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Radostná zvesť na Vianoce 
nech Vás celkom prežiari 

a v rodine lesk jej svätý 

nech sa vryje do tvárí. 

 

Potom s týmto svätým leskom 

odolajte hromom, bleskom, 

pevne v novom roku celom, 

posilnení Spasiteľom. 
redakčná rada 
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» EDITORIL 

Testament adventného venca: 

„Až na mne sfúkneš poslednú 

sviecu, najprv sa pozri do seba. Zisti, či 

z mojich štyroch plameňov ostala 

v Tvojom vnútri aspoň iskierka či 

plamienok alebo je tam len zhorenisko. 

Nezabudni, že nesvietim len pre náladu. 

Nie som iba počítadlo týždňov a dní do 

Vianoc. Som prostriedok Tvojich 

lepších dneškov i zajtrajškov. Nemýľ si 

ma so žiarivkami na stromčekoch 

a girlandách. Ja chcem horieť predtým, 

ako sadneš za stôl štedrosti. 

Keďže moja púť sa končí, Ty 

pokračuj. Môžeš ma aj zničiť, len 

nenechaj ľahnúť popolom, čo si so 

mnou prežil. Choď! Napreduj! Aj keď 

často duje silný vietor, chráň ten 

plameň, aby Ti svietil do temnoty 

a hrial Ťa v mrazivých dňoch. Vtedy, 

keď sa Ti ho podarí udržať i po mojom 

odchode, skoro mu nájdi meno. Nech je 

pre Teba konkrétny. Nech ho vieš 

osloviť. 

Budem už iba krátko. Len posledná 

rada. Meno tohto svetla nemusíš hľadať 

dlho. V jednu tichú noc zaznie celkom 

jasne. Toto meno je svetlo, ktoré tmy 

nechcú prijať. No iba ono Ti pomôže 

dokončiť to, čo si so mnou začal. Je to 

meno Ježiš Kristus.“ 

 

Požehnané sviatky Narodenia Pána 

a nový rok naplnený pokojom 

a radosťou Vám vyprosujú Vaši 

duchovní: 
Juraj, Pavol, Jozef, Pavol a František
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Tohtoročný Advent v sme 

v spoločenstve školy prežívali 

prostredníctvom duchovných 

aktivít, ktoré sprevádzali tieto 

dni, týždne čakania. 

 
 

Adventné aktivity 2014: 

 Myšlienky Jána Pavla 

II. – prostredníctvom 

školského rozhlasu šíriť 

ich všade a ku každému 

 Adventné čítanie 

Svätého písma – v 

rodinách podľa 

liturgického roka B 

 Svätá omša s kázňou na 

tému „Usilujte sa vojsť 

tesnou bránou...“ (Lk 

13,24) – na postavách 

Starého zákona 

 Darček v škatuli – pre 

rodiny v ťažkých 

životných situáciách – 

spolupráca s OZ Maják nádeje. 

Príď, Pane, prosíme... 

-bs- 
 

 

Vianoce vo svete 

Sviatky v Japonsku 

 V Ježiša Krista verí iba jedno percento 

Japoncov. Aj napriek tomu však v krajine 

vychádzajúceho slnka ozdobujú obchody a domy 

vianočnými 

dekoráciami. Aj ľudia 

v Japonsku si na 

Vianoce navzájom 

dávajú darčeky. V 

japonskej tradícii 

vystupuje kňaz 

Hoteiosha (Hotejoša), 

ktorý tam plní úlohu 

akéhosi európskeho 

Mikuláša. Prináša 

darčeky do každého 

domu a obdarúva deti. 

Tie veria, že má oči aj vzadu, a tak sa snažia v 

tomto období správať tak, akoby bol nablízku. 

 
Sviatky vo Vietname  

Tradičnými vietnamskými náboženstvami sú 

budhizmus a čínsky taoizmus. Počas francúzskej 

koloniálnej nadvlády sa veľa Vietnamcov  
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stalo katolíkmi, a 

tak oslava 

Ježišovho 

narodenia 

neobchádza ani 

túto ázijskú 

krajinu. Vianoce 

sú vo Vietname 

jednou zo 

štyroch 

najdôležitejších 

osláv počas roka 

spolu s 

narodením Budhu, Novým rokom a jesennými 

slávnosťami žatvy. Vietnamskí veriaci poctivo 

dodržiavajú kresťanské zvyky. Na Štedrý deň sa 

zúčastňujú na polnočnej svätej omši. Po nej sa 

vracajú domov na vianočnú večeru. Slávnostný 

jedálny lístok tvorí kuracia polievka, bohatší ľudia 

jedia morku a vianočný puding. Tradičné 

európske zvyky s Mikulášom či niektorou z jeho 

„odrôd“ a stromčekom sú veľmi populárne. 

Rozdielom je, že deti nechávajú svoje topánky na 

Štedrý deň pred dverami. 

Vianoce v Kolumbii 

Oslavujú ich veselou hudbou, ozdobeným 

stromčekom a bohatým stolom. Na Štedrý večer 

sa stretáva celá rodina, dokonca susedia a 

kamaráti, aby si tradičnou pečenou morkou 

vychutnali sviatky pohody. K 

tradícii patrí aj to, že na 

Vianoce má skoro každý na 

sebe niečo nové, akoby novou 

vecou obnovili svojho ducha. 

Vianoce na Cypre 

Oslavujú sa až 25. 

decembra. Ráno idú všetci do 

kostola, potom spoločne 

obedujú. Podľa anglickej 

tradície pripravujú pečenú 

morku a typický grécky šalát. 

Z domu do domu chodia 

skupiny mladých ľudí, 

spievajú koledy a nosia 

drevenú loďku, ktorá 

symbolizuje dominantné 

postavenie starovekých 

Grékov na mori. 
zdroj: internet 
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Vianoce – anketa 

S Vianocami úzko súvisia 

darčeky. Žiakov sme sa pýtali 

na darček, ktorý im urobil 

najväčšiu radosť a zároveň na 

darček, ktorý by radi našli 

pod vianočným stromčekom. 

A tu je zopár odpovedí: 

Najväčšiu radosť mi urobil 

tento darček: 

 LEGO CITY policajná 

stanica 

 super autíčko na 

ovládanie 

 mobil 

 kúzelnícka sada 

 X BOX 360 

 sestrička, ktorá sa 

narodila pred Vianocami 

 notebook 

 bábika Anabellka 

 ACTIVITY 

 husle 

 vrtuľník na ovládanie 

 tablet 

Rád/rada by som našla pod 

stromčekom: 

 X BOX 360 

 DVD Harry Potter 3 

 karty 

 violončelo 

 hra UBONGO 

 taška ADIDAS 

 hodinky 

 mobil 

 hry na PS3 

 kamera 

 skok z padáka 

Veríme, že každý z nás si nájde pod 

stromčekom niečo, čo ho poteší. 
-js- 

 

 
Rádio Regina naživo 

Deň otvorených dverí v Slovenskom 

rozhlase – Rádio Regina Košice – oslovil aj 

redaktorov z 9.A 

triedy. Mediálnu 

výchovu, zložku 

predmetu poznaj 

a ži, zažili 

zaujímavo a 

priamo v teréne 

v piatok – 5. 

septembra. História košického rozhlasu, práca 

redaktorov, štúdiá s technikou a naživo nahrávka 

obľúbenej relácie Hráme jubilantom – to všetko 

ich zaujalo a možno niektorých naladilo aj na 

prácu rozhlasákov. 
-mf- 
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Jesenné účelové cvičenie 

Žiaci II. stupňa si prvý mesiac v novom šk. 

roku osviežili pobytom v prírode, pohybovými 

aktivitami a skúškou odvahy a sily počas 

obľúbeného účelového cvičenia. To všetko, a 

niečo navyše, na nich čakalo v piatok – 19. 

septembra. Prekvapením pre všetkých boli 

ukážky práce polície pri výcviku psov a 

sebaobrany priamo v areáli školy. Športu zdar! 

Pri ukážkach psovodov asistovali aj naši žiaci. 

Vlčiakom sa podarilo nájsť ukryté veci aj zaistiť 

páchateľa. Pri sebaobrane sa nám aj sem-tam 

zatajil dych. V závere ukážok práce Policajnej 

motorizovanej jednotky si žiaci mohli prezrieť 

policajné auto špeciálne oblečenie ich 

príslušníkov a opýtať  na zaujímavosti ich práce. 
-mg- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

V Meste povolaní 

Prvé detské mesto 

povolaní na Slovensku 

privítalo 22. septembra 

žiakov 5.B v rámci hodín 

poznaj a ži. Spolu s pani 

učiteľkami – Pustaiovou a 

Ferkovou si poprezerali 

nielen interaktívnu výstavu, 

ale si aj sami vyskúšali reálne 

povolania zo sveta dospelých 

vlastnými silami. Zážitkov 

majú neúrekom. 
-mh- 
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Do nového školského 
roka s požehnanými 

aktovkami 

Po prvýkrát v histórii 

školy sa 25. septembra 

požehnávali aktovky. Školský 

kaplán ich požehnal po sv. 

omši veľkým aj malým. 
-ap- 

 
 

Srdiečko pre Haiti 

Už 8. rok sme sa aj my 

aktívne pripojili k vincentskej 

rodine na Slovensku a 

spoločne podporili 

celoslovenskú verejnú 

kampaň Boj proti hladu – 

Pomoc Haiti. 

Pomocou práce a úsilia dobrovoľníkov z radov p. 

vychovávateliek, učiteľov a starších žiakov na 

všetkých čakali voňavé vyzdobené perníky. 

Celoslovenský výťažok bude slúžiť chudobným 

na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Albánsku a 

Rusku. Ďakujeme za silnú podporu tohto diela... 

misie začínajú v našich srdciach. 
-ss- 

 
Geológovia na Spiši 

Spoznávanie krás a jedinečností Dreveníka a 

Spišského hradu čakalo v jeseni na žiakov 8. 

ročníka. Hodinu biológie tak prežili v teréne a v 

skúmaní geografie a geológie travertínového lomu 

a návštevy unikátnej pamiatky, ktorá je zapísaná v 

Zozname svetového dedičstva UNESCO. 

Exkurziu absolvovali žiaci z VIII.A, VIII.B a 

VIII.C triedy a všetkým radia navštíviť tieto 

krásne miesta Slovenska. 
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Žiaci VIII.C si to na Spiš zamierili vo štvrtok 

– 18. septembra spolu s tr. učiteľkou – s. 

Zuzanou a p. uč. Bačinskou. Prežili tam pekný a 

veselý deň. 

Pekný slnečný deň v teréne absolvovali 

v utorok – 30. septembra mládežníci z VIII.B 

spolu s tr. p. uč. Kadukovou a p. zástupkyňou 

Hrebeňárovou, ktorá ich aj odborne sprevádzala a 

prezradila všetky známe i menej známe 

jedinečnosti týchto miest. 

Deň v pohybe zažili aj žiaci VIII.A spolu s tr. 

p. uč. Sorgerovou a s. Zuzanou, odbornou 

sprievodkyňou,  v stredu – 1. októbra. Aj keď 

slniečka bolo menej, nepokazilo im to zážitky, 

poznatky a najmä dobrú náladu. 
-ks- 

 

Na Drienici so šiestakmi 

Pekný jesenný týždeň v Drienickej doline 

spojený s rekondičným plaveckým kurzom čakal 

v termíne 29. septembra – 3. októbra na 

šiestakov a ich triedne pani učiteľky, p. riaditeľku 

a p. kaplána Paľka, ktorí ich sprevádzali. 

Bohatými športovými aktivitami, novými 

plaveckými technikami aj pobytom v prírode 

utužovali zdravie a kondíciu. Zábavnými hrami, 

súťažami zase kamarátske a ročníkové vzťahy. 
-mm- 

 

Minimaratónci v cieli 

Povzbudzovanie 

priateľov športu potešilo 

všetkých bežcov na 

jubilejnom 90. ročníku 

Medzinárodného maratónu 

mieru v našom meste. Dni 

príprav a tréningov pod 

vedením p. zástupkyne 

Zentkovej a p. uč. Šveca sa 

krátili a veľký deň v nedeľu – 

5. októbra presne o 9.07 hod. 

v centre mesta postavil na 

štart aj početnú skupinu 

našich žiakov i rodičov a 

nechýbali ani bežci z radov 

učiteľov. Aby sme nezabudli, 

všetci zdraví dobehli do cieľa 

a už sa tešia na ďalší ročník. 

Pridáte sa? 
-db- 

 



10  KALENDÁR  AKTUALÍT » 

 
 

Enviro putovná výstava 

na pôde SPŠ 

elektrotechnickej v Košiciach 

zaujala ôsmakov i všetkých 

pedagógov, ktorí tam v 

druhom októbrovom týždni 

absolvovali vyučovacie 

predmety technika a svet 

práce. Prednáška v podaní 

študentov školy bola 

rozšírená o zaujímavé aktivity 

pre našich žiakov aj so 

sladkou výhrou. Priatelia 

Zeme, trieďme odpad 

spoločne! 
-ll- 

 

„Jeden za všetkých, všetci spoločne!“ 

Myšlienka, ktorú si, okrem iného, zapamätali 

žiaci 5.B, je naozaj výstižná a dobre známa. 

Počuli ju mnohokrát a 8. októbra bola ústrednou 

myšlienkou v rozprávke „Sedem trpaslíkov“. Boli 

si ju pozrieť spolu s pani učiteľkou triednou v 

STER CENTURY CINEMAS v OC Galéria. Je to 

rozprávkový príbeh, ako ho nepoznáte. Oplatí sa 

to vidieť. 
-sp- 

 
O hokejovej legende 38 

Poznať základné znaky dokumentu priamo na 

príklade mohli mladí redaktori z 9.A triedy 

v piatok – 10. októbra, ktorí počas mediálnej 

výchovy navštívili STER CENTURY CINEMAS 

v Košiciach. Výber bol jednohlasný – dokument 

38 o Pavlovi Demitrovi, osobnom i 

profesionálnom živote, hokejových začiatkoch i 

najvyšších 

tituloch. 

Dokument v nich 

zanechal silné 

dojmy a 

nezabudnuteľný 

odkaz človeka s 

veľkým 

otvoreným a 

priateľským 

srdcom. 
-pg- 
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Plody zeme v Nižnom Klátove 

Výstavu vytvorenú z jesennej úrody a práce 

miestnych veriacich v Kostole sv. Michala v 

Nižnom Klátove každoročne navštevujú aj naši 

piataci. Tak tomu bolo v pondelok – 13. októbra, 

keď posledné vyučovacie hodiny predmetu poznaj 

a ži putovali za hranice Košíc a s úžasom 

obdivovali diela ľudských rúk. Pridali aj modlitbu 

sv. ruženca a spoločné fotenie pred bránami 

kostola. Žiakov z celého 5. ročníka sprevádzali 

vyučujúce predmetu – p. uč. Pustaiová a 

Zachariášová, 5.C – triedna p. uč. Soľárová. 

Spoločné poďakovanie patrí p. kostolníčke 

Ondrejčíkovej za sprevádzanie a spoluprácu. 

Prežili sme tam príjemné jesenné popoludnie! 
-piataci- 

 

 
 

V ríši rozprávok 

Na ríšu rozprávok sa 17. októbra zmenila 5.B 

trieda. Počas hodiny literatúry svojim mladším 

kamarátom z 1.B zahrali známe rozprávky, 

 
porozprávali im o Hansovi 

Christianovi Andersenovi aj o 

Pavlovi Dobšinskom. Malí 

spolužiaci si mohli aj 

zasúťažiť a nechýbala ani 

pekná pesnička a sladká 

odmena pre divákov. Piataci 

si takto netradične 

zopakovali, čo sa naučili o 

rozprávkach. Už teraz sa tešia 

na ďalšiu projektovú hodinu 

zo slovenského jazyka a 

literatúry. 
-sč- 

 

Milión detí sa modlí 

ruženec 

V sobotu – 18. októbra sa 

k známej svetovej iniciatíve 

sv. Pátra Pia – „Keď sa 

milión detí pomodlí ruženec, 

svet sa zmení...“ pripojilo aj 
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spoločenstvo detí a rodičov z 

našej školy a spolu s farskou 

komunitou presne o 9.00 hod. 

začali modlitbu sv. ruženca v 

Kostole sv. Gorazda v 

Košiciach. Nebeská Matka, 

zverujeme sa pod Tvoju 

ochranu... 
-mk- 

 

 
 

Október s Pannou Máriou 

Modlitbová reťaz svätého 

ruženca spájala mladších i 

starších každé stredajšie 

októbrové ráno. Triedne 

spoločenstvá v jednotlivých 

ročníkoch sprevádzali 

všetkých úvahou i desiatkami 

Zdravas, Mária... Kráľovná 

pokoja, oroduj za nás... 
-zs- 

Fashion Week 

Októbrový týždeň svetovej módy v centre 

východu prilákal do Košíc všetkých umelcov a 

obdivovateľov módy. V stredu – 22. októbra sa k 

nim pridali, možno aj budúce nádejné návrhárky, 

deviatačky spolu s p. uč. Bednárovou. 

 
Zaujímavé kreatívne predpoludnie v 

Kulturparku patrilo mladým a ich netradičným 

modelom. Naše dievčatá sa nedali zahanbiť a po 

minútach návrhov, úprav a šitia sa im podarilo 

uviesť model šiat s čipkou a model bundy s 

čipkou. Ich modely nás okrem štýlovosti 

presvedčia aj o tom, že staršie odevy sa môžu 

upraviť a oživiť niečím novým a moderný kúsok 

do šatníka je hotový. Dievčatá okrem toho stihli 

ešte počas dvoch dní FASHION WEEK vidieť 

popoludní naživo módne prehliadky známych 

slovenských návrhárok. Dievčatá, čakáme na 

školskú módnu kolekciu! 
-lt- 
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Piataci v divadle 

Dobrodružnú tanečnú rozprávku Doktor 

Jajbolí si 22. októbra pozreli všetky piatacké 

triedy so svojimi pani učiteľkami triednymi. Bol 

to príbeh o nekonečnom priateľstve človeka - 

chýrneho lekára Jajbolí k zvieratkám, jeho 

nebezpečná cesta do Afriky za záchranou chorých 

opíc, pri ktorej musel prekonať nástrahy zlých 

pirátov a ľudožrútov. Farebné kostýmy a tanečné 

vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo. 
-mn- 

 

Komparo 2014 

Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka, známe pod 

názvom Komparo, sa konalo vo štvrtok – 6. 

novembra. Testované predmety boli slovenský 

jazyk a literatúra a matematika. Žiaci ôsmeho 

ročníka si otestovali aj získané poznatky z fyziky, 

dejepisu a všeobecné študijné predpoklady. 
-lc- 

 

Modlitbová reťaz za život 

Vyjadriť svoj názor a modlitbou bojovať za 

život... aj naši ôsmaci a deviataci prijali túto 

výzvu a vo štvrtok – 6. novembra putovali do 

areálu Starej nemocnice v Košiciach. Tichou 

modlitbovou reťazou pod oknami monobloku 

odkázali ÁNO ZA ŽIVOT... ŽIVOT JE DAR. 

Návšteva cintorína umocnila aj tichú spomienku 

na nenarodené deti. Ďakujeme, milí rodičia, za 

prejavený súhlas s účasťou 

detí a podporu dobrého diela. 
-mk- 

 
Speváci na Festivale 
sakrálneho umenia 

Jubilejného 25. ročníka 

známeho košického festivalu 

kultúry, hudby, umenia, slova 

sa v stredu – 12. novembra 

zúčastnili, presnejšie 

vyspievali deti zo školského 

speváckeho zboru Ratolesť, 

ktorý už niekoľko rokov vedú 

s. Zuzana a p. uč. Bačinská. 

Koncert detských a 

mládežníckych speváckych 

zborov, ktoré interpretujú 

sakrálnu hudbu, sa v tomto 

roku konal v Evanjelickom 

kostole na Mlynskej ul. v 

Košiciach. Čo myslite, budú 

súhlasiť, že...kto spieva, 

dvakrát sa modlí? 
-vh- 
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Olympiáda v anglickom 
jazyku 

Tento svetový jazyk patrí 

určite k obľúbeným u žiakov, 

ktorí sa 13. a 20. novembra 

zúčastnili školského kola 

olympiády v angličtine. 

Pozostávalo z testovej 

a ústnej časti. Víťazi 

kategórie mladších a starších 

žiakov nás v januári budú 

reprezentovať v obvodnom 

kole. Prajeme veľa chuti do 

učenia a najmä konverzácií! 

Kategória 1A – mladší žiaci: 

1. Ema Vasilčáková (7.A) 

2. Dávid Kardoš (7.B) 

3. Jakub Žofčin (7.B) 

Kategória 1B – starší žiaci: 

1. Peter Galoci (9.A) 

2. Soňa Polohová (9.A) 

3. Timotej Smoleň (8.B) 
-hk- 

 
Dedičstvo otcov, zachovaj 

nám, Pane 

Súťaž Dedičstvo otcov, 

zachovaj nám, Pane sa konala 

26. novembra v Sabinove. 

Našu školu reprezentovali 

žiačky Júlia Benderová, Ema 

Gromová a Noemi Andrea Pramuková zo 7.B. 

Pripravovala ich p. uč. Snopková a na súťaži ich 

sprevádzal pán školský kaplán Paľko. Zo 

všetkých cirkevných škôl Košickej arcidiecézy sa 

naše dievčatá umiestnili na peknom 10. mieste. 
-mt- 

 
Na chodbách Kňazského seminára 

v Košiciach 

Pán kaplán František Barna bol v stredu – 26. 

novembra hlavným sprievodcom ôsmakov, pre 

ktorých pripravil netradičnú duchovnú exkurziu 

do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 

v Košiciach. Svätá omša v miestnej kaplnke a 

celý sprievodný program sa im páčil a rovnako aj 

zaujímavé odpovede študentov na veselé i vážne 

otázky ôsmakov. 

Študenti, možno budúci otcovia biskupi, nám 

vysvetlili miestne zvyky, pravidlá aj možnosti 

trávenia voľného času. Prekvapilo nás, že často 

chodia spať skôr ako my doma. Seminár má teraz 

44 študentov. Obavy z nedostatku zábavy vo 

voľnom čase vyvrátili posilňovňa, krásna 

telocvičňa a útulne zariadené izby. 

Našu teóriu, že v seminári nie sú dievčatá, 

narušilo nakuknutie do študovne, kde sme stretli 

budúce teologičky. 

Ďakujeme p. kaplánovi Františkovi za 

prípravu a organizáciu exkurzie a s. Zuzane a p. 

uč. Snopkovej, ktoré tam boli s nami. 
Matúš, 8.C 
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Posvätenie adventných vencov 

Vo štvrtok – 27. novembra pri svätej omši 

posvätil pán kaplán Paľko adventné vence a 

sviece do našich tried i príbytkov. „Pripravte cestu 

Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!...“ 
-jc- 

 

Nezvyčajná hodina matematiky 

V uplynulých dňoch mesiaca november mohli 

žiaci piatich tried (5.C, 6.B, 6.C, 7.A, 8.C) nazrieť 

do zákutí matematiky a nechať sa očariť ešte 

mnohými neobjavenou krásou tohto predmetu. 

Začítajte sa do niektorých zaujímavých 

spomienok na tieto hodiny. 

„Na hodine matematiky sme vyrábali Möbiov 

pásik. Möbiov pásik je veľmi zaujímavá vec. 

Netušil som, že existuje vec, ktorá má jednu hranu 

a jednu stranu. 

 
Na hodinu sme si mali priniesť lepidlo a 

nožnice. Všetci sme si mysleli, že budeme vyrábať 

origami alebo niečo také, ale pani učiteľka nás 

prekvapila Möbiovým 

pásikom. Nikto nevedel, čo to 

je, no po chvíli sme všetci boli 

prekvapení, aké nezvyčajné 

vlastnosti môže mať jeden 

pokrútený pásik. Po chvíľke 

rozmýšľania sme prišli na 

veľa iných vecí, s ktorými sa 

každodenne stretávame a ani 

nevieme, že sú také 

zaujímavé. 

Keď zazvonilo, pani 

učiteľka nám dala za domácu 

úlohu rozstrihnúť Möbiov 

pásik napoly a potom ešte raz 

napoly.“ 
Michal, 6.B 

„Na tejto hodine sme 

porovnávali Möbiov a 

obyčajný pásik. Bolo to veľmi 

zaujímavé. Prišli sme na to, 

že geometria môže byť aj 

zaujímavá. Bolo to veľmi 

jednoduché, ale aj veľmi 

poučné. Tento pásik používa 

veľa ľudí, najmä v 

automechanike. Dúfame, že 

sa táto hodina zopakuje v 

najbližšom čase.“ 
Sofia a Sidónia, 7.A
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„Matematika môže byť aj 

zábavná! Presvedčili sme sa o 

tom na hodine matematiky s 

p. uč. Jurašekovou. Dňa 20. 

novembra sme sa dozvedeli 

zaujímavosti o dokonalých 

číslach, prvočíslach a Möbiov 

pásik nás zaujal najviac. Bola 

to super hodina, ktorú si radi 

zopakujeme.“  
Lenka, 8.C 

 
„Nezvyčajná hodina 

matematiky sa začala 

prezentáciou našej 

spolužiačky, ktorá nám 

predstavila Möbiov pásik. 

Podľa inštrukcií sme si ho aj 

pripravili. A v praxi sme sa 

dozvedeli zaujímavé veci... 

Möbiov pásik má len jednu 

stranu a jednu hranu. Po 

rozstrihnutí Möbiovho pásika 

vznikne obyčajný pásik. Na 

nasledujúcej projektovej hodine matematiky sme 

sa dostali k dokonalým číslam. Dnes už vieme, že 

dokonalé číslo je také prirodzené číslo, ktoré sa 

rovná súčtu svojich vlastných deliteľov. Okrem 

dokonalých čísel sme sa zamerali aj na prvočísla. 

Prvočísla sú čísla, ktoré sú deliteľné LEN samým 

sebou a číslom 1. Z týchto hodín matematiky sme 

si odniesli veľa nových poznatkov. Ďakujeme 

všetkým zainteresovaným za príjemné prežitie 

hodín matematiky.“ 
Alex a Matúš, 8.C 

-tč- 
 

Technická olympiáda 

Svet vedy a techniky je známy dvom 

reprezentantom školy a dobrým kamarátom – 

Jurajovi Šarišskému (8.C) a Leonardovi 

Labaničovi (9.A), ktorí v stredu – 3. decembra 

získali 1. miesto v obvodnom kole Technickej 

olympiády. Na súťaž ich pripravovala p. 

zástupkyňa Hrebeňárová. Blahoželáme! 

Olympiáda sa konala v CVČ na Orgovánovej 

ul. v Košiciach a bola rozdelená do dvoch častí: 

 teoretická časť – test, ktorý riešil každý z 

dvojice sám, 

 praktická časť – spoločný výrobok. 

Súčet bodov z obidvoch častí rozhodol o 

poradí súťažiacich dvojíc. 

Technici, veľa chuti a nápadov pri prípravách 

na ďalšie kolo! 
-pa- 
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Sviatok sv. Mikuláša 

Už ste ho videli? To bola najčastejšia otázka 

na chodbách školy v piatok – 5. decembra. 

Mladší aj starší sa pýtali na sv. Mikuláša, s 

ktorým sa spájal celý deň. A naozaj prišiel aj 

medzi deti školy a prekvapil milými darčekmi. 

My sme ho potešili spoločnou modlitbou, milým 

slovom i anjelským sprievodom. 

Ranné rozhlasové pásmo nás naladilo na 

mikulášsku vlnu a hlavne oznámilo zaujímavý 

nález pred školou, ktorý našiel p. školník. V koši 

plnom prekvapení čakali žiakov darčeky, ktoré 

tomto roku sv. Mikuláš rozdelil podľa ročníkov – 

malé zvončeky (1.-2. ročník), rolničky (3.-4. 

ročník), veľké zvončeky (5. ročník), rolničky (6.-8. 

ročník), hviezdy (9. ročník) a dekorácie s anjelom 

pre pedagógov a zamestnancov školy. 

 

 
Potom už sprievod sv. 

Mikuláša s anjelmi, za 

zvukov flauty a spevu, 

navštívil všetky triedy, 

pozdravil a rozdal milé 

darčeky. Sprievod s pekným 

programom pripravili šikovné 

dievčatá zo 6.C triedy. 

V tento deň bola aj 

prvopiatková Adorácia, a tak 

sme ho prežili v modlitbe a 

slávení Pána Ježiša. 

Ďakujeme, sv. Mikuláš! 
-js- 
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Bohatá medailová žatva 
na krajskom kole 

Známa recitátorská súťaž 

v prednese kresťanskej poézie 

a prózy „...a Slovo bolo u 

Boha...“ sa v tomto školskom 

roku konala 8. decembra v 

Cirkevnej spojenej škole sv. 

Cyrila a Metoda v 

Humennom. 

Šiestich recitátorov 

sprevádzala p. uč. Bednárová 

a mamička jedného z nich, p. 

Marková. Do Košíc sa vrátili 

opäť s novými skúsenosťami, 

ale aj s diplomami za svoje 

výkony. Srdečne im 

blahoželáme! 

1. miesto: 

 Maxim Marko, 4.B 

(postup do 

celoslovenského kola) 

2. miesto: 

 Sarah Beľanová, 4.C 

3. miesto: 

 Tatiana Jenčušová, 6.C 

Tamara Ondrejková, 6.C 

Samuel Nagy, 9.A 
-mk- 

Pondelková slávnosť 

Prikázaný sviatok – Nepoškvrnené počatie 

Panny Márie začala celá škola slávnostne sv. 

omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na 

Terase. Hlavným celebrantom bol pán farár Juraj 

Kamas. Žiakom, učiteľom, ale aj ostatným 

farníkom sa prihovoril pán kaplán Pavol Bober. 

Po sv. omši každá trieda so svojou p. uč. triednou 

odchádzala na program, ktorý si naplánovali v 

tento sviatočný deň. 

1.- 4. roč.: Princezná so zlatou hviezdou – 

divadelné predstavenie v SOŠ 

automobilovej 

5.-6. roč.: Deň s triednym učiteľom 

7.-9. roč.:  Móric Beňovský – divadelné 

predstavenie v Divadle Janka 

Borodáča  
-dp- 

 
Hronského Jasov 

5. ročník krajského matičného festivalu 

HRONSKÉHO JASOV v prednese Hronského 

rozprávok a povestí, ale aj pôvodnej slovenskej 

ľudovej rozprávky, sa uskutočnil 5. decembra. 

Našu školu reprezentoval Kristián Bamhor z 3.A, 

ktorý vo svojej kategórii získal 2. miesto. Na 

súťaži ho sprevádzala p. vychovávateľka 

Pavúková. Blahoželáme! 
-tl- 
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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. 

Správna voľba povolania 

Vzdelávacia prezentácia odborov stredných 

škôl určená pre žiakov 9. ročníka sa v stredu – 22. 

októbra konala v priestoroch SOŠ – Ostrovského 

v Košiciach. Nechýbali tam ani naši deviataci, 

ktorí v sprievode tr. učiteliek využili možnosť 

priamo od odborníkov, stredoškolských 

pedagógov a študentov škôl získať informácie o 

školách aj študijných odboroch. Bolo to 

zaujímavé a dôležité pracovné predpoludnie. 

Hlavnými organizátormi celého podujatia sú 

Košický samosprávny kraj a mesto Košice. 

Vzdelávacej prezentácii predchádzala konferencia 

– Vzdelávanie – Motor na ceste k prosperite kraja, 

ktorá sa konala deň vopred. Pane, prosíme, 

sprevádzaj deviatakov v dôležitých životných 

rozhodnutiach... 
-mg- 

 

Duchovná obnova s 
deviatakmi 

Potrebná, zaujímavá, 

dôvtipná, vyspievaná, veselá i 

vážna, spoločná... ale vo 

všetkom s Božou láskou, 

vierou. Taká bola duchovná 

obnova žiakov 9. ročníka, 

ktorá ich v dňoch 7. – 8. 

novembra posilnila na duchu 

i na tele v krásnom jesenne 

ladenom prostredí ŠvP v 

Kysaku. 

Obnovu pripravili 

členovia Komunity 

Blahoslavenstiev 

z Okoličného – Majka 

a Veronika spolu so svojimi 

mladými pomocníkmi – 

misionármi Sárou, Paľom 

a Ondrejom. Program 

rozdelili do zaujímavých častí 

– Korčule, Necredo, Akcia 

Božia tvár, Comeback 

k Bohu, Výprava zlatokopov. 

Žiakov sprevádzali p. uč. 

Paraličová a p. uč. Pustaiová. 

Ak ste ešte stále zvedaví, 

ponúkali aj super aktivity, 

ktoré našich deviatakov 
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postavili na nohy a overili aj 

dary múdrosti a trpezlivosti – 

lúštenie šifier a hľadanie 

citátov o Božej láske v lone 

prírody skoro v tme, 

pantomíma, scénky o Bohu, 

biblické tance i streľba z luku. 

Osobné svedectvá 

o rozhodovaní sa a voľbe 

povolania sú pre deviatakov 

práve aktuálne. 

Podarila sa aj práca 

a zdieľanie v skupinách, ktoré 

viedli zástupcovia žiakov – 

Karin, Soňa, Marcel, Mário, 

Samuel. 

Svätá omša, zhrnutie 

AKCIE, COMEBACK 

k Bohu a ranné chvály tvorili 

pevný základ oboch dní. 

Školský p. kaplán Paľko 

ponúkol počas týchto dní aj 

čas na sv. spoveď a osobný 

rozhovor. 

Ďakujeme, Pane, za tieto 

dni, chvíle... 
-sn- 

 

 

PRO EDUCO & PRO JOB 

Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí 

so zaujímavým názvom sa v poslednom 

novembrovom týždni konal v priestoroch 

Spoločenského pavilónu v Košiciach. V utorok – 

25. novembra ho v sprievode tr. učiteliek 

navštívili aj deviataci. Prezentované stredné 

školy, univerzity a pracovné agentúry zaujali 

svojím programom, prezentáciami a možnosťou 

konzultácie so študentmi škôl a odborníkmi z 

praxe. 
-ks- 

 
Deň všestrannosti a tvorivosti 

Súkromná stredná odborná škola na 

Bukoveckej ul. v Košiciach pripravila pre žiakov 

9. ročníka košických škôl zaujímavé predpoludnie 

v Átrium klube v Košiciach. V stredu – 26. 

novembra tam zamierili aj tí naši spolu so 

svojimi tr. pani učiteľkami. V rôznych nápaditých 

disciplínach a aktivitách preukázali vedomosti 

nielen zo školy, ale rovnako aj sily fyzické a 

najmä vytrvalosť súťažiť až do konca. Čakala ich 

aj sladká odmena a pekné ceny! 

1. miesto: T. Benko, 9.A 

2. miesto: D. Pončáková, 9.A 

3. miesto: L. Labanič, 9.A 
-tv- 
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Každý deň sme mali svätú omšu a večer rôzny program. Napríklad v pondelok 

sme opekali. V utorok sme pozerali film Rebelka. V stredu sme hrali spoločenské 

hry. Ja som hral Activity. A vo štvrtok sme mali super diskotéku. Toto bola 

najlepšia škola v prírode a dúfam, že tam ešte pôjdem na dlhšie. 
František V., 6.C 

V škole v prírode bolo perfektne. Nielen tam, ale aj cesty autobusom boli 

zábavné. Hneď prvý večer sme mali opekačku, a musím povedať, špekáčiky boli 

výborné. Po tom, čo sa špekáčiky zjedli, sme si začali spievať pesničky za 

sprievodu gitary. Samozrejme, to všetko sa uskutočnilo až po dvoch hodinách 

plávania, ktoré sme mali každý deň. Druhý deň bol športový. Rozdelili sme sa 

do piatich družstiev a súťažili vo vybíjanej a futbale. Ďalší deň niesol názov 

UKÁŽ  ČO VIEŠ. Súťažilo sa v písaní básní, vytvárali sme obrázky 

z prírodných materiálov atď. Vo štvrtok sme išli na kopec Lysá, na chatu 

Čergov, ale tá už nebola otvorená. Vyšli sme o kúsok vyššie do hotela Šport, 

kde sme si oddýchli. Každý deň sme mali čo robiť. Ubytovaní sme boli vo 

Welness centrum, ale raňajkovať, obedovať a večerať sme chodili do hotela 

Javorná, ktorý bol  oproti. Máme plno zážitkov (hlavne vtipných) a vo štvrtok 

bola aj diskotéka, po ktorej bol každý unavený a šiel si ľahnúť, aby bol vyspatý 

na piatkový odchod späť do Košíc.  
Tamara O., 6.C 
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Keby som mal možnosť, išiel by 

som určite znova. Veľmi som si to 

tam užil. 

Samuel P., 6.C 

Veľmi sa mi páčil športový deň, 

kde sme hrali futbal. Veľmi sa mi 

páčil jeden spoločenský večer, kde 

sme hrali spoločenské hry. 

V posledný deň plaveckého sa mi 

páčili preteky, na ktorých som 

skončil druhý z chlapcov v krauli. 

Keď sa skončili preteky, mali sme 

voľno v bazéne, bola to sranda. Ale 

úplne najlepšie bolo spanie. 
Michal K., 6.C 

V škole v prírode bolo super. 

Varili výborne, hotel bol pekný 

a plávanie bolo super. Mali sme 

dobrý program: športový deň. Iné 

dni sme si precvičili mozgové 

závity. A iný deň bola túra. Celý 

týždeň rýchlo zbehol. 

Marek M., 6.C 

Škola v prírode bola super. Už 

v pondelok sme prvýkrát plávali. 

Každý deň okrem štvrtka sme 

hodinu plávali s inštruktormi 

a hodinu s pani riaditeľkou, pánom 

kaplánom a p. uč. Bačinskou. Vo 

štvrtok sme plávali poslednýkrát, 

tak sme si spravili preteky. 

Nakoniec niektorí dostali za 1., 2. 

a 3. miesto sladkosti. Na raňajky, 

obedy a večere sme chodili 

neďaleko do hotela. Prvý večer 

v pondelok sme mali opekačku a vo 

štvrtok večer diskotéku, ktorá sa mi 

veľmi páčila. V ŠVP sa mi 

véééééľmi páčilo, zostala by som 

ešte mesiac. 
Veronika K., 6.C 

Super škola v prírode spojená 

s plaveckým. Opekačka, diskotéka, 

raňajky, obedy, večere... Srandy 

bolo až príliš. Najväčší zážitok 

bola ozajstná sranda na izbe. Bola 

sranda od A po Z. Túra bola  

lepšia, ako ostatné zážitky. 

Michal J., 6.C 
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Zvyšovanie očakávaní cez Erasmus+ 

Už dlhšie sme sa na škole zamýšľali, ako 

rozvinúť aktivity našej školy aj za hranice 

Slovenska. Príležitosťou pre nás bola výzva 

agentúry pre zahraničnú spoluprácu – Saaic. 

Vstúpili sme do projektu Erasmus+ KA2 – 

Strategické partnerstvá škôl, výmena dobrej 

praxe. Projekt bude trvať 2 roky a našimi 

partnermi sú školy v Portugalsku, Írsku, Grécku, 

Švédsku, Nemecku a Španielsku. 

Obsah projektu tvoria spoločné témy, ako sú 

ľudské práva, rešpekt, úcta, umenie, hudba 

a ekológia. Počas 2 rokov sa budeme stretávať na 

pôde jednotlivých krajín a navzájom sa 

obohacovať spoločnými aktivitami, poznatkami 

a budeme hľadať to, čo nás spája.  

Cieľom projektu je tiež poskytnúť nový 

rozmer a pohľad na pedagogický proces 

v rôznych krajinách EU. 
p. riaditeľka 

 

 
Návšteva partnerskej školy – 

p. riaditeľka Čačková, p. uč. 

Bačinská, Írsko, Škola sv. 

Michala, termín 15.–19.10.2014 

 

 

 
Návrh loga do projektu – náš návrh – 

symbol spojených ľudských rúk 

s deťmi, ktoré reprezentujú 

zúčastnené školy zo siedmich štátov, 

ktoré sú viditeľné na štátnych 

vlajkách, ktoré vejú nad nimi – Írsko, 

Portugalsko, Grécko, Švédsko, 

Nemecko, Španielsko, Slovensko. 
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Slávnostná repríza 
slávneho Verdiho 

Nabucca 

Svetoznámu operu 

Nabucco od Giuseppe 

Verdiho si nenechali ujsť 

vyučujúci 23. septembra. V 

tento deň uplynulo dvadsať 

rokov od otvorenia 

zrekonštruovanej budovy 

divadla. Zaujímavosťou je aj 

fakt, že presne v tento deň, v 

roku 1994, bola obnovená 

premiéra Verdiho opery 

Nabucco. Diváci odchádzali s 

hlbokým umeleckým 

zážitkom. 
p. uč. Ferková 

 

Celoslovenské stretnutie riaditeľov 
katolíckych škôl 

Dôležité pracovné stretnutie riaditeľov 

katolíckych škôl na celoslovenskej úrovni sa 

konalo v dňoch 21. – 22. októbra v meste pod 

Tatrami – Poprade. Stretnutie viedol Mons. 

Bernard Bober, arcibiskup - metropolita, predseda 

KBS pre katechizáciu a školstvo. Vrcholom 

programu bolo slávnostné ocenenie pedagógov 

škôl. Blahoželáme PaedDr. Marte Kručanicovej, 

našej dlhoročnej pedagogičke, priateľke, človeku 

s otvoreným srdcom, hlbokou vierou v Boha a 

dobro človeka...ďakujeme za dedičstvo a silné 

posolstvo jej práce, oddanosti, pracovných a 

životných skúseností... 
p. uč. Pustaiová 

 
 
 

Arcidiecézny metodický deň 

Hostiteľská škola – Gymnázium a základná 

škola sv. Mikuláša v Prešove privítala v stredu - 

29. októbra pedagógov a vychovávateľov 

základných škôl Košickej arcidiecézy. Svätá omša 

v Konkatedrále sv. Mikuláša bola vedená o. 

biskupom Stolárikom spolu so školskými 

kaplánmi. Po nej už na pôde školy prebiehali 

pracovné stretnutia v jednotlivých predmetových 

sekciách. Odborné prednášky v podaní lektorov 

dopĺňali ďalšie aktivity spojené s diskusiou. 
p. uč. Pustaiová 
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Duchovné cvičenia pedagógov 

Múdrosť života, hodnotu slova, silu na tele i 

na duši... našli pedagógovia, vychovávatelia a 

zamestnanci školy na duchovných cvičeniach, 

ktoré prežili v dňoch 13. – 15. novembra v 

Exercičnom dome sv. I gnáca v Prešove. 

 
Don Anton Červeň viedol duchovnú formáciu, 

trpezlivo počúval osobné vyznania a darom 

vlastnej osobnosti sprevádzal všetkých. 
p. uč. Pustaiová 

Stolný tenis sa vydaril 

Obvodné kolo v stolnom 

tenise žiakov a žiačok ZŠ 

Košice II sa uskutočnilo 28. 

novembra na ZŠ Lechkého 

na Ulici Jána Pavla II. v 

Košiciach. Našu školu 

reprezentovali štyria žiaci. 

Všetky dvojhry aj štvorhry 

zvládli bez straty bodov a 

zaslúžene obsadili 1. miesto. 

 
Reprezentanti našej školy: 

Martin Parlagi (9.B), Jakub 

Hořák (8.B), Matej Snopko 

(8.B), Šimon Snopko (8.B). 

Súťažné tímy: 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ 

Lechkého, ZŠ Drábova, ZŠ 

Berolákova 16. 

Chlapcom srdečne 

blahoželáme! 
L. Tothová 
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Prvý projektový deň 
v 1.B 

„Sv. Michal archanjel, 

bráň nás v boji, buď nám 

ochrancom proti zlobe a 

úkladom diabla. Pokorne 

prosíme, nech mu Boh ukáže 

svoju moc. A Ty, knieža 

nebeských zástupov, Božou 

mocou zažeň do pekla satana 

a iných zlých duchov, ktorí sa 

na skazu duší potulujú po 

svete. Amen.“ 

 

Touto modlitbou sme 29. 

septembra začali prvý 

projektový deň v 1.B triede, 

pretože patrónom triedy je sv. 

Michal. V tento deň sme so 

sv. Michalom čítali, počítali, 

písali, vyrábali anjelov a vymaľovali krásne 

obrázky. Spestrili sme si deň súťažnými hrami a, 

samozrejme, nechýbalo občerstvenie, na ktoré sa 

všetci tešili. Prváci pracovali ako usilovné 

motýliky a ukázali, že ďalšie projektové dni 

zvládnu hravo a s nadšením. 
p. uč. Hadbavníková 

 
Štvrtáci - plavci! 

Tak si mohli zakričať všetci štvrtáci, ktorí v 

dňoch 6. – 10. októbra získavali plavecké 

zručnosti a záverečným výkonom v bazéne 

obhájili mokrý diplom na Drienici. Pobyt vo vode 

a prechádzky v prírode doplnili bohatým 

sprievodným programom, ktorý veselo a hravo 

vymýšľali všetci sprevádzajúci pedagógovia, p. 

zást. Zentková a p. kaplán Paľko. Plavci, 

nezabudnúť na tréningy! 
p. uč. Fabianová 
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Ilustrácie a vyjadrenia hovoria za všetko. 

 
Adriana Bujňáková, 4.C 
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Lucia Koribská, 4.B 

 

 
Alexandra Takáčová, 4.B 
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Bolo tam super. Na 

izbe som bol s Dávidom 

Dziakom, Šimonom 

Sabolčíkom a Denisom 

Liptákom. Chodili sme 

aj na výlety. Boli 

všelijaké súťaže. 

Napríklad, kto prvý 

vyjde na kopec. Bol som 

štvrtý. Každý deň po 

obede sme mali 

plavecký výcvik. 

Najlepšie sa mi plávalo 

vo štvrtok. Omša bola 

každý deň. Za obed aj za 

izby sa bodovalo. Za 

izby sme vyhrali, aj za 

obed. Dokonca sme 

v utorok mali pyžamovú 

párty a potom sme si 

pozreli film. Vo štvrtok 

bolo asi najlepšie. Bolo 

vyhodnotenie, disco 

a odmeny. Tešil som sa 

domov. Bolo naozaj 

výborne. 
Martin Belej, 4.C 

Škola v prírode je ako dovolenka a my 

sme na takej dovolenke boli. A počúvajte, 

ako tam bolo. Keď sme dorazili do 

Drienice, všetci sa náramne tešili na 

plavecký výcvik, ale aj na ostatné aktivity. 

S mojou kamarátkou Sárkou sme sa stále 

a stále smiali. Bola to veľká sranda. Na 

konci týždňa sa uskutočnila súťaž 

v plávaní, skončila som prvá. Ale najviac 

sa mi páčilo to, keď nás pán tréner Mário 

Švec učil, ako si oblízať lakeť, robiť niečo 

s prstami a najlepšie bolo, keď nám 

ukázal, ako si pretočiť ruky, priložiť ich 

k nosu a nerozpojiť ich. No proste, bolo 

nám tam úžasne. Do takejto školy 

v prírode by som chcela chodiť častejšie. 
Kika Hudáková, 4.A 

V ŠvP bolo super. Hrali sme sa, cvičili, 

súťažili. Absolvovali sme plavecký výcvik. 

Poniektorí sme už dobrí plavci, iní sa 

plávať učili. Každý deň sme mali sv. omšu. 

Celý týždeň sa na nás usmievalo slniečko. 

Škoda, že tento týždeň ubehol tak rýchlo. 

Ďakujeme pani učiteľkám i pánovi 

kaplánovi, že s nami vydržali. 
Tomáš Fečko, 4.A 
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Nela Harčaríková, 4.A 



 

 

» PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO 31 

 

  

 

  

 

V škole v prírode sa 

mi veľmi páčilo. Mám 

z nej veľa krásnych 

zážitkov, napríklad pri 

bazéne. Bola tam dobrá 

voda a to znamená, že 

nebola ani veľmi 

studená, ani veľmi 

horúca. Učili nás plávať 

Robo a Rado. Podľa 

mňa ma naučili celkom 

veľa. A boli tam pekné 

sv. omše a programy. 

No proste, mám odtiaľ 

veľa zážitkov a páčilo sa 

mi tam všetko. Som 

rada, že som tam bola. 
Natália Šeligová, 4.B 

Robo a Rado učia nás, 

trávia s nami voľný čas. 

Pán učiteľ Mário, 

zapol ráno rádio. 

Všetky deti volá zas, 

na rozcvičku už je čas. 

A pán doktor Vladko, 

lieči deti sladko. 

Učiteľky nás už hnali, 

omšu má pán kaplán Pali. 

Dorota Filková, 4.B 

Najlepší zážitok pre mňa bolo hranie 

futbalu, plávanie, vlastne všetko. Chodili 

sme na turistiku, hľadali sme poklad. 

Skončili sme tretí a dostali sme jojo. Bolo to 

pekné, ďakujem, nezabudnem. Keby ste 

chceli, tak DRIENICA!!! Ahoj! 

Maxim Marko, 4.B 



 PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO » 32 

Námornícky deň 

V pondelok – 27. októbra 

stroskotala v druhom ročníku 

loď kráľa Maximiliána. Ešte 

stále tomu neveríte? My, 

druháci, sme v nej našli 

utajenú správu o zabudnutom 

poklade. Aby sme poklad 

našli, museli sme splniť 

niekoľko úloh z matematiky, 

slovenského jazyka, 

vlastivedy a prírodovedy. 

Za vyriešené úlohy nám 

pani učiteľky pridelili slová – 

indície, ktoré nás priviedli do 

kaplnky, kde bol poklad 

ukrytý. Bol to deň plný  

zaujímavostí a zábavy na 

palube kamarátov. 
deti z 2.A, 2.B, 2.C 

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš 

V pondelok – 10. novembra sme sa zúčastnili 

1. kola prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš! Ide o 

celomestskú súťaž, ktorú organizuje Centrum 

voľného času Domino v Košiciach. Boli sme 

úspešní, medzi 17 školami sme sa umiestnili na 5. 

mieste. Držte nám palce do ďalších kôl! 

V tomto školskom roku nás reprezentujú žiaci 

3. a 4. ročníka – Katka Drangová, Evka Ungvári, 

Sárka Lakatošová, Tomáš Fečko, Sebko Jančik 

a Maťko Belej. 
p. uč. Fabianová 

 

 
 

Netradičné pracovné vyučovanie 

Naši štvrtáci majú tento školský rok nový 

predmet – pracovné vyučovanie. V novembri bol 

zameraný na správne stolovanie, hygienu pri 

varení a prestieraní,  zdravú a nezdravú výživu. 

Pri teórii si vyskúšali aj praktické zručnosti. 

V 4.A si pripravili chutné pekné torty a sladké 

pochúťky, vo 4.B si zapiekli toastové chlebíky. 
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Všetky nápady sa využili, a tak na záver každému 

chutilo. Veríme, že už aj doma bude viac 

pomocníkov pri prácach v kuchyni. 
p. uč. Bodyová a p. uč. Fabianová  

 

Deň vybraných slov 

Vo štvrtok 13. novembra sme mali  

projektový deň s vybranými slovami. Boli sme 

rozdelení do skupín B, M, P a R. Každý sa 

preobliekol za vybrané slovo svojej skupiny. 

Namiesto žiakov štvrtého ročníka v triede 

pochodoval rytier, pytliačil pytliak, behala kobyla, 

plávali ryby a prešmykli sa myšiak aj myška. 

 

 
Mali sme rôzne skupinové 

súťaže. Všetky sa týkali 

vybraných slov. Skladali sme 

ich z písmenkových cestovín, 

kreslili sme ich, vymýšľali 

sme o nich slovnú úlohu. 

Najväčšia zábava však bola 

pantomíma, pri ktorej sme si 

hľadali dvojicu – rovnaké 

slovo, ktoré sa líšilo len v 

písmene i. 

 
Po súťažení sme sa 

v skupine dali do výroby 3D 

projektov. Dve skupiny 

vytvorili projekt farma, ďalšia 

mesto Myjava a posledná 

rybník. Keď sme mali 

projekty hotové, postupne po 

skupinách sme svoje projekty 

prezentovali a predstavili sme 

svoju masku. Pani učiteľka 

nám oznámila poradie skupín 

a rozdala odmeny. Deň 

vybraných slov sa skočil 

a nám ostali pekné spomienky 

a vedomosti. 
Adrianka Bujňáková, 4.C 
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Vybrané slová sa štvrtáci naučili naozaj výborne. Dokonca napísali aj zaujímavé 

príbehy. Neveríte? Prečítajte si a posúďte sami. 

 
Katarína Koťová, 4.A 
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Michaela Borgoňová, 4.A
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Ľudmila Regendová, 4.A
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Sára Lakatošová, 4.A 
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Večerné čítanie 
v školskej knižnici 

Nadšenci kníh Pavla 

Dobšinského z 3.C sa vo 

štvrtok – 27. novembra stretli 

na Večernom čítaní v 

knižnici. Okrem detí sa do 

čítania zapojili aj ich rodičia. 

Program bol obohatený 

aktivitami, ktoré pripravili 

pani knihovníčky. Deti sa 

nielen zabavili, ale aj veľa 

naučili. Srdečné Pán Boh 

zaplať za krásny večer! 
p. uč. Drangová 

 

 
 

Návšteva škôlkarov 
u prvákov 

Aj tento rok mali naši 

prváci vzácnu návštevu. Na 

ich hodiny sa prišli pozrieť 

deti z viacerých materských

škôl – bl. Imeldy, sv. Bernadety, Muškátovej, 

Moldavskej a Bernolákovej. Prváci im ukázali, čo 

ich v škole čaká, spolu sa zahrali aj súťažili. V 

laviciach si prezreli Šlabikár, písanky a 

vypracovali pracovný list. Škôlkarom sa v škole 

veľmi páčilo.  

 
p. uč. Hadbavníková 

 
Návšteva Súkromného etnografického 

múzea v Košiciach 

Súkromné etnografické múzeum v Košiciach 

sa nachádza na sídlisku KVP, kde sa vybrali 

štvrtáci spoznávať ľudovú kultúru nášho regiónu. 

Žiaci sa poobliekali do krásnych krojov, priniesli 

aj vlastné hudobné nástroje, na ktorých si zahrali 

známe ľudové piesne. Prehliadka sa im veľmi 

páčila.  

Pozorne počúvali aj majiteľa múzea p. J. 

Barlu, ktorý im pútavo porozprával o živote 

našich predkov, o tradíciách a zvykoch na 

dedinách, ukázal im kroje a poučil o rozdieloch 

medzi nimi. 
p. uč. Fabianová 
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Jesenné pohybové hry v ŠKD 

Začala nám jeseň a s ňou veľa školských aj 

mimoškolských povinností. Aby sme pomohli 

nášmu zdraviu a posilnili ho nie iba vitamínmi a 

spaním, rozhodli sme sa pre pohyb trochu inak. 

 
Dňa 25. septembra si každé oddelenie pripravilo 

novú pohybovú hru, ktorá nás 

nielen zabavila, ale aj 

prinútila rozmýšľať, rýchlo 

a obratne sa pohybovať 

a poriadne rozhýbať všetky 

kosti. Každé oddelenie 

predviedlo vybranú aktivitu 

a všetci ostatní sme sa mohli 

takto v priamom prenose 

naučiť novú hru, ktorá nám 

bude pomáhať udržovať 

kondíciu, zdravie a dobrú 

náladu. A keďže je nás 7 

oddelení, tak už máme 7 

nových hier.  
pani vychovávateľky 

 

Minimaratón v ŠKD 

Dňa 6. októbra sa na školskom ihrisku odohral minimaratón školského klubu. 

Deti mali za úlohu zabehnúť jedno kolo. Blahoželáme všetkým bežcom, ktorí sa 

tohto behu zúčastnili a dorazili šťastne do cieľa. Prekonali svoje sily a možno sa raz 

postavia aj na štart košického maratónu.  

Víťazi jednotlivých kategórií: 

 DIEVČATÁ CHLAPCI 

1. ročník 1. Vašková Dorota 1. Koribský Šimon 

 2. Šomšáková Soňa 2. Špacaľ Juraj 

 3. Kukuruďová Ema 3. Hajduček Tomáš 

2. ročník 1. Dančová Terézia 1. Bakši Martin 

 2. Tarhaničová Zuzana 2. Ivančo Matej 

 3. Lukačková Radka 3. Fabík Dominik 
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3. ročník 1. Štroncer Kiara Elizabeth 1. Kolarčík Dominik 
 2. Pančaková Simona 2. Kubík Šimon 
 3. Sorgerová Ema 3. Vrabec Marek 

4. ročník 1. Kaduková Karolína 1. Štefanovič Andrej 
 2. Martončíková Adela 2. Fabík Martin 
 3. Dvorčáková Natália 3.  Maďar Marek 

Blahoželáme! 
pani vychovávateľky 

 
ORL lekárka v Školskom 

klube detí 

V utorok – 7. októbra 

popoludní zavítala medzi deti 

do ŠKD pani doktorka 

Hertelýová, ktorá pracuje na 

detskom ušno–nosno–krčnom 

oddelení a je mamičkou 

Karolka z 2.B triedy. Vopred 

pripravenou a veku 

primeranou prezentáciou 

vysvetlila deťom, kde sa 

nachádzajú mandle, ako sa 

používa zrkadielko a prečo je 

nebezpečné behať počas 

jedenia. Zaujímavé boli aj 

informácie o čistení uší, z 

čoho sa ucho skladá, ako 

správne kvapkať kvapky do 

nosa, ako si správne fúkať 

nos, aká je prvá pomoc pri 

krvácaní z nosa. Potom si deti 

mohli pozrieť a ohmatať inštrumenty, ktoré denne 

používa pri svojej práci. Na záver sa deti pani 

doktorke poďakovali pesničkou a potleskom. 

 
pani vychovávateľky 

 
Svetový deň zdravej výživy v ŠKD 

Každý rok si aj v ŠKD pripomíname Svetový 

deň zdravej výživy. Neviete, ktorý je to deň? 

Našepkáme vám – 16. október. Pripomíname si 

ho preto, lebo výživa výrazne ovplyvňuje naše 

zdravie. Deti v ŠKD to mysleli naozaj vážne a 

záplava čerstvého ovocia a zdravých šalátov boli 

toho dôkazom. 
pani vychovávateľky 
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Strašiak v poli - ŠKD 

V piatok – 17. októbra sa deti z 3.C vydali do 

Centra voľného času Domino na jesennú súťaž 

Strašiak v poli. S úsmevom na perách a 

jednotnými pokrikmi kráčali ulicami, aby si mohli 

s deťmi z iných škôl zmerať svoje vedomosti v 

oblasti prírodovedy a spoločnými silami vyrobili 

najoriginálnejšieho strašiaka v Košiciach. 

 
Oba tímy z 3.C triedy pracovali statočne. 

V dave trinástich súťažiacich družstiev bolo 

naozaj ťažké nájsť len troch víťazov. Dobrá 

nálada, spolupráca, radosť a zábava – v takejto 

atmosfére si to tretiaci poriadne užili.  

 
pani vychovávateľky 

Deň so svätými v ŠKD 

„Staňme sa svätými, ak 

chceme, aby o nás hovoril 

svet.“ To povedal sv. don 

Bosco, patrón našej triedy. 

Dňa 5. novembra sme v ŠKD 

v VI. oddelení mali 

popoludnie o svätých. Každý 

si mal pripraviť pár viet o 

obľúbenom svätom a taktiež 

sme boli prezlečení za 

svätých. 

Medzi nami tu boli sv. 

Barbora, sv. Ondrej, sv. 

Terezka z Lisieux, sv. 

František z Assisi, sv. 

Kristína, Panna Mária, bl. 

Laura, sv. Katarína, sv. 

Johanka z Arku, sv. Ján 

Krstiteľ a mnoho ďalších. 

Keď sme sa predstavili, mali 

sme sladké občerstvenie a tiež 

sme si pozreli kreslenú 

rozprávku o sv. Františkovi 

z Assisi. Bolo to pekné, milé 

a svätí sa nám veľmi páčili. 
N. Dvorčáková, T. Ihnátová, 

D. Filková a N. Šeligová 
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Šarkaniáda v ŠKD 

Aj tento rok, tak ako po 

iné roky, na našom školskom 

ihrisku vyleteli do výšok 

pestrofarebné šarkany. Boli 

veľké, malé, akrobatické a aj 

vzdušné. Aj keď nám veľmi 

nefúkal vietor, deti sa 

radovali a úžasne sa zabávali. 

Pre niektoré deti to bol 

najkrajší školský deň, a preto 

sa stretneme znova o rok. 

 
pani vychovávateľky 

We wish you a merry Christmas and enjoy 

this well-known song by John Lennon. 

 
„Happy Xmas (War is over)“ 

So, this is 1.________ 

And what have you done? 

Another year over 

And a new one just begun 

And so this is Christmas 

I hope you have 2. ______ 

The near and the dear ones 

The old and the 3. ______ 

A very merry Christmas 

And a happy New 4.______ 

Let´s hope it's a good one 

Without any fear 

And so this is Christmas 

For weak and for strong 

For rich and the 5.______ ones 

The road is so long 

And so happy Christmas 

For black and for 6. ______ 

For yellow and red ones 

Let's 7. _____ all the fight 

War is over 

 
Fill in the missing words: 
 poor white year fun  

 Christmas young stop 
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CHRISTMAS TIME – Vianoce „po anglicky“ 

Ako sa po anglicky hovorí jednotlivým 

dňom vianočných sviatkov a prelomu starého 

a nového roku? 

Vyber z nasledujúcich: 

BOXING DAY, 

CHRISTMAS EVE,  

NEW YEAR’S EVE, 

CHRISTMAS DAY, 

NEW YEAR’S DAY 

 
Zoraď stromčeky 1 až 8 do 

rady podľa nasledujúceho 
návodu: 

TWO, EIGHT, SIX, ONE, 

FIVE, THREE, SEVEN, 

FOUR 

Písmená v nich napísané 

potom vytvoria anglické slovo. 

 
Niekoľko dôležitých pomôcok: 
1. „Boxing Day“ znamená „škatuľkový deň“. Je to deň, kedy sa voľakedy dávali v škatuľkách 

darčeky chudobným. „Boxing day“ sa neoslavuje v USA, ale iba vo Veľkej Británii a jej 

bývalých kolóniách. 

2. Slovo „Eve“ znamená „predvečer“. 

3. Najdôležitejším dňom Vianoc je pre anglicky hovoriace krajiny „Christmas Day“, kedy si pod 

stromčekom ľudia rozbaľujú darčeky a jedia sviatočnú „Christmas dinner“. Tomuto 

spoločnému jedlu však nedominuje kapor so zemiakovým šalátom, ale pečená morka 

s množstvom zeleniny, zemiakmi a omáčkami. Po jedle sa tradične podáva teplý, sladký 

„Christmas pudding“, ktorý však nie je vôbec podobný nášmu mliečnemu pudingu. Tento 

dezert sa podľa tradičného receptu začína pripravovať už niekoľko mesiacov pred Vianocami, 

jeho základom je sušené ovocie, orechy, mandle, cukor a alkohol. Puding má v konečnej 

podobe tvar gule (vďaka tradičnej okrúhlej forme) a hovorí sa, že čím starší, tým je lepší  
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Milí čitatelia, ponúkame vám novú rubrika, ktorá vás bude sprevádzať v čase 

a dejinách. Zoznámime sa s udalosťami, osobnosťami, históriou dávnou i nedávnou.  

 

STALO SA V JÚLI AŽ DECEMBRI  

pred 2000 rokmi: 

19. augusta roku 19 po Kr. zomrel prvý 

rímsky cisár Augustus, za panovania 

ktorého sa narodil Pán Ježiš Kristus  

pred 1000 rokmi: 

6. októbra roku 1014 zomrel slávny 

bulharský cár, ktorý bránil krajinu pred 

byzantskou rozpínavosťou 

pred 500 rokmi:  

20. júla 1514 bol umučený 

sedmohradský zeman Juraj Dóža, ktorý 

viedol sedliacke povstanie na území 

Uhorska, vrátane Slovenska   

pred 400 rokmi: 

21. augusta 1614 zomrela Alžbeta 

Bátoriová, neslávne známa uhorská 

grófka (Čachtická pani) 

pred 300 rokmi: 

1. augusta 1714 zomrela Anna 

Stuartová, ktorá v roku 1707 vytvorila z 

Anglicka a Škótska Veľkú Britániu 

pred 200 rokmi: 

14. septembra 1814 sa začal Viedenský 

kongres o usporiadaní ponapoleonskej 

Európy 

pred 100 rokmi: 

28. júla 1914 sa začala prvá svetová 

vojna – Rakúsko - Uhorsko vyhlásilo 

vojnu Srbsku 

pred 50 rokmi: 

6. júla 1964 mal v Londýne premiéru 

film The Beatles „Ťažký deň“, skupina 

prežívala chvíle najväčšej slávy 

pred 25 rokmi: 

17. novembra 1989 začala novembrová 

revolúcia v Československu, znamenala 

koniec komunistickej totality u nás 

pred 10. rokmi:  

13. august až 29. august 2004 – Letné 

olympijské hry, Atény, Grécko 

19. november 2004 – ničivá víchrica v 

Tatrách 

26. december 2004 – Vlny cunami 

spôsobné zemetrasením v Indickom 

oceáne zasiahli pobrežie juhovýchodnej 

Ázie  

pred 5. rokmi: 

22. júl 2009– najdlhšie úplné zatmenie 

Slnka pozorovateľné v 21. storočí 
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24. júl 2009 – Levoča bola zapísaná v 

UNESCO po jednohlasnom rozhodnutí 

porotcov v španielskom meste Sevilla 

15. – 23. august 2009 – v Berlíne sa 

uskutočnili 12. Majstrovstvá sveta v 

atletike 
p. uč. Zachariáš 

 

 
Vianočná kuchyňa 

Na vianočnom stole už oddávna nemohlo chýbať sladké drobné pečivo. Keďže 

receptov nikdy nie je dosť, ponúkame vám klasické recepty na ich prípravu, ktoré 

nám s láskou dali a niečo aj poradili naše pani vychovávateľky. Do redakcie doniesli 

aj sladké dobroty na ochutnávku a môžeme potvrdiť – sú výýýýbornéééé! Ako bonus 

pripájame recept na medovníky, ktoré už tradične patria k našej škole a poznáme ich 

z projektov pomoci ľuďom. 

Vanilkové rožky 

150 g hladká múka 

20 g práškový cukor 

50 g mleté orechy 

1 vanilkový 

cukor 

110 g maslo 

1 žĺtok 

- spracujeme  do cesta, tvarujeme rožky a v dobre vyhriatej rúre pečieme 

 

Kokosové rožky 

400g práškový cukor 

200g mleté orechy  

200g Palmarín 

100g polohrubá výberová múka 

½ balíčka vanilkový cukor 

½ balíčka prášok do pečiva
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- spracujeme do cesta, dáme do formičiek 

- pečieme v rúre 110℃− 40	minút 

 

Medvedie labky z Horaliek 

3ks Horalky 

1 stužený tuk (Cera)  

100g kokos (alebo mleté orechy) 

200g hladká múka 

100g práškový cukor 

1 vajce 

- všetko spolu vypracujeme na cesto 

- zmesou vyplníme formičky na medvedie labky a pečieme vo vyhriatej rúre 

 

Medovníky 

1,20 kg hladká múka špeciál 

2 dcl olej 

2 lyžičky mletá škorica  

2 lyžičky sóda bikarbóna 

(7 ks klinčeky – podľa potreby) 

- nálev: 3 dcl voda, ½ kg kryštálový cukor, 300 g med – všetko spolu prevaríme, 

necháme vychladnúť. Do nálevu potom pridáme ostatné suroviny, poriadne 

premiešame a cesto necháme 24 hodín odpočívať. Formičkami vykrajujeme 

milé vianočné symboly, potrieme vajíčkom a pečieme vo vyhriatej rúre. 

 

Prajeme príjemné pečenie! Ak by z pečiva na stole ubúdalo veľmi rýchlo, 

v novom roku veľa chuti a síl do ďalšieho pečenia. Nezabudnite ešte na voňavý čaj, 

príjemnú rodinnú náladu a milé stretnutia nielen v kuchyni! 

Dobrú sladkú chuť! 
p. uč. Pustaiová 
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Piataci na hodine slovenského jazyka tvorili piktogramy, ktoré vystihujú školu. 

Niektorým sa to naozaj podarilo: 

 

Zákaz 
odpisovania 

v škole 

Veľká 
prestávka 

Zajtra je 
písomka Riaditeľňa 

 

 

 

 

 

-tvoriví žiaci z 5.B- 



 
ODDYCHOVÉ  VŠELIČO  –  ŠIESTACI  V  ŠVP » 48 

Prišli sme do hotela Javorná (Tajnička č. 1). Vybalili sme sa a po obede sme išli 

na krátku prechádzku. Po poobedňajšom oddychu sme mali každý deň dvojhodinové 

plávanie. Po (Tajnička č. 2) bola (Tajnička č. 3). V utorok bol (Tajnička č. 4) deň. 

Večer sme si pozreli film (Tajnička č. 5). V stredu po rozcvičke a raňajkách sa začala 

súťaž UKÁŽ (Tajnička č. 6) VIEŠ. Večer sa niesol v hraní spoločenských (Tajnička 

č. 7). Vo štvrtok doobeda sme sa vybrali na túru – hotel (Tajnička č. 8) (Lysá). Večer 

bola (Tajnička č. 9). V piatok boli vyhodnotené všetky súťaže a hoci sa nikto netešil, 

museli sme odísť domov. 
 
Tajnička č. 1 

          Biela po anglicky 
          Jazdí v meste po koľajniciach 
          Červená čiapočka stretla vlka v ... 
          ... sedembodková 
          Má meniny 6.10. 
          Kráľovná v rozprávke Frozen  
          Oddeľuje miestnosti 
          Niekoľko veršov dohromady 

 
Tajnička č. 2 

         24. decembra sú ... 
         Žijú v iglu 
         V zime ju nosíme na hlave 
         Elektrická ... 
         Umenie po anglicky 
         Eskimáci žijú v ... 
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Tajnička č. 3 

          Pozeráme sa nimi 
          Píšeme ním 
          ... prúd 
          Má meniny 16.1. 
          Medzi nebom ... zemou 
          Priezvisko našej pani riaditeľky 
          Má meniny 29.10. 
          Má meniny 28.8. 

 
Tajnička č. 4 

         Druh opice 
         Toaletný ... 
         Šimpanzy, orangutany, paviány... 
         Pláva vo vode 
         Sviečky na ... 
         Druh opice 
         Sliepka znáša ... 
         Y s dĺžňom 

 
Tajnička č. 5 

         Hornád je ... 
         Syr s dierami 
         Listnatý strom 
         Pohyblivé schody 
         Hádžeme si ... 
         Druh zeleniny 
         Dopravný prostriedok 
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Tajnička č. 6 

     Prváci sa učia ..., písať a počítať 
     Von sa dívame cez ... 

 
Tajnička č. 7 

          Druh huby 
          Hľadať ... v kope sena. 
          Jazdí v meste po koľajniciach 
          Druh rastlinného masla 

 
Tajnička č. 8 

        Má meniny 30.10. 
        Má meniny 12.5. 
        Má meniny 12.12. 
        Má meniny 6.3. 
        Má meniny 1.2. 

 
Tajnička č. 9 

           Budova 
           Deti sa tam hrajú 
           Odpadky 
           Vedie tím hráčov 
           Má meniny 7.7. 
           Náročnejšia prechádzka 
           Školský predmet 
           Plavecký štýl 
           Pozdrav medzi kamarátmi 

Táňa, Kika, Kajka, 6.C 
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Kde sme boli v škole v prírode? 

1. Máme ju na krku 

2. Keď niekto niekoho podrazí, 

hovoríme, že je to... 

3. Kedy vychádza slnko? 

4. Boli sme piataci, teraz sme ... 

5. Rastú tam stromy 

6. Učíme sa matematiku, ... 

7. Keď niekto býva v dedine, 

hovoríme, že žije na ... 

8. Kyslé ovocie 

9. Šijeme ňou 
(dvojhlásku zapíšte do dvoch políčok) 

  1.           
             
  2.           
     3.        
    4.         
    5.         

6.             
    7.         
     8.        
     9.        

 

Veronika Klemová, 6.C 

 
 

Šiestakov veľmi potešila   __ __ __ __ __    __    __ __ __ __ __ __ __. 

          Chodíme tam každý deň 
          Na aute sú 4 ... 
          Triedny ... 
          Zákusok 
          Nosíme ju na karneval 
           
          Sobáš 
           
          Píšeme ním 
          Vidíme sa v ňom 
          Druh sovy 
          Keď teplota klesne pod 0°C 
          Hrá sa ňou futbal 
          Mama, otec, brat, sestra 
          Je tam veľa stromov 

Michal Kaňuch, 6.C 
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Každý rok chodia ôsmaci na exkurziu na   __ __ __ __ __ __ __ __. 

Kúri sa ním v zime             
Spišský ...             
Naše mesto             
Zvieratko žijúce v horách             
Červené zvnútra, zelené zvonku             
Striháme nimi             
Okamih             
Nosia ich ľudia, ktorí zle vidia             

Ingrid Labaničová, Mária Smutelovičová, 8.B 
 
Obdobie pred Vianocami je   __ __ __ __ __ __. 

             Vianočná ryba 
             Nájdeme ho pod 

stromčekom 
             Meniny má Adam a ... 
             Štedrá ... 
             Vianočná polievka 
             Vianočný ... 

Annamária Vargová, 8.B 
 

BUBON, ČAJ, 
ČIAPKA, DOM, 

JABLKO, KABÁT, 
KAPOR, KAVA, 

MED, ROK, SÁNKY, 
SNEH, STROMČEK, 

SVIEČKA, ŠÁL, 
ŠALÁT, VEČERA, 
VENIEC, ZLATÝ, 

ZVON, 

Č I A P K A D O M Z 

M E D Š A L Á T A V 

K A B Á T D V E N O 

E K U L T N A É O N 

Č A B B O K L B A J 

M P O D Č A J Z R S 

O O N E O V B L E Á 

R R I I E A ! A Č N 

T V E N I E C T E K 

S N E H R O K Ý V Y 

Daniela Karafová, Kristína Radáčiová, 7.B 
 



 

 

ODDYCHOVÉ  VŠELIČO » 53 

Veľa sladkostí nosí   __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __. 

             V lete páli ... 

             Raňajky, obed a ... 

             Maličké dieťa 

             Kombinujeme ho s nohavicami 

             Na konci šk. roka pôjdeme na ... 
              
             Meniny má 29.7. 

             Šijeme ňou 

             Náš štát 

             Ochucujeme ním vodu 

             Riadi lietadlo alebo helikoptéru 

             Hrnček 

             V zime ťa zahreje na krku 
-mk- 

Všetci sa už tešia na   __ __ __ __ __ __ __. 

                Nôž a ... 

                Sú na adventnom venci 

                Obdobie pred Vianocami 

                V zime neprší, ale .... 

                2x4 

                Vianočná polievka 

                Vianočný ... 
-krs-, -jš- 

Pod stromčekom každého poteší   __ __ __ __ __ __. 

         ... Večerníček 

         Obdobie pred Vianocami 

         Ihličnatý ... 

         Štedrá ... 

         Tri ... pre Popolušku 

         Vianočná ryba 
Mária Smutelovičová, Ingrid Labaničová, 8.B 
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Na Vianoce zdobíme vianočný   __ __ __ __ __ __ __ __. 

Priezvisko Mateja z 8.B        
ROTKART odzadu        
Pečivo za 6 centov        
Orgán zraku        
Nástroj na zametanie        
Som to ja, si to aj ty        
Druh pštrosa        
Zviera pohybujúce sa pod zemou        

Matej, 8.B 
 
 
Každého poteší    __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __. 

Čo slávime po Silvestri?             
Medové koláče             
Sú na adventnom venci             
Sú pod ním darčeky             
Má meniny 25.11.             
Šport v zime             
Čo dostávajú deti pod stromček?             
Otec, ..., Duch Svätý             
... Mikuláš             
             
Niekto ho má počas Vianoc vo vani             
Ježišov pestún             
Jeden z troch kráľov             
... a Eva             
Ježišova matka             
Meniny má na 1. sviatok vianočný             
Blížia sa ...             

Ema Gromová, Júlia Benderová, 7.B 

          



 

 

 
 

      

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

zápis do 1. ročníka, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 

16. a 17. januára 2015. 
Tešíme sa  

na stretnutie s Vami! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


