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Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežité v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu.
Na Nový rok správny krok a úsmev po celý rok.
Z celého srdca len to najkrajšie Vám praje
redakčná rada

» EDITORIÁL
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Čas Vianoc prichádza s istotou, s akou ku
nám zavíta každoročné obdobie zimy. Krátia sa
dni, noci sa predlžujú, začína byť chladno,
obliekame svetre a kabáty, (hádam aj) napadne
sneh. K tomu neodmysliteľne patrí ligot sviečok a
ozdoby na vianočnom stromčeku, sviatočná
atmosféra, betlehem s malým Ježiškom v jasliach,
Máriou

a

Jozefom

a

pastiermi,

darčeky,

štedrovečerná hostina, koledy a vinšovanie.
Vianočný čas nie je obyčajným obdobím v
kalendári, ktoré sa opakuje každý rok. Je to
čarovné obdobie, ktoré prežívame stále nanovo.

rodičom,

učiteľom

Akoby Vianoce prichádzali každú zimu po prvý
raz. Pretože som študoval vieru v kňazskom

kaplánom uvedomiť si stále

seminári, viem vysvetliť, prečo je to tak. Vianoce
nie sú obyčajné ľudské sviatky. Majú božský

narodenia.

pôvod ako sviatky narodenia nášho Spasiteľa,
Pána Ježiša. Boh je večný; tajomstvo Ježišovho

Štedrý

vtelenia nezostáva v minulosti, ale navždy zostáva
skutočnosťou. Vianoce – sviatky príchodu

stromček priniesol Ježiš, je

večného Boha na svet – prinášajú teda atmosféru

nekončí. Rodinám všetkých

večnosti, večnej radosti, do ktorej môžeme

žiakov, učiteľov a priateľov

vstúpiť stále nanovo.

základnej školy sv. Cyrila a

aktuálny

dar

Ježišovho

Darčeky

stromčekom
večer.

i

pod

rozbalíme
Ale

na

milosť

večnej spásy, ktorú nám pod
trvalý dar radosti, ktorá sa

Zdá sa mi, že deti čaru Vianoc rozumejú

Metoda prajem, aby v kruhu

lepšie ako dospelí. Nie preto, že v pamäti ešte
nemajú veľa sviatočných chvíľ, ale pretože sa

Svätej rodiny pri Ježiškových
jasličkách načerpali duchovnú

často lepšie ako dospelí vedia pozerať srdcom.
Úprimná radosť, ktorá svieti v detských očiach na

radosť, silu a Boží pokoj.
Milostiplné Vianoce!

Vianoce je dar, ktorý pomáha rodičom, starým

kaplán Ján Dolný
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MISIE / TÉMA – ADVENT »

Pomoc Haiti a
Hondurasu
Už

siedmy

a bohatými zážitkami sme sa dozvedeli o ľuďoch a
ich živote. Pane, zverujeme Ti misionárov, ľudí a deti

ročník

v týchto krajinách.

celoslovenskej kampane Boj
proti hladu – Pomoc Haiti a
Hondurasu

mal

podporovateľov

svojich
aj

medzi

nami. Voňavé medovníkové
srdiečka

z

rúk

vychovávateliek

pani
šikovne

zabalili staršie žiačky a reťaz
pomoci išla ďalej. Za
dobrovoľný príspevok si na
srdiečkach
pochutnávali
všetci, ktorí chceli pomôcť

-ab-

potrebnej veci. Dobré dielo
sme podporili spoločným
výťažkom 294,90 €.
Ďakujeme!
-mb-

Advent ’2013
Sviece na adventnom venci v školskej
kaplnke i v triedach nám ukrajovali z dní
očakávania Spasiteľa sveta. Zaujímavými
aktivitami sme sa snažili spríjemniť tieto dni a
najmä pripraviť srdcia na vianočné sviatky.
Veríme, že ste sa stihli pripojiť k nám aj doma!
Z adventných aktivít:

 Adventné

O Južnom Sudáne
Stredajšie vyučovanie –
13. novembra nám spríjemnila
Majka Brezová, naša bývalá
žiačka, ktorá rok pôsobila na
misiách

v

Južnom

Sudáne.

Slovom, výstižnou prezentáciou



čítanie

Svätého

Písma

v

rodinách
Darček v škatuli – pre rodinu v núdzi,
aktivita bola realizovaná v spolupráci s OZ
Maják nádeje

 Adventné zamyslenia počas sv. omší –
počas šiestich sv. omší v Advente sa p.
kapláni zamýšľali nad vlastnosťami človeka,
ktoré usporiadali do dvojíc (záporné

» TÉMA – ADVENT / SVÄTÉ PÍSMO A JA
Milí čitatelia,
pozývame vás zamyslieť
sa

prostredníctvom

našich

dvoch

eseje

žiačok

nad

veršom Matúšovho evanjelia:
Predstúpil ten, čo dostal
dva talenty, a vravel: „Pane,
dva talenty si mi odovzdal a
hľa, získal som ďalšie dva.“
Mt 25,22

a kladné) a tie postupne odkrývali na palete
obrázkov,

ktoré

boli

vystavené

na

Mladý

človek

má

maliarskom stojane v školskej kaplnke.
Každý nový obraz ukrýval nie dobrú ľudskú

schopnosti, ktorými môže

vlastnosť. Čo je však zaujímavé, pod každým
takým obrázkom, ktorý spoločne s deťmi

Mladý človek je pozvaný

zvesili dole, sa odkryla časť obrazu, ktorý
bol úplný na konci Adventu. A pri každom
odkrytom obraze zostávalo slovo, ktoré je
protikladom zápornej vlastnosti. Tak sa nám

obohacovať ľudí okolo seba

k rastu. Môže niečo cítiť,
chcieť a premýšľať. Tieto veci
do nás vložil Boh, je to veľké
bohatstvo,
všetci
sme
kvetinou,
rozkvitnúť

ktorá
v celej

môže
svojej

čo skrýval obraz.

kráse.
Aby

sme

mohli

Ďakujeme Ti, Pane, za tento čas čakania a

obohacovať ľudí okolo seba,
musíme vyrásť a spoznať seba

postupne ukázala paleta dobrých ľudských
vlastností a zároveň sme boli plní očakávaní,

dni príprav!
PK Človek a hodnoty

(naše silné a slabé stránky).
Všetci sme stvorení na Boží
obraz, ale zároveň sme iní,
výnimoční. Boh do nás vložil
rôzne talenty a schopnosti,
musíme ich len objaviť
a využiť, aby sme pomáhali
druhým a naučili sa všetko
robiť

s láskou

a pokorou
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SVÄTÉ PÍSMO A JA »
Objaviť svoje sny je takisto

potrebujú. Preto do nás Kristus vložil tieto úžasné

veľmi dôležité. Cez ne často

schopnosti, aby sme sa stali nástrojmi jeho rúk.

zistím, kto som, akú mám

Stačí mu len dôverovať a odovzdať mu všetky

hodnotu, že som pre tento svet

svoje problémy a starosti.

veľmi dôležitá a veľa vecí
závisí aj odo mňa. Cez sny
môžem objaviť, aký je Boží
plán pre mňa na tomto svete
a uvidieť všetky schopnosti,
ktoré do mňa vložil. Je toho
veľmi veľa a musím sa to
naučiť rozvíjať. Aj ja som
pozvaná k zodpovednosti, tak
ako všetci mladí ľudia. Cez
maličkosti v živote sa učím
ozajstnej
zodpovednosti.
Niekedy je to ťažké, ale závisí
od toho veľa, hlavne to, aký
budem človek.
V každom
z nás
Kristus. On nemôže

je
byť

fyzicky tu prítomný, a preto
má iba naše ruky. Cez nás
a cez naše skutky a modlitby
mení tento svet... Všetci by
sme mali byť „jeho rukami“.
Aj Matka Tereza sa modlila:
„Pane, chceš moje ruky, aby
som strávila tento deň
pomáhajúc
chorým

chudobným,
a tým,

čo

to

potrebujú?“ Aj my by sme
takto

mali

pomáhať

a obohacovať ľudí, ktorí to

Mima

Mladý človek má schopnosti, ktorými
môže obohacovať ľudí okolo seba
Každý človek má schopnosti, ktoré by mal
rozvíjať. Preto nás Boh priviedol na tento svet.
A na to má celý svoj život, aby zistil, aké sú
vlastne jeho schopnosti a aby ich mohol rozvíjať.
Mal by sa inšpirovať evanjeliom, ktoré znie asi
takto: ,,Jeden bohatý muž zvolal svojich sluhov
a dal jednému päť, druhému dva, tretiemu jeden
talent. Každému podľa jeho schopností. A ako sa
vrátil, ten prvý mu povedal: „Dal si mi 5 talentov
a ja som ich rozvíjal a mám 10 talentov.“
Druhému dal 2 talenty a vrátil mu 4 talenty. A ten
tretí mal 1 a povedal: „Ja som ho zakopal, aby
som neprišiel ani o ten jeden.“ Bohatý muž
povedal prvému a druhému, že je šťastný a tomu
tretiemu povedal, aby odišiel.“ Toto evanjelium
nám chce povedať, že by sme mali hľadať hlavne
svoje silné a slabé stránky, aby sme vedeli,
ktorých sa máme vo svojom živote držať a ktoré sa
máme snažiť odstrániť. V tomto nám môžu
pomôcť aj naši najbližší. Ale to, čo povedia,
nemusí byť vždy pravda. A je to tak len z ich uhla
pohľadu.
Najlepšie sa poznáme my sami, ale ešte
lepšie nás pozná Boh, preto by sme sa mali na
neho obracať v každej chvíli. On nám určite
pomôže, len musíme počúvať jeho rady a modliť

» SVÄTÉ PÍSMO A JA / KALENDÁR AKTUALÍT
sa. A tak isto máme nielen schopnosti, ale aj

„Viac emócií a zážitkov

nejakú tú zodpovednosť, preto by sme sa aj k tej

sme

ešte

zodpovednosti mali správať zodpovedne. Aj keď

nedostali, nevideli, nezažili.“

sa mi niečo nechce, tak sa k tomu postavím tak, že

za

polhodinu
pani riaditeľka

si poviem: „Keď musím, tak musím.“ Ja si
myslím, že každý človek môže svojím správaním
obohatiť ľudí okolo seba, a tak isto svojimi
schopnosťami, ale tie musí rozvíjať a hlavne
pozitívne, lebo iba tak bude obohatený aj on sám.
Klára

„Celé
pásmo
ma
inšpirovalo k tomu, aby sme
neboli ľahostajní v otázke
života človeka. Poďme v
nedeľu – 22. septembra do
ulíc!“
Monika
„Je veľmi dôležité prísť

Áno za život...

a podporiť to! Nemôžeme sa
báť!“

Netka

Umeleckým pásmom s týmto výstižným
názvom sa na pôde školy vo štvrtok – 5.
septembra predstavila ôsmakom a deviatakom
hudobná skupina Poetika. Krásne texty piesní, sila

„Slovká o matke, otcovi
a dieťati boli veľmi silné.“
Andrej

hudby, slovko o žene, mužovi, dieťati... zanechali
u žiakov i pedagógov tiché myšlienky, vnútorné

„Teraz sa už na to

emócie a súčasne boli pozvánkou na Národný

pozerám inak. Mal som dobrý
dojem z piesní a hudby.“

pochod za život.

Lukáš

„Doslova
som
sa
zachvela, keď začali piesne.
Boli o pravde a skutočných
pocitoch ženy.“
Stela
„Títo ľudia sa rozhodli
takýmto spôsobom chodiť
medzi mládež a pozývať ľudí
na pochod a myslím, že sa im
to darí.“
Ivana
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KALENDÁR AKTUALÍT »
„Ľudia

potrebujú

nakopnúť. Potrat je vražda!“
Jozef

Na PRO-LIFE aktivitách
Sprievodné aktivity Národného pochodu za
život zasiahli aj život v škole. Modlitbou Novény

že

za život sme začínali pracovné dni v celom týždni

pozvánka bola originálna.
Dávam palec hore!“
Jakub

a osobnou účasťou, najmä žiakov II. stupňa a

„Musím

povedať,

pedagógov, podporili pro-life aktivity.

„Môžeme byť šťastní, že
tu sme a žijeme. Určite na ten
pochod pôjdem. A vy?“
Michaela

„Mali by sme ľuďom
ukázať – Áno, týka sa nás to.
Poďme spolu do toho!“
Barbora

„Páčilo sa mi záverečné
požehnanie
otcom,

duchovným

ktorý

bol

členom

skupiny. Potratom červenú,
životu zelenú!“
Matej

Už v utorok – 17. septembra sa početná
skupina žiakov II. stupňa spolu s p. uč.
Snopkovou, s. Zuzanou, p. uč. Pustaiovou a p.
asistentkami Soľárovou a Tothovou vybrali na
Modlitbový apel pred Novou nemocnicou v

„Dúfam,

že

sa

na

pochode stretneme všetci a
dáme do povedomia krásu
ľudského
počatia.“

života

už

od
Miro
-ll-

Košiciach. Pridal sa k nám aj p. kaplán Janko
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» KALENDÁR AKTUALÍT
Dolný. Spolu s prítomnými sme sa v areáli
nemocnice modlili bolestný ruženec a Korunku
Božieho Milosrdenstva za všetky nenarodené deti.
Videli sme, že mnohí okoloidúci sa v tichosti
modlili s nami. Bol to pre nás silný zážitok.

Národný pochod za život
V

nedeľu

–

22.

septembra sa aj naše školské
spoločenstvo

pripojilo

k

výzve: „Poď von a bojuj za
život“. Deti, rodičia, starí
rodičia,

pedagógovia

i

zamestnanci školy povedali
ÁNO životu...

Vo štvrtok – 19. septembra so začiatkom o
na

V sprievode sme niesli

Moldavskej ceste vytvorili živú pro-life reťaz.

biele kríže ako symbol tých,
ktorým nebolo dovolené

14.00

hod.

sme

pozdĺž

komunikácií

Spoločne sme chceli mobilizovať cestujúcich,
pracujúcich i študentov z blízkych stredných škôl.

narodiť sa. Pane, vďaka za
tento deň... prosíme o silu,
odvahu povedať každý deň
ÁNO človeku, jeho životu,
ľudskej dôstojnosti...

Ďakujeme, Pane, za sprevádzanie a odvahu
svedčiť o živej viere!
-lj-

-am-
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KALENDÁR AKTUALÍT »

Jesenné účelové cvičenie
Piatkové predpoludnie –
27. septembra – sa naozaj
vydarilo. Žiaci II. stupňa so

výpravu duchovne viedol p. kaplán Paľko. Okrem
plávania stihli aj vychádzky do okolia, obdivovali
krásu hôr, a to všetko s dobrou náladou a peknými
zážitkami.

svojimi triednymi učiteľmi
naplnili

cieľ

účelového

cvičenia,

posilnili

fyzické

zručnosti, utužili zdravie aj
medzitriedne kamarátstva pri
vzájomných

súťažiach,

poznávacích a vedomostných
aktivitách.

Ďakujeme

za

nápadité a slnečné účelové
cvičenie!

-dm-

Šiestaci v Tatrách
-ds-

Prelom septembrových a
októbrových
dní
prežili
šiestaci
na
plaveckom
výcviku a v škole v prírode v
Tatranskej Lomnici. Počas
celého
týždňa
–
30.
septembra – 4. októbra – ich
sprevádzali p. tr. učiteľky
Cubjaková a Snopková, p. uč.
Bučáková a p. uč. Švec. Celú

Minimaratónci v cieli
Október sa v Košiciach už tradične spája s
Medzinárodným maratónom mieru. Na jeho
minitrase s dĺžkou 4,2 km ste v nedeľu – 6.
októbra – mohli stretnúť aj bežcov a niektorých
pedagógov z našej školy a zastúpenie na celej
trase sme mali
blahoželáme!

aj

v

štafete.

Maratónci,

11

» KALENDÁR AKTUALÍT
Ak sa k nim o rok chcete pridať aj vy,

bonus

pridali

prehliadku

nezabudnite sa ozvať skôr a trénovať spolu s nimi.

blízkeho

Spišského

Už od septembra začali ranné tréningy – beh v

Stihli aj ponaháňať hradné

areáli školy a potom sa už išlo na štart

svište,

minimaratónu.

suveníry a cestou domov

nakúpiť

hradu.
pekné

Maratónci svoj cieľ dobehli a príjemnú

spoznávať

malé

atmosféru už 90. ročníka MMM si vychutnali aj

mestečká.

diváci a „povzbudzovači“ po celej dĺžke trasy.

poučné, ale aj zaujímavé dni

Boli

spišské
to

nielen

v teréne.
Turnusy
exkurzie

geografickej
a

doprovod

na

exkurzii:
8.A – streda 18. septembra,
s. Zuzana a triedna p. uč.
Pustaiová

-bv-

8.B – streda 25. septembra,
p. uč. Bačinská a triedna p.
uč. Demjanovičová
8.C – streda 9. októbra, p.

Na Spiši s ôsmakmi
Spoznávať

krásy

i

prírodné

tajomstvá

Dreveníka i okolia bolo hlavným cieľom
geografickej exkurzie, ktorú v troch jesenných
turnusoch absolvovali ôsmaci. K tomu si ako

zástupkyňa Hrebeňárová
triedna p. uč. Paraličová

a

Ešte jeden dobrý tip od
nás – keď pôjdete okolo,
navštívte tieto miesta aj vy.
Pekné zážitky!
-sp-

Piataci na výstave
Plody zeme
Vyučovacie

hodiny

poznaj a ži, ktoré piataci
prežili na výstave v Kostole
sv.

Michala

v

Nižnom

12

KALENDÁR AKTUALÍT »
Klátove, sa piatakom naozaj
páčili.

Vo štvrtok –

duchovný i kultúrny zážitok. Ďakujeme!
-vr-

10.

októbra – tam putovali spolu
so

svojimi

p.

triednymi

učiteľkami a p. kaplánom

Víťazné práce v celoslovenskej súťaži
Solúnski bratia

Paľkom. Okrem prehliadky

Uveríte, neuveríte, ale keď sme v júni

stihli v modlitbe poďakovať

posielali žiacke práce do súťaže Solúnski bratia,
netušili sme, že v septembri nás všetkých milo

za dary dobrej úrody a prácu
hospodárov.
-rn-

prekvapí správa o celoslovenskom úspechu
niektorých z nich a pozvánka na slávnostné

Predpoludnie vo Veritase

vyhodnotenie súťaže v Nitre. A toto krásne mesto
pod Zoborom v dňoch 16. – 17. októbra

Príjemné pozvanie od

navštívili Veronika Kaduková, víťazné 1. miesto

študentov GTA v Košiciach
bolo adresované žiakom 5. –

v literárnej sekcii 8. – 9. ročník a Annamária

8. ročníka. Mladí gymnazisti
pod umeleckým vedením

II. stupeň. Ocenenie sa ušlo aj ďalším súťažiacim.

Kaňuchová, víťazné 1. miesto vo výtvarnej sekcii
Blahoželáme!

Mgr. Jána Pitoňáka pripravili
umelecké pásmo Svätí bratia
Cyril a Metod. Divadlo vo
Veritase navštívili v utorok –
15. októbra – naši žiaci v
sprievode tr. učiteľov v rámci
Dňa
triedneho
učiteľa.
Umelci nám ponúkli silný

V deň príchodu boli pripravené tvorivé
workshopy so zameraním na využitie rôzneho
materiálu. Šikovníci si vyskúšali maľbu
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voskovkami

pomocou

žehličky,

miešali

Výnimočnosť

celej

zaujímavú hmotu z práškov, ktoré slúžia na

udalosti doplnila i vernisáž

pečenie a tvarovali pekné formičky – mydielka do

víťazných prác a spoločenská

kúpeľa a z PVC fliaš vyrábali netradičné

recepcia.

kvetináče. Dobrých nápadov bolo ešte viac!

počas dní sprevádzali p. uč.

Večerný čas patril prechádzke po Nitre s

Bednárová a p. uč. Pustaiová,

odborným slovom historika, sprievodcu. Spoločne

ktoré ich v tvorivej práci

si prešli historické miesta v okolí hradu i

povzbudzovali a viedli. Aj

Kňazského seminára sv. Gorazda.

keď

Štvrtkový deň sa začal prehliadkou hradu i

je

prechádzať

Naše

umelkyne

Nitra
sa

ďaleko,
starobylým

katedrály a potom nastal slávnostný okamih za

mestom plným histórie

prítomnosti

prítomnosti odkazu sv. Cyrila

predstaviteľov

o.

biskupa
hlavných

Františka

Rábeka,

organizátorov

a

–

a Metoda naplnilo všetkých

Ministerstva školstva, športu, vedy a výskumu
SR, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže a

obdivom a úctou k minulosti
a dedičstvu našich predkov.

Konferencie biskupov Slovenska. Žiaci i študenti
si z rúk organizátorov i členov poroty prevzali

Ocenenia našich žiakov:

diplomy, hodnotné ocenenia a dary v súťažných
kategóriách – literárna tvorba, výtvarná tvorba a
médiá. Vzácny knižný dar z rúk o. biskupa
prekvapil i pedagógov, ktorí žiakov odborne
pripravovali.

Literárna sekcia:
Veronika Kaduková
– 1. miesto
Výtvarná sekcia:
Annamária Kaňuchová
– 1. miesto
Lucia Tomondyová
– čestné uznanie
Leonard Labanič
– zvláštna cena poroty

Blahoželáme
a
ďakujeme za reprezentáciu
školy!
-du-
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Milión detí celého sveta
sa modlí ruženec

Deň sukní a košieľ
Opäť sme sa zapojili do celoslovenského

Naša škola sa aj tento

projektu, ktorý podporuje ľudskú dôstojnosť,

rok zapojila do iniciatívy

jednoduchosť a krásu oblečenia, úctu k človeku.

„Milión detí celého sveta sa

Dňa 24. októbra bol v našej škole Deň sukní a

modlí

Spoločne

košieľ. Dievčatá prišli oblečené v sukniach a

sme sa modlili 18. októbra

chlapci v košeliach. Bola to zaujímavá módna

(piatok) o 9.00 hod. Akcia

prehliadka! A ako to všetko dopadlo?

ruženec“.

„Detský ruženec“ vznikla v

Na I. stupni boli triedy, ktoré prišli v 100%

roku 2005 vo Venezuele a

oblečení.

rozšírila sa do celého sveta.

samozrejme, aj pani učiteľky triedne a chlapci zas

Iniciatíva dostala svoj názov a
svoj cieľ od sv. pátra Pia,

košele od výmyslu sveta. A ktoré to boli triedy?

pretože organizátori dôverujú
jeho výroku, ktorý znie: „Keď

Všetky

dievčatá

mali

sukne,

1.B, 1.C, 2.A, 3.B a 4.B. Ďakujeme veľmi pekne
za zapojenie sa do projektu.

sa milión detí pomodlí
ruženec, svet sa zmení.“
-kn-

V októbri s ružencom
Stredy v mesiaci október
patrili modlitbe sv. ruženca.
V školskej kaplnke sa stretli
mladší žiaci so staršími,
učitelia, rodičia i príbuzní.
Služby pri modlitbách si
rozdelili chlapci a dievčatá z
II. stupňa podľa jednotlivých
ročníkov. Mária, oroduj za
nás!
-vt-

Na II. stupni to už nebola 100% účasť, ale
našli sa triedy, v ktorých chýbala len jedna košeľa
alebo jedna sukňa. A to v 6.A, 8.A a 9.B.
Ďakujeme aj im a povzbudzujeme dievčatá k
noseniu sukní a chlapcov, aby nosili košele.
-mb-

» KALENDÁR AKTUALÍT

Písali sme Komparo

Dušičkové obdobie

Škola, ktorá to so vzdelaním mysli vážne.

V tichej modlitbe sme v

Túto výzvu 7. novembra prijali ôsmaci a

novembrových

deviataci, ktorí sa prihlásili do Kompara, cvičného

putovali na cintorín aj my.

testovania žiakov zo slovenského jazyka a

Popoludní sme sa spolu so

literatúry, matematiky a všeobecných študijných

žiakmi

snažili

dňoch

získať

predmetov. Prajeme im

plnomocné odpustky za duše

veľa

v očistci. Pane, zažiar svojím

trpezlivosti

zodpovednosti
príprave

na

a
pri

stredné

večným

svetlom

našim

drahým zosnulým...
-tn-

školy!
-ms-

Godzone tour 2013
V rámci Týždňa cirkvi pre mládež sa aj v našom meste v utorok – 12.
novembra – konalo zaujímavé
podujatie – Godzone tour v
Cassosport hale v Košiciach.
Program pod názvom Armáda kráľa
ponúkol hudbu, spevy, svedectvá,
duchovnú atmosféru mladých ľudí
pre mládežníkov mesta, medzi
ktorými nechýbali ani naši ôsmaci a
deviataci.
V tento deň sme hudobnú
skupinu mohli vidieť a zažiť kúsok
atmosféry aj v škole, keď vo veľkej
telocvični ponúkli pre starších
žiakov výber z programu – súťaže,
piesne, svedectvá i moderné tance.
Chlapci, dievčatá, teraz je čas na
zmenu!
-js-

15

16

KALENDÁR AKTUALÍT »

Olympiáda zo SJL
Školské kolo Olympiády
zo SJL sa uskutočnilo 14.
novembra. Svoje vedomosti si
mohli

preveriť

ôsmaci

aj

deviataci. Overovali si ich v
teste a v pretransformovaní
textu. Veľmi pekne sa zhostili
aj ústnej časti a dosiahli naozaj
výborné

výsledky.

Pani

učiteľky slovenského jazyka a
literatúry

to

nemali

vôbec

jednoduché. Medzi jednotlivými súťažiacimi boli len malé rozdiely. Ako to nakoniec
dopadlo?
1. miesto: Lucia Jakubíková, 9.B
2. miesto: Alexandra Chovancová, 8.B
3. miesto: Radoslav Hospodár, 8.B
Víťazom srdečne blahoželáme! Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa zapojili do
olympiády.
-ab-

Festival sakrálneho umenia Košice
Školský zbor Ratolesť aj
v tomto roku prijal pozvanie
na
jedinečné
kultúrne
podujatie v rámci známeho
festivalu – Koncert detských
a mládežníckych sakrálnych
zborov. Počuť a vidieť ste ich
mohli spolu s ďalšími zbormi
v pondelok – 18. novembra v
Evanjelickom

kostole

Mlynskej ul. v Košiciach.

na
-am-
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Olympiáda z anglického jazyka

Súťaž prebieha v piatich

Koľko jazykov vieš,
o

toľko

sa

skôr

dorozumieš! Aj to by

súťažných kategóriách:


Bobríci: 3. – 4. ročník ZŠ



Benjamíni: 5. – 7. ročník

mohlo platiť o 22 žiakoch

ZŠ,

z II. stupňa, ktorí sa v

osemročného gymnázia

stredu – 20. novembra –
rozhodli

zabojovať



v



druhýkrát

do

informatickej

kvarta

Juniori: 1. – 2. ročník
kvinta a sexta osemročného
gymnázia

-st-

zapojila

a

gymnázií a stredných škôl,

v januári v obvodnom kole súťaže



Naša škola sa v tomto školskom roku

sekunda

osemročného gymnázia

Baldovská z 9.B – nás bude reprezentovať

Informatická súťaž iBobor

a

Kadeti: 8. – 9. ročník ZŠ,
tercia

školskom kole olympiády z anglického jazyka. Za
sebou už majú aj ústne kolo. Víťazka – Alžbeta

príma

Seniori: ostatní študenti
stredných
škôl
a
osemročných gymnázií

súťaže

iBobor, ktorá prebieha na Slovensku už 7. rok.
Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako
informatická súťaž Bebras – Informatický bobor.
Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších
krajín, a to nielen v Európe. Symbolom súťaže sa
stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem

V deň

súťaže

v

o informačné a komunikačné technológie (IKT) u
všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch

stanovenom čase sa žiaci

využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a
kreatívnejšom používaní moderných technológií

systému

pri učení sa.
Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha

súťažný test.

súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín
sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú
databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

prihlasujú

do

súťažného

iBobor

svojím

kódom a vypĺňajú on-line
pracuje

Každý žiak

samostatne

na

počítači v škole. Počet bodov
sa účastníci dozvedia ihneď
po skončení testu.
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V školskom

roku

Benjamínmi Michal Greš (5.B), Jakub Hořák

súťaže

(7.B) a Šimon Snopko (7.B). Výsledky si môžu

zúčastnilo 55 017 súťažiacich

žiaci pozrieť na www stránke školy. Úspešní

z 899 slovenských škôl. Naša

riešitelia budú odmenení diplomom.

2013/2014

sa

škola sa zapojila do súťaže
v dvoch kategóriách: Bobríci
– 59 žiakov a Benjamíni –
100 žiakov. Bobríci súťažili
15. novembra a Benjamíni
najprv 14. novembra (súťaž
skončila

predčasne

internetové

–

pripojenie

hlavného súťažného servera
nezvládlo počet súčasne
prihlásených
súťažiacich)
a následne,
v náhradnom
termíne, 26. novembra.

Všetci súťažiaci si môžu, po prihlásení
svojím súťažným kódom, pozrieť svoje riešenia

Úspešným riešiteľom sa
stáva každý súťažiaci, ktorý

na stránke www.ibobor.sk, porovnať ich so

dosiahol aspoň polovicu
„kladných
bodov“.
V

ankete.

správnymi odpoveďami a zanechať odkaz v

kategórii Bobrík je to 60
bodov,

v

ostatných

kategóriách je to 50 bodov.
Z našej
školy
sa
medzi úspešných riešiteľov
zapísalo 24 žiakov v kategórii
Bobríci a rovnako 24 žiakov
v kategórii Benjamíni. Medzi
Bobríkmi boli najúspešnejší
Oliver
Gburík
Lisyová

Frič

(4.B),

Matúš

a

Patrícia

(4.C)
(4.B)

a medzi

p. uč. Demjanovičová

» KALENDÁR AKTUALÍT

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
V stredu – 27. novembra – sa známej súťaže
zúčastnili aj žiačky našej školy. Boli to dievčatá zo
6.B – Ema Gromová, Júlia Benderová a Noemi
Andrea Pramuková. Program sa začal sv. omšou,
ktorú v miestnom kostole v Kendiciach slávil Mons.
Stanislav Stolárik. Dievčatá skončili na 8. mieste, za
ktoré ich pochválila aj pani riaditeľka.
Súťažilo sa v kategóriách – Bazilika sv. Egídia,
Biskupi na Slovensku a Farnosti a kostoly zasvätené
sv. Cyrilovi a Metodovi. Blahoželáme!
-np-

Deň sv. Mikuláša
Radostná
atmosféra
zavládla v škole 6. decembra,
kedy si
Mikuláša.

pripomíname sv.
Mikuláš spolu s

anjelmi prišiel medzi žiakov I.
stupňa a nezabudol pozdraviť aj
starších žiakov, ba aj učiteľov. V
tento deň malí aj veľkí dostali
mikulášske prekvapenie nielen v
triede, ale aj na obede.
-am-

Popoluška
Popoluška a jej tri oriešky už niekoľko rokov
patria k Vianociam. Túto klasickú rozprávku si mohli
pozrieť 6. decembra na doskách Divadla Jonáša
Záborského v Prešove piataci aj šiestaci spolu so
svojimi triednymi pani učiteľkami. Popoluška je
príbehom o tom, že aj sny sa môžu stať skutočnosťou a
že poctivej práce sa netreba báť.
-pk-
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Deviataci už od septembra absolvovali
niekoľko akcií. Čo všetko počas nich zažili, ako
sa im páčilo, si môžete prečítať v nasledujúcich
riadkoch.

Návšteva otca Hudáka
Už

niekoľko

rokov k deviatakom

Slávnosť Panny Márie

prichádza otec Pavol
Sviatočný deň – slávnosť
Nepoškvrneného
počatia

Hudák. Aj v tomto

Panny Márie, 9. decembra,
sme začali sv. omšou v

zavítal k nám do

Kostole

sv.

Gorazda

a

spoločníkov. Po sv. omši,
ktorú celebroval pán farár, na
žiakov čakal bohatý triedny a
ročníkový program. Všetci
sme prežili zaujímavý deň
naplnený
zážitkami.

pokojom

a

školskom

roku

školy 8. a 9.
októbra. A o čom
bolo stretnutie?
„Diskutoval

s

nami o naliehavých otázkach veku dospievania.
Prednáška trvala 5 vyučovacích hodín, počas
ktorých sme mohli prebrať témy – dopad
rodinných vzťahov na naše budúce vzťahy či
pohľady na mužskú a ženskú sexualitu. Predstavil
nám aj Domček Anky Kolesárovej vo Vysokej
nad Uhom, kde sa pravidelne konajú akcie pre
mladých ľudí a rodiny, ktoré chcú svoj život žiť s
Bohom a pre Boha. Pre tých, ktorých prednáška
zaujala, tu bola možnosť osobného rozhovoru.
Všetkých nás prednáška obohatila a mnohým aj
ukázala smer, ktorým sa v živote chcú vydať.
Ďakujeme, otec Pavol!“
-ab-

-mb-
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Deviataci nechýbali na INTEGRÁCII 2013
Piaty

ročník

charitatívnej

akcie

INTEGRÁCIA 2013 sa uskutočnil 15. októbra v
Steel Aréne v Košiciach. Naši deviataci tam
zavítali so svojimi pani učiteľkami triednymi –
Bednárovou a Ferkovou a s p. uč. Kručanicovou.
Na tomto podujatí sa zúčastnilo 9000 žiakov zo
základných aj zo špeciálnych základných škôl,
stredných škôl, odborných učilíšť a detských

pesničiek, poodovzdávajú sa
ceny a to bude všetko. No
páčilo sa mi to. Rozprávala
som

sa

aj

postihnutým

s

jedným

chalanom

a

musím povedať, že sú to
úžasní ľudia a vyžaruje z nich
radosť, aj keď ich osud je
ťažký.“

domovov.

„Zazneli

Maja, 9.A

tam

piesne,

ktoré doma bežne počúvame.
No dnes to bolo úplne o inom.
Spevák to spieval naživo pred
nami. A tá atmosféra bola
neopísateľná. Hlavne pri
poslednej pesničke, ako sme
všetci spolu spievali: „Žijeme
len raz ...“ Myslím, že táto
akcia je skvelá, pretože spája

Koncert moderovala Katarína Brychtová.
Pozvanie účinkovať na tejto akcii prijali IMT
Smile, Peter Bič Project, Majk Spirit, Sisa
Sklovská, EGO, Ewa Farna, Dominika Mirgová,
Monika Bagárová, Rakby, Bacil, Helenine oči a
najlepšie tanečné skupiny. So svojím programom
vystúpili aj žiaci z niekoľkých škôl. Počas
koncertu boli ocenené rodiny v núdzi aj
jednotlivci.
A čo hovoria na INTEGRÁCIU 2013 naši
deviataci?
„Myslela som si, že to bude dobré, ale nie až
také, ako to bolo. Myslela som, že tam bude pár

pomáhanie
koncertom.“

s

úžasným
Lucka, 9.B

„Som veľmi rada, že som
sa

zúčastnila

koncertu

a

odovzdávania cien pre ľudí,
ktorí potrebujú sociálnu
a peňažnú pomoc.“ Julka, 9.A
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„Integrácia 2013 bola
nezabudnuteľná

akcia.

Na

svoje si prišli milovníci rapu,
modernej muziky aj tanca.
Všetkých nás spájala „jedna
myšlienka a jeden cieľ", ako
znel

víťazný

slogan

na

popísanie Integrácie. Mnoho
zábavy

a

zážitkov

popretkávaných

dojímavými

príbehmi

vytvorilo

nezameniteľný pocit, na ktorý
budeme

všetci

ešte

dlho

spomínať.
Ďakujeme
organizátorom, ako aj pani
učiteľke Ferkovej, že sme sa
na tomto podujatí mohli
zúčastniť!“

sa zabavili. A mega najviac bolo, že to išlo na
dobrú vec, takže k tomu celému sa pridal aj dobrý
pocit na duši.“

Bambi, 9.B

„Mne sa páčilo, že zdravé deti vedia prijať
medzi seba aj choré deti ... Páčil sa mi program
a ešte, že každý si bol ako keby rovnocenný, keď
všetci boli v bielych tričkách. Aj choré, aj zdravé
deti. Najviac Rakby Ego a Majk Spirit ... a tá
myšlienka, že Intergrácia: Svieti na každého
rovnako. A že ako si vedia užívať chorí ľudia
život, aj keď majú veľa problémov a ich osud
nebol ľahký. A aj to rozdávanie cien, čo dávali
tým rodinám.“
žiačka z 9.A
-mb-

Duchovná obnova s deviatakmi

Ali, 9.B

Juskova Voľa bola miestom duchovnej

„Páčilo sa mi: Majk Ego

obnovy pre najstarších žiakov. Sväté omše,
zaujímavé duchovné aktivity, diskusie i chvíle

Bacil Rakby, tá atmosféra,
skákanie, spievanie a užívanie
si tej hudby.“
„Najprv

10

Laura, 9.A

ticha na nich čakali 4. – 5. novembra.
Sprevádzali ich pani učiteľky triedne Bednárová a

minút

Ferková, p. uč. Snopková a duchovne školský
kaplán Paľko. Pane, ďakujeme za dary Ducha

meškali, ale potom došla
KATKA. Najprv sme sa
viacerí
hanbili
postaviť
a tancovať,
spievať,
ale
postupne sa to rozbalilo.
Naozaj je ťažko hodnotiť, čo
sa mi najviac páčilo. Každé
vystúpenie malo niečo do
seba a každé nám niečo dalo.
Utužilo nám to vzťahy aj sme

» DEVIATACI NA SLOVÍČKO
svätého a otvorených sŕdc pri počúvaní a

sv.

omše,

prijímaní Tvojich slov.

a cintorín.

 Mne sa veľmi páčilo, som spokojná. Najviac

SUPER!

zamyslenia
Bolo

to

ma oslovila prednáška o svätosti. Adorácia

 Bola to dobrá duchovná

bola krásna, vedela som ju prežiť. Aj tie chvíle

obnova. Veľa mi dala zo

TICHA v kaplnke mi dobre padli. Bol čas na

všetkých

porozmýšľanie.

prednášky, ktoré mal pán

 Na duchovnej obnove sa mi najviac páčilo

strán.

kaplán

Aj

veľmi

tie

dobre

tiché rozjímanie. Na prednáškach nebol

pripravené, aj sv. omše,

problém

adorácia... Aj posledná

započúvať

sa,

zamyslieť

sa

a uvedomiť si, v čom je moja viera slabšia,

sv.

v čom sa mám zlepšiť, na čom popracovať,
prehodnotiť svoje názory...

v gréckokatolíckom
chráme bola pekná.

 Páčilo sa mi, že po každej prednáške sme mali
priestor ísť do kaplnky a popremýšľať o tom,
čo nám bolo povedané. Najviac ma oslovila
prednáška Viera a modlitba. Páčil sa mi aj
film, ako ľahko sa dajú ľudia zmanipulovať.

omša

 Páčilo sa mi, keď sme
spoločne putovali do
miestneho kostola.
 Podľa mňa bola duchovná
obnova
SUPER!
Aj
prednášky, aj aktivity.
Najviac

sa

mi

prednáška
Bolo

páčila

o večnosti.

zaujímavé

o tom

počúvať. Ďakujeme pánu
kaplánovi, že tam s nami
bol. Som veľmi rada, že
som tam mohla byť.
 Bolo to SUPER, ale bral
by
 Duchovná obnova bola SUPER! Páčilo sa mi
aj miesto, kde sme boli. Prednáška, ktorá ma
zaujala, bola o viere a modlitbe aj o svätosti.
Film bol tiež dobrý. Dobrým prínosom boli aj

som

týždeň

duchovnú
Oslovila

na

obnovu.
ma

adorácia,

záverečná sv. omša. Aj
kalčeto s priateľmi v čase
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oddychu

bolo

fajn.

Ďakujem vám, p. uč. 

 Najviac sa mi páčila tretia prednáška
o svätosti, film aj voľno na izbe.

 Duchovná obnova bola
SUPER, veľmi sa mi to
páčilo a pomohlo mi to.
Najviac

ma

prednášky

oslovili

a zamyslenia

v kaplnke.
 Som veľmi spokojný, že
sme boli na duchovnej
obnove. Viac som spoznal
svojho
ducha
aj
spolužiakov.
Duchovná
obnova
náš
kolektív
upevnila. Bolo dobré, že
tam boli aj voľno-časové
aktivity.
 Ja som bol na duchovnej
obnove prvýkrát a veľmi
sa

mi

tam

páčilo.

Prednášky boli zaujímavé
aj poučné. Aj čas pre seba
sme

mali

a to

bolo

SUPER! Bol to zážitok.
 Malo to hlavu aj pätu.
Odporúčam
to
zorganizovať každý rok.
Jednoducho, palec hore!
 Veľmi

sa

mi

páčili

prednášky. Som rada, že
som tam bola.

 Táto duchovná obnova bola pre mňa veľkým
prínosom. Silencium bolo veľmi príjemné,
mohla som sa porozprávať
Zopakovala by som si to ešte raz.

s Bohom.

 Táto duchovná obnova bola duchovne veľmi
silná. Aj slová pri adorácii boli silné. Som
rada, že po prednáškach bolo silencium.
Uvedomila som si veci a skutočnosti
z prednášky. Mali sme skvelého duchovného
otca!
 Ticho malo pre mňa veľký význam. Mnohé
veci som si tam uvedomila. Bol to dobre
strávený čas. Veľa som si odniesla do svojho
života. Na duchovnú obnovu som išla
s očakávaním a moje očakávania sa splnili.
Bol to SUPER zážitok!
 Som rada, že som tam mohla byť. Mohli by
sme sa zamyslieť sami nad sebou,
porozmýšľať, čo nás trápi a porozprávať sa
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s Bohom. Mohla som sa sústrediť na modlitbu.
 Veľa som si odniesla. Prednášky boli SUPER!
Škoda, že tak krátko.
-du-

Ako sa nám páčilo...
Deviataci a žiaci z 8.A spolu s p. učiteľkami
slovenčiny, Pustaiovou a Ferkovou, zavítali 11.
novembra do Štátneho divadla v Košiciach. Hra
Ako sa vám páči sa im naozaj páčila. Spríjemnila
im novembrový večer a z divadla odchádzali
natešení, že určite to nebolo
predstavenie v tomto školskom roku.

LÁSKA. Niektorí si zahrali
ekonomickú hru, pri ktorej sa
zabavili. Možno raz niektorí
budú študentmi práve na tejto
strednej škole.

posledné

-ds-

PRO EDUCO 2013
Výber strednej školy je
-jk-

pre

deviatakov

dôležitým

Kultúrne dopoludnie v Átrium klube

veľmi

rozhodnutím.

Veľtrh vzdelávania navštívili
19. novembra spolu s pani

Deviataci spolu s pani učiteľkami triednymi
zažili 13. novembra zaujímavé predpoludnie v

učiteľkami
triednymi
Spoločenskom pavilóne

Átrium klube. Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká si pre nich pripravila prezentáciu

Košiciach.
Mohli si pozrieť stánky

školy s interaktívnou diskusiou.
Nechýbalo ani divadelné

predstavenie

rôznych stredných škôl v
Košiciach, ale aj v Prešove.

pohybového divadla Delfín o tom, ako skončilo
ľudstvo – RAJ a o nekonečnej láske a krutosti –

Študenti a učitelia z týchto
škôl im ochotne odpovedali

v
v
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na ich zvedavé otázky.

pohovory.

Sprievodným

Aby to nemali až také ťažké, v každom čísle

programom bolo aj ocenenie

školského časopisu im niečo napíšu mladší

žiakov

z

spolužiaci a niekedy sa „prihovoria“ a napíšu

Lucke

Jakubíkovej z

košických

škôl.
9.B

zopár riadkov zo života deviatakov aj oni sami.

primátor mesta Košice pri

Voľba povolania nie je ľahká. Vedeli by

príležitosti konania 7. ročníka

o tom hovoriť vaši rodičia i učitelia. Ale niečo

veľtrhu vzdelávania odovzdal

k tomu vám napísali a poradili mladší spolužiaci

Ocenenie PRO EDUCO 2013

z II. stupňa. Tak pekne čítajte a inšpirujte sa...

za výborné študijné výsledky,
kreativitu a pomoc ostatným.
Srdečne blahoželáme!

piataci – šiestaci a ich vysnívané povolania:
basketbalistka – zubár – veterinárka – pracovať v
hoteli pre psy – chemik – futbalista – chovateľka
a trénerka koní – prírodovedec – lekárka –
pracovníčka na súde – architekt – zubný chirurg –
PC technik – sudca – politik – záchranár –
výrobca helikoptér – prokurátor – cukrárka –
farmárka – hokejista v NHL – učiteľka – pilot
lietadla AIRBUS A 320

-jh-

O povolaniach
Aj

v tomto

školskom

roku patrí osobitné miesto

siedmaci a ich profesie:

v Ratolesti najstarším žiakom.

psychologička – policajt – právnička – detská
lekárka – zubár – manažérka – výtvarná umelkyňa

Majú pred sebou obdobie

– huslistka – vojačka – veterinárka v Afrike –

výberu strednej školy, čakajú

prekladateľka – tvorca PC hier – vodár –

ich

elektrikár – hasič – IT technik – novinár

vážne

Testovanie

skúšky
9

–

a prijímacie

» DEVIATACI NA SLOVÍČKO
O radu môžete požiadať
rodičov

(najlepšie

vás

poznajú) i svojich učiteľov.
Všetci vám radi pomôžu a raz
v dospelosti pomôžete aj vy
im.
A niečo

na

(odkazy od
ôsmaci a ich povolania:

záver

ôsmakov pre

deviatakov):
„Nech

chirurg – vedec – programátor – atlét – policajt –

sa

vám

darí

astronaut – podnikateľ – veterinár – veterinárka –

a vyberte si školu, ktorá vás

kozmetička – športový tréner – dizajnérka –

bude baviť. Veď prečo ísť na

učiteľka – herec – architekt – archeológ

školu, kde vás to bude nudiť,

Čo vy na to, deviataci, pomohli vám
kamaráti? Možno vás aj pobavili! Ale nezabudnite
pri výbere strednej školy najprv popremýšľať...
Možno vám pomôže zopár otázok a vaše
odpovede:

keď vás
a tešiť?“

 Čo ma baví... čítanie, tanec, hudba... som
zručný/zručná v manuálnej práci?
 Čím by som chcel/chcela byť?

môže

baviť
Petra

„Milí naši deviataci,
prajeme vám veľa úsilia
v učení a vytrvalosti. Vy to
zvládnete.“
Barbora

 Aké mám záľuby? Čomu sa venujem vo
voľnom čase?

to

„Myslíme

na

vás

v modlitbách a pri každej sv.
omši

v osobitnej

prosbe.

Držte sa!“

Netka

„Prajeme dobrý výber
škôl,
nech
zvládnete
Testovanie.
Veľa šťastia
v živote a v novej robote!
Michaela

„Nech

sa

vám

darí

a z tejto
školy
odídete
s úsmevom na tvári.“ Marek
-jz-
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Stretnutie s mediátorkou

Konferencia školských lídrov
Vilnius 11. – 12.10.2013

Nový školský rok začali
vyučujúci a vychovávatelia

Začiatkom októbra sa

netradične. 26. augusta sa

p.

stretli s mediátorkou Mgr.

prostredníctvom

Dušanou Bieleszovou, aby sa

etwinningu na konferencii,

čo-to dozvedeli o školskej a

ktorá sa konala vo Vilniuse

rovesníckej mediácii. Školská

v Litve. Nie iba jej názov:

mediácia

„Developing your school

ponúka

nový

riaditeľka

zúčastnila

pohľad na chápanie súvislostí

with EU programme support“ (Rozvoj vašej školy

v otázkach kvality vzťahov v

s podporou EU programov), ale hlavne to, že bola

školskom prostredí.

určená riaditeľom škôl, bolo niečo nové. Počet
riaditeľov sa pohyboval okolo 250 z 28 krajín

V práci v skupinách bolo
potrebné
dodržiavať
stanovený
časový
neodbočovať
od

limit,
témy,

navzájom
sa
počúvať,
s diskrétnymi informáciami
zaobchádzať
mediátorka

citlivo. Pani
rozprávala

o vývoji
konfliktu,
o obranných mechanizmoch,
ktoré sú dôležité pre vnútornú
povahu človeka. Zaujímavá
bola aj časť o pozitívnom
myslení. Obohatení o nové
a zaujímavé
poznatky
odchádzali všetci hľadať malé
spoločné úspechy.
S Mgr.

Dušanou

Bieleszovou
sa
počas
školského roka stretnú nielen
pedagógovia, ale aj žiaci.
p. uč. Ferková

Európy. Slovensko reprezentovali traja riaditelia.
Postrehy a dojmy z pracovnej cesty pani
riaditeľky nájdete na školskej www stránke.
p. uč. Pustaiová

Ocenenie pedagógov na celoslovenskom
stretnutí
V dňoch 15. – 16. októbra sa v Poprade
konala
Celoslovenská
porada
riaditeľov
katolíckych škôl. Hlavným organizátorom boli
KBS a ABŠÚ Košice. Prvý deň patril odborným
seminárom, pracovnej porade a nasledujúci deň
bol spojený so slávnostným morálnym
oceňovaním pedagógov a pracovníkov škôl,
medzi ktorými boli aj naše kolegyne, výborné
pedagogičky a ľudsky i duchovne bohaté
osobnosti – RNDr. Helena Čujová, bývalá p.
riaditeľka a Mgr. Magdaléna Bednárová. Srdečne
blahoželáme!
p. uč. Pustaiová
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Metodický deň pedagógov katolíckych
škôl Košickej arcidiecézy

arcidiecézy.

októbra – stretli pedagógovia katolíckych škôl
Košickej arcidiecézy. Metodický deň bol pre
príležitosťou

rozvíjať

profesijné

odborné

kompetencie,

odovzdávať

nás

svojou prítomnosťou i výzvou

Na pôde našej školy sa v utorok – 29.

všetkých

Posilnil

i

pracovné

skúsenosti a povzbudiť sa v práci pedagóga
dnešných čias. Pane, ďakujeme Ti za dary
múdrosti, poznania a sily počas tohto dňa.

žiť a nezabúdať na vieru.
Spevom

nás

sprevádzal

školský zbor Ratolesť a po
uvítacích slovách našej p.
riaditeľky sa s prezentáciou
Solúnski

bratia

predstavili

ôsmaci Samuel a Matej.
V škole už nasledovali
odborné prednášky v podaní
lektorov. Ponuka bola naozaj
bohatá

–

17

prednášok

duchovného, spoločenského a
odborného
zamerania.
Príjemnú pracovnú atmosféru
doplnili i diskusie, debaty,
priateľské
rozhovory.
v
Spoločenskom pavilóne so
záverečným požehnaním od
o. biskupa bol záverečnou
bodkou

pekného

a

výnimočného dňa.

Metodický deň sa začal slávením sv. omše v
Kostole v. Gorazda a spol. za účasti pedagógov,
duchovných otcov, školských kaplánov na čele s
hlavným celebrantom – Mons. Stanislavom
Stolárikom, pomocným biskupom Košickej

p. uč. Pustaiová
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Duchovné cvičenia
pedagógov
Načerpať duchovné sily,
bohatstvo

pri

meditáciách,

zveriť svoje životy Panne
Márii a Ježišovi, obnoviť
krstné sľuby, uzdraviť telo i
dušu...

To

všetko

získali

pedagógovia a zamestnanci
školy

počas

duchovných

cvičení v dňoch 21. – 23.
novembra v Exercičnom
dome jezuitov v Prešove.
Máriina úcta, kľúčová téma
cvičení, sa krásne prelínala
Evanjeliom a modlitbami v
kruhu nášho spoločenstva,

Páter Leopold sa slovom i srdcom spojil s

ktoré duchovne sprevádzal
páter Leopold. Vďaka, Pane,

každým z nás... hlbokým prežívaním sv. omše,

za požehnané dni v Tvojej
blízkosti...

rodičoch,

svedectvom života, dedičstvom viery po svojich
priateľskými

spolubratov

i

priateľov,

rozhovormi.

Každá

spomienkami
silnými

meditácia

bola

na

osobnými
vďakou

Ježišovi za všetky dary života. Každá myšlienka
na Pannu Máriu bola jeho i našou prosbou, aby
sme ju vedeli milovať tak ako Ježiš. Krásna
galéria zo života svätých nám ukázala, že ich
veľkosť je v tom, že vedeli otvárať svoje srdcia a
milovať svojich blížnych.
V spoločných sv. omšiach a modlitbách,
chvíľach Eucharistickej poklony, v úvahách i
prosbách sme Ježišovi i Márii prinášali aj celé
spoločenstvo školy... deti, mládež, rodičov i
priateľov školy.
p. uč. Pustaiová

» ŠPORTU ZDAR!

Plavecká štafeta mesta Košice

Coca-Cola Školský pohár
2013/2014

Športové predpoludnie ako na olympiáde
Turnaj

zažilo družstvo plavcov na Mestskej krytej

vo

veľkom

plavárni, ktorí sa v piatok – 11. októbra –

futbale mal v našom meste

zúčastnili štafety v plávaní. Výpravu viedol a zo

štart

sucha povzbudzoval p. uč. Švec. Spoločne sa

októbra. Ihrisko SŠG na

pridali k ďalším športovým družstvám a uzavreli

Užhorodskej ul. v Košiciach

24-hodinový maratón v plávaní.

patrilo športovcom zo šiestich

v pondelok

–

21.

škôl. Medzi nimi boli aj naši
futbalisti – výberové družstvo
chlapcov z 8. a 9. ročníka.
Góly padali nám i súperom,
ale dobrá športová atmosféra
patrila všetkým. Chlapci,
pekné 4. miesto je vaše!

-bš-

Za bedminton striebro

Zoznam plavcov:
1. Tobiáš Neufeld, 7.B

24. októbra sa na ZŠ

2. Šimon Snopko, 7.B
3. Lea Neufeldová, 6.B

Janigova
Obvodné

4. Tomáš Benko, 8.A
5. Viktória Hudáková, 8.B

v športovej
bedminton

6. Barbora Solárová, 8.A
7. Terézia Neufeldová, 9.B

uskutočnilo
kolo Košice II
disciplíne
pre
žiakov

a žiačky základných škôl
a osemročných gymnázií.

8. Peter Galoci, 8.A
Plavci, do toho! Veľa elánu do ďalších
tréningov!
-tn-

Našu
školu
reprezentovali dve dvojčlenné
družstvá.

Dievčatá

Timea
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Ráczová

a Jana

z 9.A a chlapci Matej Skyba
a Benjamín Vodrážka z 9.B.
Súťažiaci

z jednej

odohrali

jednu

školy
dvojhru

a spoločne štvorhru so žiakmi
inej školy. Zápasy boli veľmi
napínavé a dramatické.

Družstvo
našich
chlapcov po výhre nad žiakmi
zo
ZŠ
postúpilo

V šachu sa nám darilo

Zaicová

Kežmarská
28
do
finále.

V celkovom
hodnotení
obsadili 2. miesto. Dievčatá

V utorok 29. októbra sa naša škola
zúčastnila

Školských

majstrovstiev

obvodu

Košice II žiakov v zrýchlenom šachu 2013. Našu
školu reprezentovali piati žiaci, ktorí vybojovali
krásne umiestnenia a jeden z nich – Alex Marko
(7.C) postup na krajské kolo. Blahoželáme!

Družstvo šachistov a ich umiestnenia:
Alex Marko (7.C) – 1. miesto
(postup na krajské kolo)

Maxim Marko (3.B) – 4. miesto
Lukáš Kubík (5.C) – 5. miesto
Matej Kacsmarik (6.A) – 6. miesto
Šimon Kubík (2.C) – 11.miesto

sa umiestnili na peknom 5.
mieste. Srdečne blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu
školy!
p. asistentka Tothová

Vďaka ich šikovnosti a hráčskej odvahe sme
patrili k najproduktívnejším družstvám. Veľmi
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pekne ďakujem deckám, boli úžasní a bolo mi

Košiciach. Spomedzi šiestich

cťou ich sprevádzať.

prihlásených

Tina Marková, mamka šachistov a asistentka hráčov

škôl

a

po

náročných športových kolách
obsadili naši hráči skvelé 1.
miesto.

V šachu sa darí

a

povzbudzujeme do ďalších

Známi reprezentanti v šachu – súrodenci
Alex a Maxim Markovci – súťažili 22. novembra
na
okresu

Blahoželáme

športových bojov!

Majstrovstvách
Stropkov

v kategórii základných
škôl. Starší z nich získal
2. miesto a mladší
Maxim úžasné 1. miesto.
Čaká
ich
súťažných

ešte
kôl

Reprezentanti školy:
Jakub Hořák, 7.B

5
a

zaujímavé chvíle so šachom. Blahoželáme!
Šachistov na súťaži sprevádzala ich mamka –

Šimon Snopko, 7.B
Michal Grega, 8.B

p. Tina Marková, ktorej ďakujeme za spoluprácu
a príspevky!

Martin Parlagi, 8.B

-jk-

Chlapci,

V stolnom tenise
1. miesto

veľa

síl

a

športových úspechov! Pani
asistentke Lydke Tothovej

Obvodné kolo v stolnom tenise Košice –

ďakujeme za sprevádzanie a
povzbudzovanie.

Západ sa konalo 8. novembra na ZŠ Lechkého v

-sp-
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Bronzové basketbalistky
Obvodné
basketbale

kolo

úspešne

v

zvládli

dievčatá 28. novembra. Po
dôslednej
vedením

príprave
p.

uč.

pod

Brezovej

zdolali aj náročné súperky a

v mapách.
Podľa mapy sme sa túlali lesom na Bankove,
v ktorom sme hľadali stále kontrolky, hrali sme
minigolf, urobili výstavu jesenných listov, kŕmili
zvieratká

v ZOO,

prezreli

si

Dinopark,

prechádzali sme sa pralesom botanickej záhrady,
obdivovali vláčik na Alpinke.

do školy doniesli bronzové
medaily, víťazný pohár aj
diplom.

Dievčatá,

srdečne

blahoželáme!

-ms-

Krúžok orientačného
behu
V tomto školskom roku
pracuje krúžok počas víkendu
– v sobotu.
zúčastňujeme

Spoločne sa
rôznych

výletov do okolia Košíc.
Počas
nich
spoznávame
prírodu

a jej

zaznačenie

Ak vás niektorý z našich výletov zaujal,
pokojne sa pripojte k nám.
p. uč. Roháčová

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Šmolkodeň v 4.B
V pondelok

–

9.

septembra – sme začali
nový

týždeň

Pripravili

netradične.
sme

si

Šmolkodeň. Premenili sme
sa

na

Tatka

Šmolka,

Mudroša,

Babroša,

Chrabroša,

Šmolinku,

Šmolčiatko...
V Šmolkotriede vládla výborná šmolkomodrá nálada. Okrem výmeny domino
kociek sme všetci Šmolkovia vypracovali zábavné Šmolkolisty pre svojich
spolužiakov s netradičnými úlohami. Ak máte záujem, s radosťou Vám ich dáme
vypracovať. Nájdete ich u našej pani učiteľky.
Tento náš Šmolkodeň sme ukončili, ako inak, rozprávkou o Šmolkoch.
žiaci – Šmolkovia – zo 4.B

Patrícia Lisyová, 4.B
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Deň sv. Františka,
patróna 2.A
„Pane Ježišu, dovoľ nám
načerpať z Tvojej múdrosti a
láskavosti, tak ako nášmu
patrónovi

Sv.

Františkovi.

Slávime Ťa, Pane, chválime
Ťa, Pane a ďakujeme Ti,
Pane. Amen.“
V

kalendári

Vzorom pri získaní surovín na túto dobrotu boli
je

4.

októbra, sviatok sv. Františka

zásady sv. Františka. Naučilo nás to
spolupatričnosti, ochote podeliť sa, vzdať sa vecí

z Assisi a naša trieda tento
sviatok svojho patróna začala

pre dobro všetkých, zodpovednosti, zručnosti
zhotoviť si jedlo, stíšenia sa i úprimnej radosti

každodennou
spoločnou
rannou modlitbou, tešiac sa

z dobre vykonanej práce. Naša pizza bola pre nás
tá najchutnejšia na celom svete.

na celodenný program oslavy.
Sv. František zavítal k nám.

druháci

Na chvíľu sa z nás stali
rehoľníci, františkáni. Spolu
sme počítali, čítali... a to
všetko pri chystaní tradičnej
talianskej

dobroty,

pizze.

Projektový deň v 4.A – Vybrané slová
Dňa 8. októbra sa v 4.A uskutočnil
projektový deň zameraný na vybrané slová.
Šikovní žiaci, jazykovedci, vymýšľali rôzne
príbehy, v ktorých vystupovali vybrané slová. A
ako to dopadlo? Začítajte sa do príbehov a
nezabudnite si vybrané slová zopakovať spolu s
nimi. Pekné a poučné čítanie!

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
veľmi často vyhráva. Naša

Bývať
Obyvatelia

tohto

mesta

obývajú

veľa

farma

je

populárna

aj

bytoviek. Bytovky sú obytné už odvtedy, odkedy

chovom byvolov. Volajú sa

vymysleli obyvatelia nábytok. Obyvatelia sa

Sivko, Sibír a Sibírka. Máme

trápili dosť dlho nad postavením bytovky, no

tu aj jazdecký krúžok. Naše

nakoniec z toho trápenia vzniklo pekné obytné

kobyly skáču cez prekážky

mesto. V každom byte v miestnosti je nábytok,

rôznej veľkosti. Prichádzajú

ktorý vyzdobuje celý byt. Obyvateľom záleží aj na

tu rodiny s deťmi. Máme tu aj

kráse bytu a nábytku, ktorý je v ňom. V obývačke

dve lúky, na ktorých sa pasú

má každý dosť veľa starobylého nábytku na to,

kobyly a byvoly. Pred farmou

aby sa to páčilo aj ostatným obyvateľom mesta.

práve prebieha býčí zápas.

V tomto obytnom meste sa dá dobre bývať.

Dnes

Maťko, Mirko, Peťo, Danko

sa

prvýkrát

náš

malý

zúčastnil

býk

býčieho

zápasu. Už sa tešíme na vašu
návštevu.

Byt
Všetci sme obyvatelia mesta Košice. Väčšina

Tamka, Simonka, Mariannka,
Andrejka

z nás má príbytok na sídlisku Terasa, ktoré vám

žiaci 4.A

predstavujeme. Naším obydlím sú paneláky. Pán
Boh prebýva v našich srdciach, ale stretávame sa
aj

v tomto

kostole.

On

totiž

prebýva

Deň úsmevu v 3.A

vo

svätostánku. Ubytovňou pre chorých je táto

Dnes bol skvelý deň!

nemocnica. Sme radi, že patríme k obyvateľom
mesta Košice.

Tak si mohli povedať v stredu
– 9. októbra – tretiaci,

Dávidko

ktorým sa trieda zaplnila
úsmevom, dobrou náladou,

Dobytok
Na našej farme sa

zábavou
a
veselými
aktivitami. A možno tento

chová dobytok. Máme tu
jednu farmárku, ktorá dva

deň nemá konca a pokračuje
doteraz!

roky
študovala
dobytkárstvo. Na našej

Veľmi sa nám páčila
hymna úsmevu, ktorú sme sa

farme
máme
troch
byvolov, štyri kobyly a dvoch býkov. Každý mesiac

naučili. Bola to pieseň od
skupiny Modus – Úsmev.

sa tu konajú býčie zápasy. Súťaží v ňom býk, ktorý

Úplne najlepšia z celého dňa
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bola

aktivita

v kruhu,

pri

hodinu.“ „ Myslím si, že sa dnešný deň každému

ktorej sme písali len pekné

páčil. Veľa sme sa spolu nasmiali. Čo môže byť

vlastnosti

krajšie?“ „Taký deň by mohol byť každý deň.“

svojim

spolužiakom. Papiere kolovali
v kruhu, až kým sa k nám
nedostal ten náš,

s naším

menom. Bolo veľmi príjemné
čítať si milé postrehy na seba
od svojich spolužiakov.
Pani

učiteľka

nám

pripravila pracovné listy zo
slovenského

jazyka

a matematiky. Najťažšie boli
príklady z matematiky, lebo
výsledkami boli vysoké čísla
a tiež záporné, ktoré sme sa
ešte neučili. Keďže sme
pracovali
v skupinkách,
bystrejšie deti nás potiahli
a všetci sme to nakoniec
zvládli. Odmenou pre nás boli
smajlíci nakreslení na lícach.
Potom sme si nakreslili veľké
usmievavé
slniečko,
do
ktorého lúčov každý napísal
citát o úsmeve.

Veľmi sa nám páčilo, že
sme si ťahali anjelikov,
o ktorých sme sa celý deň
starali a darovali si navzájom
darčeky. „Mamke a ockovi
som o tom dni hovorila celú

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
čo je zdravé a čo škodí nášmu
telu. Oči aj brušká sa tiež
najedli do sýtosti.

deti z 1.A ,1.B, 1.C

Štvrtáci v škole v prírode
V

dňoch 14.

–

18.

októbra sa žiaci 4. ročníka
zúčastnili školy v prírode v
Drienici. Počas tohto pobytu
sa zdokonaľovali v plávaní,
Kristínka Nigutová
vaši tretiaci

Deň jablka v 1. ročníku
Tretí októbrový pondelok bol v prváckych
triedach netradičný. Bol ročníkovým Dňom
jablka. Všetky triedy sa premenili na jablkový sad
a predbiehali sa, v ktorom narástlo najkrajšie
jabĺčko. Určite si takýto super deň zopakujú aj o
rok.
Aby si úrodu mohli všetci prezrieť,
nechýbala ani výstava a súťaž o Naj... jablko
a s ňou spojená ochutnávka. Dozvedeli sme sa,
aké rôzne mená môžu mať niektoré druhy jabĺk,

obdivovali krásy prírody a
posilňovali
triedne
i
medzitriedne kamarátstva. O
tom, ako sa im páčilo,
napísali...
Táto

škola

v prírode

bola super. Každý deň sme
mali plavecký výcvik a každý
večer program. Prvý večer –
diskotéka, druhý večer –
nočná hra, tretí večer –
krásny film o Ramone, štvrtý
večer
–
a vyhodnotenie

opekačka
celej školy

v prírode.

Dopoludnia
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a popoludní sme okrem toho

týždňa bol super program a hlavne nočná hra,

mali rôzne súťaže a hry. Bolo

ktorá bola úžasná. Bola to, proste, najlepšia škola

tam výborne.

v prírode na svete. A ja ďakujem pani učiteľkám,

Natália Šoltýsová, 4.B

že nám urobili takú super ŠvP.

Mali sme plaváreň, no ja
som neplávala. Prečo? Bola
som chorá. No ľúto mi to
nebolo, lebo som sa potom
nemusela tri hodiny sušiť.
Bola to naj, naj, najlepšia
škola v prírode. Pôjdem aj
nabudúce.

Skoro

som

zabudla. Pani učiteľky nám
dali pletenky a mali ste vidieť,

Patrícia Lisyová, 4.B

ako to vyzeralo, keď všetci
Najviac sa mi páčila nočná hra, keď sa

plietli.

spustil alarm, pretože v zakódovanej miestnosti
prebehla myška. A, samozrejme, postavy v nočnej
hre – biela pani, Angličania a strašidlo. Do
takejto školy v prírode by som chcel ísť ešte raz.
Adam Sloboda, 4.B

Sophia Sedláková, 4.B

V škole v prírode sme
mali
super
ubytko
–
samostatné
izby
s WC
a sprchou.

Počas

celého

Miriam Hlaučová, 4.A

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Na školu v prírode mám veľa spomienok.

Najviac sa mi páčila

Najviac sa mi však páčila nočná hra. V cieli ma

nočná

čakalo viacero prekvapení. Pochvala za slušné

v zakódovanej izbe a presne

správanie a krásny náhrdelník. Pre mňa bola

vtedy sme mali nočnú hru

odmenou už samotná hra.

a spustil sa alarm. Všetci sme
Tamara Lakatošová, 4.A

hra.

Myš

behala

sa báli. V lese bolo strašidlo,
duch, sviňa, biela pani a dve
Angličanky. Veľmi sa mi to
páčilo.
Šimon Benko, 4.B

Na záver ešte zopár
odporúčaní od Juraja Fabiana
– 10 vecí, ktoré je zbytočné
brať si do ŠvP:

Filip Macák, 4.A

Na plavárni sme mali súťaže. Napr. vydržať
pod vodou čo najdlhšie, urobiť kraul
s nohami/rukami. Mali sme aj vírivku, mentolovú
saunu, infrasaunu, parnú saunu a horúco vyhriaty
bazén. Teším sa na ďalšiu školu v prírode.
Andrea Liptáková, 4.A






živého hada,
slovenskú slivovicu,
20 kufrov s klobúkmi,
každú sladkosť, ktorú
zbadáme v obchode,








rodičov,
detskú izbu,
učebnice,
školskú tašku,
metlu,
wifi router.
-štvrtáci-

Súťaž – Ukáž, čo vieš
Dňa 5. novembra sa
naša škola opäť zúčastnila
prírodovednej súťaže v CVČ
Domino. Prvé kolo bolo
Juraj Fabian, .4.B

zamerané na jesennú prírodu.

41

42

PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
V konkurencii 20 družstiev
vyhrali! Dúfame, že sa im
bude dariť aj naďalej.
Družstvo tvorili žiaci 3.
a 4.

ročníka

Panocová,

–

Terezka

Paťka

Lisyová,

Sophia

Sedláková,

Lukáš

Bender

a Tomáš

Fečko.

Veľká vďaka patrí všetkým
učiteľom

a rodičom,

vaši prváci

ktorí

nám pomohli pri príprave

Návšteva škôlkarov

a držali nám palce.
p. uč. Fabianová

V posledný novembrový týždeň sa na našich
prvákov prišli pozrieť ich minuloroční kamaráti

Indiánsky deň u prvákov
Prvý
novembrový
pondelok sa prvácke triedy
zmenili na indiánske kmene.
Do karnevalu je ešte ďaleko,
ale my, prváci, sme sa
zoznámili s novým písmenom
– písmenom I. Hlavy nám
zdobili čelenky, na ktoré
pribúdali farebné pierka za
splnené úlohy.
Dostali sme ich od
náčelníka – pani učiteľky.
Nechýbal
ani
indiánsky
pokrik a hymna. Indiánsky
deň si nenechala ujsť ani pani
riaditeľka a pani zástupkyňa.
Opäť sme sa niečo nové
naučili.

zo škôlky. Deti z 1.A, 1.B a 1.C sa im pochválili,
čo všetko už vedia čítať a počítať, ktoré
geometrické tvary poznajú. Nádejní školáci si
vyskúšali písanie čiar, písmen a vlnoviek kriedou
a precvičili si farby na interaktívnej tabuli. Na
oplátku im škôlkari z Cirkevnej MŠ bl. Imeldy,
Cirkevnej

MŠ

sv.

Bernadety na Furči a
Evanjelickej MŠ
na
ulici

Muškátovej
zaspievali

pesničky
obdarovali

a
ich

vlastnoručne
vyrobeným
darčekom.
Tešíme sa na
nich pri zápise do
školy.
p. uč. Smoleňová
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Súťaž – Ukáž, čo vieš – 2. kolo

Rozlúčka s ceruzkou

Dňa 3. decembra sa uskutočnilo 2. kolo

6. december bol pre

prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš. Naše 5-

našich prvákov nielen dňom,

členné družstvo si udržalo vedenie. V tomto kole

kedy v napätí očakávali sv.

sme boli druhí. V celkovom poradí sme zatiaľ na

Mikuláša, ale aj dňom, kedy

prvom mieste.

vymenili ceruzku za ozajstné
pero. Vyskúšali si písanie
číslic, viet, slov aj slabík.
A,
veru, zistili,
že

s

ceruzkou to
bolo oveľa
ľahšie, lebo
kamarátka
guma jej to
A kto vlastne súťažil? Samí štvrtáci –
Terezka Panocová (4.C), Paťa Lisyová, Sophia

vždy v zošite uľahčila.
Odteraz už musia dávať oveľa

Sedláková, Terezka Turčeková a Lukáš Bender.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli. Držte

lepší pozor, pretože zmizík
zatiaľ do peračníka nepatrí.

nám palce v ďalšom kole, ktoré nás čaká v
januári!

Zvládli
výbornú.

p. uč. Fabianová

to

však

na

p. uč. Smoleňová
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„Iskoni bie slovo, I slovo
bie u Boga, I Bog bie
slovo...“
Predvianočná atmosféra
na nás dýchala z akadémie
10. decembra, ktorú s veľkou
láskou a oduševnením pre
všetkých pripravili žiaci I.
stupňa pod vedením svojich
pani
učiteliek
a
pani
vychovávateliek.
Pásmo slova, hudby a
tanca potešilo predpoludním
žiakov II. stupňa, pani
riaditeľku, pani zástupkyne aj
vyučujúcich, kedy s veľkou
vážnosťou
prebehla
generálka. Pozvanie prijal aj
riaditeľ
Arcibiskupského
školského úradu v Košiciach
– Mgr. Miroslav Jacko.

Slávnostný večer už patril rodičom, starým
rodičom, duchovným otcom a každému, kto
zavítal na milé a radosťou naplnené predstavenie
o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, ktorí nám priniesli
SLOVO. A to SLOVO je také dôležité na každej
vyučovacej hodine, v našom každodennom živote.
Na to, ako sa vystúpenie páčilo, sme sa
opýtali aj rodičov:
 V tomto krásnom adventnom predvianočnom
čase plnom očakávaní príchodu Božieho Syna,
sme sa aj my, rodičia, dočkali vystúpenia
našich ratolestí.
Pri príležitosti končiaceho sa Roku viery, ako
aj výročia našich vierozvestcov, Cyrila
a Metoda, sme si vypočuli nielen čo-to z našej
slovanskej histórie, ale aj originálne
staroslovienske modlitby prednesené našimi
štvrtákmi.
Poctivo odskúšané básničky, spevy, tance aj
scénky v slovenskom, ale aj v anglickom
jazyku nám deti odprezentovali na utorkovom
vystúpení.
Malí prváčikovia, ako aj tí starší predviedli
takmer profesionálne celovečerné divadelné
pásmo.

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Myslím, že všetci rodičia mali radosť v srdci a

vystúpenie,

možno aj slzy v očiach pri odchode z

vyobliekaní,

preplnenej sály a na jazyku veľké ĎAKUJEM

(aspoň to tak pôsobilo) a

všetkým účinkujúcim a hlavne pani učiteľkám,

s radosťou. Všetci, aj tí

ktoré to celé zastrešili svojimi kreatívnymi

najmenší,

nápadmi a vzácnymi radami.

„vážne“. Vedeli, kedy a
p. Benková

 Program, ktorý pripravili pani učiteľky s
našimi deťmi bol plný energie, radosti,

čo

pekne
bez

to

majú

zaspievať

trémy

brali
povedať,

či

urobiť.

Scénky boli aj zábavné, aj

hravosti a mal aj svoju hĺbku. Slzy v očiach v
závere programu (v hľadisku i na pódiu) boli

poučné, ale aj umelecky

najvýznamnejším ocenením a vďakou Bohu za
dar, ktorým sme si navzájom. Sme hrdí na

Celé

našu školu a všetkých skvelých ľudí v nej, od
pani riaditeľky, pedagógov aj nepedagógov,

nás všetkých.
Veľké ďakujem

až po každého žiačika. Boh nech v nás
ponechá túto sladkú príchuť čo najdlhšie.

učiteľkám, ktoré to celé
pripravili. Určite tomu

p. Čurajová

venovali veľa svojho (aj
voľného) času. To si

 Vystúpenie detí (z 1. stupňa ZŠ Bernolákova
18) bolo pre nás naozajstným zážitkom.
Užívali sme si, ako naše deti moderovali celé

hodnotné.
vystúpenie

malo

myšlienku a posolstvo pre
patrí

zaslúži odmenu (a nielen
morálnu).
p. Fričová

Nech hlboký umelecký zážitok v nás zostane nielen v adventnom čase, ale aj po
ďalšie dni. ĎAKUJEME! Sv. Cyril a sv. Metod, orodujte za nás!

p. uč. Hadbavníková
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Minimaratón v ŠKD
Dňa 11. októbra, tak ako každý

Tí, ktorí sa nemohli zapojiť do

rok, sa v našom Školskom klube detí

behu zo zdravotných dôvodov, statočne

konal KLUBOVÝ MINIMARATÓN.

povzbudzovali

Na štart sa postavili skoro všetky deti.

Zvíťazili všetci, pretože dobehli do

Najväčšie nadšenie prejavili prváci.

cieľa, a to je dôležité. V cieli si prevzali

Dĺžka trate bola pre každého účastníka

sladkú odmenu a víťazi aj malú

rovnaká. Úlohou bolo prebehnúť jedno

pozornosť.

svojich

kamarátov.

celé kolo okolo školského ihriska.
Osobitne štartovali chlapci i dievčatá.

Všetkým

bežcom

blahoželáme

a tešíme sa na ďalšie športové výkony.
p. vychovávateľky z ŠKD

DIEVČATÁ

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

CHLAPCI

1. miesto: Fodorová Ninka
2. miesto: Lukačková Radka

1. miesto: Ivančo Matej
2. miesto: Guľáš Dávid

3. miesto: Vaňová Terezka

3. miesto: Sepeši Peter

1. miesto: Liptáková Zuzana

1. miesto: Kolarčík Dominik

2. miesto: Štroncer Kiara

2. miesto: Tomáš Radovan

3. miesto: Jenčušová Monika

3. miesto: Počatko Karol

1. miesto: Kaduková Karolína

1. miesto: Štefanovič Andrej

2. miesto: Majerníková Mišel

2. miesto: Sabolčík Šimon

3. miesto: Labaničová Miriam

3. miesto: Maďar Marek

1. miesto: Liptáková Andrea

1. miesto: Štec Marián

2. miesto: Sedláková Sofia

2. miesto: Hušek Ľubomír

3. miesto: Šoltýsová Natália

3. miesto: Čuraj Samuel

» ENGLISH CORN(ER)
Dear children,
Christmas time is here
Happiness and cheer
Fun for all
That children call
Their favorite time of year...
Do you know the most famous Christmas song of all time?
An Austrian priest called Joseph Mohr wrote the poem in 1816 in Austria. His
friend, an organist Franz Xavier Gruber, composed the melody. They played the carol
for the first time during the night of December 24. Later a large number of singers
from every music genre have recorded it.
Did you guess?
It’s TNELIS THGIN (read backwards)
And now can you complete the missing words? (explanations below can help you)
1. Silent ¹__________, holy night

2. Silent night, holy night!

All is calm, all is bright

¹__________ quake at the sight

Round yon Virgin ²__________

Glories stream from ²__________

and Child

afar

Holy Infant so tender and mild

Heavenly hosts sing Alleluia!

Sleep in heavenly ³__________

³__________, the Saviour is born

Sleep in heavenly peace

Christ, the Saviour is born

1. Opposite of day

1. They look after sheep

2. One of your parents

2. Angels live there

3. Opposite of war

3. Last name of Jesus
p. uč. Bučáková

47

48

VLASTNÁ TVORBA – NONSENS »

Nonsens na tému: Dlhý, Široký a Bystrozraký na hodinách literatúry v 5.C.
Dlhý malé nohy mal,
nebies sa však dotýkal.
Mal aj krátke ruky dosť,
z Čierneho mora sa napil pre radosť.
Široký bol ako niť,
opasok sa mu nedal povoliť.
Gombíky mu ledva držali,
na každú svetovú stranu strieľali.
Bystrozraký je ich dobrý kamarát,
nevidí ani na pol metra však.
Okuliare nosí silné,
ale oči má dosť mylné.
Samuel Pavlovič

Široký je mocný chlap
v partii ho chcem mať.
Denne zje tri omrvinky
a za rok tri mandarínky.
Dlhý je zas vysoký
veľmi ľúbi nanuky.
My to všetci o ňom vieme,
v myšej diere rád si drieme!
Bystrozraký na lodi
kde Kolumbus velí
nezbadal on Ameriku
aj keď boli v cieli.
Daniel Dobrík

» VLASTNÁ TVORBA – NONSENS
Išli traja kamaráti po lese,
stretli princa a dali mu po nose.
Princ bol smutný, lebo nemal princeznú,
rozmýšľali, ako zdolať potvoru.
Išli spolu do Afriky,
kupovali tam cukríky.
Široký mal smäd,
podali mu kvet.
Dlhý, veľký nezbedník,
robil všade iba krik.
Preto sa princ nazlostil,
kamarátov opustil.
Michal Jiříček

Nonsensový vinš

Na Vianoce o polnoci,
buď nám, Pane, na pomoci.
Pod stromčekom darčeky,
psy, mačky a iné živé hračky!
Na Silvestra zase,
nech ti prskavka neskončí v nose.
Na oblohe ohňostroje,
jeden, druhý, to sú moje!
Na Nový rok urob veľký krok,
veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Marek a Filip Vám to prajú,
nech Vás na Nový rok psy „neroztrhajú“.
Marek a Filip, 9.B – budúci nonsensoví umelci
... psov sa nebojte, pasovali tam kvôli rýmu

Jitka a Barbora, 9.B
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VLASTNÁ TVORBA – O VYBRANÝCH SLOVÁCH »
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa žiaci 5.C začítali do novín,
časopisov, ale aj do reklamných letákov. Hľadali vybrané slová a tvorili zaujímavé
príbehy, heslá, slogany. Tu sú niektoré z nich.

Ako myslí syseľ
Sýty syseľ si myslí, že bryndzové halušky chutia
ako syr. V obchode boli výhodné výpredaje
bryndze. Tak sa tam vybral. Ale navýšením ceny
výrobku zistil, že najvýhodnejšia je domáca myš
a hmyz. Zmena myslenia mu dala nový zmysel.
Preto si šiel vybrať syry z oddelenia bylín. My,
sysle, sme, jednoducho, také!
Michal Jiříček

Mysliteľovi býkovi sa vysypala myseľ.
Vyrástol si ako z masla.
Spať ako v mydle.
Mraznička – posledné bývanie rýb.
Premyslená myšlienka má zmysel.
Môj zvyk – rýchla myseľ.
Daniel Dobrík

Ryža
Byt sa topí v ryži.
Zamykanie nie je ľahké nábytok je v ryži.
Ľudia kričia: „Pozor! Vy! Veď ste v ryži!“
Keď ľudia doumývali, išli domov nazlostení ako býci
a teraz budú jesť iba ryby bez veľkej ryže!!! 
Samuel Magda

» VLASTNÁ TVORBA – PIKTOGRAMY
Vymyslieť piktogram, ktorý by súvisel so školou, sa podarilo na hodinách
slovenského jazyka a literatúry žiakom 5.C.



Zákaz odpisovania v škole

Kristína Bagošová

Veronika Klemová

Lukáš Majoroš

 Veľká prestávka

Simona Šiňanská



Miška Jurková



Zajtra je písomka

Simona Šiňanská

Lukáš Majoroš

Miška Jurková

Riaditeľňa

Viktória Šimková
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO – O ADVENTE »

Adventná cesta
V adventnom období sa pripravujeme na oslavu Ježišovho narodenia a na jeho
príchod na konci sveta. Každý deň počas adventu vyfarbi jeden kameň na ceste do
Betlehema. Ak namiesto symbolov v kameňoch na ceste dosadíš písmená podľa
kľúča, dozvieš sa, že nielen v advente, ale celý život ideme ... (dokončenie vety sa
dozvieš z tajničky).

Kľúč k riešeniu:

TAJNIČKA: _________________________________________________________

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO – O ADVENTE

Adventný kvíz
Advent je obdobie, ktoré by sme nemali premárniť. Čakáme na príchod Pána
Ježiša nielen na Vianoce, ale aj na konci života. Každý z nás sa raz osobne stretne
s Pánom Ježišom. Preto tajnička nášho kvízu ukrýva dôležitú pripomienku. Zistíš ju,
keď z troch možností vyberieš jednu správnu a písmeno, ktoré je pred správnou
odpoveďou, doplníš dole do tajničky.
1. Advent je vždy

2. „Advent“ znamená

3. Advent má

C cez prázdniny

O radosť

N väčšinou 3 nedele

O pred Veľkou nocou

R príchod

I

P

pred Vianocami

ďakovanie

I

4. Advent je

vždy 4 nedele

C rôzny počet nedieľ

5. Predchodca Ježiša je

6. Otec Jána Krstiteľa je

R sv. Ján Krstiteľ

E Izaiáš

E liturgický predmet

U sv. Peter

V Zachej

omšová kniha

P sv. Pavol

A Zachariáš

7. Ján Krstiteľ je je

8. K Márii prišiel anjel

9. Nazaret je

V starší ako Ježiš

O Rafael

A v Egypte

E mladší ako Ježiš

T Gabriel

V v Júdsku

N na deň rovnako starý

A Michal

E v Galilejskom kraji

10. Máriina príbuzná je

11. Z rodu Dávidovho

12. Meno Ježiš

K prorokyňa Anna

M bol iba Jozef

:

vybrala Mária

U Veronika

A boli Jozef a Mária

?

vybral Jozef

D bola iba Mária

!

oznámil anjel

P

S

S

liturgické obdobie

Alžbeta
1

TAJNIČKA:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO – O ADVENTE »

Čo nás učí advent
Advent je obdobie očakávania. Pripravujeme sa nielen na Ježišovo narodenie na
Vianoce, ale aj na jeho druhý príchod na konci sveta. Svätý Pavol nám v jednom zo
svojich listov dáva jednoduchú, ale dôležitú radu, ako sa pripraviť na oba príchody
Pána. Dozvieš sa ju z tajničky. Postupuj podľa čísel od 1 do 26 a do každého okienka
doplň vždy prvé písmeno z názvu obrázka.

TAJNIČKA: _________________________________________________________

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO – O ADVENTE

Adventné prianie sv. Pavla
Prví kresťania veľmi intenzívne očakávali druhý Ježišov príchod, ktorý nazývali
„deň Krista Ježiša“. Svätý Pavol napísal vo svojom liste kresťanom vo Filipách (Flp
1, 9-10), čo považuje pre tento „deň“ za dôležité. Je to adventné prianie i pre každého
z nás.
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Poskladaj stĺpce v správnom poradí do prázdnej tabuľky. Tak sa dozvieš, čo
nám sv. Pavol praje. Tajničku čítaj po riadkoch.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO »

V novembri sme si povedali:
„__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __“

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

1.

Pes (detsky)

2.

Zelenina na „U“

3.

Paplón plnený perím

4.

Voľno v škole

5.

1. ročné obdobie

6.

Slon po anglicky

7.

Žiari na oblohe

8.

Jazdí po
koľajniciach

9.

Medzi očami

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

10. Štát, v ktorom
bývame

15.

11. Kreslíme obrázok
alebo píšeme sloh na
zadanú ...

14.
16.
17.
18.

12. Stále špinavé zviera

19.

13. Noha a ...

20.
21.

14. Máš dobrú ... (si šťastný)

18. Šijeme ňou

15. 4. ročné obdobie

19. Sviatok má 14. februára

16. Meniny má 4. augusta

20.

Snežný muž

17. Meniny má 24. júna

21.

Končí ním rozkazovacia veta
Ket, 5.C

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO
Na Vianoce sa pripravujeme cez __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ .

Narodil sa v nej Ježiško
Nájdeme ich pod stromčekom
Adventný ...
Zapaľujeme ich počas Adventu
Vianoce trávime v kruhu ...
Dodržiavame ho v Advente
Medové perníky inak
Biblia inak
Typická vianočná ryba
Prinášame ju Bohu
Oblátky a ...
Nájdeme pod ním darčeky
Mikulášsky ...
Viedla Troch kráľov
Nosí nám darčeky
Radko, Tomáš L. a Martin Pe., 8.B

Doplň pesničku: Jak si krásne __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
1.

2. Voňavé vianočné pečivo

2.
3.
4.

3. K rybe sa podáva ... šalát
4. Typická vianočná polievka

5.

5. Na Vianoce pečieme ...

6.
7.

7. Blížiace sa sviatky

8.

8. Trvá 4 týždne pred Vianocami

9.
10.

10.
6.

9.

1.
Saša, Janka S. a Lenka, 8.B
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
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C E M S

S M E V O K

ADVENT
BRAT
BUNDA
ČAJ
ČIAPKA
ČIŽMA
DARČEK
DETI
DOMOV
GUĽOVAČKA
HORA
HUBY
IHLA
JASLIČKY

I

KAPUSTA
KAPUSTNICA
KLOBÁSA
KNEDLÍK
KOCKY
KOKOS
KOLÁČE
KOLEDA
KOPEC
KOPYTO
KORČULE
KOŽA
KRABICA
ĽAD

__ __ __ __ __
__

S V

E

A U C T

I

Š O

P O O A A M
Š V L

K L O B Á
S A L

L

R

S A Á
R

S

Z

Č K A Y N Á B Y T O K
LÁSKA
LÁVA
LOS
LYŽOVAČKA
MORIAK
MRÁZ
NÁBYTOK
NÁLEPKA
OBCHOD
OMŠA
OVCA
PERNÍK
PONOŽKA
PYŽAMO

RADOSŤ
REPA
RUKAVICE
RYBA
SALAŠ
SENO
SKOK
SNEH
SNEHULIAK
SOB
SOBOTA
SOVA
SPÁNOK
SRNA

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __

S K A V

B E A K B

P Y Ž A M O N E V O C Č
A Ľ A D

I

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

STROMČEK
SVET
SVETLO
SVIEČKA
ŠÁL
TELEFÓN
TEPLOTA
TLKOT
TORTA
ÚSMEV
VEČERE
VLOČKA
ZIMA
ZVYK

__ __ __ __ __
__ __ __ __ .
Janka P., 8.B

Milí budúci prváci, milí rodičia budúcich prváčikov,
srdečne Vás pozývame na

zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční v dňoch

17. – 18. januára 2014.
Tešíme sa
na stretnutie s Vami!

