný duchovný zážitok.
p. uč. M. Cubjaková

poslania.
p. uč. H. Pustaiová
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UČITEĽOVINY / PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »

Študenti učiteľstva
praxovali na pôde školy
Priebežnú

Krížová cesta 1.C a 6.C
Kamarátstvo medzi týmito triedami trvá už dlho

pedagogicko-

a utužili ho aj počas pôstu, keď si na štvrtkové

psychologickú prax realizovala

popoludnie – 21. marca pripravili spoločnú krížovú

skupina študentov Mgr. stupňa

cestu a pozvali na ňu aj svojich rodičov a učiteľov.

učiteľského

štúdia

akademických

predmetov

Filozofickej fakulty UPJŠ a
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach počas šk. roka aj v
kolektíve pedagógov a žiakov

Šiestaci mali na starosti spev a hudobný
doprovod a prváci scénky k jednotlivým zastaveniam
a spievanie. Zastavenia boli pekné a po každom z nich
sme spievali: „Pod Tvojím krížom, Pane môj, silu
nachádzam.“
Myslíme si, že krížová cesta sa nám vydarila a

II. stupňa.
S odbornou i praktickou
asistenciou cvičných učiteľov

príjemný zážitok mali aj naše p. triedne učiteľky
Drangová a s. Zuzana.
Tešíme sa už na budúci rok.

prenikali do základov, radostí i

Františka, 6.C

úskalí učiteľstva.
Študenti

hospitovali

na

Deň sukní a košieľ

vyučovacích hodinách cvičných
učiteľov,

spolu

realizovali

s

nimi
Celý

rozbor

hospitovaných hodín a teóriu s

deň

21.

praxou prepojili na konkrétnych

marca sa to

vyučovacích hodinách. Medzi

v škole

akademické predmety v tomto

hemžilo

šk. roku patrili: slovenský jazyk,

krásnymi

anglický

košeľami,

jazyk,

matematika,

informatika, biológia, chémia,

pestrofarebnými sukňami, ktoré boli rôznej dĺžky,

geografia, dejepis, náboženstvo,

strihu a z rôznych materiálov. V tento deň sme

výtvarná výchova a hudobná

podporili celoslovenský projekt, ktorý podporuje

výchova.

ľudskú dôstojnosť, jednoduchosť a krásu oblečenia a

Veríme,

že

získané

praktické zručnosti využijú v
budúcej pedagogickej praxi.
p. uč. H. Pustaiová

úctu k človeku. Niektoré triedne kolektívy boli na
100% oblečené v sukniach aj v košeliach. Patrí im
poďakovanie a sladká odmena.

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Ani učitelia nezostali bokom. Mnohé pani

Projekt Slovensko v 3.A

učiteľky si obliekli pekné sukne a pán učiteľ košeľu.
-eb-

Poznatky o našej vlasti
prehĺbila aj zaujímavá téma

Projekt Ľubomír Feldek v 3.B

Slovensko na jednej z hodín

A bolo to tu! V marci – Mesiaci knihy – sa žiaci
3.B spolu s pani učiteľkou rozhodli, že každý z nich
prečíta

jednu

knihu

od

známeho

slovenského

spisovateľa Ľubomíra Feldeka.

vlastivedy. Žiaci z 3.A triedy
spoločne pátrali po miestach,
ktoré sú pre nás známe i
neznáme.

Objavovali

mestá,

vodstvo, pohoria, jaskyne a iné
vzácne

a

jedinečné

miesta

Slovenska.
-cestovatelia z 3.A-

Na konci mesiaca sme si všetci doniesli
obľúbenú knihu do školy, porozprávali, čo sa nám
najviac páčilo, aké postavy tam vystupovali, kde sa

Projektový deň „Zasaď
strom“ v 3. ročníku

dej odohrával, ktorá časť knihy bola najzaujímavejšia
a najzábavnejšia, pretože Ľubomír Feldek nás svojimi
knihami neprestáva zabávať. Spoločne sme vytvorili
myšlienkovú mapu, na ktorú, keď sa pozrieme, vždy
si spomenieme na to, o čom sa v knihách píše.

A

bol
a pestrý!

hoci

vo štvrtok – 25. apríla. Svojou
prácou prispeli ku skrášleniu
školského dvora. A o tom, ako
sa im darilo, napísali niečo aj

Deň
tvorivý

Deň Zeme oslávili tretiaci

je

už

marec dávno za
nami, znova sme
sa rozhodli, že si
prečítame ďalšiu knihu. Tentoraz sme si zvolili dvoch
autorov – Gabrielu Futovú a Tomáša Janovica.
čitatelia z 3.B so svojou p. učiteľkou

pre vás. Sú pre nás pekným
príkladom.

Nezabudnime

chrániť našu prírodu každý deň!
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Deň

Zeme

sme

začali

Bol to obyčajný deň, 25. apríl, aby som bola

sláviť svätou omšou. Potom sme

presná. Tento deň sa začal tým, že sme prišli do školy.

sa prezliekli do pracovného

Prvým bodom dňa bolo pozbierať odpadky z veľkého

oblečenia a šli sme na veľké

ihriska a zároveň si v skupinách vymyslieť veršík,

ihrisko. Zobrali si rukavice a

ktorý bude heslom dňa. Najlepšie boli dva, tak sme

vrecia

ich spojili:

a začali sme zbierať

odpadky. Chlapci rýľovali, aby

Chráňme našu prírodu,

sme mohli zasadiť stromčeky.

budeme mať úrodu!

Každá tretiacka trieda zasadila

Upraceme dvor,

jeden stromček. Náš stromček

poriadok je vzor!

sme pomenovali Červený princ.

Druhým bodom bolo zasadiť kríček. Chlapci sa

Princa sme ešte poliali, aby nám

snažili vyrýľovať jamu a šlo im to dobre. Dievčatá

pekne

krátkej

triedili hlinu od trávy a celá trieda sme zasadili kríček.

prestávke na občerstvenie sme

Boli sme na to pyšní. Tretím bodom bolo zasadiť si

šli sadiť kvietky do kvetináčov.

vlastný kvietok, ktorý nám dali pani učiteľky. Po

Boli veľmi pekné. Jedny žlté,

sadení sme urobili test. Mali sme nájsť 3 druhy listov,

druhé oranžové. Kvietky sme

3 kvety, semienko stromu a chrobáčika. Všetci sme to

odniesli do tried. Potom pre nás

zvládli a za odmenu sme dostali maľovanku.

pani

rástol.

učiteľky

zaujímavú súťaž.
odmenu

dostal

Po

pripravili

Karolína Bencová, 3.B

Každý za
omaľovánku.

Bol to veľmi pekný deň.
Bianka Bakšiová, 3.A

Dnešný deň bol od rána neobyčajný. Namiesto
školskej tašky som si zobrala len malú tašku. Mali
sme si doniesť kvetináč s hlinou. Vyučovanie sme
začali skrášľovaním nášho školského dvora. Zbierali
sme odpad. Nazbierali sme dve veľké vrecia. Potom
chlapci rýľovali a my sme sadili kríky, ktoré sme
nakoniec poliali. Do kvetináčov, ktoré sme si doniesli,
sme zasadili kvietok. Veľmi sa mi páčil. Nakoniec
sme

súťažili

v skupinách

aj

s kamarátkami

z vedľajších tried. Tento deň sa mi veľmi páčil.
Sofia Sabová, 3.C

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Navštívil nás Romathan

Návšteva ZOO
V sobotu – 11. mája sme

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána prežili mladší
žiaci na I. stupni so svojimi tr. učiteľkami naozaj

ukončili

sviatočne. Spoločná sv. omša otvorila tento deň a

hier

potom už očakávané prekvapenie za dverami veľkej

výletom do ZOO. Zaslúžili si ho

telocvične. Tá sa premenila na divadelnú scénu, ktorá

všetci športovci, ktorí si na

patrila divadelníkom z Romathanu.

krúžku vždy dobre zacvičili,

pre

krúžok

pohybových

žiakov

I.

stupňa

Košický súbor tanečníkov, spevákov, hercov a

zahrali rôzne športové hry a

hudobníkov je známy už niekoľko desaťročí po

oddýchli od učenia. Super deň

celom Slovensku. Našim žiakom ponúkol hudobné

sa mohol začať!
Pri vchode nás privítali

predstavenie a výber tých najznámejších piesní a
tancov. To všetko pod umeleckým vedením p.

zvieratá

minulých

Adama,

dinosaury.

Neboli

riaditeľa

Romathanu.

Temperamentné
skladby

striedali

smutnejšie,
ukázali,

aby
že

aj

čias,
skutočné,

mali sme šťastie na ich výstavu.
Veľmi nás potešili pávy, ktoré
boli

voľne

pustené

rómske piesne sú

a poskakovali

spojené

Zaujali nás aj dikobrazy, levice,

so

medzi

nami.

tiger aj medvede, zebry, ktoré

životom.
bolo

sme mohli pohladkať, pštros

vidno, žiakom sa vystúpenie páčilo. Mnohí si aj

i opice. Asi najviac sa nám

zatancovali a spoločne umelcov odmenili dlhým

páčilo kŕmenie vlkov. Unavení

silným potleskom.

a slnkom

Ako

-hp-

zakotvili

vyčerpaní
na

sme

preliezačkách,

najedli sa, posilnili dobrotami

Deň matiek v 1.B

a s krásnymi zážitkami sme sa

Sviatočné popoludnie sme v našej triede
pripravili pre naše mamy, mamky, mamičky v utorok
– 7. mája. Pásmom slova, hudby, tanca sme im chceli
poďakovať za ich každodennú starostlivosť, lásku,

pobrali domov.
Ďakujeme p. učiteľkám –
vedúcim krúžku za prípravu
tejto akcie a super deň!
druháci: Sárka, Zuzka a Marek

ktorú všetkým dávajú.
žiaci 1.B
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Plavci štvrtáci
Zaujímavý týždeň od 20.
do 24. mája prežili naši štvrtáci

ubytovaná na super izbe, z ktorej by sa niekedy dal
spraviť strašidelný dom. Škola v prírode bola úplne
super!“

vo Vyšných Ružbachoch s p. uč.
Smoleňovou, p. uč. Rohaľovou,
p. vych. Pavúkovou a s pánom
kaplánom
Netradičná

Marcelom.
škola

v

prírode

spojená s plaveckým výcvikom
sa vydarila na výbornú. Ich
pocity a zážitky hovoria za
(Veronika Klemová, 4.C)

všetko.

„Najviac sa mi páčila diskotéka pri ohni. Dobrý
bol aj výlet na hrad. Veľmi sa mi páčili hradby a veže.
Bol to super zážitok!“

(Marek Majerník, 4.C)

(Likáš Majoroš, 4.C)

„V škole v prírode sa mi
najviac páčila diskotéka. Hrali
sme tam hry a tancovali sme na
super pesničky. Páčila sa mi aj

(Michaela Jurková, 4.C)

preto, že bola pri ohni. Veľmi sa
mi páčila aj nočná hra, keď sme
mali ísť sami do ubytovne.
Hlavne to, že som sa nestratila
a trafila som tam. Páčilo sa mi,
ako sme chodili plávať a robili
sme saltá s pánom kaplánom.
A tiež sa mi páčilo, že som bola

„V škole v prírode sa mi veľmi páčilo. Mal som
jednu výhodu. Moja mamka bola ako zdravotníčka.
Mohol som za ňou hocikedy prísť. Každý deň sme
mali plávanie. Bolo to dobré. Boli sme aj na
Ľubovnianskom hrade. Bolo to perfektné. Vo štvrtok
sme boli pozrieť sochy. Boli krásne. Dúfam, že tam
ešte niekedy pôjdeme.“

(Samuel Magda, 4.C)
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Deň cestnej premávky v 4.B
Ako to vyzerá na

Školské Majstrovstvá
Slovenska v orientačnom
behu

našich cestách? Žiaci 4.B
triedy sa pokúsili zistiť to.
Spoločne
skupinové

vytvorili
projekty,

v

ktorých poukázali na svoje
predstavy o doprave a bezpečnosti na cestách. Pozor,

V dňoch 5. – 6. júna sa v
Budmericiach
Majstrovstvá

žiaci 4.B

Slovenska

v

orientačnom behu, na ktoré
postúpila žiačka našej školy –
Tatiana

na cestách nie si nikdy sám!

konali

Jenčušová.

V

konkurencii žiačok z celého
Slovenska obsadila pekné 28.

Európa a Európsky deň v 3. a 4. ročníku
Ktoré je hlavné mesto EÚ? Aká je spoločná
mena? Koľko je štátov v EÚ? Vymenujte niektoré z

miesto. V súťaži štafiet jej
družstvo skončilo na 6. mieste.
Gratulujeme!
p. uč. I. Roháčová

nich. Takéto a mnohé ďalšie otázky odzneli vo štvrtok
– 30. mája na prednáške spojenej s kvízom pre
tretiakov a štvrtákov. Nedali sa zahanbiť a ukázali sa
ako skutoční Euroobčania.
Deti reagovali aktívne, zapájali sa do diskusie
o EÚ, správne odpovedali na všetky otázky. Členky
tímu Európskeho informačného centra pre Košice boli
milo

prekvapené

z reakcií

a vedomostí

detí

a pozitívne ich naladili na cestovanie, štúdium
v zahraničí a výmenné pobyty.
pani učiteľky z 3. a 4. ročníka

Koncoročné vystúpenie
v 1.A
Dňa 6. júna žiaci z 1.A
triedy pripravili pre rodičov
záverečné posedenie spojené s
kultúrnym
počas

programom.

programu

Deti

predstavili
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Veľká

vďaka

patrí

režisérke,

scenáristke

v jednej osobe – pani vychovávateľke Gike Dorkovej,
bez ktorej by program neuzrel svetlo sveta. Po
vystúpení čakalo deti pohostenie a pre rodičov
pripravila

pani

učiteľka

celoročné

zhodnotenie

prospechu a správania.
-prváci-

každú známku, ktorú počas
školského roka dostali alebo
mohli dostať. Vážnosť situácie z
vysvedčenia odľahčili scénkou
„Prídi ty, šuhajko, ráno k nám“.

„Active English Week“ u štvrtákov
Počas druhého júnového týždňa 20 štvrtákov
absolvovalo týždenný kurz anglického jazyka. Viedol
ich anglický lektor, s ktorým každý deň štyri
vyučovacie hodiny komunikovali, spievali, súťažili a
to všetko iba po anglicky. Postrehy detí si môžete
prečítať aj vy.
Anglický týždeň bol super! Naučila som sa tam

Hudobný
doprovod

cimbalový
pani

slovensky, takže som sa s ním naučila aj dorozumieť.

Marianna

Tiež sme sa tam hrali a všetci všetko rýchlo pochopili.

zabezpečila

učiteľka
Križalkovičová.

celkom veľa a učiteľ bol z Anglicka, nevedel po

A keďže

Chcela by som ešte aspoň anglický mesiac.
Veronika Klemová, 4.C

v každom vystúpení musí byť aj
rozprávka so šťastným koncom,
aj naša Šípková Ruženka našla
svojho

princa.

roztancovali

Trpaslíci

sa

a roztlieskali

všetkých prítomných.

Anglický týždeň bol super. Veľa nového som sa
naučila. S lektorom sme sa väčšinou dorozumievali
posunkovou rečou. Bolo to tam zábavné. Pripravili
labyrint, po ktorom som musela prejsť. Hrali sme veľa
rôznych hier. Želala by som si, aby bol anglický
týždeň do konca júna.

Tamara Ondrejková, 4.C

Boli sme v triede II.B. Lektor si pre nás pripravil
zaujímavé úlohy. Rozprávali sme sa s ním celý deň po
anglicky. Bolo super!!!!! A už môžem ísť aj do
Anglicka.

Lukáš Majoroš, 4.C

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Druháci v škole v prírode
Nielen štvrtáci si užili týždeň mimo školy
v krásnej prírode. Pripojili sa k ním aj druháci, ktorí
strávili spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami
a pani vychovávateľkami krásne dni v Juskovej Voli.
Svoje dojmy zo ŠvP opísali nasledovne:

Natália Dvorčáková, 2.B

Boli tam súťaže a rôzne
hry.

Keď

sme

tancovali

makarenu, všetci sa smiali.
Michaela Majerníková, 2.B

Niki Vokorokosová, 2.B
Katarína Jiříčková, 2.B

V škole v prírode bolo super. Najviac sa mi
páčili diskotéky a nočná hra. Výborné boli aj športové

Škola

v prírode

bola

súťaže. Chutilo mi tam jedlo. Páčilo sa mi, keď sme

pekná. Skoro každý deň bola

hľadali učiteľov a vychovávateľov.

diskotéka. Každé ráno bola
Sára Beľanová, 2.C

rozcvička.
počúvali

V kaplnke
príbeh

sme

o Malom

princovi. Každý deň bola svätá
omša. Bola aj pyžamová párty.
Bolo tam ihrisko, na ktorom sme
sa „šalili“. Batikovali sme si
tričká. Keď sme odchádzali,
bolo mi smutno.
Dorotka Filková, 2.B

Laura Kopsová, 2.B
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Krížová cesta 1.A triedy
Spoločné

stretnutie

s

rodičmi pri Krížovej ceste sa

Prvou úlohou bolo vytvoriť 3-členné družstvá
a vymyslieť si názov, napr.

Smelé svište, Bystré

líšky, Usilovné včielky.....

uskutočnilo 20. marca. Toto
predveľkonočné stretnutie bolo
netradičné, celá Krížová cesta
bol dialóg Ježiša a detí.
Deti dávali Ježišovi rôzne
otázky „Prečo Ho bili?“ „Prečo
Ho pribili na kríž?“ a následne
im

Ježiš

priebehu
aktívne

odpovedal.
Krížovej

zapájali

Do

cesty
aj

sa

rodičia

spoločnou modlitbou a spevom.
Za

vzor

bol

deťom

daný

Dominik Savio a Mária Goretti.
Preto na záver dali Ježišovi svoj
prísľub: Radšej zomrieť ako
zhrešiť!

V týchto družstvách prichádzali k stanovištiam,
kde plnili úlohy. Pri čistení jazierka sa museli
dohodnúť, ktorý člen družstva bude čistiť jazierko.
Ostatní dvaja mohli radiť, ak bolo treba. Úlohou je
pomocou udice vybrať z jazierka jednu vec, ktorá tam
nepatrí. Za splnenú úlohu dostali žetón, ktorý si
museli strážiť.
Pri triedení odpadu plnil úlohu ďalší člen
družstva, ktorý ešte neplnil žiadnu úlohu.

-prváci-

Vybral si jeden druh odpadu, s ktorým sa bežne

Deň Zeme v ŠKD

môžeme stretnúť v domácnosti a odniesol ho do

V utorok 16. apríla sme si

správneho kontajnera. Za splnenú úlohu dostali opäť

v ŠKD pripomenuli (aj keď
trochu skôr) DEŇ ZEME.

žetón.
Pri vedomostnom kvíze plnil úlohu posledný

Všetky deti zo Školského

člen družstva. Vybral si číslo otázky. Ak otázku

klubu detí sa stretli na školskom

nevedel zodpovedať, poradil sa s členmi svojho

ihrisku. V úvode si porozprávali

družstva, ale odpovedať musel on. Za splnenú úlohu

o tom, ako môžu už vo svojom

dostal žetón.

veku chrániť prírodu. A potom
sa pustili do plnenia úloh.

Po splnení všetkých úloh si u svojej pani
vychovávateľky vymenili žetón za lízanku a to je
dôkaz toho, že sa stali mladými ochranármi prírody.

» ŠKD V SKRATKE
Celkom na záver dostali kriedy a nasledovalo

Tvorivé desiatové
vrecká vo štvrtom
oddelení

kreslenie na chodník na tému PRÍRODA.

Stavby zo stavebníc

Desiatové vrecká slúžia

Do pracovno-technickej oblasti ŠKD patrí aj

na to, aby mamičky mali do

práca so stavebnicami. Pri tejto činnosti sa u detí

čoho zabaliť svojim deťom

rozvíja jemná motorika a tvorivosť. Naše deti sa do

desiatu. Vo štvrtom oddelení

tejto práce pustili s radosťou. Vytvorili skupinky a po

ŠKD

krátkej dohode už vznikali prvé dielka. Boli to rôzne

papierové

budovy, domy, veže, mosty, hrady, mrakodrapy, ale aj

zmenili na krásne maňušky. Tie

lietadlá, motýľ, kvietok alebo náramok. Deti prežili

zrazu ožili a veselé predstavenie

príjemné popoludnie, ktoré sme si radi zopakovali.

s

sa

pod

rukami

desiatové

papierovými

detí

vrecká

bábkami

sa

mohlo začať. Vyskúšajte to aj
doma a uvidíte, ako sa celá
rodina poteší!

Pri jednej lavici vznikali
mačičky a myšky, pri ďalšej
lavici sa vyrábal zajačik so
zajačicou, pri ďalšej dostával
dušu mimozemšťan. Pod rukami
Do ihiel s väčším uškom si deti navliekli farebnú
vyšívaciu priadzu podľa vlastného výberu, na konci
nitky urobili uzlík a pustili sa do práce. Po chvíli
sústredenej práce už boli na svete obrázky, na ktoré
bolo potrebné ešte dokresliť vybraný motív a dorobiť
rámik. Tieto práce nám skrášlili triedu.

šikovných

dievčat

vznikali

kocúriky s mašľou na krku,
veselé veveričky sa tešili na
svoje predstavenie a nechýbali
ani motýliky.
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ŠKD V SKRATKE »

Šachový krúžok

pracovno-technickej činnosti

Šach je kráľovská hra,
ktorá rozvíja logické myslenie a
cvičí pamäť. Ak si niekto myslí,
že ju môžu hrať len králi, tak

si vyrobili plošné

bábky. Pripravili vlastný scenár, rozdelili si úlohy a
skúšali, skúšali, až kým neboli so svojou prácou
spokojné. Potom sa so svojím výtvorom predviedli
spolužiakom a tí ich odmenili potleskom.

nech príde nazrieť do ŠKD, do
štvrtého oddelenia a uvidí za
lavicami

sedieť oproti sebe

malých

hráčov

s

veľkými

šachovými figúrkami. Či sú to
chlapci alebo dievčatá, všetkých
táto hra zaujala. Naša najlepšia
hráčka, Ľudka, vyhlásila, že
šach je najlepšia hra na svete.

Futbalový turnaj v školskom klube detí

Bábkové divadielko vo
štvrtom oddelení

Tohtoročné jarné obdobie sme odštartovali

Je všeobecne známe, že

každoročným futbalovým turnajom. Počas týždňa sa

deti majú rady rozprávky. A s

deti v popoludňajšom školskom klube začali usilovne

rozprávkami je úzko späté aj

pripravovať na zápasy, ktoré sa uskutočnili 17. a 21.

bábkové divadlo. Najprv nám

mája.

ho

doma

bábikami,

hrali

mamky

s

potom

sme

to

vyskúšali aj my v ŠKD. Dostali
dobrý nápad, zapojili šikovné
ruky, všetko pripravili a privítali
divákov na premiére bábkového
predstavenia.
Deti

vo

štvrtom

oddelení ŠKD sa na divadielko
rady hrajú. Najprv si vymysleli
rozprávkový

príbeh

a

na

Svoje sily si zmerali nielen chlapci, ale aj
dievčatá, ktoré sa pridali do družstva, a tak ukázali, že

» ŠKD V SKRATKE
aj oni vedia hrať futbal. Výbornú atmosféru

pomoc

futbalového turnaja nám spestrili dievčatá a nehrajúci

potrebujú. Mohli sme do sanitky

kamaráti svojím povzbudzovaním, transparentmi,

aj

pokrikmi či nacvičenými tanečnými krokmi, k čomu

kyslíkový prístroj, kreslo pre

určite dopomohli aj farebné mávatka.

chorého pacienta, fibrilátor na

Na disciplínu na ihrisku dohliadali rozhodcovia.

ľuďom,

vojsť

ktorí

a našli

oživovanie

to

sme

pacientov,

tam

ktorí

Túto zodpovednú úlohu prijali dvaja najdôležitejší:

majú problém so srdiečkom

Sebastián Kaduk z 5.A triedy a Matej Maretta zo 7.A

a EKG prístroj. Vo veľkom

triedy.

kufríku

nám

ujo

ukázal

veľa

sterilizovaných

Na záver už len vyhodnotenie v podobe tabuľky:
Vyhodnotenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto
1. ročník

1.A

1.B

1.C

2. ročník

2.C

2.B

2.A

3.C

3.B

3. a 4. ročník 4.B + 2.B

záchranár

striekačiek, obväzov, injekcií,
fixačný golier, rôzne ortézy,
veľké nožnice a veľa hadičiek,

3.A

ktoré boli veľmi zaujímavé.
Každé dieťa v tej chvíli

Záchranári na návšteve v ŠKD
Po daždi konečne vyšlo slniečko a my sme sa
dočkali...
Bolo krásne slnečné májové popoludnie, keď
k nám zavítali záchranári a to na naozajstnej sanitke.
Ujo záchranár, Peter, nás milo privítal vo svojej
sanitke. Ukázal nám, ako záchranári dávajú prvú

chcelo

byť

lekárom.

záchranárom

Bola

to

či

ozajstná

exkurzia a to v záchranárskej
sanitke na našom školskom
dvore. Po prehliadke sanitky,
kde sa vystriedalo okolo 170
detí a každý sa mohol daných
vecí dotknúť. Zážitkom pre deti
bolo aj to, že si mohli sadnúť za
volant sanitky. Deti si odnášali
domov bohaté zážitky.
Pánovi záchranárovi sme
sa

poďakovali

veľkým

potleskom. Keď odchádzal so
sanitkou, spustil sirénu a my
sme mu na rozlúčku zakývali.
-pani vychovávateľky-.
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RADY OD NÁS PRE VÁS... »

Letné prázdniny
Pozor, pozor, všetci tí,

Nemyslieť na školu dovtedy, pokiaľ sa neskončia

letné

prázdniny – výlety v lese sú veľmi dobre využitým

prázdniny! Chlapci a dievčatá

časom (Matúš M.)

zo VI.C triedy vám pripravili

 Nenechávajte otvorené okná v lete, lebo priletia

ktorých

čakajú

balíček

veľké

praktických

rád,

návodov, postrehov a všetkého,
čo

je

potrebné

ešte

pred

nástupom do letného voľného
času a nezabudnúť to všetko
(alebo

aspoň

kúsok

z toho)

stihnúť počas leta. Nájdite si

nečakaní hostia – natierajte sa opaľovacím
krémom (Karolína)
 Vyberte si nejaký super tábor u salošov –
navštívte ZOO (Laura)
 Ak ste spáči, dobre si pospite – nezabudnite na
slovenčinu a prečítajte si dobrú knihu – osviežiť
sa na kúpaliskách (Jakub)

minútku na čítanie, dajte si

 Choďte často s rodinou na výlet – nedajte sa

dobrý osviežujúci džús a čítajte.

odradiť zlým počasím, vždy si môžete niečo

Nezabudnite na smiech!

zahrať aj doma (Dávid)

 Osláviť

vysvedčenie

–

prečítať si dobrú knihu – ísť
na dedinu alebo do prírody
- byť často s kamarátmi, ale
nezabúdať na rodinu
(Matúš F.)

Jana Galdíková, 6.A

 Potešiť starých rodičov – ísť do múzea, kina,
Svätej zeme – pomôcť chorým, rodičom (Anička)
 Je jedno, čo budete robiť, či pôjdete na kúpalisko
alebo k moru... len nezabúdajte na rodinu
a dobrých kamarátov (Maruška)

» RADY OD NÁS PRE VÁS... / PROJEKT 9P
 Nemyslite na školu – zabávajte

a smejte sa

(Juraj)
 Nudiť sa a nenudiť sa – ísť sa bicyklovať,
korčuľovať – kúpať sa bezpečne (Petra)

Nad

jazerom

navštíviť

Obľúbený

a možno

povedať projekt s viacročnou

 Navštíviť super kúpaliska v Maďarsku – na
sídlisku

„Aby sme to zvládli
s láskou a úsmevom“

tradíciou

sa

v máji

(po

Tarzániu

prijímacích skúškach) rozbehol

v rekreačnej oblasti – ak chcete tip na rodinný

v deviatom ročníku aj v tomto

výlet, odporúčam Vysoké Tatry (Františka)

šk. roku. Ešte predtým stihli

 Super deň môžete zažiť v Kavečanoch na bobovej

absolvovať záverečné skúšania,

dráhe, ale, pozor, opatrne! – na rodinný výlet

hodnotenia

radím ísť do Kojšova alebo na Lajošku, kde sa

vysvedčenie zo základnej školy.

môžete občerstviť na opekačke alebo v chatke
(Soňa)
 Ísť sa niekam kúpať alebo do nejakého tábora
(Markéta)
 Všetky aktivity radím robiť s rodinou – zaplávať
si, zašportovať – ísť do zoo (Andrea)
 Nech sa vám splní sen – nevynechajte zábavu,
zmrzlinu a zubárku (Marek)
 Oddýchnuť si od školy – nenudiť sa – športovať
(Kristián)

na

Hlavnými

posledné

koordinátormi

boli triedni učitelia – p. uč
Bačinská

a p.

Hlavnými

uč.

Kičura.

aktérmi

boli

deviataci. Počas májových dní
a dvoch júnových týždňov ich
sprevádzali
duchovní

ľudia,

odborníci,

otcovia

z rôznych

oblastí s rôznymi tematickými
i odbornými zameraniami, ktoré
mapujú

život

a problémové

situácie dospievajúcich. Okrem
toho nechýbali ani sprievodné
akcie mimo školy, oddychové
a športové
Vyvrcholením

aktivity.
9P

i celej

deväťročnej etapy v škole bola
Dočítali ste až do konca? Čo vy na to? Ak

rozlúčková slávnosť, ktorá sa

šiestaci na niečo zabudli, dopíšte si to rovno na túto

uskutočnila

stranu a oznámte to ďalším kamarátom. Hurá,

v Spoločenskom

prázdniny sa môžu začať!

v Košiciach. Chýbať na nej

26.

júna
pavilóne
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PROJEKT 9P »
nemohli tanečníci, absolventi tanečného kurzu, ktorý veselo i vážne zvládali na tanečných
tréningoch po prijímačkách. Na tanečnom parkete sa vlnili v rytmoch valčíka, walsu, blues,
cha-chi a jivu. To bola zábava!
Ponúkame vám aktivity programu 9P:
10. máj

prevencie nie je nikdy dosť – stretnutie s o. Nižníkom, väzenským kaplánom
v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu v Košiciach

17. máj

ďakovná duchovná púť k Božiemu milosrdenstvu Krakov-Lagiewniky, spojená
s návštevou a pietnou úctou obetiam holokaustu – Oswiencim

24. máj

Štvorylka na Hlavnej ul. v Košiciach

3. jún

návšteva Žakoviec – Inštitút Krista Veľkňaza, práca a poslanie o. Mariána Kuffu,
oddychové popoludnie na Štrbskom plese

4. jún

prednáška – Okultizmus, hudobné umenie

5. jún

duchovná obnova 9.A s o. saleziánmi

6. jún

prednáška a osobné stretnutia s o. Pavlom Hudákom

7. jún

Otcovstvo – prednáška a osobné stretnutia s o. Sedláčkom

10. jún

Rodinná výchova 9.A – aktivity s p. Kolodziejovou

11. jún

Rodinná výchova 9.B – aktivity s p. Kolodziejovou

12. jún

duchovná obnova 9.B s o. saleziánmi

13. jún

návšteva Prešova spojená s prehliadkou Inštitútu preblahoslavenej Panny Márie –
výroba hostií, návšteva Arcidiecézneho centra mladých v Prešove a stretnutie s o.
Rojákom

14. jún

ročníková opekačka na Bankove

20. máj – 28. jún

tanečný kurz, príprava tanečného bloku na rozlúčkovú slávnosť,

školské vystúpenia
26. jún

rozlúčková slávnosť

» PROJEKT 9P
„Ďakujeme všetkým, ktorí nám program pripravili, sprevádzali nás, mysleli na naše
ďalšie životné cesty, na všetko potrebné, čo formuje naše postoje do života i duchovné
potreby.“
-deviataci, absolventi 9P-

(Takto sa deviatakom prihovoril d. o. Pavol Hudák.)
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VLASTNÁ TVORBA »
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry v 5.B to naozaj frčí. Vlastná tvorba sa
niektorým veľmi zapáčila, a tak vznikajú zaujímavé básne, ktoré sa oplatí prečítať si.
Tentokrát písali na tému: Chytil som zlatú rybku, ale ...

Rybka zlatá
V našom malom jazierku,

Ty by si mala mne splniť

videla som žubrienku.

a moje túžby naplniť.

Udicu som nahodila

„Teraz je to naopak.

a niečo som vylovila.

Po mojom bude! Veru tak!“

Slnko svietilo veľmi krásne,

Nemám ju ja vyhodiť?

na rybkine šupiny jasné.

A potom sa rýchlo skryť?

Hneď som oči vyočila

Čo ak by mi niečo dala?

a pritom som podskočila.

Veď tablet nie je zadara?

Zlatú rybku vylovila

Aké je tvoje želanie, rybka?

a pekne sa pozdravila.

„Rada by som bola hybká,

Ryba mi hneď spustila:

mohla cvičiť gymnastiku

„Splň mi tri želania!“

a ešte ísť aj na plastiku...

...kozmetika, solárium...
potom dobré akvárium
sauna , masáž, vírivka,
plutva sa mi zakyvká.“

A čo dáš ty, rybka, milá?
Čím by si ma potešila?
„Ty dostaneš plno zlata,
budeš celá šupinatá...“
Kika Radáčiová, 5.B

» VLASTNÁ TVORBA

Zlatá rybka a pokazené želania
Každé ráno sa prechádzam po dedine

Chcel som mať aj ženu milú,

okolo nášho jazera.

no vyčarovala mi keksík Milu.

A rozmýšľam nad želaniami,

Chcel som s ňou svoj život prežiť,

čo by mi zlatá rybka splniť vedela.

nie do skrine keksík vložiť.

Vybral som sa na rybačku,
chytiť rybku do vačku.
Vari dobre nevidím?
Rybku vo vačku zrazu uvidím.
Zlatá rybka, splň mi moje želania
vysnívané.
„Nech sa páči, jasný pane.
Ale len tri splniť môžem.
Potom vám už nepomôžem.“

Keksík som v hrnci variť mal

Ja by som chcel nový dom.

a v korune stromu by som spal.

No vyčarovala mi veľký strom.

Všetko kvôli zlatej rybke.

Nie! Ja som chcel žiť v novom dome

Vraj želania boli plytké.

a nie na vysokom strome.

Už nikdy viac žiadnu rybu

Chcel by som byť moreplavec.

nechcem vidieť stáť mi v ceste.

A tu zrazu starý hrniec.

Nespravím viac takú chybu,

Mal som túžbu plávať v diaľky

radšej kúpim kura v meste.
Mima Ištoňová, 5.B

a nie variť paradajky.

(Ne) Zlatá rybka
Ahoj! Volám sa Juraj... Asi čakáte, že napíšem klasiku o rybárovi a zlatej rybke
a všetko to známe dookola! Ale, pozor, mýlite sa! Len pokojne a pomaly čítajte ďalej!
Moju rodinu ešte asi nepoznáte...

Mám jedného brata Timoteja, sestričku Sofiu,

mamku, ocka a najzlatší je náš papagáj žako menom Oskar.
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VLASTNÁ TVORBA – OCENENÉ PRÁCE »
Aha! Tak vy ste zvedaví na tú rybku! Ok! Počúvajte. Jedného krásneho slnečného dňa
sme sa vybrali na rybačku a tam sa prihodilo niečo divné (určite si myslíte, že sme chytili
zlatú rybku, čo sa nestalo). Odrazu sa naša loďka prekotila a my sme skončili vo vode.
Našťastie, dostali sme sa na breh. No od tejto udalosti sa môjmu bratovi pohoršilo. Bol zo
dňa na deň slabší, ubolenejší, smutnejší. Bol veľmi chorý. Prišiel šok! Transplantácia
kostnej drene! Šok! Ako jediný z rodiny som bol vhodným darcom. Neriešil som, či to bolí
a čo to je. Ideme do toho! A bolelo to! Ale to všetko zostalo zabudnuté! Šok vystriedala
radosť! Môj brat sa vyliečil a my sme opäť šťastná a zdravá rodina.
Ale vy ešte stále neviete nič o tej zlatej rybke... Zlatou rybkou v našej rodine je LÁSKA
!!! Keby v našej rodine, ale ani na celom svete neexistovala láska, tak by nebolo života,
nádeje, šťastia... A tak zlatá rybka, presnejšie láska, nám spríjemňuje život a plní priania...
a nie iba tie tri!
A zakončím to rozprávkovo... a žijú šťastne a...
Monika Tomčíková (7.A)
3. miesto – Literárne Košice Jána Štivanického
téma: Chytila som zlatú rybku

Náš zápisník
,,Deti, zajtra píšeme diktát!“

Na ďalšiu hodinu prišla do triedy

Vždy, keď naša slovinárka povedala

s veľkou taškou na pleci. Všetci sme

tieto slová, vedeli sme, že je zle. Nikto

vypúlili oči a boli sme, ako vždy, zvedaví,

z našej triedy totiž písať diktáty nevedel.

čo v tej taške má. Sadla si za katedru,

Najlepšia známka bola štvorka a to vôbec

zapísala

nepreháňam. Učka z toho bola nielen

pohľadom sa na nás pozrela a dosť

doslova zúfalá, ale do každej bodky

nezvyčajným hlasom povedala: „Milí

každučkého písmena. Na hodine sme
robili všetky tie trápne doplňovačky alebo
cvičné diktáty, no nič nepomohlo.
Samozrejme, aj tento diktát dopadol
rovnako. Aj teraz sme hodinu zabili
opravou a učiteľka si stále lámala hlavu.

hodinu

a veľmi

zvláštnym

» VLASTNÁ TVORBA – OCENENÉ PRÁCE
moji! Toto je naozaj posledná vec, ktorú

moja gramatika nebola vždy ružová.

viem pre vás urobiť. Ak to však nezaberie,

Možno ešte stále nerozumiete, čo od vás

jednoducho, odídem a to myslím vážne!“

chcem. Bola by som rada, keby si každý

Nechápali sme, čo presne tým

z vás začal viesť takýto denníček. Každý

myslela a v triede nastal šum, ktorý veľmi

deň by si tam zapísal nejakú krátku

rýchlo narastal. Boli sme ochotní urobiť

poznámočku. A vždy na konci týždňa

všetko, pretože sme nechceli, aby odišla.

alebo mesiaca by ste si ich doniesli na

Bola veľmi milá, aj keď ako každá

hodinu a rozprávali sa o tom, čo vás

učiteľka vedela poriadne zvýšiť hlas.

napríklad zaujalo alebo sklamalo.“

Robila to preto, aby nám pomohla a nie

Celý ten čas sme ju počúvali so

preto, že nám chcela zle. Ak sme mali

zatajeným dychom. Ako by to však

nejaký problém, mohli sme sa jej zdôveriť

pomohlo našim známkam z diktátov nám

a nikdy

neprezradila.

nás

neodmietla.

Jedinou

Nevedela

som

si

to

prekážkou v našom priateľstve s ňou boli

predstaviť, lebo rozprávala tak vyhýbavo

a to už viete aj sami predpokladať –

od tejto témy. Niektorí spolužiaci si

diktáty. Učiteľka sa zohla k taške a začala

mysleli, že je to maximálne trápne, iní

vyberať poznámkové bloky rôznej farby,

však žiarili nadšením. Tým, ktorí si

hrúbky či dĺžky. Boli dosť ošúchané

mysleli, že je to trápne, vadilo najviac to,

a vyzerali veľmi používané. Pekne si ich

že sa im o päť minút skráti čas strávený

poukladala na katedru, vystrela sa na

na

stoličke a zase si nás všetkých premerala

počítačových hrách. Všetci sme sa ale

tým zvláštnym pohľadom. Jemne nám

dohodli, že to skúsime.

začala

vysvetľovať:

„Toto

sú

moje

facebooku

alebo

nejakých

Hneď po vyučovaní som zašla do

zápisníky alebo presnejšie denníky. Začala

najbližšieho

papiernictva

som si ich viesť, keď som mala desať

zápisník. Doma mi pohľad hneď padol na

rokov. Občas som to aj zanedbávala, no

počítač, ktorý akoby nahlas kričal, aby

niekedy som nevedela prestať a jedným

som ho zapla. S veľkým problémom som

zážitkom som vedela zapísať aj sedem

sa snažila toto jeho volanie ignorovať

strán. Často som sa spätne vracala

a podarilo sa mi to. Hneď, ako som

k zážitkom a poznámkam. Vždy som mala

vybalila desiatu, sadla som si za písací

zábavu z toho, ako som smiešne písala

stôl alebo skôr som sa iba oprela

a koľko chýb som tam robievala. Áno, ani

o stoličku,

keďže

na

a kúpila

nej

si

vyrastal
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Gerlachovský štít. Neviem, či v tej chvíli

neporiadok, tak som si musela vždy

sa dal nazvať písacím, pretože sa naň

upratať.

nedalo položiť už ani pero. Celý bol

pribúdalo. Každý bol iný. Buď som tam

zahrabaný nejakým oblečením, papiermi

napísala,

alebo neumytým hrnčekom. Uvedomila

s nákupom, doma umyla riad, povysávala

som si, že si už ani nepamätám, kedy som

a tak...

Zážitkov

ako

som

každým

pomohla

dňom

babke

ho naposledy upratovala a vôbec som

Podobný priebeh to malo u všetkých

nevedela, kedy som na ňom naposledy

mojich spolužiakov. Vždy sme sa tešili na

pracovala. Pravdupovediac, zarmútilo ma

naše denníčkové hodiny, kedy sme sa

to tak, ako to po celý ten čas muselo

mohli poriadne vyrozprávať, ale aj opýtať

zarmucovať mojich rodičov. Rýchlo som

sa učiteľky, keď nám nebolo niečo jasné

si

ohľadom gramatiky alebo toho, ako

tam

poupratovala

–

oblečenie

poskladala do skrine, špinavý riad umyla.
Konečne to tam vyzeralo ako v izbe
študenta.

Z tašky

som

zápisník

a ne/obľúbené

vybrala
pero.

môj

Prednú

stranu som pekne vymaľovala a napísala

zareagovať v rôznych situáciách.
„Deti, zajtra píšeme diktát,“ takto
zneli slová učiteľky na konci jednej
takejto

hodiny. Všetci sme v momente

zmĺkli. Smiech nahradili obavy.

tam veľkými písmenami predsavzatie.

Diktát sme napísali a všetkým nám

Prvým zážitkom, ktorý som si zapísala,

bolo jasné, že priemer nebude lepší ako

bola dnešná hodina slovenského jazyka,

štyri. Pani učiteľka povedala, že sa bude

zastavenie sa v papiernictve a upratovanie

snažiť diktáty opraviť čo najskôr.

takmer po sto rokoch. Na záver to všetko

Hneď

na

ďalšiu

hodinu

nám

prečítala. Mnohokrát som si nebola istá,

priniesla diktáty a cestou do triedy sa

ako sa píše to či ono slovo, a tak som si

široko usmievala. Rozdala nám ich. Dosť

ich vyhľadala v slovníku a ubezpečila sa

zanedbane sme ich otvorili, a keď sme

o správnej podobe. Keď sa večer vrátila

uvideli známky, mysleli sme si, že to

mamka

ma

nemôže by náš zošit. Začali sme diktovať

konečne dokopalo k tomu, aby som si

známky: „Dva, tri, dva, dva, tri, jeden,

upratala v izbe a sama vybrala desiatu

jeden, dva, jeden...“ Nechápavo sme sa

z tašky bez zbytočných poznámok.

obzerali po triede. Z tohto diktátu nebola

z práce,

nerozumela,

čo

Takto to pokračovalo každý deň. Na
stole som nemohla pracovať, keď tam bol

horšia známka ako trojka. Naozaj, nikto
z nás tomu neveril.

» VLASTNÁ TVORBA – OCENENÉ PRÁCE
Pani učiteľka ešte stále s tým istým

tomto diktáte. Každým dňom sme si

úsmevom zatvorila klasifikačný hárok

vylepšili svoju gramatiku, povedali sme

a povedala: „Verila som vám a neľutujem.

NIE počítaču, mali

Vedela som,

raz to spoločne

pomohli sme tým, ktorí potrebovali našu

dokážeme. Som na vás hrdá a stále verím,

pomoc, vedeli sme lepšie medzi sebou

že vždy to bude lepšie a lepšie.“

komunikovať...

že

A práve vtedy som pochopila, ako
nám

mali

zápisníky

tieto
pomôcť

zo

začiatku

v našej

trápne

Takto

sa

poznámkových

upratanú izbu,

z našich
blokov

obyčajných

stali

hrdinské

gramatike.

zápisníky. Stali sme sa hrdinami nielen

Každodennými, pre niektorých naozaj

v škole, ale aj doma alebo na ulici úplne

trápnymi piatimi minútami sme sa naučili

bežnými vecami, ktoré nám boli predtým

aspoň niečo, čo nám pomohlo nielen pri

také vzdialené.
Veronika Kaduková (9.A)
2. miesto – Literárne Košice Jána Štiavnického
téma: Môj hrdinský zápisník

Žiaci 3.B na hodine slovenského jazyka tvorili príbeh podľa obrázka. A takýto sa
podaril Martinovi.

Múdra myš
Bola raz jedna myš. Jedného dňa vyšla von zo svojej diery. Povedala si, že preskúma
obývačku, aby si mohla ísť po syr. Potichučky išla pri stene, zrazu uvidela kocúra na
pohovke. Potajomky zadržala dych a prešla okolo. Hneď za pohovkou bol stôl, na ktorom
bol tanierik so syrom. Už sa tešila, že sa naje, ale zrazu sa zobudil kocúr. Myš stŕpla
a zadržala dych. „Ako sa teraz dostanem k syru?“ hovorila si myška. V tom momente
dostala geniálny nápad. Prišla ku klbku a hodila ho na schody
k búde Dunča. Dunčo a Lucifer sa nenávidia. „To bude sranda,“
pomyslela si myška. Vrátila sa do obývačky a zahvízdala. Lucifer
okamžite spozornel. Myška vyliezla na stôl a pozerala sa na
Lucifera, ako si ide po schodoch po klbko. A zrazu: Bum!
Bác! Tresk! Plesk! Myška si vzala syr a odišla do
svojej diery a stále pri jedení syra sa smiala,
ako okabátila kocúra.
Martin Groma, 3.B

51

52

VLASTNÁ TVORBA »
Blížil sa Deň otcov, a tak žiaci zo 4.C na hodinách poznaj a ži písali o svojich ockoch.
Ich vyznania boli naozaj úžasné. Veď posúďte sami.
Môj tatík je veľmi šikovný, vie všetko

Môj ocko mi pomáha s učením. Zažil

opraviť, dokonca aj rád zavára. Stojí

som s ním veľa nových vecí. Stará sa

si za tým, čo povie, nemení názory.

o nás, varí nám. Je to najlepší ocko na

Lepšieho tatíka si neviem predstaviť.

svete.

(Miško S.)

(Miška)

Môj ocko je veselý, pracovitý a silný.
Pracuje v Nórsku a najšťastnejší je,
keď priletí za nami na Slovensko.
Vtedy sa spolu hráme. Vo všetko nám
poradí. Mám ho veľmi rada.
(Dominika)

Môj ocko je najlepší na sete. Keď je
Môj ocko je veľmi múdry. Hlavne, čo
sa týka techniky. Je dobrý aj vo
futbale. Dokázal by spraviť prácu, aj
keby mu ju dali mimozemšťania.
(Tamarka)

doma, stihne za hodinku upratať celý
dom. Vie variť skvelé špagety, ryby
a paradajkovú polievku lepšie ako
mamka. Najradšej s ním
hrám bedminton. Môj
ocko ma má rád a aj

Môj ocko je veľmi usilovný. Keď niečo
začne, tak to aj dokončí. Môj ocko
stojí vždy pri nás, aj v najťažších
chvíľach. Ocko ľúbi moju mamku, ako
aj mňa a súrodencov. Vážim si to, že
sa o nás stará s láskou každý deň.
(Miško K.)

Na mojom ockovi si vážim najviac to,
aký vie byť obetavý a že mi verí.
Naposledy sme spolu boli na Zelenom
plese. Vie aj dobre variť. Mám ho
rada.

(Simonka)

ja jeho. Viem, že je
jedinečný.
(Kristínka)

» VLASTNÁ TVORBA
Tvoriví sú nielen žiaci aj pedagógovia:

Láska
Láska nás učí mať rád,
Láska nás učí aj nepriateľov milovať.
Láska nás učí všetko vydržať,
Láska nás učí aj bolesť obetovať.
Láska nás učí priateľom byť,
Láska nás učí tajomstvo uchrániť.
Láska nás učí v ťažkostiach bojovať,
Láska nás učí v utrpení sa radovať.
Láska nás učí mlčať, keď nás ponižujú,
Láska nás učí neodporovať, keď nám ubližujú.
Láska nás učí dobre život prežiť,
Láska nás učí..., jej meno je Ježiš.
p. uč. K. Uhrínová

Radosť
Radosť je pre dušu krásna slasť,
človek po nej túži, chýba mu ako jeho vlasť.
Radosť je každej duše potešením,
keď mám radosť v srdci, veľmi si to cením.
Človek chce mať radosť v srdci stále,
ale hriechom ju v ňom ničí neustále.
To, že radosť môžeš získať sám, je len mýtus,
pravú radosť človeku môže dať len Kristus.
p. uč. K. Uhrínová
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Keď budem veľký, aj ja budem spisovateľom...
Počas 2. polroka sme na hodinách poznaj a ži zahrali aj na spisovateľov. V treťom
ročníku sme vymýšľali knihu vybraných slov, ktorá mala veľký úspech. Vo štvrtom sme sa
rozhodli, že vytvoríme rozprávkovú knihu. To sa aj podarilo. Rozprávky sme si rozdelili do
6 častí, postupne sme ich brali domov a čítali. Z každej časti sme vybrali jednu rozprávku,
ktorá sa nám najviac páčila. Začiatkom júna sme sčítali jednotlivé hlasy a najviac ich
získala rozprávka od Vojtíka Kiša. Posúďte sami:

Zázračná sliepka starých Arménov
Na najvyššej hore Arménskej vysočiny žije prastará sliepka ukrytá pred zrakmi
smrteľníkov v tajnej jaskyni na hore Ararat. Túto sliepku sa pokúšal nájsť starí Gréci.
Najlepší vojaci Alexandra Veľkého ju hľadali 3 roky. Nakoniec všetci zahynuli pri ničivom
zemetrasení, keď boli na stope záhadnej sliepky.
Pred 3 rokmi sa turecká armáda spojila s Americkou tajnou službou. Dohodli sa, že ak
sliepku nájdu, bude pre nich znášať zlaté vajcia a oni sa stanú pánmi sveta. Títo darebáci
nevedeli, že sliepka žije v jaskyni pod Noemovou archou na hore Ararat. Sliepka zostala
zabudnutá v arche preto, lebo sa napchávala vypasenými larvami múch. Keď si všimla, že
všetci odišli, už bolo neskoro. Vchod zavalilo časté zemetrasenie. Potom začala žalostne
pobehovať, a tak vbehla do veľkej diery so zlatým zrnom. Odkedy ho začala
zobať , znáša zlaté vajcia. Agenti tri roky študovali prastaré spisy, aby
našli stopu po zázračnej sliepke. Po troch rokoch nič nenašli.
Pred

týždňom

sa

najlepšiemu

agentovi

prezlečenému za mnícha podarilo preniknúť do
Vatikánskej knižnice. Tam objavil starý Arménsky
spis, v ktorom sa spomína zabudnutá sliepka.
Okamžite sa tam vydali, ale sliepku nenašli. Sliepka
zožrala všetko zrno a hlad ju vyhnal von hľadať si
niečo pod zobák. Agenti prehľadali všetky kurníky
v okolí hory Ararat. Nenašli ju, pretože ju zožral
vyhladovaný dedinský pes.

» DEVIATACI NA SLOVÍČKO
Kto by ich nepoznal a rýchlo nespoznal. Okrem toho, že sú (mali by byť) najvyšší
spomedzi žiakov II. stupňa, sú pravdepodobne aj najstarší. Pri každej školskej sv. omši sa
osobitne pripájajú k prosbám... o dary múdrosti, sily, trpezlivosti pri skúškach v škole
i v živote. „Vďaka“ ich MONITORU pribudol mladším žiakom jeden voľný deň – pozor, je
to študijné voľno pre vás, mladších. Na stránkach Ratolesti sa čitateľom osobitne
prihovárali počas šk. roka.
Tak je to aj teraz! Deviataci, vaše slová ...záverečné na pôde školy:
 Lúčime sa s vami a prajeme veľa šťastia do ďalších rokov. Držte sa! (Samo)
 Najkrajšie spomienky mám na lyžiarsky a školské výlety. (Peťo)
 Milí spolužiaci, mám pre vás dôležitý odkaz: „Keď budete deviataci, tak sa čo najlepšie
pripravte na Testovanie 9. Pýtate sa PREČO? Lebo prijímačky sú oveľa ťažšie. A keď
budete mať pekné výsledky z Testovania, nepôjdete na prijímačky. Veľa šťastia! (Jakub)
 Na tejto škole sme zažili veľa krásnych chvíľ. Veľmi som si obľúbila celú triedu, tr.
učiteľa, všetkých vyučujúcich, ktorí ma naučili veľa nového, u ktorých sme si našli
vzory v duchovnom živote. Ale nesmiem zabudnúť na vás, spolužiakov a kamarátov,
modlili sta sa za nás v najdôležitejších chvíľach života. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
No najmä učiteľom, ktorí nás sprevádzali deväť rokov. Končí sa jedna cesta, začína
druhá. (Martina)
 Som veľmi rada, že som túto školu navštevovala. Určite by som ju nevymenila za žiadnu
inú. Vážim si námahu a podporu učiteľov, ktorí to s nami ťahali dlhých deväť rokov.
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inú. Vážim si námahu a podporu učiteľov, ktorí to s nami ťahali dlhých deväť rokov.
Prajem im a všetkým žiakom veľa úspechov na našej škole, ale aj v osobnom živote.
Nikdy na túto školu, na učiteľov a žiakov nezabudnem! (Evka)

 Dúfam, že si na nás niekedy spomeniete a budete na nás myslieť, keď v septembri
vykročíme ako prváci, stredoškoláci. (Lucia)
 To, čo by sa vám dalo odkázať, asi nevystihnem najpresnejšie v týchto pár riadkoch.
Čas strávený na ZŠ je veľmi vzácny, preto s ním netreba zbytočne plytvať. Veľakrát nám
nevyhovuje, keď sa máme učiť, urobiť niečo navyše, keď nás učitelia o to či ono
poprosia, keď si máme plniť svoje bežné povinnosti. Strhne si nás lenivosť a my sa jej
radi prispôsobíme. Naučme sa jej povedať NIE, zamknúť bránu a kľúč hodiť niekde do
rieky.
Základná škola nás pripravuje do ďalších častí života, kedy sa budeme musieť stať
zodpovednejšími. Všetky vedomosti, ktoré tu môžeme získať, majú velikánsku cenu.
Preto si aj naďalej vážte to, čo pre vás učitelia robia, to, čo vám dávajú, aj keď sa vám
to možno na prvýkrát nebude zdať užitočné. Vážte si to preto, aby ste neskôr nemuseli
ľutovať všetky tieto vaše premrhané šance. A, samozrejme, buďte veľmi radi, že môžete
byť práve na tejto škole !!! (Veronika)

ODDYCHOVÉ VŠELIČO »

Všetci sa tešíme na __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Strážne zviera
Horná končatina
Priateľ
Kôň s pruhmi
Bývame v ňom
Oslavujeme ich raz v roku
Vajíčko ryby
Dolná končatina
Zviera s plutvami
Leoš

Prázdniny sú tu už o __ __ __ __ __.
Štípu z nej oči
Zbierame ich v lese
Láska po anglicky
Silný vietor
Hokejista ... Višňovský
Mrazená pochúťka
Terézia Durová, 6.A

Čo budeme robiť počas leta? __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Ochrana očí proti slnku
Bývame v ňom
Opak zlého
Predposledné písmeno abecedy
Zviera s chápadlami
Žijú v pralese na stromoch
Bezfarebná tekutina
Motorový dopravný prostriedok
Dopravný prostriedok na púšti
Benjamín Piroško, 6.A
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Blížia sa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Veľa stromov
Človek, ktorý býva v iglu
Miesto, kde sa nakupuje vonku
Mesto na Slovensku
E s dĺžňom

Stojí tam veľa áut
Chodí dozadu
Jednotka obsahu
Posledné písmeno abecedy
Bývame v ňom
Časť ľudskej tváre
Majú náčelníka
NIE po anglicky
Predposledné písmeno abecedy
Adam Podolský, 6.A
Tajnička skrýva názov morského živočícha.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Druh cereálií
Zdroj energie zo zástrčky
Mužské meno aj lesný živočích
Domáca ...
Musí byť na liste
Druh papagája

Dokument so známkami
Dopravný prostriedok
Opak ťažkého
Doplnok mužského oblečenia
Časť opery (pieseň)
Adam Podolský, 6.A
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