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Požehnané a milostiplné
veľkonočné sviatky
Vám praje
redakčná rada

» EDITORIL
Milí žiaci, učitelia, zamestnanci školy,

dokonale vyplnia. Počas Poslednej večere

rodičia i starí rodičia!

Pán neskrýval pred apoštolmi, že ich čaká

Kristus vstal z mŕtvych, ako predpovedal,

trápenie, bolesť a ťažké chvíle. Prisľúbil

radujme sa všetci, lebo kraľuje naveky.

im však, že sa smútok zmení na radosť.

Aleluja.

Slová,

ktoré

sa

nepochopiteľné,
V každom období liturgického roka je
prítomná radosť, pretože všetko naše

tajomne

spojené

s veľkonočnou

udalosťou zmŕtvychvstania. Sme vykúpení
z hriechu, smrť je porazená a dostávame
prísľub večnosti s Pánom Ježišom.

narodenie sa v krste pre večnosť. Tak ako
sa tešíme z nového života dieťaťa, ktoré sa
rodí na tento svet, tešíme sa ako jedna
rodina Božích detí z narodenia sa pre nebo.
Apoštoli sa zaradovali, keď videli Pána.
Radosť nezávisí len od materiálneho
šťastia v peniazoch, v zdraví, v tom, že sa
mi všetko darí. Skutočná radosť sa skrýva
v Ježišovi, v láske, ktorou nás Boh Otec
a v tom,

opätujeme.

ako

mu

Preto nám aj

túto

spĺňajú.

zdajú

Apoštoli

Pána po zmŕtvychvstaní.
Tajomstvo veľkonočných sviatkov
nám

dáva

radosť

v nádeji,

v ktorej

pesimizmus už nemá miesto. V tejto
radosti môžeme vykonať veľa dobra pre
svojich blížnych, radosť priťahuje ľudí

Veľká noc nám pripomína naše

miluje

sa

najskôr

pochopili toto prisľúbenie, keď uvideli

slávenie, naša viera, nádej a život kresťana
sú

im

lásku

Pán Ježiš

pripomína: „Vašu radosť vám už nik
nevezme.“ Ak nedovolíme, aby sme sa

k Bohu. Prinášať radosť ľuďom, s ktorými
sa stretávam, je najkrajším dôkazom našej
lásky. Rozširujme túto radosť v škole, na
ihrisku, na pracovisku, v rodine a všade,
kde sa budeme nachádzať. Keďže smútok
nás oberá o silu a chuť do života, radosť je
nevyhnutná k tomu, aby sme nachádzali
šťastie

a povzbudenie

aj

v situáciách

náročných a ťažko zvládnuteľných.
Radujte sa, nikdy nestrácajte pokoj
a radosť; s radosťou slúžte Pánovi.
Pokojné

a radostné

veľkonočné

sviatky všetkým prajú
duchovní otcovia

odlúčili od Boha a budeme mať na pamäti,
že sme jeho deťmi, tak sa tieto slová
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Veľká noc je spojená
s rôznymi

zvykmi

symbolmi.

Tu

aj

sú

so

aspoň

niektoré zo symbolov a tiež
zvyky

aspoň

v niektorých

nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa
vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z
ktorého vstal Kristus ako symbol nesmrteľnosti.

Bahniatka
Týždeň pred Veľkou nocou – Kvetná nedeľa

krajinách.

– pripomína deň palmových ratolestí, kedy ľudia
nimi vítali Pána pri jeho vstupe do Jeruzalema
(hlavného mesta Izraela) a takto mu vystieľali
cestu. Palmové listy boli symbolom Kristovho
víťazstva nad hriechom a smrťou. U nás ich
nahradili bahniatka, rozkvitnuté ratolesti vŕby či
rakyty, ktoré tiež signalizujú prebúdzajúci sa život

Vajíčko
Od

nepamäti

na začiatku jari. Bahniatka sú symbolom života.

vajce

Bahniatka pripomínajú aj to, že tak ako sa ich

symbolizovalo

zárodočný chaos, z ktorého
vznikol svet, ale tiež životnú
silu, narodenie, nesmrteľnosť,

kvet udrží po celý rok, tak aj náš život má
charakterizovať stabilita a jednotnosť. Ratolesti
bahniatok posvätené na Kvetnú nedeľu sa

návrat jari a vďaka škrupinke

považujú za ochranný štít pred zlom, chorobami a

i

inými neduhmi. Bahniatka v rôznych slovenských

pocit

vajíčko
života,

bezpečia.

Pretože

obsahuje

zárodok

bolo

v

kultúrach

mnohých
symbolom

plodnosti,

života

a

vzkriesenia. V súvislosti s
ľudovou

tradíciou

vznikol

zvyk maľovať tieto vajíčka;
dôvodom jedenia vajec na
Veľkú noc bola zrejme aj
skutočnosť,

že

vajcia

sa

nárečiach, nech už im
hovoríme

baránky,

babuliatka či baburiatka,
jahňady,

birky

či

kozičky súvisia s názvami
mláďat rodiacich sa na jar. Ľudia
si ich dávali do vázy a zastokávali
za obrazy, aby dom chránili pred
bleskom.
zdroj: internet
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Krista.

Veľká noc vo svete

Za

najväčšiu

veľkonočnú lahôdku sa v

Veľká Británia

Taliansku považuje pečená

„Happy Easter!“

jahňacina. Obľúbené sú aj

V britských rodinách sa deti radi hrajú s

praclíky a ich skrútený tvar

veľkonočnými vajíčkami. Po celom byte hľadajú

má predstavovať založenie

skryté čokoládové vajce a kto ho nájde, ten ho

rúk pri modlitbách. Veľkej

hneď zje.

noci

Každoročne sa obchodné

domy

predchádza
končí

karneval,

predbiehajú, kto bude mať v ponuke najťažšie,

ktorý

Popolcovou

najväčšie a aj najoriginálnejšie vajíčko.

stredou a jeho súčasťou sú
sprievody masiek, maškarády
i tance.

Zaujímavosťou je, že na Veľkonočnú nedeľu a
pondelok sa koná v Hampsteade a na ďalších

Počas Veľkej noci nájdeme v

miestach

Taliansku

Londýna

prehliadka

drakov.

Na

vajíčka

v

veľkonočných stoloch v Británii by sme našli

predkrmoch, slaných tortách,

nielen slepačie vajíčka, ale aj prepeličie, bažantie,

šalátoch a podobne. Talianske

pštrosie či dokonca klokanie.

deti najviac milujú sladké
čokoládové

Taliansko
,,Buona Pasqua!“

Počas svätého týždňa sa veriaci Taliani
modlia a pripomínajú si bolestivé chvíle utrpenia

vajíčka.

Veľkonočný pondelok je pre
väčšinu

talianskych

rodín

výzvou k prechádzkam a
piknikom.
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Francúzsko

Španielsko

„Joyeuses Pâques!“

„Felices Pascuas!“

Počas Veľkej noci aj deti

Španieli Veľkú noc volajú Semana Santa,

vo Francúzsku najviac majú

čiže Svätý týždeň. Oslavy sa začínajú Kvetnou

radi veľkonočné vajíčka, a to v

nedeľou a vrcholia na Veľkonočný pondelok.

podobe

Počas týchto dní sa v centrách miest zastaví

kuriatok,

zajačikov,

kačičiek či zvonov.

hromadná doprava a ľudia vyrazia do ulíc, aby si

Legenda tvrdí, že zvony, ktoré
sa

na

vracajú

Veľkonočný

piatok

do

potom

Ríma,

nadobudnú tvar vajíčka, aby
ich vo Veľkonočnú nedeľu pri
spiatočnej ceste porozhadzovali
po záhradách. Deti musia v
záhradách

tieto

čokoládové

vajíčka hľadať. Veľkonočný
pondelok

je

iba

dňom

pracovného pokoja, Francúzi
totiž šibačku ani oblievačku
nepoznajú.

pozreli pouličné predstavenia so stredovekými
motívmi. V španielskych mestách by sme videli
procesie, čiže sprievod kajúcnikov s vysokými
kužeľovitými čiapkami. Za kajúcnikmi kráčajú
chlapci s vysokými sviečkami a hlavným
motívom celého sprievodu sú bohato zdobené
nosidlá s Kristom či inými postavami v životnej
veľkosti. Krčmy, vinárne i reštaurácie sú plné
ľudí, kde sa schádzajú s priateľmi či známymi.

Nemecko
„Frohe Ostern!“

Deti v Nemecku sa počas veľkonočných
sviatkov veľmi radi hrajú na čokoládový bozk.
Ako taký bozk prebieha? Podstatné je prehltnúť

» TÉMA – VEĽKÁ NOC
čo najviac čokoládových cukríkov zo želatíny a

Grécko

cukru bez toho, aby ostatní kamaráti stihli

„Kalo Pascha!“

rozmazať čokoládu po tvári. Vyhráva ten, kto zje

V

Grécku

sa

počas

najviac cukríkov a má najčistejšiu tvár. Nemecké

Veľkonočnej nedele konajú

veľkonočné zvyky sú však výnimočné aj niečím

vidiecke hostiny. Grilované

iným. Napríklad peknou tradíciou je veľkonočný

jahňacie,

oheň. Prebieha to tak, že na dohodnutom mieste

šaláty a koláče. To všetko je

sa uložia staré vianočné stromčeky a na začiatku

prestreté na dlhých stoloch a

Veľkej noci sa podpália. Symbolizuje to pálenie

k dispozícii pre každého, kto

posledných zvyškov zimy.

má chuť. Ľudia nosia po celý

vajíčka,

chlieb,

deň so sebou kraslice a keď
postretnú známych, tak si s
nimi s kraslicami „ťuknú“ a
povedia: „Kristus

vstal z

mŕtvych“. Gréci jedia guľatý
ploský

bochník

(Christopsomon), na ktorom
je kríž a načerveno zafarbené
Nemci veľmi obľubujú pašiovú hru, ktorá sa

vajíčka. Na Bielu sobotu sa

tradične koná v Oberammergau. Ide o hru o

zdobia kostoly a každý chystá

utrpení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista a hrá v

posviacku. V nedeľu potom

nej viac ako 1200 dedinčanov.

prichádzajú na rad radovánky.

zdroj: internet
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Hurá, na ľad!

potešilo všetkých. Dobre si zašportovali aj

Obľúbené korčuľovanie
už tradične patrí k zime, a tak
je

to aj

v tomto

roku.

Športovo – zábavný areál na
Alejovej

ul.

v

ponúka

výbornú

plochu,

dobrý

Košiciach

zabavili dosýta.
V piatok – 6. februára si dobre zašportovali
aj ôsmaci z VIII.B a VIII.C triedy. Pripojili sa k
nim aj naši hostia, lektori, ktorým sa na ľade
páčilo.

ľadovú
bufet

a

príjemné športové zážitky pre
všetkých športovcov!
Korčuliarske
majstrovstvo si v stredu – 14.
januára vyskúšali športovci z
V.C triedy spolu s triednou p.
uč. Soľárovou. Páčilo sa im a
vidno to bolo aj na ich

O týždeň neskôr – 13. februára sa do
športového areálu spoločne vybrali aj deviataci a

čerených lícach.
Presne o týždeň – 21.

žiaci z VIII.A triedy. Slnečné počasie pripomínalo

dobre

už jar. Korčuliarske techniky si na ľade precvičili

zakorčuľovali žiaci z V.A

aj triedne p. učiteľky. Bolo to pekné športové

triedy spolu s triednou p. uč.

popoludnie.

januára

si

-kz-

Bučákovou. Aj im sa páčilo a
možno sa tam ešte niekedy

Prednášky Fóra života

zastavia.
Ďalšiu stredu v poradí –

Sieť prednášok s lektorkami organizácie

28. januára sa na ľade stretli

Fórum života sa začali vo štvrtok – 15. januára,

žiaci z V.B s triednou p. uč.

ktoré boli popoludní adresované učiteľom a

Ferkovou a VI.B triedy s

v piatok – 16. januára pre žiakov 8. a 9. ročníka.

triednou p. uč. Bačinskou.

Kľúčovými

Pekné zimné slnečné počasie

medziľudské vzťahy, ochrana počatého života.

témami

boli

súčasná

rodina,

9
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Veríme, že stretnutie prítomných posilnilo vo

januára spolu s anglickým

formovaní názorov a postojov.

lektorom

Lektorkou prednášky

Davidom

pre pedagógov –

konverzovali, čítali, spievali,

Zápas o charakter výchovy a vzdelávania – bola

tvorili, hrali sa a všeličo iné,

PaedDr.Mgr.

Dôležité

čo sa dá pri netradičnej

stránke

výučbe cudzieho jazyka robiť

informácie

Renáta
nájdete

Ocilková.
aj

na

www.forumzivota.sk.

a zažiť. Have a nice day!
-mf-

-jc-

Budúci prváci na zápise

Piataci na

16. a 17. január sa niesol v znamení zápisu

medailovom stupienku

do 1. ročníka. Budúci prváčikovia prichádzali

V stredu, 21. januára,

v sprievode svojich rodičov aj súrodencov, aby si

CVČ Domino privítalo na

pozreli nielen priestory „veľkej“ školy, ale ukázali

obvodnom kole Matematickej

pani učiteľkám, čo všetko vedia a akí sú šikovní.

olympiády 49 piatakov a 17

Už teraz sa na všetkých tešíme v septembri!

deviatakov
-vh-

riešiteľov

–

najlepších

domáceho

kola.

Všetci boli pripravení vydať
zo

seba

popasovať

maximum
sa

s

a
ozaj

komplikovanými úlohami, s
tromi

piataci

deviataci.

Žiaci 4. ročníka absolvovali zaujímavý
týždeň s anglickým jazykom. V dňoch 19. – 23.

štyrmi

Naši piataci to

zvládli bravúrne!

English Week

a
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Zlatú

priečku

obsadil

s plným počtom – 18 bodov –

každej kategórii. 3. miesto si vyrecitovala
Kristína Bagošová zo 6.C. Srdečne blahoželáme!
-mj-

Peter Borták z 5.A triedy,
striebornú

medailu

Fašiangové tancovačky

vybojoval Oliver Frič z 5.B.
A to

nie

je

všetko!

S príkladmi

sa

úspešne

popasovali

aj

reprezentanti

naši
–

ďalší
úspešní

riešitelia – Matúš Gburík z
5.C (6. miesto) a Marianna
Zimovčáková
miesto).

z 5.A

Veríme,

že

(17.
im

matematické súťaže budú aj

Vo štvrtok – 29. januára v čase od 15.30
hod. sa veľká telocvičňa premenila na tanečnú loď
so všetkým, čo patrí k námorníkom a diskotéke
(tance, súťaže, tombola, bufet, silácke hry).
Tohtoročná diskotéka v réžii deviatakov a
ich tr. učiteliek sa začala prípravami ešte v
decembri. Navrhli tému- rozdelili prácu, úlohy,
sily – nacvičili námornícky tanec – vybrali
moderátorov – pripravili program.

naďalej prinášať veľa radosti
a povzbudzujeme

aj

ostatných, aby nabrali odvahu
zasúťažiť si v tejto najstaršej
olympiáde. Gratulujeme!
Viac na:
http://www.cvckosice.sk/fileadmin
/user_upload/pre_skoly/sutaze_mi

Mladší spolužiaci boli už od rána zvedaví,
ale dočkali sa a telocvičňa sa popoludní naplnila

nedu/mo/vl_okmokeII_z5.pdf
p. uč. Paraličová

námorníkmi

z

každého

ročníka.

Diskotéku

otvorila p. riaditeľka, kapitánka lode.

Šaliansky Maťko

Dídžeji z Rádia GTA Košice ponúkli
Obvodné

kolo

v

prednese slovenských povestí
sa uskutočnilo 23. januára v
CVČ Domino v Košiciach.
Naša škola mala zastúpenie v

moderné piesne aj staré známe tanečné hity. Páčili
sa aj tombolové ceny, súťaže.
Ďakujeme

všetkým

účastníkom

a

organizátorom!
-tb-
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Biologická olympiáda
Okresné kolo Biologickej olympiády –
kategória C sa konalo v stredu – 4. februára v
CVČ

Domino.

V

okrese

Košice

II

mala

zastúpenie aj naša škola. Teoretické poznatky i
praktické zručnosti odovzdávala dvom našim
prírodovedkyniam

p.

uč.

Zachariášová.

Technická olympiáda

Blahoželáme k pekným výsledkom!

Šikovní technici – Juraj

Umiestnenie žiačok:

Šarišský (8.C) a Leo Labanič

3. miesto – Ema Urigová, 8.C

(9.A) teoreticky i prakticky

4. miesto – Monika Tomčiková, 9. A

bojovali vo štvrtok – 12.

Ďakujeme

za

reprezentáciu

školy

a

zodpovednú prípravu na olympiádu.
-vs-

februára v krajskom kole
Technickej

olympiády.

Individuálne

vedomostné

testy

Dejepisná olympiáda

nahradila

spoločná

praktická časť a

Dňa 12. februára sa v CVČ Domino konalo

výsledok

–

výborný

1.

miesto.

obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu

Technikov

odborne

zastupovalo osem žiakov zo šiesteho až deviateho

pripravuje

ročníka, ktorí sa pripravovali pod vedením p. uč.

Hrebeňárová. Blahoželáme!

p.

zástupkyňa

-sn-

Zachariáša. Traja boli úspešnými riešiteľmi a
dosiahli pekné umiestnenia. Srdečne blahoželáme!
Lenka Gočíková (VIII.C) skončila na piatom

Milý sv. Valentín

mieste v kategórii D, Lea Neufeldová (VII.B)

Deň pred sviatkom sv.

obsadila 2. miesto v kategórii E a postúpila do

Valentína - 13. februára

krajského kola, no a napokon Daniel Tadeáš

čakalo

Dobrík (VI.C) v kategórii F to dotiahol až na 1.

zamestnancov

školy

miesto. Úspešným súťažiacim blahoželáme!

valentínske

prekvapenie.

-sč-

na

Deviatačky

pedagógov

Zuzana

a

milé

a

Michaela pre nich pripravili

12
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inštruktorom bol p. uč. Švec. Pane, ďakujeme za
sprevádzanie,

ochranu

lyžiarov.

Domov

si

doniesli dobrú náladu a športové naladenie!
-mn-

sladké srdiečkové lízanky a
ručne

maľované

papierové

srdiečka, ktoré im v mene
žiakov darovali. Láska nám
dáva krídla...
-th-

Siedmaci na lyžiarskom
Zážitky

na

snehu

a

najmä na lyžiach prežili v
dňoch 9. – 13. februára naši
siedmaci na lyžiarskom kurze
v Litmanovej. Sprevádzali ich
p. riaditeľka, p. uč. Snopková
a duchovne p. kaplán Paľko.
Hlavným

trénerom

a

13

» KALENDÁR AKTUALÍT

Vo finále SAFI 2014 v TV Lux
Milí

diváci,

ďakujeme

za

podporu

a

hlasovanie v súťaži amatérskych filmov SAFI
2014, ktorú vyhlásila TV Lux. Náš príspevok o s.
Zuzane z dielne autorov Samuel Nagy, Matej
Nižník, ktorý prešiel I. kolom hlasovania, získal
po II. kole hlasovania 3. miesto. Naživo sa finále
v TV Lux dňa 17. februára zúčastnili tvorcovia a
s. Zuzana. Veríme, že
Krížové cesty si mnohé

o rok sa do súťaže
SAFI

zapoja

ďalší

triedy pripravili aj pre rodičov
v popoludňajších hodinách.

školskí filmári.

-zs-

-mg-

Hviezdoslavov Kubín

Krížové cesty v škole

Umelci slova a literatúry

Počas pôstu sa každú stredu konali krížové
cesty v školskej kaplnke. Pripravovali ich žiaci II.
stupňa so svojimi p. uč. triednymi a pani
katechétkami. Rozjímali sme nad utrpením Pána
Ježiša počas jeho ťažkej cesty, ktorú podstúpil aj
za nás.

sa v stredu – 11. marca
predstavili na školskom kole
recitačnej súťaže v prednese
poézie

a

prózy

–

Hviezdoslavov Kubín. Mladší
i

starší,

reprezentanti

triednych kôl, boli rozdelení
do

jednotlivých

podľa

veku

a

kategórií
literárneho

druhu. Spoločne s členkami
porôt

prežili

príjemné

kultúrne predpoludnie. „Ó,
mojej matky reč je krásota ...“
-bs-
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našich

šikovných

literátov.

Motto

umelcov,

výtvarníkov

a

EURÓPA

POMÁHA

-

POMÁHA EURÓPA? sa viaže k Európskemu
roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015

Biblická olympiáda s

Európska

Únia.

zapísané

aj

Na

výsledkovej

víťazné

diela

listine

našich

sú

žiakov!

Blahoželáme!
Výsledková listina:

úspechom

Umelecké práce (2. kategória):

Okresné kolo, ktoré sa

1. miesto – Martin Tarhanič – Škola škole

konalo vo štvrtok – 12.

Multimediálne práce individuálne a kolektívne

marca v CVČ Domino v

(2. kategória):

Košiciach, malo zastúpenie aj

1. miesto – kolektív 6.A – Iba kvapka v mori

v trojčlennom družstve našej

čestné uznanie – kolektív 5.A – Ako sme

školy. Hodiny príprav,čítania,

učili Astanu

spolupráce s katechétmi i p.
kaplánom

boli

pekným

1.

-sn-

zavŕšené

Bdenie s Kristom

miestom.

Blahoželáme a prajeme veľa

„Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu.“

síl a elánu pri ďalšej príprave.
Členovia víťazného

(Ž 40)

V znení tohto Žalmu sa nieslo Bdenie s

družstva:

Kristom z 20. na 21. marca. Žiaci II. stupňa

Sebastián Kaduk (7.A)

spolu s pani učiteľkami triednymi, školským

Norbert Sviatko (7.A)

kaplánom

Zdislava Lukášová (8.C)

Hrebeňárovou opäť mali možnosť stráviť noc v

-lh-

škole. Aj tá tohtoročná bola veľmi zaujímavá a

Paľkom

a

s

pani

zástupkyňou

jedinečná.

Európa v škole

Stretnutie začalo sv. omšou, po ktorej

Už 62. ročník projektu

nasledovalo agapé v triedach. Krížová cesta bola

Európa v škole oslovil aj

aj tentokrát realizovaná v celom areáli školy. Po

15
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nej prišli na rad zaujímavé workshopy pre všetky

Milí čitatelia pozývame vás

triedne kolektívy.

spolu s Miškou a Matúšom

„Klaniame sa Ti, Pane!“

zamyslieť sa nad otázkou

„Oroduj za nás, Mária!“

„Kde je Boh, keď ľudia

„Kňazi a rehoľníci, vďaka vám!“

trpia?“

„Dotyk Božieho Slova“

V závere našej rubriky

„Telo je darom, rozhýbme ho“
Výsledkom

bol

spoločný

vám
plagát

Karin

ponúka

myšlienky

svoje

na

tému

Ľahostajnosť.

prezentovaný počas sobotnej rannej sv. omše.
„Vďaka Ti, Pane, za pozvanie. Naozaj
chceme plniť Tvoju vôľu!“

Človek, ako bytosť, trpí,

-js-

to nám ukázal aj Ježiš, keď za
nás umrel na kríži. Niektorí
ľudia trpia viac, iní menej, no
každý

zažije

utrpením.

skúsenosť

A

často

s

medzi

ľuďmi vzniká otázka: „Kde je
teraz ten náš Boh?“ Teraz,
keď

ho

najviac

potrebujem?.Azda nevstal za
tri dni z mŕtvych? Tak prečo
nepomôže aj mne s mojimi
bolesťami

a

trápením?

V Biblii je hneď niekoľko
príkladov,
zachránil,
oslobodil
obyčajných

ako

Ježiš

uzdravil
ľudí,

často

či
aj

hriešnikov.
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Ale netreba očakávať, že to

Boh dokáže vždy prekvapiť. Niekedy si

tak urobí zakaždým aj s nami.

povieme, že nám to prišlo nevhodne, zasiahlo

Ak by nám vždy pomohol,

naše plány či zničilo kariéru... Ale aké naše

nebolo by na svete utrpenie,

plány? Naša kariéra? Náš život?! Nie! Treba si

ale ono tu má svoje miesto.

uvedomiť, že toto všetko je od Boha, a preto si to

Hneď na začiatku Svätého

nemôžeme privlastňovať. Lenže pri dokonalom

písma je vysvetlené, prečo tu

šťastí, kedy nám nič nechýba a sme zdraví, na

utrpenie je. Človek si vďaka

Boha veľmi často aj úplne zabúdame.

svojej slobodnej vôli mohol
vybrať

a

vybral

si

A spomenieme si Naňho práve vtedy, keď

zle!

niečo potrebujeme, keď nám zrazu začne niečo

Utrpením si v živote prejde

chýbať, keď sa začnú kaziť vzťahy v našich

každý, je to skúška, v ktorej

životoch, keď nevieme, ako pokračovať... Ale Boh

treba s Bohom ostať, ale nie

na nás nikdy nezabudol a ani nezabudne. On vie,

očakávať od neho zázrak.

čo je pre nás dobré, vie koľko dokážeme zniesť...

Pekne je to povedané v

Nechce nás zničiť, ale posilniť a častokrát nás cez

príbehu odohrávajúcom sa v

utrpenie učí niečomu novému, aby mal náš život

koncentračnom

tábore:

vyššiu kvalitu nielen pre nás samých, ale aby sme

Chlapec visiaci na šibenici

niečo dokázali poskytnúť aj tým druhým. Ak sa

bojuje so smrťou, keď jeden

ocitneme v takejto situácii, zisťujeme, že Boh to

z väzňov

pre

koncentračného

nás

dokonale

Boh?“ a autor mu odpovedá:

v náboženskej literatúre, svedectvách, ale najmä

„Tam,

šibenici.“

vo Sv. písme, kde nás skrz príbehy iných učí, že

Utrpenie je v pozemskom

v takejto situácii sa ocitne každý z nás, lebo každý

živote potrebné a každý si ním

musí naplniť Božiu vôľu, ale zdôrazňuje, že nás

prejde. Život na tejto zemi je

NIKDY NEOPUSTÍ! Cez príbeh Abraháma nás

však len zlomok oproti tomu

učí vzdať sa toho, čo máme najradšej a to nie je

nasledujúcemu a treba sa naň

vôbec ľahké. Pri Jeremiášovi nám ukazuje, že sa

dobre pripraviť.

môžeme ocitnúť zdanlivo sami, ale nie úplne,

Matúš Majoroš, 8.C

zvládnuť,

a celý

„návod“,

na

to

pripravil

tábora sa pýta: „Kde je

visí

ako

vopred

nachádzame

pretože s Ním nie sme NIKDY sami, práveže nám

» SVÄTÉ PÍSMO A JA
vytvára priestor byť s Ním osamote a rozjímať.

Ľahostajnosť

Častokrát sa môže stať, že sa človek pozerá
priamo smrti do očí, ako traja mládenci z Biblie,
ale ak sa budeme držať s Bohom, tento čas sa nám
môže stať časom plným Božích milostí už tu na
našej pozemskej púti. V živote sa chcene či
nechcene nájdeme vo chvíli, kedy budeme zápasiť
možno aj sami so sebou, svojimi hriechmi tak ako

Nevšímaví,

flegmatickí, studení, pohodlní,
vlažní, nedbanliví – to všetko
sú ľudia ľahostajní. Môžeme
byť ľahostajní voči práci,
škole, úlohám, kamarátom,
rodine, spoločnosti. Aj životu.

Daniel či Jakub vo Sv. písme.

Mnohokrát

Musím sa ale zopakovať, ak to všetko
zvládneme s Bohom a vpustíme Ho do našich
životov, tak nám tieto situácie na konci prinesú
svoje ovocie a Boh nás bohato odmení či už tu
alebo vo večnosti. Nikdy na nás nezabudne a vždy
vidí naše úpenlivé prosby tak, ako videl sv. Petra
a vyslobodil ho z väzenia. Ja si myslím, že čas
skúšok je ten najťažší, no najdôležitejšie je, aby
sme vytrvali a ak dôjdeme dokonca, objavíme
Božiu vôľu a život s Ním bude ľahší, plný
požehnaní a možno nám prinesie aj niečo nové
a krásne.

Nikdy

sa

apatickí,

týchto

ťažkých

chvíľ

nezľaknime, lebo vždy je tu nádej a Boh nám

situácie,

pozorujeme

v ktorých

ľahostajnosť

vidíme

ľudí

druhým,

voči

ale

svoju

ľahostajnosť nie. Je to až
zarážajúca skutočnosť, ktorú
sa

snažíme

popierať,

ignorovať a tým poukazovať
práve

na chyby

Nechceme

sa

druhých.

miešať

do

problémov či utrpení, ktoré sa
nás

netýkajú.

A to

nás

privádza k sebectvu, egoizmu.
Perzský básnik Saadi raz

vraví: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete...“

povedal: „Ak si ľahostajný

(Mt 7, 7) On chce, aby sme za Ním prichádzali

k utrpeniu

s našimi trápeniami a bolesťami... No nikdy
nezabudnime dodať: „Otče, nie moja, ale tvoja
vôľa nech sa stane.“ (Lk 22,42) Pretože len On
vie, čo je pre nás najlepšie.

nezaslúžiš

si

nazývať

sa

človekom.“ Sme tu práve
preto,
druhým

Michaela Sotáková, 8.C

druhých,

aby

sme

z ich

pomáhali
problémov,

ťažkostí, utrpení. Aby sme
nepozerali len na seba, ale aj
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na ostatných, pretože tu nie
sme sami. Sme tu jeden pre
druhého

Snažím sa zistiť, čo ktorá stredná škola
ponúka. Ale má mať aj hodnotné prostredie.

a ľahostajnosť

v tomto svete nemá miesto.

Vyberám si podľa pocitov...

Karin Schmögnerová, 9.C

Ďakujeme, vyprosujeme
požehnaný čas
PK Človek a hodnoty

Priala by som si študovať na gymnáziu.
Dáva

to

príležitosť

zamakať

na

sebe

(pracovať na sebe), zvoliť si povolanie trošku
neskôr

a zatiaľ

sa

zdokonaľovať

vo

viacerých všeobecných predmetoch.
Na stránkach Ratolesti
aj

Výber strednej školy je náročný hlavne

najstarší žiaci, ktorí sa na

vtedy, keď si už máme vybrať profesiu

hodinách mediálnej výchovy

a k tomu odbornú školu. Tomu sa potom

stávajú

redaktormi,

budeme venovať celý život. Netreba zabúdať

moderátormi.

na záľuby a hlavne na to, že sa treba ešte

dostali

svoj

novinármi,

priestor

A možno raz aj nimi budú.
Aktuálnou
v tomto

veľa učiť a študovať.

témou

období

je

voľba

povolania – výber strednej

Vyberám si podľa toho, čo ma baví a čo mi
v škole ide z predmetov najlepšie.

školy. Ponúkajú vám vlastné
postrehy a názory:

Keby som vedel, čím chcem byť, išiel by
som na strednú odbornú školu, lebo na

Vyberám

si

podľa

gymnáziu sa učia všeobecné vzdelávacie

toho, aké mám známky

predmety. Veľa som sa pýtal študentov zo

a podľa

toho,

ktorá

všelijakých škôl a dobré je ísť aj na dni

profesia

sa

páči

otvorených dverí. Snažili sme sa s rodičmi

mi

a bavilo by ma to.

vybrať školu, ktorá by bola cirkevná.

» DEVIATACI NA SLOVÍČKO
Na záver ešte jeden odkaz

Podľa záujmu a čo ma baví.

mladším kamarátom: „Tešte
Aj podľa toho, že je to blízko miesta, kde

sa z každého dňa v tejto škole.
Ani sa nenazdáte a už budete

bývam, menej cestovania.

deviataci...
My sme sa so spolužiačkou trošku radili

Tešte

sa

do

budúcnosti, no nezabúdajte
na prítomnosť.“

a vybrali sme si spoločnú školu.

Pane, ďakujeme Ti za
-dp-

všetko a zverujeme Ti tento
čas

DOD???
Možno ste už tieto písmená niekde videli

rozhodnutí,

skúšok

v škole i živote...
-jf-

a možno nie. Hlavne vy, ôsmaci, ho budete
potrebovať.
DOD – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ –
stredné školy rôzneho zamerania a gymnáziá sa
otvárajú všetkým záujemcom, budúcim študentom
a ich rodičom, počas takých dní. Môžete sa
poprechádzať po škole, čaká vás program,
workshopy, stretnutia s učiteľmi, študentmi a veľa
ďalších aktivít a zaujímavostí.
Verte nám, lepšie raz vidieť, ako stokrát
počuť.
Nám sa podarilo v II. polroku spoločne
navštíviť

a vzájomne

podporiť

aj

cirkevné

gymnáziá v meste:
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského,
Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Gymnázium,
Kováčskej ulici.

premonštrátov

na
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Na skle maľované
Jednu z

Duchovná obnova

najhranejších

V pôstnom čase sa v piatok - 13. marca

hier na Slovensku si 11.

stretli rodičia, pedagógovia i zamestnanci školy

marca na Malej scéne v

na duchovnej obnove. Ústredná téma - Božia

Košiciach

múdrosť a humor v rozdielnosti muža a ženy bola

pozreli

aj

zamestnanci školy so svojimi

prezentovaná

blízkymi a priateľmi. Hru

diskusiou. Prednášateľom bol ThLic. Marek

môžeme nazvať aj „ľudovým

Forgáč, PhD., správca UPC sv. Košických

muzikálom". Známe melódie

mučeníkov

roztlieskali

Košiciach.

vypredané

hľadisko.

formou

prednášky

spojenej

s

v

Vyvrcholením
p. uč. Ferková

stretnutia bola
sv.

omša.

Ďakujeme
rodičom

za

účasť,
spoločný čas...
Pôst je čas na
zmenu...
p. uč. Pustaiová

Projekt EDUCATE SLOVAKIA
Po návrate z krátkych polročných prázdnin čakalo na žiakov 2. stupňa v škole
prekvapenie. Učiteľky angličtiny prišli na vyučovacie hodiny v sprievode neznámych
mladých ľudí. Nejednou hlavou určite prebehla myšlienka – zasa nejakí študenti,
praktikanti – budúci učitelia. Ako sa však čoskoro ukázalo, ani jeden z týchto troch
neznámych nevedel po slovensky. Vlastne už aj svojím zjavom pôsobili trochu
exoticky. Nebolo divu, veď k nám zavítali skutočne zo vzdialených končín sveta.
Prišli ako dobrovoľníci v rámci projektu EDUCATE SLOVAKIA, ktorý realizovala

» PROJEKTY
organizácia AISEC a na našej škole prebiehal

nám to páčilo a chceme,

v dňoch 3. – 6. februára.

aby prišli aj nabudúce.

Relatívne „blízko“

Z. S. z 9.C

to mala k nám na

Slovensko Dinara – z mrazivého zasneženého
Kazachstanu. Oveľa väčšiu vzdialenosť musela
prekonať Iris z Hong-Kongu. No najdlhšie si
zacestoval Joan – doletel až spoza oceánu zo
slnečnej horúcej Brazílie! Čakalo ho tu podstatne
iné podnebie, na aké je zvyknutý doma, ale
zvládol to.
A čo tu vlastne títo traja sympatickí mladí
ľudia robili? Príťažlivou formou prostredníctvom
pekných

prezentácií,

zaujímavých

videí

i rozprávaním predstavili žiakom svoje rodné
krajiny – geografiu, históriu, kultúru, tradície,

Zaujala ma ich kultúra.

jedlá... A to všetko, prirodzene, v anglickom

Je to veľmi obdivuhodné,

jazyku.

ako

Žiaci

boli

spočiatku

prekvapení,

sa

naše

kultúry

ostýchaví, ale netradičné hodiny ich zaujali a na

odlišujú. Dá sa povedať,

každú ďalšiu sa už tešili (možno aj preto, že sa na

že skoro vo všetkom –

nich neučili a nemuseli sa na ne pripravovať ).
Bola to pre nich užitočná skúsenosť. Obohatili sa

v tradíciách,
v jedálničku aj v kultúre.

o nové poznatky o iných, pre nás vzdialených

H. K. z 9.A

krajinách, a zároveň mali možnosť overiť si
i zlepšiť

svoje

komunikatívne

zručnosti

v anglickom jazyku.
Nakoniec, prečítajte si niekoľko vyjadrení
tých, ktorí sa ochotne podelili o svoje dojmy:

Dozvedela som sa veľa
zaujímavého
krajinách.

o ich
Každá

skúsenosť s lektormi ma

Sme vďační za to, že tu boli. Dozvedeli sme

posúva

v učení

sa

sa veľa informácií a zaujímavostí. Veľmi sa

angličtiny, lebo sa s nimi
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musím dorozumieť bez

keď sme niekedy nerozumeli.
V. Š. zo 6.C

pomoci slovenčiny.
F. S. z 8.C

Veľmi sa nám to páčilo. Dinara bola milá.
Naučila nás nové slovíčka, aj keď preklad
sme si museli niekedy domyslieť.
K. I. zo 6.C

Mne sa hodiny angličtiny veľmi páčili.
Naučili sme sa niečo nové o krajinách,
zvykoch, tradíciách, kultúre, jedle, športe,
ale aj o konkrétnych mestách. Bolo to fajn,
akurát sme mohli rozprávať s nimi viac po
anglicky. Super bol aj zážitok s nimi na
Veľmi sa mi to páčilo.
Bolo

to

zaujímavé.

korčuliach. 
S. M. z 8.C

Pomohlo mi to zlepšiť sa
v angličtine.
som

Spoznala

novú

krajinu

a oboznámila

som

sa

s kultúrou Kazachstanu.
B. O. zo 7.A

Veľmi sa nám páčilo
pracovať s niekým, kto
nevedel po slovensky.
Dozvedeli sme sa nové

V posledný deň pobytu lektorov na našej

veci

škole sa uskutočnila malá rozlúčková slávnosť.

Na

Okrem pani učiteliek anglického jazyka sa na nej

hodinách bola zábava, aj

zúčastnili dvaja zástupcovia z každej triedy.

a zaujímavé
o Kazachstane.

» PROJEKTY
Všetkým trom lektorom sme sa poďakovali za úsilie, ktoré vynaložili na prípravu
a realizáciu zaujímavých hodín. K slovám vďaky sme pribalili aj malé darčeky
a suveníry na pamiatku. Nechýbalo ani spoločné foto.

Na záver sme aj ich poprosili o pár slov, ktoré by chceli odkázať čitateľom
nášho školského časopisu. Tu sú:
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Čo ešte k tomu dodať?

Iris, Joan, Dinara,
thank you very much. We wish you all the best.
May your future plans and dreams come true! Bye!
p. uč. Kovaľová

» PROJEKTY

Projekt Erazmus+
V dňoch 2. – 6. februára sme sa zúčastnili
Týždňa výtvarného umenia a výtvarných techník
v nemeckom meste Bielefeld, ktorý sa konal
v rámci európskeho projektu Erasmus+.
Bol to týždeň plný tvorivosti, nápaditosti,
vzájomnej tolerancie a zoznámenia sa s kultúrami
zúčastnených európskych krajín. Učitelia zo
siedmich krajín Európy – Nemecko, Slovensko,
Švédsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Portugalsko
– spoločne vytvárali jednotlivé diela, spoznávali
rôzne výtvarné techniky, navštevovali galérie
a vzájomne sa obohacovali a vymieňali skúsenosti
z pedagogickej praxe.

Hostitelia

sa

o nás

príkladne starali, aby sme čo
najviac

času

pracovali

boli

spolu,

v skupinách

a vzájomne

konverzovali.

Spoločne sme si napríklad
pripravovali obed či večeru.
Týchto
priateľov,

milých

ľudí,

budeme

mať

možnosť privítať na našej
škole v septembri. Už teraz sa
na nich tešíme!
p. zástupkyňa Zentková
p. uč. Drangová

Navštívili sme dve Základné školy ErnstHansen Schule a Hamfeldschule, v ktorých sa
konali workshopy. V nich sme videli zaujímavé
interaktívne spôsoby práce pedagógov s deťmi
rôznych národností a kultúr. Skĺbiť ich dokopy je
majstrovstvom týchto nemeckých pedagógov.

(logo projektu)
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PROJEKTY »
spoločné posedenia pri chutnom jedle 
Jedným z najzaujímavejších bodov nášho
programu bola návšteva školy v Bielefelde, kde si
pre nás žiaci v spolupráci s učiteľmi prichystali
rôzne

prezentácie

týkajúce

sa

poznávania

európskych krajín. Nechýbalo ani Slovensko.
Škola má síce nízky počet žiakov, ale skutočne
vysokú rozmanitosť národností.
Spolu s pani riaditeľkou
sme sa 18. marca vybrali na
20

hodinovú

cestu

do

Bielefeldu v Nemecku, kde sa
konalo

stretnutie

koordinátorov
Erasmus+.

projektu
V priateľskom

duchu sme tento čas trávili
spolu

s účastníkmi

zo

siedmich európskych krajín –
Írska,

Švédska,

Slovenska,

Nemecka,
Portugalska,

Španielska a Grécka. Naplnili
sme ho tvorbou a plánovaním
nových nápadov, poznávaním
mesta, výmenou skúseností
a porovnávaním
systémov
krátkym
skanzenu,
popoludním

školských
v zahraničí,

výletom

do

umeleckým
v múzeu

a, samozrejme, nechýbali ani

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie
a obohatenie sa o dobré nápady v Grécku 
p. vych. Brezová

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Prváci na lyžiach

časti

Základy pekného zimného športu sa v týždni
od 19. – 23. januára učili najmladší žiaci. Aj keď
v meste bolo sychravo, na svahoch Jahodnej
nechýbal sneh, profesionálni inštruktori a teplý
čaj. Piatkový posledný deň patril súťažiam,
diplomom

a

palacinkovému

prekvapeniu.

Ďakujeme triednym p. učiteľkám, rodičom a
starým rodičom za organizáciu, pomoc pri

Šlabikára.

Škriatok

HUPS ich naučil, ako držať
pero, ako sa učiť v druhom
polroku a ukázal im, čo ich
čaká.

Všetci

sa

tešili

z pekného dňa. Uvidíme, ako
sa im bude dariť s novým
kamarátom

PEROM

a HUPSOM.
tr. p. uč. 1. ročníka

presunoch i na svahoch. Bol to príjemný
športovo-zdravotný týždeň!

Karnevalová zábava

tr. p. uč. 1. ročníka

V piatok – 30. januára
sa

v

triedach

rozprúdila

I.

stupňa
ozajstná

karnevalová zábava a nálada.
Veselé karnevalové masky
tancovali, spievali, súťažili a
veselili sa celý deň. Tvorivé
tr. p. učiteľky prekvapili tiež

Rozlúčka s ceruzkou v 1. ročníku

peknými kostýmami. Počas
niektorých hodín ich stihli

Jeden januárový deň bol pre prvákov

navštíviť aj triedne kolektívy

výnimočný. Rozlúčili sa s priateľkou ceruzkou a

z II. stupňa, ktoré mladších

privítali nového kamaráta „PERO“. Spolu s

žiakov naučili známe tanečné

ceruzkou splnili niektoré úlohy, prečítali si

kroky

k

ešte

známejším

básničku o ceruzke a vyrobili ceruzkovú záložku

skladbám

–

belgičák,

do nového Šlabikára.

makarena, čivava.

Starú časť Šlabikára odložili a huráááá, tešili
sa z nového písmenka H, ktoré je prvé v druhej

p. uč. z I. stupňa
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» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Valentín
Aj žiaci na 1. stupni si 14. februára
pripomenuli sviatok lásky a všetkých zaľúbených.
Oslavovali ho aj nasledujúcimi rýmovačkami:

Bajaja

Baja, baja, bajaja,
žije malý Bajaja.
Pre neho mi srdce bije
a on iba pre mňa žije.
Sára Lakatošová, 4.A

Láska

Prestrihol som malú pásku,
zabudol som hneď na lásku.

Láska mi hneď vyšumela,
hybaj kúpiť do tunela!

Láska moja

Láska moja, kde si len?
Chcem byť s tebou každý deň.

Vo dne ,v noci, každý deň,
chcem ti spievať,
chcem, chcem, chcem.

Tunel je ten veľký obchod,

Kristínka Nigutová, 4.A

obchod zvaný krásny podchod.
Valentín

Na svätého Valentína,
láska veľká svetom číha.

Darčeky sa rozdávajú,
veľkým radosť pridávajú.
Michaela Majerníková, 4.A

Marek Maďar, 4.A
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
Na svätého Valentína

Valentín je sviatok lásky,

malý darček poteší ma.

radujte sa všetky krásky!

Všetci čo sa radi majú,

Máme mamky, máme ockov,

darčeky si rozdávajú.

nech je sviatok lásky poctou!

Daniel Vicen, 4.A

Na svätého Valentína
vo svete je veľká drina.

Valentín sa občas mýli,
aj tak je však veľmi milý.

Na nebíčku pekné vtáča,
Jožko za ním len tak kráča.

Kristína Hudáková, 4.A

Na streche je malý zvonec,

Kytičky, Valentín peknučký,

básničky je veľký koniec.

ten bude krásnučký.

Veronika Füleová, 4.A

Pekný úsmev, krásna tvár,
ešte málo rôčkov mám,

Ešte trochu rôčkov počkám
a na rande s Miškom dočkám.

Michaela Borgoňová, 4.A

» PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Na Valentína sa má každý
rád,
každý je s každým kamarát.

Láska vo vzduchu plynie,
nikoho neminie.

Valentín má svoje čaro,
tak by to byť malo.
Ľudka Regendová, 4.A

Ukáž, čo vieš !
Naše družstvo úspešne
prešlo

v

mesiacoch

december, január a marec
súťažnými kolami. V II. kole
sa umiestnili na 2. mieste a v
III. kole na peknom 1. mieste.
Február zimný mesiac stále je,

Takto postupne sa prebojovali

no Valentín nás v srdci zahreje.

do finále, ktoré bolo 6. marca
opäť v CVČ Domino. Aj keď

Ockovi dám báseň krátku

vo finále nezískali popredné

a mamke zas pusu sladkú.

umiestnenie,

patrí

im

poďakovanie za reprezentáciu
Sestru mám tiež veľmi rada,
poteší ju čokoláda.

školy

a srdečná

gratulácia.

Blahoželáme!
Súťaž má aj praktické

Nesmúťte, že sviatok končí,
tešte sa a nemyslite na povinnosti.
Katka Koťová, 4.A

kolá, kde súťažiaci musia
ukázať

svoje

výtvarné

a pozorovacie schopnosti.
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Stavby zo snehu
V mesiaci január sme mali vonku bohatú
nádielku snehovej periny. A aká by to bola zima
bez snehuliaka? Šikovné rúčky detí spojili sily
a vytvorili krásne snehové diela od rôznych
postavičiek až po mega-snehuliakov.

A kto sú tí šikovní ?
Sárka
Ungvári,

Lakatošová,
Katka

Evka

Drangová,

Tomáš Fečko, Maťo Belej,
Sebko Jančik. Ich súťažné
práce si môžete pozrieť na
školskej

stránke

v

časti

Fotogaléria.

Pečenie šišiek
29. januára ste mohli
po chodbách našej školy

p. uč. Fabianová

zacítiť neodolateľnú vôňu
pečených

šišiek.

Viacerí

z vás aj potvrdili, že okrem
príjemnej vône aj výborne
chutili.

Pani

vychovávateľky
napiekli až

550

ich
kusov.

Kúpou šišiek ste mohli
podporiť misie v krajinách,
ktoré nemajú také dobré
podmienky pre život ako tu

» ŠKD V SKRATKE
u nás. Príspevky, ktoré sa vyzbierali pri predaji,

popoludní v malej telocvični,

dosiahli sumu – 237,30 €. Tieto peniažky potom

kde si pozreli film o Matke

poputovali na blízku Ukrajinu, kde pomohli

Tereze, ktorá je nám vzorom

viacerým núdznym starým ľuďom. Určite každý

obetavej

z vás pocítil veľkú radosť z toho, že mohol

najbiednejším.

podporiť takúto dobrú vec. Veľká vďaka patrí

každého z nás jej príklad

všetkým, ktorí si otvorili srdce pre toto dielo! Pán

života oslovil a dodal odvahu

Boh zaplať!

byť blízko tým, ktorí sú chorí

lásky

k tým

Verím,

že

a možno potrebujú len náš

Svetový deň chorých

úsmev

Svetový deň chorých sa každoročne slávi od

či

milé

slovo,

pohladenie.

roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II.

Krížové cesty

Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým
ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie

Každý z nás kráča po

podmienok pre chorých, aby mohli znášať

svojej ceste životom. Neraz sa

nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných

na tejto našej ceste vyskytnú

podmienkach. V tento deň sa konajú modlitby za

problémy,

chorých a tých, ktorí sa o nich starajú.

doma alebo v škole. Dobrá

ťažkosti

či

už

správa je však tá, že nie sme
v tom všetkom sami, pretože
Pán Ježiš kráča stále s nami.
V pôstnom období sme
sa aj my zamýšľali nad
ťažkosťami a utrpením Pána
Ježiša,
starosti,

ktorý

všetky

choroby,

naše

slabosti,

hriechy niesol na svojich
Deti v jednotlivých oddeleniach spolu s pani
vychovávateľkami

sa

stretli

11.

februára

pleciach, pretože nás miloval
a miluje.

33

34

ŠKD V SKRATKE / MAREC – MESIAC KNIHY»

Spoločenstvo detí školského klubu,
spolu s pani vychovávateľkami,
všetkých srdečne pozýva
na Večeradlo
10.4. – 6. oddelenie: p. vych. Skvašiková
17.4. – 7. oddelenie: p. vych. Brezová
24.4. – spoločné Večeradlo
15.5. – 1. oddelenie: p. vych. Pavuková
22.5. – 2. oddelenie: p. vych. Fedorová
29.5. – spoločné Večeradlo
Deti

v

oddeleniach
s triednymi
a pani

jednotlivých

5.6. – 3. oddelenie: p. vych. Fabíková

v spolupráci

12.6. – 4. oddelenie: p. vych. Šolcová

pani učiteľkami

19.6. – 5. oddelenie: p. vych. Dorková

vychovávateľkami

pripravili

pekné

krížové

cesty. Spolu s rodičmi sme aj
takouto

formou

26.6. – spoločné Večeradlo

mohli

vytvoriť pekné spoločenstvo
a zjednotiť sa v modlitbe.

„Žiadam, aby sa vo všetkých častiach
sveta rozmnožovali Večeradlá detí,
pretože ich volám ku krížovej výprave
modlitby a zasvätenia sa pre spásu sveta.“

p. vych. Gitka Skvašiková

Marec s knihou
Oddávna sa mesiac marec spája s knihou a čítaním. Aj preto naše redaktorky
oslovili učiteľov so zaujímavými otázkami, ktoré vyvolali milé spomienky aj úsmev.
V ankete sa pýtali dve otázky:
„Na ktorú knihu z detstva si dodnes pamätáte?“
„Ktorú knihu máte teraz rozčítanú alebo čo v tomto období čítate?“

» MAREC – MESIAC KNIHY
A vy, milí čitatelia Ratolesti, si ich
odpovede môžete teraz prečítať:
V detstve:

Pehavý noštek
Čenkovej deti
Rozprávky starej matere
Osud človeka
Z rozprávky do rozprávky
Danka a Janka
Zlatá brána
Rozprávky (Pavol Dobšinský)
Z poľovníckej kapsy

Rozčítané:

Šarlátová niť
Dobré ráno, Duchu Svätý
Drž si jazyk na uzde
Naše dieťa
Sväté písmo
historické knihy
časopisy a denná tlač
zbierky úloh
žiacke školské práce

Redaktorky stihli osloviť aj niektorých spolužiakov s otázkou: „Prečo treba
čítať knihy a prečo rád/rada čítaš ty?“. Ich odpovede ponúkame aj vám:
Knihy nie sú nuda. (Samo)
Ak ich čítaš, obohacuješ svoju slovnú zásobu, učíš sa nové jazyky a otváraš
dvere fantázii. (Matej)
Knihy sú slová. A nie sú filmy. Veľa vecí si môžete vymyslieť aj domyslieť. Veľmi
rada čítam knihy. Sú úžasné v tom, že sú v rôznych žánroch – od encyklopédií až
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MAREC – MESIAC KNIHY »
po rozprávky. Čítanie rozvíja pamäť, rozprávacie schopnosti. Úžasné sú aj
preto, že si môžete napísať aj vlastnú knihu. Moja rada na záver: Snažte sa
zistiť, ktorý žáner vás baví. Ak ste to ešte nezistili, čítajte ďalej a ďalej. (Soňa)
Naučíte sa pravopis a ešte som zistil, že knihy sú bránou k múdrosti. (Matej N.)
p. uč. Pustaiová

Aktualita zo školskej knižnice
Všetkých pozývame do našej školskej
knižnice nielen v marci, ale počas celého
školského roka.
Rada vás privíta p. knihovníčka Irena
Kruciláková. V Knižnici pre mládež mesta
Košice pracuje od roku 1977. Po ukončení ZŠ navštevovala Gymnázium –
Šrobárova. Študovala dvojročnú knihovnícku školu. A čo nám o sebe ešte prezradila?
„25 rokov mojej praxe v knižnici bolo na odbornom oddelení, ktoré nakupuje
a spracuje nové knihy pre pobočky našej knižnice. Posledné 4 roky ako vedúca
oddelenia. Od roku 2001 pracujem v Službách (na pobočkách knižnice), v rokoch
2008 – 2011 ako vedúca školských pobočiek.
Mám rada deti a knihy. Čo čítam? Skúste uhádnuť. Okrem iného, jedno obdobie
historický román (ľahko sa naučíme históriu), posledné roky filozofickopsychologickú literatúru. Som ľudomil a knihomoľ. Neznášam, keď sa ubližuje ľuďom
a najmä deťom!!!“
p. uč. Ferková

Otváraciehodiny:
hodiny:
Otváracie
Pondelok
Pondelok 8.008.00
hod.
hod.
– 16.00
– 16.00hod.
hod.
Utorok
Utorok

hod.
– 16.00hod.
hod.
8.008.00
hod.
– 16.00

StredaStreda

hod.
– 16.00hod.
hod.
8.008.00
hod.
– 16.00

Štvrtok

Štvrtok

13.00 hod. – 16.00 hod.

13.00 hod. – 16.00 hod.

» IT VÍZIE
Prinášame vám novú rubriku, v ktorej sa môžete dozvedieť čo-to o novinkách
z oblasti informačných technológií.
Hrnček var? Nie, v tomto hrnčeku

(miske) by sme polievku neuvarili. Je to
špeciálny
bezdrôtovo

hrnček,
nabíjať

ktorý

dokáže

mobil

alebo

slúchadlo.

SanDisk uviedol na trh kartu SD 512
GB Extreme PRO SDXC UHS-I. Cena

tohto

0,5

TB

pamäťového

média

vhodného pre videokamery s rozlíšením
4K je 800 USD, no v tomto roku určite
rapídne poklesne.

S ktorou verziou Androidu sa dá ešte „žiť“?
Android
najznámejších

je

jeden

mobilných

z dvoch
operačných

systémov (OS) dnešnej doby. V novembri
roku 2007 vyšla prvá beta verzia a o rok
Alpha (1.0)

neskôr, v septembri 2008, tu bol prvý
Cupcake (1.5)

komerčný Android 1.0. Od apríla roku 2009
vydáva

Google

skoro

pravidelne

aktualizácie svojich systémov, ktoré sú
pomenované kódovým označením (menom).
Prvé
Beta (1.1)

písmená

kódových

usporiadané abecedne.

názvov

boli
Donut (1.6)
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Podľa štatistík Googlu v roku 2013
využívala Android celosvetovo viac ako
miliarda

používateľov.

Najnovším

„modelom“ je verzia Lollipop 5.0, ktorú ale
Eclair (2.0-2.1)

zatiaľ reálne nájdeme len v malom percente

Ice Cream
Sandwich (4.0-4.0.4)

celosvetovo predávaných zariadení.
Hardvérové

požiadavky

počas

niekoľkých (7-8) rokov vývoja stúpli 5 až
20-násobne, s každou verziou OS prišli
výrazné posuny vpred. Vzniká preto otázka:
S akou najstaršou verziou Androidu sa dá
Froyo (2.2-2.2.3)

ešte rozumne „žiť“ v roku 2015?

Jelly Bean

S verziou Gingerbred sa dá ešte „žiť“

(4.1-4.3.1)

celkom pokojne, ak vám nebude prekážať,
že

ho

budete

používať

v mierne

obmedzenom rozsahu. Nebudete ani tak
limitovaní výkonom, ako skôr kapacitou
pamäte (100 – 200 MB). Ak máte Ice Cream
Sandwich a lebo vyššiu verziu, pracujete už
s moderným
Gingerbread
(2.3-2.3.7)

a

vyspelým

OS.

Tieto

zariadenia tvoria 90% aktuálne používaných

KitKat (4.4-4.4.4)

zariadení s Androidom.
Aktualizácia

starších

zariadení

na

modernejší OS nemusí vždy priniesť lepší
používateľský zážitok. Je celkom možné, že
prevádzka

zariadenia

sa

spomalí

či

si skrátite výdrž batérie a cesta späť môže
Honeycomb
(3.0-3.2.6)

byť náročná. Preto dvakrát meraj a raz
aktualizuj!

Lollipop (5.0-5.0.1)

Matej Petrík, 6.C (Zdroj: PC Revue)

» SVETOM MÓDY

Módne trendy ...jar 2015
Milí priatelia módy, nasledujúce riadky nás zavedú do sveta trendov a všetkého,
čo bude „IN“ počas jarnej sezóny.
Hlavnou farbou sezóny je žltá, o ktorej sa šušká, že je dokonca TOP farbou.
Miesto tmavších farieb a odtieňov patrí modrej. V kombinácii s bielou vytvoríte
ideálnu trendy dvojicu farieb.

Pozor, znalci módy prišli so zoznamom 6 TOP trendov jari:
všetky odtiene žltej farby

bavlnené odevy

asymetrické vzory na oblečení

košeľové šaty

polokošele

pruhy na oblečení

A zabudnúť nemôžeme na obľúbené
a večne známe kvetinové vzory. Prinášajú
pocit tepla, dobrej nálady a oddychové
naladenie. Zdobiť budú šaty, topy, módne
doplnky i topánky.
A ešte

rada

na

záver...skúste

si

poriadne otvoriť šatník a určite v ňom
niečo kvetinové nájdete.
Peknú jar a ešte príjemnejšie módne
zážitky prajú
Barbora a Megy, 9.A
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ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY »
Nielen módou je človek živý, ale aj chlebom a niečím chutným, preto vám
ponúkame recepty na chutné nátierky, ktoré sú tiež farebne pestré a hlavne zdravé.

Mrkvová nátierka

(4 porcie)

1 mrkva, 150g topeného syra (Karička), 100g masla, 1 vajce uvarené natvrdo,
petržlenová vňať, soľ
Mrkvu očistíme, ošúpeme a najemno
postrúhame. V miske rozmiešame
zmäknuté maslo so syrom. Pridáme
mrkvu a najemno postrúhané vajce.
Všetko poriadne premiešame. Podľa
chuti osolíme a natrieme na chlebík,
ozdobíme vňatou.

Brokolicová nátierka s cesnakom (4 porcie)
300g brokolice, 2 strúčiky cesnaku, 3 polievkové lyžice kyslej smotany, 2
polievkové lyžice majonézy, soľ, mleté čierne korenie
 Brokolicu rozoberieme na ružičky,
očistíme a uvaríme vo vriacej vode. Po
uvarení ešte mäkkú a horúcu najemno
nasekáme a necháme vychladnúť.
 Cesnak ošúpeme a pretlačíme. V miske
zmiešame

smotanu

a cesnakom.

s majonézou

Ochutíme

soľou

a korením.
 Do

smotanovej

zmesi

zamiešame

brokolicu a dáme nachvíľu do chladničky. Nátierku podávame s chlebíkom
a zeleninou.

Dobrú jarnú chuť!

» ENGLISH CORN(ER)

EASTER
We will not have this day to celebrate if Jesus Christ was not given to us by God.

Let us start Easter with a SMILE and a deep appreciation of this NEW LIFE for us.

May you find the renewal of HOPE, HEALTH, LOVE and the spirit of GOD.

HAPPY EASTER TO YOU AND YOUR FAMILY!
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PIKOŠKY Z DEJEPISU »

Chlapci, niečo pre vás
Buffalo Bill a zlato Eldoráda, Buffalo Bill a prekliata karavána, Tisíc dolárov za
Buffalo Billa, Buffalo Bill kontra Jesse James... to boli knižky plné dobrodružstiev,
pri ktorých vyrastali vaši ockovia i dedkovia. Ich hlavným hrdinom bol americký
dobrodruh a legendárna postava Divokého
Západu William Frederick Cody, ktorého
ako lovca bizónov volali častejšie Buffalo
Bill. Keď už bol starší, rozhodol sa, že
z ozajstných indiánov a kovbojov vytvorí
cirkus a bude s ním chodiť po Spojených
štátoch i Európe. Nazval ho Wild West
Show – Šou divokého západu. Pre nás je
tento cirkus zaujímavý tým, že naši
košickí prapradedkovia a praprababičky
ho mohli vidieť i v Košiciach, a to ešte za
Rakúsko-Uhorska.

Vystúpenia

sa

uskutočnili 26. júna v roku 1906 v dvoch
predstaveniach: o druhej popoludní a o
ôsmej večer už pri umelom osvetlení.
Predohrou bola slávnostná promenáda po

Buffalo Bill a Sediaci býk

Hlavnej ulici v doobedňajších hodinách.
Samotné „Indiánske šou“ sa konalo na košickom Dobytčom trhu v južnej časti mesta
vo veľkej aréne dlhej 168 m a širokej 56 m s hľadiskom pre viac ako 10 000 divákov.
Tak čo, chlapci, šli by ste sa pozrieť?

Dievčatá, vedeli ste?
Alžbetu Bavorskú, známu ako Sisi, dnes mnohí poznajú z filmu rovnakého
mena. Táto rakúska cisárovná a uhorská kráľovná bola svojho času uctievaná ako
jedna z najkrajších žien Európy. Uvedomovala si svoje prednosti a podľa toho sa aj

» PIKOŠKY Z DEJEPISU
správala, čo pôsobilo až čudne. Dievčatá, čo poviete: Sama si viedla album s
fotografiami najkrajších žien všetkých národov, v ktorom často listovala len preto,
aby sa ubezpečila o vlastnej kráse. Bola
posadnutá vlastnou postavou. Trikrát
denne sa vážila a premeriavala. Všetky
údaje si zaznamenávala do špeciálnej
knihy. Živila sa takmer iba mliekom a
ovocnými

šťavami.

Požívala

aj

„prostriedok na chudnutie“, za ktorý v tej
dobe považovali vylisovanú šťavu zo 6
kg

hovädzieho

mäsa.

Divný

nápoj

objavil raz aj Alžbetin manžel a cisár,
František Jozef I., na jej stole. Keď k
nemu privoňal, prišlo mu zle od žalúdka.
Kúpala sa v olivovom oleji a na noc si
prikladala na tvár masky z medu,
tvarohu, čerstvého žĺtka a mandľového
oleja. Prehnane sa starala o svoje krásne
gaštanové vlasy, ktoré jej siahali až po

Cisárovná Sisi na dobových
fotografiách

kolená. Ich česaniu a mytiu obetovala denne niekoľko hodín. Jedinou Alžbetinou
chybou boli nepekné žlté zuby. Poslušne si ich čistila, na verejnosti si zakrývala tvár
vejárom a nikdy sa neusmievala. Pri rozhovoroch len minimálne pootvorila ústa, a
preto často hovorila tak ticho, že jej nebolo ani rozumieť. V posledných rokoch
života jej krása už uvädla. Zvráskavenú tvár schovávala pod čiernym závojom alebo
za vejárom. Chodila celá v čiernom, šíriac okolo seba smútok.

Podľa zdrojov: http://www.dobrodruh.sk/indiani/buffalo-bill-na-slovensku a
http://www.historickarevue.com/kaleidoskop_49.html zostavil
p. uč. Ján Zachariáš

43

44

VLASTNÁ TVORBA »
Do súťaže Európa v škole sme sa zapojili aj takouto básňou.

Dobrá pomoc nič neskazí
Každý večer zaspávam
s myšlienkami v obavách,
že niekomu možno pomôcť chcem,
no neviem, či to skutočne ja viem.

Načo toľké stresy?
Keď mnohé deti kdesi

V našej škole pomáhame,

na druhej strane Zeme

na misie sa zbierame.

nevedia, čo my vieme.

Prispieť môže každý hneď
cez SMS-ku aj cez internet.

Prečo sú také rozdiely?
Buďme ku všetkým spravodliví.

Aj modlitba niečo je,

Veď každé dieťa na Zemi

podporuje duchovne.

má právo vedieť, čo vieme my.

Každý vo svojej rodine
prosme za vzdelanie v krajine.

Veľa zmeniť nevieme,
ale spolu cestu nájdeme.

Buďme vďační za to, čo máme,

Máme málo peňazí?

ako druhým pomáhame.

Dobrá pomoc nič neskazí.

Veď každé dieťa na svete
má právo vedieť, čo aj vy viete.
Miriam Ištoňová, 7.B

ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Koncom februára mal Košický a Prešovský kraj
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

Ročné obdobie, v ktorom sa prebúdza príroda
Zviera s najvyšším výskokom

3.

Patrí medzi zimné športy

4.

Suchá tráva

5.

Leto po česky

6.

Prvý deň v týždni

7.
8.

August po česky
Pred pôstom navštevujú ľudia fašiangové ...

9.
10.

Posledné a zároveň prvé ročné obdobie v roku
Oslávencom prinášame ...

11.
12.

Prvý jarný kvet
Rímske číslo 9

13.

Desať po anglicky

14.

V abecede nasleduje za písmenom X
Simona, Martina (9.A)
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Marec – __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

1.

Ktorý mesiac je mesiacom knihy?

2.

Ako sa inak nazýva krásna literatúra jedným slovom?

3.

Kto píše knihy?

4.

Literárny žáner, do ktorého patrí román

5.

Zoznam všetkých písmen v jazyku

6.

Miesto, kde sa požičiavajú knihy

7.

Predmet, ktorým si v knihe označíme miesto, kde sme prestali čítať

8.

Nezmysel (cudzie slovo)

9.

Myšlienka, posolstvo textu

10.

Obchod, kde predávajú knihy

11.

Literárny žáner, v ktorom autor vyjadruje svoje pocity, myšlienky, nálady
Soňa, Michaela (9.A)

ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Obdobie od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Slepačie aj maľované

10. ... vajce (kraslica)

2. Prvý jarný kvet

11. Čas pokánia pred Veľkou nocou

3. Aromatická jarná zelenina

12. Diabol nás zvádza na ...

4. Používa sa pri šibačke

13. Ježiš bol ... baránok

5. Hora, na ktorej zomrel Ježiš

14. Zradil Ježiša

6. Obesil sa na ňom Judáš

15. Petrov brat

7. Miesto, kde sa pri sv. omši Ježiš

16. Učeník, ktorý stál pod krížom

premieňa
8. Posledná ...
9. Pribili ním Ježiša na kríž

17. Krajina, v ktorej Ježiš pôsobil
18. Dal sťať Jána Krstiteľa
Tomáš, Peťo, Marcel (9.A)

47

48

ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Najväčší kresťanský sviatok:

__ __ __ __ __

__ __ __.
Čo znášajú ich sliepky?
Čo je potrebné pri oblievačke?
Koľko zarobia chlapci pri oblievačke?
Ako voláme zdobené vajíčka?
Ako inak nazývame zákusok?

Čím krájame?
Čo používajú chlapci pri šibačke?
Ktorým žltým ovocím si ochucujeme čaj?
Mário, Martin, Tomáš (9.B)

Deň ukrižovania Ježiša Krista:

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __.

... podala Pánu Ježišovi šatku
Ježiš ... za naše hriechy
Mária pocítila ... (smútok inak)
Ježiš niesol ťažký ....
Ježiš nakoniec ...
Keď neklameš, vravíš ...
... odsúdil Ježiša na smrť
Sprevádzali ho plačúce ... (v sg.)
Do čoho namáčali Ježišovi špongiu?
Búšenie srdca inak
Sprevádzali ho ... ľudí (kráčanie)
Barbora (9.A)

ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Deň, kedy je poklona pri Božom hrobe: __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Zviera, ktoré nám dáva vlnu
2. Červená príloha k jedlu na Veľkú noc
3. Krížová ...
4. Veľkonočné vajíčko
5. Veľkonočné jedlo z vajec robené v gáze
6. Jedlo z mäsa podávané na Veľkonočnú nedeľu
7. Chlapci ním šibú dievčatá
8. Typická rastlina súvisiaca s Kvetnou nedeľou
9. Úkon, ktorý vykoná kňaz pokropením svätenou vodou
10. Na ktorý deň vstal Ježiš z mŕtvych?
11. Biely koláč na Veľkú noc
Lucia, Andrea (9.B)
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POZOR! POZOR! POZOR!
„Misie začínajú v tvojom srdci.“
(sv. Ján Pavol II.)

Milí rodičia,
sestry vincentky na Ukrajine nás prosia
o pomoc. Nutne by potrebovali zdravotnícky
materiál:

 obväzy rôznych rozmerov,
 leukoplasty rôznych rozmerov,
 dezinfekčné prostriedky (Septonex sprej).
A taktiež rôzne hygienické potreby. Aby
sme potešili, aspoň trošku, aj tak nepokojom
sužované

deti,

môžete

pribaliť

aj

nejaké

sladkosti.
Spoločne sa učme myslieť aj na druhých, ktorí
sú v núdzi a potrebujú našu pomoc.
S vďakou sestry vincentky z Ukrajiny

!

Akcia začne
po Veľkej noci

!

