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» EDITORIÁL 

Vážený učiteľský zbor, milí spolužiaci! 

,,Život je ako hodina matematiky. Riešiš 
zadanie a zrazu zistíš, že je zle. Chceš to opraviť? 
Neskoro. Už zvoní!“ 

Aj my, deviataci, počujeme poslednýkrát 
zvonenie na tejto škole. Priblížil sa deň, kedy 
poslednýkrát zasadneme do týchto školských 
lavíc. Zanechávame tu časť nášho života, časť 
nášho detstva, ktoré neodmysliteľne patrí k tejto 
škole. Zostáva nám len zbaliť sa, zatvoriť prvé 
dvere od našej mladosti a odísť ďalej k ďalším 
dverám. No zabudnúť sa nedá. 

Do nasledujúcich epizód života si každý 
z nás odnáša spomienky. Spomienky na spoločné 
bláznovstvá, výhry, prehry, vzostupy, pády, 
výbuchy smiechu, ale aj na hádky.  Celých deväť 
rokov sme nenechali učiteľov vydýchnuť. Nikdy 
nezabudneme na spoločné písomné práce, ktoré 
namiesto overovania našich vedomostí častokrát 
overovali skupinovú spoluprácu. 

Nikdy na vás nezabudneme, milí učitelia. 
Budeme si pamätať, čo ste nám dali do života, čo 
ste nás naučili. Nie vždy to tak vyzeralo, ale stále 
sme vás mali a máme radi. Za všetko vám patrí 
veľké ĎAKUJEME. Práve vy ste nás pripravovali 
na tú cestu životom, ktorá nás onedlho čaká. Na 
cestu, ktorá  určite nebude vždy prechádzkou 
ružovou záhradou. Bude na nej veľa prekážok, s 

ktorými si budeme musieť 
poradiť s Božou pomocou už 
sami. 

Neodchádzame len od 
učiteľov, ale aj od úžasných 
ľudí, ktorých sme tu stretli 
a prirástli nám k srdcu. Práve 
výlety a zážitky s týmito 
ľuďmi si budeme pamätať 
najviac. Odchádzame aj od 
mladších spolužiakov, ktorým 
želáme, aby naplno využili 
každučký deň vo svojej škole. 
Školské chvíle sú najkrajšie 
v živote mladého človeka. 

Spomienok na mladosť, 
ktorá nám tak rýchlo preteká 
pomedzi prsty, nám nikdy 
neubudne. Čas ubehol rýchlo 
a nedal sa zastaviť. „Dobrý 
boj som bojoval, beh som 
dokončil, vieru som 
zachoval.“ A tak mi na záver 
neostáva nič iné len ešte raz 
poďakovať za všetko, čo pre 
nás táto škola urobila. 
ĎAKUJEME! 

za deviatakov 
 Ivana Bradová z 9.A 
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Zber SABI viečok 

V školskom roku 

2013/2014 bola naša škola 

zapojená do 11. ročníka 

súťaže „Recykluj a vyhraj“ 

v zbere hliníkových viečok 

z mliečnych výrobkov firmy 

MILK-AGRO. Zber viečok 

prebiehal od októbra 2013 do 

apríla 2014. Do súťaže sa 

zapojilo až 198 žiakov z 1. až 

9. ročníka. Spolu sa 

vyzbieralo 102 503 kusov 

hliníkových viečok, čo po 

odvážení predstavovalo 

52,260 kg čistého hliníka. 

V prepočte na jedného žiaka 

našej školy je to hmotnosť 

88,13 gramov. Touto 

hodnotou sme obsadili krásne 

4. miesto v kategórii škôl nad 350 žiakov.  

Poradie najlepších jednotlivcov v zbere je 

nasledujúce: 

Poradie Meno Trieda Počet 
ks 

1. Ivančo Matej 1.C 4974 

2. Kacsmaríková 
Miriam 1.B 4030 

3. Sokolová Michaela 5.A 3815 

4. Rendošová Kristína 1.C 3740 

5. Vodrážka Benjamín 9.B 2970 

6. Fircáková Martina 8.A 2527 

7. Malindžáková 
Zuzana 3.A 2237 

8. Ivančová Klára 5.C 2150 

9. Kiš Dominik 2.A 1949 

10. Vargová Lenka 3.C 1800 

Najlepšou triedou sa stala 1.C, ktorá 

nazbierala 13 434 viečok, na 2. mieste sa 

umiestnila 3.C s počtom 9 329 viečok a 3. miesto 

obsadila 2.A, ktorá nazbierala 7 608 hliníkových 

viečok. 

Všetci žiaci – zberači sa potešili z množstva 

cien, ktoré im boli odovzdané 19. júna v átriu 

školy. 

Na záver povzbudzujeme všetkých žiakov 

a rodičov k ďalšiemu zbieraniu hliníkových 

viečok SABI, pretože v nasledujúcom školskom 

roku bude súťaž pokračovať 12. ročníkom. 

Lýdia Tothová 
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» SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA 

Milí priatelia, 

vo Svätom Písme čítame, ako učeníci okrikovali ľudí, keď k Ježišovi prinášali 

deti, aby ich požehnal. Mysleli si, že deti sú ešte príliš malé, aby zo stretnutia 

s Ježišom mohli niečo mať a že jemu to ani nemusí byť po vôli. Upozorňuje ich, že sa 

mýlia: „Nechajte deti a nebráňťe im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské 

kráľovstvo.“ (Mt 19,14) 

Na inom mieste Ježiš hovorí: „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, 

nevojde doň.“ (Lk 18,17) 

A tu je niekoľko úprimných modlitieb našich prváčikov: 
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» SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA 

Obrátenie (dobro), ktoré dáva zmysel 

a nádej životu človeka 

Prečítajte si, milí ratolesťáci, čo zažili alebo o čom premýšľajú niektorí z vás... 

 

 

Obrátenie môjho života 

OBRÁTENIE je niečo úžasné. Každému by som priala tento pocit obrátenia 

(k dobrému). Nemyslím len z kresťanského hľadiska. Ja som prežila obrátenie 

k dobrému, ale aj ku zlému. Vždy som bola považovaná za tu dobrú a slušnú. Cítila 

som sa zle a niečo mi chýbalo. Myslela som si, že je to – vykašľať sa na školu 

a nikoho nepočúvať. Všetci ma podceňovali a smiali sa mi hoci len zo srandy, ale nie 

vždy som to tak brala. Neskôr som sa chcela zabiť. Vtedy som prestala veriť, že 

existuje Boh. Hoci sa mi kamarátky snažili pomôcť, mne to nepomáhalo. Potrebovala 

som niečo iné. 

Neviem presne, kedy sa moje obrátenie naspäť začalo, ale asi keď som mala ísť 

na operáciu. Veľmi som sa bála. Ešte pred tým, ako som išla na operáciu, mi babka 

dala knižku – Posolstvá Božieho milosrdenstva (v dobe keď som v Boha neverila). 

Ale aj tak ma to ťahalo si ju prečítať a dala mi silu ísť ďalej. Snažila som sa pôsobiť 

šťastne, ale nebola som. 

Po operácii som si začala viac vážiť niektoré veci. Keď som prišla do školy, 

pozerali sme film – Dlhá cesta. Mňa to zozačiatku nebavilo a veľmi som to 

nevnímala. No zopár dní na to sme to museli na stretku zas pozerať, ale premohla 

som sa. Po pozretí filmu sa môj život úplne zmenil. Ja viem, znie to čudne, ale je to 

tak. Tie malé veci, ktoré sa mi diali celý čas, ma dostali a ja som sa obrátila a začala 

som žiť svoj život s Bohom. Pochopila som hodnoty života. 

Ďalšia časť môjho života bol GODZONE. Po prvýkrát som sa spojila s Bohom. 

Konečne viem čo je to byť šťastná. A čo je to láska. Od teraz rada trpím pre niekoho 

a robím to s radosťou (ak to nie je niečo zlé ). 

Predtým som bola vždy smutná a plakala som. Teraz plačem od šťastia.  
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Teraz som vďačná, že môžem ja pomáhať druhým ku obráteniu. Ľudia sa „do 

mňa už nestarajú“, lebo vidia, že som šťastná a konečne im môžem pomôcť, postarať 

sa o nich a urobiť ich šťastnými. 
vaša spolužiačka 

 

 
 
 

Obrátenie, ktoré dáva zmysel a nádej životu človeka 

Každý potrebuje v živote obrátenie. Niekto viac, niekto menej. Ak sa človek 

obráti na cestu Ježiša Krista, dostane sa mu nového zmyslu života. Ak človek nemá 

zmysel života, je jeho život skoro nepodstatný. Niektorí nájdu zmysel vo 

vychovávaní rodiny, iní napríklad, v práci a podobne. No väčšina kresťanov nájde 

zmysel práve v nasledovaní Ježiša. Je to ten najlepší zmysel, aký človek môže nájsť. 

Je veľmi potešujúce, keď vidíme ako sa ateisti, okultizmom sa zaoberajúci ľudia 

alebo drogovo závislí ľudia obrátia k Ježišovi s prosbou o pomoc a ten im vždy 

pomôže. Hlavné je, aby sa obrátený človek naozaj obrátil chrbtom k hriechu a iným 

pokušeniam. Ale musíme veriť, že s Ježišovou pomocou odoláme satanovým 

nástrahám a pokušeniam, ktoré sú všade okolo nás a tak veľa ľudí sa v nich priam 

topí a „nevedia kam z konopí“. Často môže Ježiš pôsobiť aj skrz iných ľudí, ktorí sú 

ochotní pomáhať ľuďom, ktorí nevedia nájsť Krista. Ježiš pre nás zomrel, tak aj my, 

ľudia, sa musíme vedieť aspoň trocha obetovať pre iných, ktorí to potrebujú. Preto je 

dobré, keď si nie sme istí ako ďalej napredovať, vyhľadáme pomoc duchovného 

alebo iného človeka so silnou vierou v Boha, ktorý by nám mohol pomôcť nájsť 

zmysel života v Ježišovi Kristovi. Ak sa obrátime k Ježišovi, budeme sa snažiť 

odolávať satanovým pokušeniam, pomáhať druhým ľuďom a milovať ich, bude to ten 

najlepší zmysel života, aký môže človek nájsť. 
váš spolužiak 
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» KALENDÁR  AKTUALÍT 

Krížová cesta 
s 2.C a 7.C 

Mladší kamaráti sa 9. apríla stretli na 

spoločnej krížovej ceste so staršími kamarátmi. 

Tohtoročná sa niesla v zamysleniach detí a ich 

rodičov. Zastavenia boli písané zo života bežných 

rodinných situácií. 

Záležať sme si dali aj na vlastných 

obrázkoch krížovej cesty. Nakreslili sme ich 

spoločne s druhákmi a vložili do prezentácie, 

ktorá pôsobila pekne a zaujímavo. 

Bokom nezostali ani naše hudobné, spevácke 

či technické zručnosti, ktorými sme skrášlili našu 

krížovú cestu. Myslím, že rodičia boli dojatí a 

potešení naším spoločným dielom. 
Miška, 7.C 

 

Slávik Slovenska 2014 

Tento rok sa konal už XXIV. ročník súťaže 

Slávik Slovenska 2014. Hlavnou organizátorkou 

tejto súťaže v speve ľudových 

piesní na našej škole je p. uč. 

Križalkovičová. 10. apríla 

pripravila milú slávnosť pre 

všetkých, ktorí majú radi 

folklór. 

Školské kolo súťaže 

Slávik Slovenska 2014 

moderovala Sárka Lakatošová 

z 3.A triedy. Žiaci spievali v 

dvoch vekových kategóriách, 

pričom každá mala svojho 

víťaza. Ten reprezentoval 

našu školu v okresnom kole 

Slávik 2014, ktoré sa 

uskutočnilo 16. mája. 

V 1. kategórii (1.-3.roč.) sa 

umiestnili:  

1. Ela Štecová, 2.C 

2. Miriam Labaničová, 3.A 

3. Martin Zajak, 3.C 

V 2. kategórii (4.-6.roč.) sa 

umiestnili: 

1. Barbora Horváthová, 6.B 

2. Rebecca Vinterová, 6.B 

3. Kristína Remáčová, 6.B 

Víťazi a všetci 

zúčastnení si odniesli pekné 

ceny a verím, že i krásne 

spomienky, čo aj hneď 
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preukázali v záverečných 

spoločných piesňach, ktoré 

zaspievali od srdca a s 

úsmevom na tvári a práve o to 

ide – byť šťastný a rozdávať 

radosť druhým. 
-lj- 

 

„Pozri, Hviezda jasná!“ 

Bdenie s Kristom je 

súčasťou pôstneho obdobia. 

Tohtoročné malo motto: 

„Pozri, Hviezda jasná!“. 11. 

apríla prišli večer do školy 

spolu so svojimi pani 

učiteľkami triednymi 

zástupcovia zo všetkých tried 

II. stupňa. 

Stretnutie začalo sv. 

omšou s pánom kaplánom 

Paľkom, po nej nasledovalo 

agapé v triedach. Krížová 

cesta, v sprievode s fakľami, 

bola pod holým nebom v 

areáli školy, adorácia trvala 

až do neskorých nočných 

hodín. Počas ďalších aktivít 

sme sa modlili sv. ruženec, 

uvažovali nad bolesťami 

Panny Márie, s pánom kaplánom to bol rozhovor 

o Svätom písme. Výsledkom bol slogan, ktorý 

vymyslela každá trieda k mottu a prečítala ho 

počas rannej sv. omše. Noc v škole strávila aj pani 

zástupkyňa Hrebeňárová a všetkých bdejúcich 

prišla povzbudiť aj pani riaditeľka. 

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás, 

ktorí sa k Tebe utiekame! 

Niektoré slogany: 

 „Svieť Hviezda jasná, si celá krásna. Na 

ceste nám svieť, ku Kristovi nás veď.“ 

 „Pozri, Hviezda jasná žiari nad tebou, lásku 

ti symbolizovať má. 

Tú lásku od Boha, ktorú každý vo svojom 

srdci má.“ 

 „S Máriou to dáš, ťažkosť prekonáš. Svieti ti 

na cestu, pozri na Hviezdu.“ 

 „Hviezda jasná... najkrajšie a najúspornejšie 

Svietidlo na našom trhu.“ 

 
-mb- 
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» KALENDÁR  AKTUALÍT 

Biológovia na olympiáde 
Vo svete prírody sa ako doma cítia aj 

biológovia, ktorí našu školu dňa 15. apríla v CVČ 

Domino reprezentovali v okresnom kole 

biologickej olympiády. V odboroch zoológia a 

geológia získali cenné 1.miesta a postup na 

krajské kolo. Blahoželáme! 

Reprezentanti školy: 

Leonard Labanič (8.A) - 1. miesto - odborná 

príprava s. Zuzana Buntová 

Marcel Lukáč (8.A) - 1. miesto - odborná 

príprava p. zástupkyňa Hrebeňárová 

Chlapci, veľa síl a chuti do príprav a 

skúmania prírody! 
-ab- 

 
V pôstnom období 

Pôstne obdobie bolo na pôde školy spojené 

so spoločnými aktivitami a ich duchovným 

prežívaním. Ďakujeme, Pane, za tento čas, chvíle 

stíšenia, príležitosti sprevádzať Ťa a byť bližšie 

pri Tebe! Zaspomínajte si spolu s nami. 

Aktivity: 

 Účasť na sv. omši – téma: Bolesti a radosti 

Panny Márie (utorok a štvrtok o 7.20 hod. v 

školskej kaplnke) 

 Krížové cesty – spoločná služba ročníkov a 

ich úvahy (streda o 7.30 hod. v školskej 

kaplnke) 

 Tehlička pre deti ulice – centrum Kala-Kala, 

chlapci Angoly 

 Pôstne zamyslenia – 

myšlienky svätého otca 

Františka na pôstne 

obdobie (ranné prenosy 

prostredníctvom 

školského rozhlasu) 
-bš- 

 
 

 
 

Tehlička pre Angolu 

Priatelia misií, ďakujeme 

za všetky príspevky na 

zbierku Tehlička, ktorými ste 

podporili výstavbu centra 

Kala-Kala v Angole a 

pomohli deťom z ulice! 

Plagáty v triedach sme 

spoločne zaplnili tehličkami, 

a tak symbolicky postavili 

domčeky, centrá pomoci a 

prispeli vyzbieranou sumou 

830,33 €. Ďakujeme! 
-lj- 
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Noemova archa v 
modernom 

Biblická téma netradične 

spracovaná v podaní jedného 

veselého herca a harmonikára 

na pódiu čakala v utorok – 29. 

apríla na divákov z I. a II. 

stupňa. Ak k tomu pridáme 

zaujímavé EKO-rekvizity, 

predstavenie určite zaujalo. 

Teatro Colorato z 

Bratislavy, divadelný súbor, 

uvádza, že je to veselá, svieža 

divadelná „jednohubka“ pre 

celú rodinu, študentov i 

dospelých. 

 

Ak ste o nich ešte 

nepočuli, pridávame ich 

mená:

Dramaturgia: Juraj Fotul 

Scéna a kostýmy: Miriam Horňáková 

Hudba a hra na akordeóne: Adam Hanzl 

V hlavnej úlohe: Peter Pavlík 
-ms- 

 
 

Moje mesto 

Už IX. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto 

patrí k sprievodným podujatiam osláv Dní mesta 

Košice. Umelecký pohľad na najznámejšie 

pamiatky mesta môžete vidieť v práci nášho žiaka 

– Lea Labaniča z 8.A, ktorý sa umiestnil na 

peknom 2. mieste. 

Jeho umelecký talent 

pracovne i 

profesionálne 

rozvíja p. uč. 

Bednárová. 

Blahoželáme! 
-am- 

 

 

Divadelníci z GTA hosťovali u nás 

V piatok – 2. mája sa Kamenným 

chodníčkom, známou divadelnou hrou Ferka 

Urbánka z dedinského prostredia, prešli žiaci II. 

stupňa. Páčili sa nám vtipné dialógy, ľudové 

piesne, výborné herecké výkony mladých 

študentov a najmä záverečné víťazstvo lásky. 

Režisérsku ruku nad predstavením držal 
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» KALENDÁR  AKTUALÍT 

p. profesor Pitoňák. Ďakujeme za pekný umelecký 

zážitok! 

 
-vt- 

 

Ráchel si vyrecitovala bronz 

Metamorfózy slova v Michalovciach privítali 

5. mája víťazov obvodných kôl recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Prózu vo svojej kategórii 

recitovala Ráchel Rimarčíková zo 6.A a do Košíc 

si doniesla 3. miesto. Zaujímavý text aj prednes 

určite potešil a pobavil nielen porotu, ale aj 

divákov. Srdečne jej blahoželáme! 
-kn- 

 

Literárne Košice Jána Štiavnického 

Slávnostné ocenenie mladých literárnych 

umelcov bolo v LITPARKU 6. mája. Z 223 

literárnych prác porota ocenila 44. Medzi 

ocenenými nechýbali ani práce žiakov našej 

školy. Karin Schmögnerová z 8.C a František 

Vaľko z 5.C získali Čestné 

uznanie. Srdečne im 

blahoželáme! 

Jednu z ocenených prác 

uverejňujeme v tomto čísle 

časopisu Ratolesť – v rubrike 

Vlastná tvorba. 
-mb- 

 

Súťaž „KOŠICE 2014“ 

CVČ Orgovánová 5, el. 

pracovisko Domček na 

Kórejskej ul. a 

Východoslovenské múzeum v 

Košiciach pripravili pre 

žiakov súťažiacich vo 

vedomostno-poznávacej 

súťaži „Košice 2014“ dňa 12. 

mája (v pondelok) v 

„Domine“ na Popradskej ul. 

veľkolepé finále. Naše 

trojčlenné družstvá z 5. – 8. 

ročníka si prišli po polročnej 

námahe jednotlivých etáp 

takpovediac už len po ceny a 

odmeny. Ale na ôsmakov 

čakal ešte súboj víťazov, a ten 

sa vydaril. 

Boli to samé prvé 

miesta, iba ôsmaci, ako tí 
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najstarší, si ešte zasúťažili v 

„rozstrele“ víťazov s 

rovesníkmi z ďalších štyroch 

škôl. Naši neurobili hanbu, 

vedeli a boli šikovní i v súťaži 

zručnosti. Rozhodlo veľmi 

málo a na úplne prvé miesto 

sa dostalo družstvo z 

Bernolákovej ulice, ale zo 

„šestnástky“, ôsmaci z 

„osemnástky“ (Barbora, 

Simona a Alex) skončili teda 

druhí a my im, samozrejme, 

blahoželáme. 
p. uč. J. Zachariáš 

 

 
 

Biológovia  
na krajskom kole 

Náročné dni štúdia, 

skúmania prírody vyvrcholili 

v utorok – 13. mája na 

krajskom kole biologickej 

olympiády, ktorá sa konala v priestoroch 

Botanickej záhrady v Košiciach. Naši víťazi 

okresného kola bojovali aj teraz a získali výborné 

umiestnenia. Blahoželáme a prajeme veľa 

pekných chvíľ v prírode a ďalších súťažiach. 

Umiestnenia biológov: 

1. miesto – odbor geológia – Marcel Lukáč (8.A) 

– odborná príprava – p. zástupkyňa Hrebeňárová 

4. miesto – odbor zoológia – Leonard Labanič 

(8.A) – odborná príprava – s. Zuzana Buntová 

Ďakujeme za prípravu žiakov a reprezentáciu 

školy! 
-jz- 

 

Osmijankovo veľké literárne stopovanie 

Putovná výstava Osmijankovo veľké 

literárne stopovanie zavítala tentokrát do Košíc. V 

priestoroch LITPARKU je od apríla do konca 

mája. Čitatelia a priatelia Osmijanka z 5.C ju 

navštívili 13. mája a literáti z 5.B v stredu – 21. 

mája. 
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Stopovali a spĺňali zaujímavé úlohy v 

priestoroch knižnice. Nakreslili si vlastného 

triedneho Osmijanka, ktorý pocestuje do 

Bratislavy spolu s ich stopami. Na tejto ceste ich 

sprevádzali pani učiteľky Jurašeková a Ferková. 

 
Na veľké stopovanie sa tešili aj žiaci 5.B 

spolu s p. uč. Jurašekovou a Pustaiovou. Podarilo 

sa im zvládnuť Osmijankovu abecedu, zapamätať 

si jazykovú prešmyčku a v závere nakresliť 

vlastnú stopu a poslať ju na cestu. Na výstave 

môžete vidieť aj nakresleného triedneho 

Osmijanka. 

...Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného 

sveta... 
-du- 

 

Biologičky v kategórii D 

Biologická olympiáda – kategória D sa v 

CVČ Domino konala 15. mája. Reprezentantky 

školy – Ema Urigová a Michaela Sotáková (7.C) v 

teoreticko-praktickej časti dokázali, že náročné 

hodiny príprav sa vyplatili a v 

štúdiu biológie budú určite 

pokračovať! 

Príprava pod odborným 

vedením p. uč. Zachariášovej 

bola náročná a dlhá. Dievčatá 

boli veľmi usilovné, vytrvalé 

a v štúdiu veľmi svedomité. 

Nezľakli sa ani poroty, ktorá 

hneď na začiatku oznámila, 

že tento rok je súťažiacich 

oveľa viac. Skonštatovala 

tiež, že súťažné otázky boli v 

tejto kategórii náročné. 

Umiestnenie súťažiacich: 

Emka Urigová – 2. miesto 

Miška Sotáková – 4. miesto  

Gratulujeme! 
-js- 

 

Deň sukní a košieľ 

Deň sukní a košieľ, 

ktorý sa uskutočnil v stredu, 

28. mája, sa naozaj vydaril. 

Prialo nám aj príjemné 

počasie a niektoré triedne 

kolektívy prišli vyobliekané v 

plnej zostave, na čele s 

triednymi pani učiteľkami. 

Víťazné triedy – 1.A, 1.B, 
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1.C a 3.A dostali sladkú 

odmenu. Tešíme sa na 

zaujímavú módnu prehliadku 

aj v nasledujúcom školskom 

roku! 

 
 

K sviatku 
Nanebovstúpenia Pána 

Krásny cirkevný sviatok 

Nanebovstúpenia Pána sme 

slávili vo štvrtok – 29. mája. 

Program duchovný i kultúrny 

sa páčil všetkým a prialo nám 

aj počasie. Toto je deň, ktorý 

dal nám Pán... 

Program pre žiakov I. 

stupňa sa začal sv. omšou v 

školskej kaplnke, ktorú slúžil 

don Štefan. Potom sa vo 

veľkej telocvični začal 

kolotoč hudby, tanca a slova 

v podaní divadelného súboru 

Romathan z Košíc. Našim 

divákom sa program páčil a 

hosťom zaslúžený dlhý potlesk. 

Program pre žiakov II. stupňa bol 

naplánovaný na V. duchovnú púť spoločenstva 

žiakov a pedagógov školy. V tomto roku cieľ 

jasný a presný – Sedembolestná Panna Mária – 

Košice – Kalvária. Po rannom stretnutí v triedach 

sme sa posilnili modlitbou, vzbudili spoločný i 

osobný úmysel. Peší presun bol svieži, rýchly a 

bezpečný. Košická Kalvária sa nám otvorila v 

plnej kráse kostola, kaplniek zastavení krížovej 

cesty i krásnej prírody v jej okolí. 

 
Milo nás prijal don Vincent a súčasne 

zoznámil s históriou tohto miesta. Slávnostnú sv. 

omšu slúžil p. kaplán Janko, ktorého doprevádzali 

speváci z Ratolesti. Posilnení vo viere sme 

nemohli zabudnúť ani na zdravé a chutné agapé. 

Desiate vystriedali sladkosti a iné vitamíny. 

Ďakujeme, Pane, za tento deň a tajomstvo 

Tvojho Nanebovstúpenia! 

Matka Sedembolestná, volíme si Ťa za našu 

Matku a Kráľovnú... 
-mb- 
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Proforient v 8. ročníku 

Výber budúceho povolania a strednej školy 

už pomaly čaká aj ôsmakov. Pomôcť im môže 

projekt PROFORIENT, ktorý mohli absolvovať v 

máji na pôde školy v spolupráci s Poradenským 

centrom Zuzkin park v Košiciach. Testovanie 

žiakov a dotazníky tr. učiteľov boli doplnené 

ústnymi pohovormi so žiakmi a ich rodičmi. 

Proftesty boli zamerané na logiku, rôzne 

tematické oblasti a limitované časom. Ústne 

rozhovory boli časom aj pre zvedavé otázky 

žiakov a odborné i praktické rady odborníčky. 

Veríme, že im táto aktivita pomôže ďalej 

rozvíjať vlastné záľuby, záujmy a byť vnímavými 

pri výbere budúceho povolania. 
-bv- 

 

Anglický jazyk naživo 

Aj tak by sa mohli volať dni a hodiny, ktoré 

absolvovala skupina starších žiakov (7. – 9. 

ročník) s lektorom Davidom. V poradí 2. ročník 

Anglického týždňa sa konal v dňoch 2. – 6. júna. 

Pozor, v závere ich čakala ústna práca na spôsob 

skúšky v anglických školách. Úspešne ju všetci 

zvládli aj so záverečným rozlúčkovým 

občerstvením. 

S lektorom sa venovali nielen bežným 

témam, ale často aj veselým a netradičným. 

Veselo bolo najmä v situáciách, keď každému z 

nich pri preklade vyšiel iný 

text s rôznym významom. 

Posledný deň skúšok si 

spestrili občerstvením a 

Davida prekvapili tanierom 

originálnych bryndzových 

halušiek, ktoré mu na 

Slovensku chutia najviac. 

Veríme, že týždeň s 

angličtinou tu bude aj o rok a 

možno bude trvať aj dlhšie. 
-lj- 

 

Čas školských výletov 

Júnové dni v škole patria 

nielen skúšaniu a známkam, 

ale aj obľúbeným školským 

výletom a exkurziám. Dni v 

termínoch 9. – 18. júna si 

triedy naplánovali na 

spoznávanie prírody, 

zaujímavých miest a kútov 

Slovenska.  

Pane, prosíme Ťa, 

sprevádzaj nás na cestách a 

daruj nám príjemné spoločné 

chvíle! 

Kam sa jednotlivé triedy 

na svojich potulkách vybrali 

a čo všetko mohli spoznať 
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a vidieť, vám priblíži nasledujúca tabuľka. 

Trieda Termín Miesto 

1. ročník 17.6. Rekreačné zariadenie Bokšov 

3. ročník 18.6. Návšteva výrobne hostií Congregatio Jesu v Prešove  
a návšteva rekreačného zariadenia Bokšov 

4. ročník 17.6. Ľutina – gréckokatolícke pútnické miesto a skanzen 
drevených kostolíkov 

5.A 13.6. Kaštieľ v Markušovciach 

5.B 13.6. Hrebienok – Zamkovského chata 

5.C 18.6. Prešov – Kalvária a saleziánske stredisko 

6.A 12.6. Zbojnícka studnička – Lorinčík 

6.B 10.–11.6. Kopytovská dolina 

7.A 10.6. Rekreačný areál Alpinka – Tarzania 

7.B 12.6. Skalnaté pleso – Hrebienok 

7.C 12.6. Horný Bankov – minigolf 

9.A 13.6. Rekreačný areál Alpinka – Tarzania 

9.B  Rekreačný areál Alpinka – Tarzania (v rámci projektu 
KOMPRAX) 

 

Stretnutie s otcom biskupom 

Niekoľkoročnou tradíciou 

je aj oceňovanie žiakov 

katolíckych škôl Košickej 

arcidiecézy. Tohtoročné 

pripadlo na Sviatok Nášho 

Pána Ježiša Krista, najvyššieho 

a večného kňaza, 12. júna. 53 

žiakov a študentov si prevzalo 

Ďakovný list z rúk otca 

biskupa, Stanislava Stolárika. 
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Z našej školy to boli žiaci: 

Marcel Lukáč, 8.A 

Radoslav Hospodár, 8.B 

Ivana Bradová, 9.A 

Michal Hornyák, 9.A 

Alžbeta Baldovská, 9.B 

Lucia Jakubíková, 9.B 

Boli ocenení za reprezentáciu školy a výborné dosiahnuté študijné výsledky. 

Otec biskup sa im prihovoril a povzbudil ich v konaní dobra. A keď prídu ťažkosti a 

bolesti, aby vytrvali, lebo tie sú určite začiatkom rodiacej sa krásy. Zaželal im veľa 

úspechov a nech sú krásnymi perlami našich katolíckych škôl. 
-ar- 

 
 

Zápisky z geografickej exkurzie ôsmakov 

Ak by ste si v nich zalistovali, určite tam 

nájdete opisy krásnych a zaujímavých miest 

severného Slovenska, ktoré v dňoch 9. – 11. júna 

navštívila spoločná expedícia 8.A, 8.B a 8.C spolu 

so svojimi tr. učiteľkami na čele s odbornou 

sprievodkyňou p. uč. Bačinskou. Posilou bol p. 

kaplán Jožko, ktorý bol aj nosičom, dopravcom a 

rozprávačom legiend. Všetkým sa tento kraj 

Slovenska páčil a spoločne 

ponúkajú aj niekoľko tipov na 

letné prázdniny. 

„Pondelkový presun“ v 

smere Košice – Snina – 

Sninské rybníky sme využili 

aj na krátku zastávku a 

prehliadku hradu Čičva. 

Šikovní turisti v ňom objavili 

aj nové podzemné cestičky a 

v tráve aj jašteričky. 

Ubytovanie v lone lesa sa 

nám páčilo a po obedňajšom 

nasýtení sme putovali na 

Sninský kameň. Asfaltovú 

cestu nahradila cesta lesná, 

potom stúpanie a stúpanie a 
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stále vyššie a vyššie. Nikto to 

však nevzdal a postupne sme 

sa všetci presunuli a stretli až 

tam vyššie v prevýšení viac 

ako 1000m. Páčili sa nám 

legendy v podaní p. kaplána a 

spoločná modlitba nás 

všetkých posilnila. Cesta dole 

ubehla rýchlejšie a už nás 

čakala chutná večera. 

„Utorkový batoh“ nás 

sprevádzal na prehliadke 

vodného diela Starina. Kto 

mal strach, prekonal ho a 

naraz sme sa všetci ocitli v 

strede Stariny v prevádzkovej 

budove a pohľad na lievik 

prekvapil každého. Zvedavé 

otázky nemali konca, ale nás 

už čakal popoludňajší 

program. Ten sme 

absolvovali v Astronomickom 

observatóriu Kolonica – 

praktické ukážky techniky, 

vlastné pozorovania a 

nakoniec zaujímavé 

interaktívne prednášky 

v miestnom planetáriu. Toto 

jedinečné miesto a výborní 

odborníci v ňom stálo za to 
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navštíviť a zopakovať si aj poznatky z rôznych 

odborných predmetov. V tento deň sme stihli aj 

prehliadku Biokúpaliska, ktoré nájdete na 

Sninských rybníkoch, využiť voľný večerný čas 

na šport, prechádzku a zakončili sme ho „pizza 

párty“ s 33 škatuľami rôznych druhov tejto 

pochúťky, ktoré sa rýchlo vyprázdnili. 

Stredajšie ráno sme začali sv. omšou, 

rovnako ako v utorok, v miestnom Kostole 

Povýšenia sv. kríža v Snine. Program sme 

nečakane doplnili o prehliadku mesta. Popoludní 

sme už opúšťali Sninu a putovali za drevenými 

krásami dedín a dediniek, ktoré sa pýšia 

svetovými unikátmi – drevenými kostolíkmi. Tie 

sme videli a spoznali v Jalovej, Topoli a Uličskom 

Krivom aj s odborným výkladom. 

Gréckokatolícke modlitby nás všetkých duchovne 

spojili a boli povzbudením na cestu domov, ktorá 

sa nám predĺžila a časovo posunula, ale podvečer 

sme už boli na košickom parkovisku a ceste k 

rodinám. 

 

Ďakujeme, Pane, za tieto 

dni, sprevádzanie, spoločne 

prežité chvíle a spomienky. 

Ak niekedy pôjdete okolo 

týchto miest, zastavte sa a 

načerpajte silu a zdravie z 

krás tohto kúta Slovenska! 
exepedícia ôsmakov 

 

 

 

Arcidiecézne stretnutie 

mladých s otcom 

arcibiskupom Bernardom 

Boberom bolo tento rok opäť 

v Prešove. Mladí z celej 

arcidiecézy sa stretli 26. 

apríla, aby spoločne so 

svojím pastierom slávili 

najsvätejšiu obetu. Stretnutie 

sa nieslo v duchu motta: 

„Blahoslavení chudobní v 

duchu, lebo ich je nebeské 

kráľovstvo.“ (Mt 5,3) 

Niekoľkí deviataci aj 

ôsmaci, spolu s pani 
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učiteľkami, Pustaiovou a 

Ferkovou, cestovali v sobotu 

vlakom do Prešova, aby 

mohli zažiť neopakovateľnú 

atmosféru. 

Nechýbal rozhovor s 

otcom arcibiskupom, 

odovzdávanie cien ankety 

HLAS, animátorských 

certifikátov, samozrejme, sv. 

omša, workshopy, Korunka 

Božieho milosrdenstva, 

koncert skupiny POETICA 

MUSICA a adorácia. 

Stretnutie obohatilo 

všetkých, ktorí prišli a prijali 

pozvanie otcov biskupov aj 

otca Mareka Rojaka spolu s 

jeho spolupracovníkmi z 

Arcidiecézneho centra pre 

mládež v Prešove. Už teraz sa 

tešia na ďalší ročník ADSM 

2015. 
-du- 

 

 
Medzi tanečníkmi 

známej štvorylky ste v piatok 

– 23. mája mohli vidieť aj našich deviatakov. 

Dievčatá v žltých a chlapci v modrých tričkách sa 

zúčastnili už VI. ročníka jedinečného 

medzinárodného projektu European Quadrille 

Dance Festival. Spolu s tisícami ďalších 

tanečníkov zažili pekné predpoludnie, podporili 

svoje mesto a ukázali, že mladí ľudia majú 

spoločné záujmy a tanec ich baví! 

Aj keď rekord v počte tancujúcich na jednom 

mieste z roku 2012 – 7 948 tanečníkov nepadol, 

predsa len Košice získali prvenstvo v počte 

tancujúcich medzi zúčastnenými európskymi 

mestami. 

 
Prípravy na podujatie sa začali už v apríli a 

triedy sa počas nácvikov premenili na tanečný 

parket. Zažili spolu veľa veselých príhod, zábavy 

a získali prvé tanečné zručnosti. Na Hlavnej ulici 

deviatkov sprevádzali a povzbudzovali p. uč. 

Bednárová, Ferková a Pustaiová. 

Veríme, že o rok sa tanečníci obľúbenej 

štvorylky stretnú opäť! 
-am- 
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Do projektu KomPrax sa zapojili aj niekoľkí 

žiaci z 9.B, aby sa naučili, ako organizovať malé 

projekty. Podkutí vedomosťami zorganizovali 

podujatia pre triedu aj pre mladších spolužiakov. 

No nezabudli ani na zveľadenie svojej triedy, z 

ktorej v júni odchádzajú a na úpravu ihriska pre 

všetkých žiakov. A o aké aktivity išlo?  

 

Spoznávanie prírody 

Miniprojekt, ktorý pripravila Lucia, bol pre 

celú triedu. Zábava striedala relax. Navštívili 

ZOO v Kavečanoch, adrenalín nechýbal na 

Tarzanii na Alpinke a zaujímavá bola aj 

opekačka. Sprevádzala ich p. uč. triedna a pán 

kaplán Paľko. 

 

 

Floorballový turnaj 

Chlapci z 9.B a ôsmaci 

sa tešili z floorballového 

turnaja, ktorý pre nich 

pripravil Braňo. Samozrejme, 

bez povzbudzovania dievčat 

by to nebolo ono. Chlapci sa 

na zápasy dôkladne pripravili 

a konečná odmena naozaj 

stála za to. 1. miesto si 

odniesla 8.B, 2. miesto patrilo 

tímu 9.Bb a zaslúžené 3. 

miesto chlapcom z 8.A. 

Najlepším strelcom turnaja sa 

stal Tomáš Benko z 8.A s 

počtom gólov 19 a najlepším 

brankárom Miroslav Kunc z 

8.B. Pán učiteľ Švec s 

Braňom sa ujali 

rozhodcovskej píšťalky. 
-jk- 



 UČITEĽOVINY » 24 

Rodičovská akadémia 
v závere 

Príjemným záverečným 

stretnutím v stredu – 23. 

apríla, ktoré bolo spojené s 

odovzdávaním certifikátov 

pre rodičov, sa skončila 

Rodičovská akadémia pre 

rodičov detí do 10 rokov. 

Manželia Fabíkovci spolu s 

rodičmi našich žiakov na 

stretnutiach debatovali, 

zdieľali osobné skúsenosti, 

námety pri sprevádzaní a 

výchove svojich ratolestí. 

Ďakujeme, milí rodičia, za 

spoluprácu a dôveru! 

Z dotazníka v závere kurzu:  

 „Na kurze sa nám páčilo, 

že sme mohli spoznať 

ostatných rodičov, 

blízkosť a podobnosť 

konfliktov v rodinách. 

Naučili sme sa lepšie 

vnímať detský svet a 

vymieňať skúsenosti s 

ostatnými rodičmi.“ 

 „Znovu sme si uvedomili, 

že je veľmi dôležité tráviť 

čas spolu ako rodina.“ 

 „Uvedomili sme si, že najdôležitejší je čas s 

dieťaťom. Naučili sme sa, že dieťa hláskuje 

lásku ako Č-A-S.“ 
p. uč. Pustaiová 

 
Anna Karenina 

Svetoznámy príbeh Leva Nikolajeviča 

Tolstého Anna Karenina v neoklasickom 

baletnom šate uviedlo Divadlo Janka Borodáča v 

predpremiére 24. apríla. Túto veľkovýpravnú 

tanečnú drámu si nenechali ujsť ani naši učitelia a 

sympatizanti školy. 

 
V predstavení sú zachované tradičné 

výtvarné prvky, ale je to akoby súčasný a 

subjektívny pohľad režiséra na románovú tému. 

Mladý ruský režisér a choreograf, Kirill Simonov, 

si exkluzívne pre košický balet vybral Annu 

Kareninu pre odhalenie premenlivosti človeka, 

túžbu po šťastí a úsilie o mravné 

sebazdokonalenie. 
p. uč. Ferková 
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Dievčatá na vybíjanej 

Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat 5. – 6. 

ročníka sa konalo 28. apríla na ZŠ Drábová v 

Košiciach a po výbornom výkone pokračovalo 

naše družstvo vo finálových stretnutiach už 30. 

apríla na ZŠ Lechkého.  

Športovkyne pod vedením p. uč. Brezovej sa 

umiestnili na peknom 4. mieste. Od 3. miesta ich 

delili len štyri stratené životy.  

 
Dievčatá bojovali statočne, nasadili dobrú 

taktiku a zmysel pre fair-play hru! Hurááááá!  
-vr- 

 
 
 

U lekára 

Lekára navštevujeme, keď sa chceme 

poradiť o svojom zdraví alebo sa necítime dobre. 

Ale v 2.A triede to bol názov projektového dňa, 

na ktorom sa zúčastnili lekári, zdravotné sestry 

rôznych špecializácií a pacienti – žiaci tejto 

triedy. Trénovali si svoje zručnosti, spájali 

poznatky z reálneho života 

s poznatkami získanými na 

hodinách prírodovedy, 

vlastivedy a POZ-ky.  

Pri vypracovaní 

zdravotnej dokumentácie 

a predpisovaní a vydávaní 

liekov sa zišli komunikačné 

zručnosti získané na hodinách 

slovenského jazyka 

a matematiky. Svoje postrehy 

z tohto dňa zhrnuli 

v pojmovej mape. 
p. uč. Némethová 
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Mladí umelci 

Od začiatku školského 

roka sa v pondelok poobede 

stretávajú nadšení výtvarní 

umelci na krúžku Mladí 

umelci. Snažia sa 

o vyjadrenie svojich pocitov, 

postrehov, nálad, všetkého, čo 

ich obklopuje, s čím sa 

stretávajú. Tvoria na zadané 

i voľné témy rôznymi 

technikami. Zapájali sa do 

rôznych regionálnych, 

celoslovenských 

i medzinárodných súťaží. Ich 

diela putovali aj do Helsínk 

na XV. Medzinárodnú 

umeleckú výstavu pre deti 

a mládež, Hyvinkää, Fínsko. 

Tešíme sa z ich talentu 

i úspechov. 
p. uč. Némethová 

 
 

 
Ivanka Hruščáková 3.C – 

Mlsný jazýček

 
Lucka Kaduková  2.B – Reštaurácia Les 

 

 
Karolínka Kaduková 3.A – Na salaši 

 

 
Kiara Elizabeth Štroncer 2.A – Poďme na špagety 

 

 
Adelka Martončíková 3.C – Čo budeme jesť? 
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Prvé sv. prijímanie 

Nastal čas, kedy naši tretiaci po prvýkrát vo svojich farnostiach pristúpili 

k svätému prijímaniu. Táto veľká udalosť v nich zanechala spomienku na celý život. 

Od teraz, po sviatosti zmierenia, môžu pri slávení sv. omše prijať Pána Ježiša. 

Zaželajme im, aby sa nadšenie z toho nádherného okamihu stalo ich životným 

štýlom, radosťou a potrebou. 
p. uč. Némethová 

Ako to prežívali niektorí z nich: 
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Volám sa Laura a mám deväť rokov. Pred mesiacom som mala prvé sväté 

prijímanie. Moja úplne prvá chvíľa radosti bola hneď, keď som vstala. Bol to krásny 

okamih môjho dňa. Ten úžasný pocit, keď som vchádzala v bielych šatách. 

Neuveriteľne krásny pocit bol, keď som prijala Božie telo a Božiu krv. A v ten okamih 

som sa cítila ako rozvitá ruža. V tento deň som ochutnala veľa jedál a fotila sa. Na 

tento deň nikdy nezabudnem. 
Laura Kopsová, 3.B 

 

Maľovanie na asfalt 

Každoročne v mesiaci máj  sa všetci 

Košičania tešia na dni nášho mesta. Zúčastňujú sa 

rôznych zaujímavých podujatí. Ani  naši žiaci nie 

sú výnimkou. Dňa 5. mája sa v sprievode p. uč. 

Sedláčekovej zapojili už do tradičnej akcie – 

Maľovanie na asfalt. Tretiaci a štvrtáci ukázali 

svoje nadanie v kreslení kriedou na asfalt. Bola to 

super príležitosť prezentovať seba i našu školu. 

Zážitky, s ktorými sa vrátili, opísali na 

hodine Poznaj a ži. 

p. uč. Némethová 

 

 
V máji 2014 sme išli do 

mesta kresliť na asfalt. Išli 

sme tam za našu školu. Ráno 

sme išli na autobus. Keď sme 

došli na miesto udalosti, 

mohli sme si vybrať, čo 

nakreslíme. Bolo tam veľmi 

dobre. Potom sme sa najedli. 

Dostali sme keksíky a išli sme 

sa pozrieť na pódium, kde 

práve prebiehalo vystúpenie. 

Čakali sme na vyhodnotenie. 

Patrili sme medzi tých 

najlepších. Potom sme sa 

vrátili do školy. Veľmi sa mi 

tam páčilo. 
Dorota Filková, 3.B 
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Nela Harčaríková, 3.A 
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Komparo 4 

Atmosféru skúšky zažili v stredu – 7. 

mája žiaci 4. ročníka, ktorých čakali testy z 

matematiky, slovenského jazyka a predmetov, 

ktoré tvoria všeobecné študijné predpoklady. 

To všetko tvorí súčasť testovania – projektu 

KOMPARO 4. Žiaci pracovali v dobrej 

pracovnej a tvorivej klíme a netrpezlivo čakajú 

na výsledky prvej veľkej skúšky. 
p. zástupkyňa Zentková 
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Na hodine POZ 

V 3.B na hodine predmetu Poznaj a ži si pripomenuli, že tento rok je zasvätený 

Sedembolestnej Panne Márii. Na túto tému vznikli aj takéto práce: 

 

 
Ján Šimko  

 

Panna Mária je naša mamička, 

bozkáva nás na líčka. 

Ó Ty naša mamička, 

si krásna ako biela holubička. 

 

Keď ma držíš v náručí, 

som ako kvet, ktorý pučí. 

Si ako slnko, ktoré sa smeje 

a lásku zo seba leje. 

 

Ty ma rada máš, 

vždy mi pomáhaš. 

Som ako kvet, ktorý nerozkvitne, 

ak sa k nemu láska nedostane. 

 

Vždy sa na mňa dívaš  

a nápady mi núkaš. 

Stojíš pri mne deň čo deň 

dúfam, že to nie je sen. 
Laura Kopsová 

 

 
Kristián Cichý  
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Moje dve mamičky 

Nazbieram dve kytičky 

pre moje dve mamičky. 

Jedna bude z ružičiek, 

tá druhá z modlitbičiek. 

 

Moja mamka drahá 

ružičky má rada, 

lebo krásne voňajú 

nebíčko pripomínajú. 

 

Pre tú druhú mamičku 

zbieram každú modlitbičku. 

To je taká kytička, 

ktorá letí do nebíčka. 
Katka Jiříčková 

Panna Mária 

Naša Nebeská Matka 

nás vždy hladká. 

Ochraňuje nás stále 

pre Ňu je to milé. 

 

Modliť sa budem každý deň Boží 

to aj Ty zaži. 

Lásku k Nej prežívaj 

do nebíčka jej zakývaj. 

 

Slovíčko na záver 

to mi ver. 

Pannu Máriu v srdci maj 

a radosť jej na dlani daj. 
Alžbetka Kozelová 
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Na hodine čítania 

V 2.A triede vytvárali reklamu na čokoládu. Či by ste sa niektorou z nich 

nechali zlákať, už posúďte sami. 

 
 Šimon Ondrejka 
 

 
Dominika Prilbová 

 
 Marko Ivan  
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 Marek Vrabec 
 

 
Rony Lukáč 

 

 
 Lenka Oravcová 
 

 
Simona Lepetáková 
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 Kiara Elizabeth Štroncer 
 

 
Emko Hyk 

  
 Terezka Vašková  
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Náš domov – Planéta Zem 

Naša modrá planéta je očarujúco krásna 

z vesmíru, ale ak ju lepšie spoznáme, tak aj tu na 

Zemi. Na hodinách prírodovedy, vlastivedy, ale aj 

slovenského jazyka a výtvarnej výchovy sme sa 

učili vnímať obdivuhodný dar, ktorý nám dal náš 

Pán v podobe nádherného domova – planéty Zem. 

Vzniklo nádherné dielo, ktoré nám pripomína to, 

čo sme sa naučili. Ako dôležité je vážiť si čistý 

vzduch, potoky, jazerá, rieky... Chrániť lesy 

kdekoľvek na svete i všetko živé. Veď aké 

príjemné je počúvať spev vtákov, pozorovať 

pasúce sa srnky pod lesom a voľne poletujúce 

motýle, nádherne voňavú lúku plnú života. 

 
Mnohým zo zvieratiek, rastliniek i samotnej 

Zemi boli smerované naše SMS správy. Boli 

nielen zhrnutím našich vedomostí, ale aj 

povzbudením do budúcnosti. Tieto krátke správy 

boli poďakovaním, ale aj prosbou, aby krivdy, 

ktoré sme znečisťovaním prírody spáchali, nám 

boli odpustené.  
p. uč. Némethová 

Tu sú niektoré ukážky: 

 

 

 

MILÁ  ZEM! 
Ďakujem ti, čo 
všetko nám dávaš 
a čo všetko si pre 
nás urobila. 
Prepáč, že ťa 
niektorí ľudia 
znečisťujú. 

Terezka 

MILÁ  VČIELKA! 
ĎAKUJEME  TI  
ZA  VÝBORNÝ  
MED  NA  
CHLIEB. 
PRAJEME  TI,  
ABY  SA  TI 
DARILO. 

Dominik 

MILÁ  ZEM! 
PREPÁČ, ŽE  
ŤA  TAK  
ZNEČISŤUJEM
E 

Lenka 
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ŠvP druhákov 

26. máj bol pre 

druhákov dlho očakávaným 

dňom. Začala sa škola 

v prírode v Juskovej Voli. 

Počasie sa vydarilo i program. 

Prešli sme v noci po 

sviečkami osvetlenom lese 

a riešili úlohy, hľadali sme 

a aj našli v lese poklad, 

súťažili sme na olympijských 

hrách i vo futbale, 

prezentovali sme svoje 

talenty, naučili sme sa krásny 

belgický tanec. Každý deň 

sme boli vonku a dýchali 

čerstvý vzduch, zúčastňovali 

sa sv. omší, všetky zážitky 

zapisovali do denníčkov. 

Všetko krásne ubieha 

veľmi rýchlo, tak aj tento 

pobyt, z ktorého sa 

poniektorým ani baliť 

nechcelo. 

Vďaka Bože, že si nám 

požehnal vytvoriť 

spoločenstvo, z ktorého sme 

sa vrátili oddýchnutí a zdraví 

domov k našim rodičom. 
p. uč. Drangová 
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Súťažíme v TVLUX 
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Deň Zeme v ŠKD 

Deň Zeme oslavujeme 22. apríla, ale v 

tomto roku to bol prázdninový deň, a tak sme 

aktivity a oslavu tohto dňa posunuli o dva dni, na 

štvrtok. Deti zo všetkých oddelení ŠKD sa 

zhromaždili na školskom dvore a netrpezlivo 

čakali, čo sa bude diať. Po privítaní a vysvetlení 

hier sa deti rozišli k jednotlivým stanovištiam a 

mohlo sa súťažiť! 

Vytvorili sa skupinky zložené z troch 

ochranárov a každá z nich si vymyslela výstižný 

názov. Takto pripravené tímy mohli začať plniť 

úlohy. 

 
Pri prvom stanovišti museli vyčistiť 

jazierko od všetkého, čo tam nepatrí. 

Improvizovanou udicou vylovili z jazierka 

odpadky a nechali v jazierku len rybičky. 

Pri druhom stanovišti separovali odpad. Do 

modrého vreca mohli dať len papier, do žltého 

plasty a kovy, do zeleného sklo. 

Pri treťom stanovišti si 

vyskúšali vedomosti o 

prírode. Z vrecúška 

vyťahovali otázky a vzápätí 

na ne odpovedali. Za správnu 

odpoveď získavali žetóny, 

ktoré vymenili u svojej pani 

vychovávateľky za sladkú 

odmenu. 

 
Na záver nakreslili na 

asfalt pekné obrázky o 

prírode. Deťom sa táto akcia 

páčila a sľúbili, že prírodu 

budú len a len chrániť. 

 

Návšteva Klubu 
kresťanských seniorov 

Dňa 12. mája sme 

navštívili Klub kresťanských 

seniorov. Žiačky 3.B triedy si 
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v spolupráci s pani 

vychovávateľkou Majkou 

Brezovou nacvičili krátky 

program básní a piesní, ktorý 

vyčaril na tvárach našich 

milých seniorov úsmev a v 

očiach slzy dojatia. 

Okrem vystúpenia sme 

ich obdarovali symbolickým 

darčekom, pripomínajúcim 

lásku, ktorá je tým 

najvzácnejším darom. Ani oni 

nás nenechali odísť 

naprázdno. Okrem 

nádherného pocitu radosti a 

vďačnosti sme boli štedro 

pohostení sladkými 

dobrotami. 

Futbalový turnaj 

22. mája sa na školskom ihrisku uskutočnil 

klubový futbalový turnaj medzi jednotlivými 

ročníkmi v ŠKD. Počasie nám prialo a futbal bol 

do poslednej chvíle veľmi napínavý. Spolužiaci sa 

navzájom povzbudzovali hlasitými pokrikmi . 

Deti bojovali zo všetkých síl, ale ako to už býva, 

víťaz môže byť len jeden. 

 
V druhom ročníku sa na treťom mieste 

umiestnila 2.C, na druhom mieste 2.B. V prvom 

ročníku sa na treťom mieste umiestnila 1.C , na 

druhom mieste 1.A a na prvom mieste 1.B. Na 

prvom mieste zo všetkých tímov sa umiestnila 

trieda 2.A, ktorá mala najlepšie skóre: dali 5 

gólov do súperovej bránky a nedostali žiaden gól 

od súpera. Odmenou im bol krásny Putovný 

pohár, ktorý momentálne zdobí ich triedu. 

Nechajme sa prekvapiť, kam poputuje pohár, 

budúci školský rok . Takže netreba byť 

sklamaný, ale trénovať, trénovať a trénovať 

a o rok môže byť pohár práve váš . 
p. vych. Skvašiková 
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P
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Zdroj: časopis UFIN – angličtina pre deti 
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Práca získala Čestné uznanie v súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického. 
 
 

Moja mama je z Venuše 
a otec z Marsu 

 
 

Mám ja veľkú rodinu,  

mamu menom Martinu. 

Ale viete, čím zvláštna je? 

Predstavte si, že pochádza z Venuše. 

 

A aby toho nebolo málo, 

z Marsu nám UFO ocka poslalo. 

Stretli sa oni na zemi 

a potom sme prišli na svet my. 

 

Ja som hrdý na rodičov, 

cez prázdniny u nás nie je „oničom“.  

Potom cez školský rok kamarátom rozprávam, 

že na Venuši a Marse v lete prespávam. 

 

Myslia si, že v hlave mám o koliesko menej, 

keď im vravím tieto deje. 

No poviem vám, kamaráti, 

moju hlavu fakt nič netrápi. 

 

František Vaľko, 5.C 
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A tu je ešte jedna zaujímavá práca z hodín slovenského jazyka vo 4.B, keď 

žiaci preberali vybrané slová. Oliver napísal veľmi pekný príbeh. Veď posúďte 

sami. 

Vybrané slová 

Keď boli vybrané slová po B a M na výlete,  

tak sa začala hádka. Mydlo povedalo umývadlu, 

 že bez mydla by to nebolo umývadlo.   

Ku hádke sa pridala  

bystrá bystrina a hovorí: „Keby neboli bystriny,  

potoky, jazerá a iné zdroje vody, tak by si nefungovalo ty,  

umývadlo a ty mydlo, by si sa nemalo kam namáčať.“  

A keď prišla bylina,  

tak sa začala poriadna hádka. 

Bylina povedala mydlu,   

že mu už nedá bylinkovú vôňu.  

Mydlo sa nahnevalo, zavolalo bylinkárku,  

ktorá zobrala bylinke byľku.  

A povedala na umývadlo, že nie je umývadlo ale  trúba. 

Keď všetkým napadlo že sa nemajú čo hádať lebo 

si urobia len zle, tak si všetci navzájom povedali „prepáč.“  

Oliver   Frič, 4.B 
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KOMIKS 

 
Na hodinách literatúry v 5.C sa hodina o komiksoch páčila natoľko, že sami 

žiaci vymysleli zaujímavé umelecké diela. 
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Michaela Jurová
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Veronika Klemová 
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Chutné letné pečenie 

Máš rád sladkosti a ešte radšej doma upečené dobroty? 

Chutia ti koláče s ovocím z vlastných zdrojov, presnejšie stromov? 

Chcel/chcela by si prekvapiť rodičov alebo návštevu chutným dezertom? 

Pozor! Ak odpovede boli aspoň dvakrát ÁNO, potom čítaj ďalej a hlavne si 

všetko dobre naplánuj, priprav suroviny, rukávy hore a ide sa na letné pečenie.  

Pozor! Mladší cukrári, potrebuje k tomu ešte aspoň jedného dospelého asistenta. 

 

Letné menu – Štrúdľa lenivej cukrárky... (super názov) 

Suroviny: 6 dcl polohrubej výberovej múky 

 3 dcl kryštálového cukru 

 ¾ prášku do pečiva 

 1 Hera alebo Hera maslová 

 

Postup práce: 

 múku, cukor, prášok do pečiva premiešame v miske a rozdelíme na dve 

polovice (do dvoch misiek) 

 plech na pečenie vymastime maslom, posypeme strúhankou 

 na plech rovnomerne vysypeme prvú misku so zmesou (múka, cukor, prášok 

do pečiva) 

 na to postupne rozvrstvíme jablkovú plnku (ošúpané jablká postrúhame 

a pridáme k nim škoricový cukor a kryštálový cukor podľa chuti) 

 na vrstvu jabĺk rovnomerne vysypeme druhú misku so zmesou (múka, cukor, 

prášok do pečiva) 

 na vrch postrúhame jednu celú Heru (najlepšie zmrazenú – lepšie sa strúha – 

najmä v lete) 

 pečieme 40 – 50 minút pri teplote 180℃ 

 po vychladnutí posypeme práškovým cukrom 

 servírujeme na tanieriky s lyžičkou a dobrou letnou náladou!  



 
SPRÁVY  ZO  ŠKOLSKEJ  KUCHYNKY » 54 

Talianska štrúdľa 

Suroviny: 300g polohrubej múky 

 300g práškového cukru 

 1 prášok do pečiva 

 2 balíčky hrudkovitého tvarohu 

 1 balíček hrozienok 

 kryštálový cukor 

 1 – 2 kyslé smotany  
 4 vajcia 

 1 balíček vanilínového cukru 

 100 g masla 

 500 ml mlieka 

 

Postup práce: 

 múku, cukor, prášok do pečiva zamiešame a polovicu rozsypeme na pripravený 

plech na pečenie (pomastený plech a posypaný strúhankou) 

 v miske zmiešame tvaroh, hrozienka a kryštálový cukor podľa chuti a túto 

zmes rozvrstvíme na plech (už tam je zmes múky, cukru a prášku do pečiva) 

 smotanou zalejeme obsah plechu 

 na plnku rozsypeme druhú polovicu zmesi (múka, cukor, prášok do pečiva) 

 vajcia zmiešame s vanilínovým cukrom, roztopeným maslom a mliekom. 

Nalejeme na plech. 

 pečieme v rozohriatej rúre dozlatista 

 po vychladnutí posypeme práškovým cukrom 
  

Prajeme Vám dobrú sladkú chuť! 
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MS v hokeji sa konali    __        __  __  __  __  __  __. 
 

   1.       

          

2.          

 3.         

   4.       

 5.         

   6.       

   7.       

 
1. Slabý vietor 

2. Po prázdninách máme veľa ... 

3. Vtáky si stavajú ... 

4. Mrazený ... 

5. Keď ideme do zahraničia, 

potrebujeme ... 

6. Príbuzný raka žijúci v mori 

7. Vysušíme sa ním 
Samuel Magda a František Vaľko, 5.C 

 

MS vo futbale sa konajú v štáte    __  __  __  __  __  __  __  __. 
 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

Lukáš Majoroš, 5.C
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         Rieka je prirodzený vodný ... 

         Syčiace zviera (inštrumentál) 

         Mäkký kov 

         Power 

         Izba vo väzení 

         Things 

          

         Máme ich na hlave 

         Nádoba na odpadky 

         Býva sa v ňom 

         Plavidlo 

         Hudobný nástroj na „X“ 
 

Lukáš Kubík a Samuel Pavlovič, 5.C 
 
 
Viera, Nádej a   __  __  __  __  __  sú božské čnosti. 
 

 1.         

  2.        

3.          

4          

 5.         

 
1. Zelené farbivo, ktoré dodáva listom farbu 

2. Dlhé „A“ 

3. V piatky máme pôst od ... 

4. Ak dáme do mlieka Granko, vznikne 

5. Má meniny 12. mája 
Miriam Zimovčáková, 4.A 
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