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» EDITORIÁL 

Milí naši! 

 

Život človeka má mnoho začiatkov 

aj koncov.  Aj my, deviataci, zakúšame 

ich chuť. Nielenže sa nejaká etapa 

nášho života končí, ale zároveň začína 

nová. 

S radosťou spomíname na všetky 

zážitky, ktoré sme prežili na tejto škole. 

Radi spomíname aj na učiteľov, ktorí 

nás toho toľko naučili a dávali  nám 

rôzne rady do života. Naša VĎAKA im 

patrí za ich trpezlivosť a nadšenie, 

s akým nás učili. 

ĎAKUJEME duchovným otcom 

za duchovné vedenie.  

ĎAKUJEME vedeniu školy, že 

nám bolo umožnené zrealizovať 

aktivity, ktoré sme si počas týchto 

rokov vymysleli. 

ĎAKUJEME všetkým 

zamestnancom školy, ktorí nám 

zabezpečovali správne prostredie na 

vzdelávanie sa a pobyt v škole. 

ĎAKUJEME učiteľskému zboru 

nielen za vedomosti, ale aj za 

formovanie našich osobností tým, že 

nám dávali správny príklad. 

Naša VĎAKA patrí všetkým, ktorí 

sa výrazne podieľali na našej výchove 

a sprevádzali nás na ceste dospievania. 

Nech spomienka na nás zostane vo 

Vašich srdciach. V tých našich ste 

hlboko zapísaní. 

Janka, Viki H., Soňa 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Hviezdoslavov 
Kubín 

Obvodné 1. Lukáš Majoroš, 6.C 

2. Michal Grešš, 6.B 

Krajské 
1. Lukáš Majoroš, 6.C 

2. Michal Grešš, 6.B 

Literárne Košice 
Jána Štiavnického Okresné Čestné 

uznanie Františka Sorgerová, 8.C 

Šaliansky Maťko Obvodné 3. Kristína Bagošová, 6.C 

A Slovo bolo u 
Boha 

Krajské 1. Maxim Marko, 4.B 

Krajské 3. 
Samuel Nagy, 9.A 

Tatiana Jenčušová, 6.C 
Tamara Ondrejková, 6.C 

Hronského Jasov Obvodné 2. Kristián Bamhor, 3.A 

MATEMATIKA 

Pytagoriáda Obvodné 

2. Tomáš Krupa, 8.B 

4. Veronika Klemová, 6.C 

1. Matúš Gburík, 5.C 

2. Tadeáš Kaduk, 3.B 

Pikomat Celoslovenské 1. Michal Grešš, 6.B 

Matematická 
olympiáda Obvodné 

1. Tomáš Krupa, 8.B 

1. 

Michal Grešš, 6.B 
Veronika Klemová, 6.C 
Michaela Jurková, 6.C 

Michaela Sokolová, 6.A 

1. 
2. 

Peter Borták, 5.A 
Oliver Frič, 5.B 

PANGEA Celoslovenské 1. 
2. 

Timotej Smoleň, 8.B 
Tomáš Krupa, 8.B 

BIOLÓGIA 

Biologická 
olympiáda 
Zoológia 

Krajské 1. Ema Urigová, 8.C 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Biologická 
olympiáda 
Geológia  1. Marcel Lukáč, 9.A 

Biologická 
olympiáda 
Zoológia 

Obvodné 

1. Ema Urigová, 8.C 

Biologická 
olympiáda 
Geológia 

1. Marcel Lukáč, 9.A 

Biologická 
olympiáda 
Botanika 

3. Terézia Panocová, 5.C 

DEJEPIS 

Košice – dejepisná 
súťaž Celomestské 1. 5. – 8. ročník 

Dejepisná 
olympiáda Obvodné 1. Daniel Tadeáš Dobrík, 6.C 

GEOGRAFIA 

Geografická 
olympiáda 

kategória G 
obvodné 3. Matúš Gburík, 5.C 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vesmír očami detí Obvodné 1. Leonard Labanič, 9.A 

Európa v škole 
Obvodné 

1. Martin Tarhanič, 6.B 

Európa v škole – 
multimediálne 

práce 
1. kolektív 6.A 

Najkrajší sen Obvodné 1. Dávid Szczurek, 5.A 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Slávik Slovenska Obvodné 

Čestné 
uznanie Monika Smoleňová, 7.B 

1. Miriam Labaničová, 4.A 

2. Ela Štecová, 3.C 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

TELESNÁ VÝCHOVA 

Stolný tenis Obvodné 1. 

Jakub Hořák, 8.B 
Martin Parlagi, 9.B 
Matej Snopko, 8.B 
Šimon Snopko, 8.B 

Vybíjaná Obvodné 2. 5. – 7. ročník 

NÁBOŽENSTVO 

Biblická 
olympiáda Obvodné 1. 

Zdislava Lukášová, 8.C 
Sebastián Kaduk, 7.A 
Norbert Sviatko, 7.A 

TECHNIKA 

Technická 
olympiáda 

Obvodné 1. Juraj Šarišský, 8.C 
Leo Labanič, 9.A 

Krajské 1. Juraj Šarišský, 8.C 
Leo Labanič, 9.A 

Celoštátne 3. Juraj Šarišský, 8.C 
Leo Labanič, 9.A 

INÉ  SÚŤAŽE 

Prezentiáda Krajské 3. Martin Groma, 5.B 
Oliver Frič, 5.B 

Súťaž amatérskych 
filmárov SAFI 

2014: Moje ÁNO! 
Finále 3. Samuel Nagy, 9.A 

Matej Nižník, 9.A 

Ukáž, čo vieš 

Celomestské 
II. kolo 2. 

Tomáš Fečko, 4.A 
Katarína Drangová, 3.A 

Sára Lakatošová, 4.A 
Martin Belej, 4.C 

Sebastián Jančik, 4.B 

Celomestské 
III. kolo 1. 

Sára Lakatošová, 4.A 
Eva Ungvári, 4.B 

Katarína Drangová, 3.A 
Sebastián Jančik, 4.B 

Martin Belej, 4.C 

Zdroj: http://www.zscamke.sk/sk/o-skole/uspechy-skoly 
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Dni energie s ôsmakmi 

Zaujímavé vzdelávacie podujatie pre žiakov 

ZŠ pripravila v utorok – 31. marca SPŠ 

elektrotechnická v Košiciach. Aj v tomto šk. roku 

sa ho zúčastnili ôsmaci a súčasne niektorí z nich 

aj prezentovali výtvarné návrhy a model k 

aktuálnej ekologickej téme. Darilo sa im aj v 

kvíze, potešili eko darčeky a prekvapili vynálezy 

študentov priemyslovky, možno budúcich vedcov.  

Autorom modelu je Juraj Šarišský (8.C), 

ktorý navrhol a skonštruoval automat na batérie, 

ktorý nám, spotrebiteľom, môže uľahčiť 

dostupnosť pri kúpe a možnosť kúpiť si toľko 

batérií, koľko naozaj potrebujeme. Pri automate 

môže byť umiestnený obal na použité batérie a iné 

nepotrebné súčiastky. Prezentácia sa podarila a 

my úspešnému technikovi blahoželáme a prajeme 

veľa tvorivých nápadov a odvahy skúmať! 

Na podujatí žiakov sprevádzali – p. 

riaditeľka, p. zástupkyňa Hrebeňárová, tr. pani 

učiteľky Kaduková a Sorgerová. 
-mg- 

Dynamický opis naživo 

Tak sa volala tvorivá 

aktivita, ktorá zaujala 

šikovníkov v stredu – 1. 

apríla v 6.B triede. Nebol to 

aprílový žart, ale možnosť 

naživo si vyskúšať, čo 

znamená dynamický opis. 

Spoločne si vybrali tému - 

Ručné práce - šitie a 

gombíky. Hodina slovenčiny 

sa rýchlo premenila na 

tvorivú dielňu s pomôckami a 

šikovnými rukami. 

Prípravou na aktivitu 

bola teoretická hodina a 

každý žiak si ešte doma 

pripravil písomný zápis - opis 

pracovnej činnosti - prišívanie 

gombíka. 

Do školy si v tento deň 

doniesli chutné desiate, 

ovocie a pomôcky na šitie 

spolu s farebnými gombíkmi. 

Keď bolo zvládnuté 

navliekanie nitky, mohlo sa 

pokračovať gombíkom. 

Niektorým sa podarilo z 

gombíkov vytvoriť aj obraz 

kvetu či zvieratka. Šikovné 
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krajčírky si dokonca ušili aj 

peňaženku a malú taštičku. 

 
-ss- 

 

Matematická olympiáda 

V stredu – 8. apríla, keď 

sme si vo veľkonočnej oktáve 

vychutnávali riaditeľské 

voľno, šesť našich žiakov – 

najúspešnejších riešiteľov 

domáceho kola Matematickej 

olympiády v kategóriách Z6, 

Z7 a Z8 – reprezentovalo 

našu školu v obvodnom kole.  

 

Po dvoch hodinách matematického zápolenia si 

vybojovali (či lepšie „vypočítali“) krásne 

umiestnenia.  

Ďakujeme všetkým za krásnu reprezentáciu 

školy a prajeme ešte mnoho ďalších úspechov. 
-vh- 

V Prešove na ADSM 2015 

Stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy so 

svojím o. arcibiskupom Bernardom Boberom sa 

v sobotu – 11. apríla nieslo v atmosfére radosti, 

priateľstva a otvorených sŕdc. Prešov privítal aj 

ôsmakov a deviatakov, ktorí prijali výzvu a pekný 

jarný deň naplnený duchovným a hodnotným 

programom zažili v spoločenstve mládežníkov. 

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 

Boha.“ (Mt 5,8) – kľúčové motto tohtoročného 

ADSM, ktoré spájalo všetky duchovné i kultúrne 

aktivity. 

 
Program bol rozdelený nielen do 

jednotlivých častí, ale organizačne sa konal vo 

viacerých častiach mesta: 
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 svätá omša v Kostole sv. Jozefa – 

františkánsky kostol  

 spoločný presun na Hlavnú ulicu – aktivita 

BalON/OFFka – všetci účastníci vyslali mestu 

a ľuďom balóny v tvare sŕdc, ktoré 

vyjadrovali odhodlanie mladých zachovať si 

čisté srdcia a otvorené pre všetkých ľudí 

 Habitové workshopy – Gymnázium sv. 

Moniky – v kmeňových triedach sa 

zaujímavými aktivitami, tvorivými dielňami a 

pestrými nápadmi predstavili rehoľné mužské 

i ženské spoločenstvá – nechýbali diskusie, 

otázky a odpovede, často aj otvorené, zvedavé 

a pestré občerstvenie a dokonca ani rehoľníci 

– kuchári a pekári 

 

 presun cez mesto bol aj prechádzkou a 

prehliadkou mesta a  ďalší super program 

pripravený v priestoroch Krajského úradu v 

Prešove – odovzdávanie ocenení HLAS – 

spoločenstvu, laikovi a kňazovi v rámci 

arcidiecézy. Krátky IMPULZ, úvaha 

rehoľníka otvorila brány 

poznania ich života a 

nechýbala 

videospomienka na 

minuloročné ADSM a 

PROMO upútavky na 

blížiace sa podujatia – 

Národné stretnutie 

mládeže v Poprade (31.7. 

– 2.8.2015) a Svetové dni 

mládeže 2016 v Krakove. 

Program gradoval 

koncertmi známych 

hudobných skupín 

Kerygma a Sign 

 celodenný bohatý 

zážitkový program 

ukončila adorácia a 

záverečné požehnanie. 

„V Ježišovi Boh prijíma 

ľudskú tvár. V Ňom sa, drahí 

mladí, nachádza plné 

uskutočnenie vašich snov o 

dobre a šťastí.“ (sv. Ján Pavol 

II.) 

Mládežníkov počas 

celého dňa sprevádzali s. 

Zuzana, p. uč. Jurašeková a p. 

uč. Pustaiová. 
-dp- 
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Pytagoriáda 

Mesiace marec a apríl 

sú mesiacmi s najväčším 

počtom súťaží. Parí k nim aj 

Pytagoriáda. Našim 

matematikom sa toho roku 

darilo a na obvodnom kole 

nás úspešne reprezentovali v 

kategóriách P3, P5, P6 a P8. 

Blahoželáme! (Výsledky si 

môžete prečítať na stránke 

školy.) 
-mo- 

 

Biológovia a chemici na 
olympiáde 

Odborné predmety 

biológia a chémia patria k 

obľúbeným predmetom 

žiakov, ktorí sa ich 

spoznávaniu venujú aj vo 

voľnom čase a úspešne 

reprezentovali školu v 

okresnom kole jednotlivých 

predmetových olympiád.  

Mladých prírodovedcov 

pripravovala s. Zuzana a v 

kategórii E – geológia p. 

zástupkyňa Hrebeňárová.  
-sn- 

Testovanie 9 2015 

V stredu – 15. apríla sa uskutočnilo 

celoštátne testovanie žiakov deviateho ročníka SR 

TESTOVANIE 9 2015 z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika. Pane, ďakujeme 

za ochranu a sprevádzanie. 
-tl- 

 

Ako sme dobyli Košický hrad 

V rámci aktivít CVČ Škola plná nápadov sa 

vo štvrtok – 16. apríla žiaci ZŠ presunuli ku 

hradbám Košického hradu a historickými súbojmi 

a odvahou rytierov dobýjali jeho múry. Silné a 

odvážne 5-členné družstvá odvážlivcov bojovali v 

I. a II. kategórii aj za našu školu. Družstvo 

starších žiakov z 9.A triedy vybojovalo 1. miesto 

a mladší žiaci súperili o 3. miesto. Všetkých 

pozývame na návštevu hradu a príjemnú 

vychádzku do okolia Košíc (autobus č. 29). 

Žiacke družstvá súťažili v piatich 

disciplínach:  

získanie venčeka - 

silácke hádzanie 

drevených klátov 

– hádzanie 

sekerou – 

lukostreľba – 

stredoveké 

zápasenie. 
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Príjemný deň si mládežníci doplnili aj 

občerstvením a vzájomným povzbudzovaním. 

Dievčatám sa páčil maskot CVČ – Centráčik. 

Žiakov sprevádzali p. vychovávateľka Pavúková a 

triedna p. uč. Pustaiová. 

Družstvo – I. kategória: Tomáš Fečko a Daniel 

Vicen (4.A), Adam Stollár a Ján Šimko 

(4.B), Jakub Bernáth (4.C) 

Družstvo – II. kategória: Tomáš Benko, Peter 

Galoci, Marcel Lukáč, Daniel Krupa a 

Miroslav Švik (9.A) 
-bs- 

 

Slovenský raj v Košiciach 

Priestory Informačného centra v Košiciach 

vo štvrtok – 16. apríla ozdobili obrazy krásnej 

prírody. Zaujímavé edukačné podujatie navštívili 

počas hodín poznaj a ži žiaci 8.A a 8.C triedy v 

sprievode p. uč. Bačinskej a p. uč. Soľárovej. 

Spoznávali typické zvieratá a rastliny tejto oblasti. 

Zaujala ich aj prezentácia s odborným výkladom a 

aktivity v podaní pracovníkov tohto národného 

parku. Chráňme spoločne prírodu! 
-mh- 

 

 

 

 Slávik Slovenska 

Slávnostné 

predpoludnie, plné spevu, 

bolo vo 4.A triede, kde sa 16. 

apríla uskutočnilo školské 

kolo najväčšej a najmilšej 

celoslovenskej súťaže v speve 

slovenských ľudových piesní 

– SLÁVIK SLOVENSKA 

2015. Malí aj starší žiaci 

prijali pozvanie na jeho 

jubilejný 25. ročník. 

Poďakovanie patrí 

všetkým spevákom a 

speváčkam, ale aj pani 

učiteľkám, ktoré pripravili 

žiakov aj celú súťaž. Medzi 

hosťami nechýbala pani 

riaditeľka a pani zástupkyňa 

I. stupňa. 
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I. kategória 

1. miesto: Ela Štecová, 3.C 

2. miesto: 

 Vilko Ferko, 2.C 

 Terezka Vašková, 3.A 

3. miesto: 

 Sonička Šomšáková, 1.A 

  Zuzka Dlhá, 3.C 

Čestné uznanie za pekné 

prevedenie piesne 

Julka Varhoľáková, 1.B; 

Aninka Sudzinová, 2.C; 

Esterka Rimarčíková, 

3.A; Julka Nagyová, 3.C 

II. kategória 

1. miesto: 

 Mimka Labaničová, 4.A 

2. miesto: 

 Sárka Beľanová, 4.C 

 Bianka Bakšiová, 5.A 

3. miesto: 

 Anička Čurajová, 4.A 

 Saška Voláková, 6.A 

III. kategória 

1. miesto: 

Monika Smoleňová, 7.B 

(s návrhom na postup) 

Kika Remáčová, 7.B 
-ks- 

Biblia dňom i nocou 

Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach 

a Farnosť svätej Alžbety pripravili podujatie s 

názvom – Biblia dňom i nocou. Išlo o súvislé 

čítanie a počúvanie Svätého písma. Cieľom bolo 

vzbudiť záujem o Božie slovo cez úplné, súvislé a 

nepretržité prečítanie celého Svätého písma. 

Podujatie začalo v pondelok 20. apríla od 

20.30 hod. a trvalo do soboty 25. apríla, kedy o 

23.00 hod. bolo ukončené sv. omšou. V 15-

minútových intervaloch sa striedali jednotliví 

čítajúci v Kaplnke svätého Michala. 

Aj naša škola prijala pozvanie. Čítali nielen 

vyučujúci, ale aj žiaci 6.C a 9.A. Mnohí prišli do 

Kaplnky sv. Michala spolu s rodičmi či starými 

rodičmi, aby prečítali alebo popočúvali Božie 

slovo. 
-mt- 
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Rodinná výchova v Domčeku vo Vysokej nad 

Uhom 

Dom Anky Kolesárovej, centrum mladých 

vo Vysokej nad Uhom, slúži predovšetkým 

mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo 

stretnutia s inými, načerpanie nových síl a 

pookriatie na duchu. S takým úmyslom tam 

v stredu – 29. apríla, v rámci predmetu poznaj a 

ži, putovali ôsmaci. Stretnutie s d. o. Pavlom 

Hudákom bolo výzvou i svetlom na ceste 

dospievania. 

Cesta vlakom do Michaloviec a potom 

autobusom do malebnej dedinky na Dolnom 

Zemplíne ubehla rýchlo a so zvedavými otázkami. 

„Domček nás privítal s otvorenými dverami 

a so všetkým, čo mladí dospievajúci potebujú – 

oddych, rozhovory, prednáška, sv. omša, osobné 

rozhovory, sv. spoveď. púť k hrobu Anky 

Kolesárovej, spoločenské hry a čas byť s 

kamarátmi...“ 

 
„Veľké poďakovanie patrí d. o. Pavlovi 

Hudákovi za pozvánku, srdečné prijatie, silné 

osobné svedectvo, prednášku, 

duchovné zážitky...za veľké 

dielo, ktoré tam rozvíja.“ 

„Ďakujeme s. Zuzane, p. 

uč. Bučákovej a p. uč. 

Snopkovej za organizáciu 

púte, sprevádzanie a 

prítomnosť medzi nami 

ôsmakmi.“ 

V Domčeku sa narodil a 

žil jezuita Páter Michal 

Potocký, ktorý bol 

prvý horliteľ za blahorečenie 

Anky Kolesárovej. Od 

počiatku pútí sa tento 

Domček využíval počas 

stretnutí alebo duchovnej 

obnovy. 

Nadácia J. Murgaša 

kúpila tento Domček, ktorý sa 

za  pomoci mladých 

dobrovoľníkov, dobrodincov 

a sponzorov opravil. 

Cieľom Domčeka 

je poskytnúť mladým 

spoločenstvo a teplo 

domova. Túto duchovnú 

rodinu zažívajú pri 

spoločných aktivitách, 

brigádach, modlitbách, 
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tvorivých dielňach, 

športových a spoločenských 

hrách. 

V Domčeku je vždy 

prítomný kňaz a od októbra 

2008 aj spoločenstvo jeho 

mladých spolupracovníkov, 

ktorí mu pomáhajú pri 

organizovaní aktivít pre 

mládež i pre rodiny. 
-vh- 

 

Druhá priečka je naša 

Obvodné kolo vo 

vybíjanej máme úspešne za 

sebou. Piatačky, šiestačky aj 

siedmačky hrali spolu s 

ostatnými siedmimi 

družstvami 28. apríla 

semifinále a 29. apríla finále. 

 
Taktika, ktorú si zvolili s 

p. uč. Brezovou, sa oplatila. 

Do finále postúpili z prvého miesta. 

1. miesto: ZŠ Lechkého 

2. miesto: ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

3. miesto: ZŠ Drábova 

Pani učiteľka Brezová pochválila dievčatá za 

disciplínu a dôkladné dodržiavanie usmernení. 

Srdečne gratulujeme! 
-dž- 

 

KOŠICE 2015  

Dejepisno-

poznávacia súťaž 

regionálneho charakteru 

„Košice 2015“ sa v 

pondelok 4. mája dostala do svojho finále. 

Trojčlenné družstvá do CVČ Domino prevziať len 

ceny a diplomy s prvými miestami za celoročné 

aktivity, ktoré plnili počas šiestich etáp. Ôsmaci si 

vybojovali užšie finále s družstvami z iných škôl a 

obstáli na výbornú a vyhrali. Mladých historikov 

pripravoval p. uč. Zachariáš. Gratulujeme! 

Víťazné družstvo ôsmakov: 

Matúš Fečko (8.C), 

Jozefína Bašistová (8.B) 

Adam Sedláček (8A). 

Diplom im udelilo CVČ Orgovánová 5 

a Východoslovenské múzeum Košice. 

Súťažiacich sprevádzala p. asistentka Lýdia 

Tothová. 
p. uč. J. Zachariáš 



 

 

» KALENDÁR  AKTUALÍT 15 

Literárne Košice Jána Štiavnického 

Už XX. ročník autorskej súťaže vlastnej 

literárnej tvorby pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ 

vyhlásila Knižnica pre mládež mesta Košice. Aj 

našich umelcov tri navrhnuté témy zaujali, otvorili 

krídla fantázie a tvorivého písania. V pondelok – 

4. mája sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia v 

známom Litparku. 

Súťažiacim sa predstavila aj odborná porota, 

ktorá uviedla témy a vyjadrila sa aj k literárnym 

prácam. 

Napätie zavládlo pri odovzdávaní diplomov 

a knižných darčekov. Spomedzi našej 

výpravy bola medzi ocenenými Františka 

Sorgerová (8.C), ktorá získala čestné uznanie v 

kategórii próza – téma – V našej škole sa dejú 

čudné veci. Blahoželáme! 

Všetkých nádejných spisovateľov pozývame 

zapojiť sa do vlastnej literárnej tvorby aj o rok. 

Dovtedy veľa chuti čítať, písať a snívať. 
-lh- 

 

Na Metamorfózach slova dvojnásobný 

úspech 

Krajská súťažná prehliadka v umeleckom 

prednese poézie a prózy, v tvorbe detských 

recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, 

mládeže a dospelých – Metamorfózy slova - bola 

aj v tomto školskom roku v Michalovciach. Lukáš 

Majoroš zo 6.C a Michal 

Grešš zo 6.B – víťazi 

obvodného kola – 

reprezentovali našu školu 4. 

mája. 

Výsledky: 

Lukáš Majoroš – 1. miesto 
(postup na celoslovenské kolo) 
Michal Grešš – 2. miesto 

Chlapcov sprevádzala a 

povzbudzovala p. uč. 

Jágerová. Ďakujeme za peknú 

reprezentáciu školy a srdečne 

blahoželáme!  
-mk- 

 

Mladí technici na 

celoslovenskom kole 

V dňoch 5. – 6.mája sa 

v Nitre uskutočnilo 

celoslovenské kolo 

Technickej olympiády. Víťazi 

krajského kola – Juraj 

Šarišský (8.C) a Leonard 

Labanič (9.A) pod odborným 

vedením p. zástupkyne 

Hrebeňárovej bojovali v 

teoretickej časti a zručnosti 

ukázali v praktickej časti pri 

tvorbe modelu. Na pôde  
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Univerzity Konštantína 

Filozofa získali 3. miesto. 

Blahoželáme! 
-mn- 

 

 

Komparo 2015 

Vo štvrtok – 7. mája sa 

žiaci 4. a 6. ročníka zúčastnili 

testovania – Komparo 2015. 

V obidvoch ročníkoch boli 

chlapci a dievčatá testovaní z 

piatich oblastí vrátane 

všeobecných študijných 

vedomostí. Komparo – 

pomocník dobrých škôl... 

KOMPARO je v našich 

podmienkach unikátny 

systém periodickej, 

nezávislej, externej evaluácie 

škôl v kľúčových momentoch 

vzdelávania: na vstupe, počas 

štúdia a na výstupe. 

Zúčastnené školy získavajú 

cennú spätnú väzbu v podobe 

podrobných a objektívnych štatistických údajov. 

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy 

všeobecných študijných predpokladov, vďaka 

ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú 

hodnotu poskytovanú jednotlivými školami. 
-tč- 

 

Cesta do doby bronzovej 

Trieda 6.A mala v deň písania Kompara 

zaujímavý program aj popoludní. Vybrali sa spolu 

s triednou p. uč. Zachariášovou a p. uč. 

Zachariášom do Nižnej Myšle. Miestne múzeum 

je plné archeologických nálezov mapujúcich 

bronzovú dobu. Okrem pravekej expozície 

ponúklo ešte etnografickú výstavu zo života 

našich babičiek a dedkov. Čo dodať? Bola dobrá 

nálada, nechýbala zmrzlina a cesta vláčikom. 

Čo tam mohli šiestaci hľadať? Ešte skôr, ako 

boli Košice, ešte skôr, ako bol benediktínsky 

kláštor v Krásnej nad Hornádom, oveľa, oveľa 

skôr, skôr ako bola trójska vojna Grékov kvôli 

krásnej Helene, žili v Barci aj v Nižnej Myšli 

neznámi ľudia doby bronzovej. 

Najcennejším unikátom európskeho formátu, 

ktorý sme mohli vidieť, bol vozík s kolieskami – 

detská hračka (i keď tu iba jeho kópia) svedčiaci o 

tom, že deti už vtedy mali hračky a že miestni 

ľudia poznali veľký objav praveku – koleso. 

p. uč. A. Zachariášová a p. uč. J. Zachariáš 
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Piatakov vyučoval pán záchranár 

Ak tomu neveríte, príďte sa opýtať žiakov 

5.A a 5.B triedy, ktorí sa na hodinách poznaj a ži 

v pondelok – 11. mája stretli s p. záchranárom 

Imrichom Bakšim. Beseda sa týkala záchrannej 

služby, správneho telefonovania v prípade núdze, 

poskytnutia prvej pomoci, ktorú môžu zvládnuť 

už piataci. Nechýbali ani zvedavé otázky a 

praktické ukážky na figuríne aj kamarátoch v 

triede. Ďakujeme a nezabudnite na dôležité tel. 

čísla a zásady prvej pomoci! 

 
Beseda bola nielen zaujímavá, ale hlavne 

potrebná a poučná. Chlapci a dievčatá pripravili 

pre hosťa poďakovanie - kresby záchranárov so 

žiackymi zvedavými otázkami a prianiami pre 

všetkých. 
-mp- 

 

Krajské kolo s úspešnými biológmi 

V utorok – 12. mája dvojica našich biológov 

zúročila hodiny a týždne príprav a štúdia na 

krajské kolo Biologickej 

olympiády. V priestoroch 

Botanickej záhrady v 

Košiciach sa Emke Urigovej 

(VIII.C) v kategórii zoológia 

a Marcelovi Lukáčovi (IX.A) 

v kategórii geológia darilo a 

víťazné 1. miesta ich 

posúvajú na celoslovenské 

kolo do Nitry. Blahoželáme, 

prírodovedci! 
-zs- 

 

Slávili sme 

Nanebovstúpenie Pána 

„Pán vystupuje do neba 

za hlaholu poľnice...“ Svätá 

omša otvorila sviatočný deň 

Nanebovstúpenia Pána vo 

štvrtok – 14. mája. Žiakov I. 

a II. stupňa čakal v tento deň 

osobitný program, po ktorom 

sa však predsa len stretli, a to 

na chutnom obede. Vďaka, 

Pane, za krásny deň. 

Program – I. stupeň - sa 

začal sv. omšou v školskej 

kaplnke. Po chutnej 

desiatovej prestávke mladších 

žiakov čakal hudobný
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program vo veľkej telocvični.  

Program – II. stupeň - 

starší žiaci sa pripojili k 

farskému spoločenstvu 

a spoločne slávili sv. omšu v 

Kostole sv. Gorazda a 

spoločníkov na Terase. Sv. 

omšu celebroval Mons. Juraj 

Kamas. 

Prechádzka sídliskom potom 

viedla do Kultúrno-

spoločenského centra na 

Jedlíkovej ul. v Košiciach. 

Astronix, spoločnosť pre vedu 

a vzdelanie, žiakom uviedla 

popularizačnú prednášku 

Kronika Modrej planéty. 

Prednáška spojená s bohatou 

prezentáciou i hudobným 

doplnením sa žiakom páčila. 

Otázky z oblastí geografie, 

fyziky i biológie ich 

nezaskočili a stihli vyhrať aj 

pekné ceny. 
-mg-  

 

Na Slávikovi sa pekne 

spievalo 

V piatok – 15. mája si 

víťazky školského kola 

známej speváckej súťaže Slávik veselo zaspievali 

v CVČ Domino v Košiciach na súťažnom 

obvodnom kole. Sprevádzala, povzbudzovala a 

odborne ich pripravovala p. uč. Smutelovičová. 

Dievčatám sa darilo, presnejšie, spievali víťazne a 

úspešne. Blahoželáme a čítajte viac! 

Reprezentantky školy a umiestnenie: 

1. kategória: 

 Ela Štecová (3.C) – 2. miesto 

2. kategória: 

 Miriam Labaničová (4.A) – 1. miesto 

3. kategória: 

 Monika Smoleňová (7.B) – čestné uznanie 
-js- 

 

Deň rodiny – „Aby deti otca mali, 

aby mali mamu!“ 

Inštitút rodiny v Košiciach aj tento rok 

pripravil košický Deň rodiny, ktorý nadväzuje na 

celoslovenskú kampaň pod zastrešením Fóra 

kresťanských inštitúcií. Rodina založená trvalým 

manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú 

tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a 

základnou bunkou spoločnosti. Toto svoje 

presvedčenie sme vyjadrili verejne na oslave Dňa 

rodiny – v nedeľu 17. mája v Košiciach. 

Naša Základná škola sv. Cyrila a Metoda 

bola pozvaná k službe pri svätej omši za rodiny, 

ktorá bola v Dóme svätej Alžbety a celebrovali ju  

otec arcibiskup Bernard Bober spolu s vladykom 
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Milanom Chauturom. Sme veľmi radi, že sme sa 

mohli zapojiť spevom do tejto modlitby za rodiny 

spolu s otcami biskupmi. Pod vedením pani 

učiteľky Zuzany Bodyovej pri tejto svätej omši 

spievali prevažne žiaci zo 4.A triedy, ale aj žiaci 

iných tried.  

 
Po svätej omši pokračoval program pri 

Dolnej bráne na Hlavnej ulici. V programe 

vystúpili  aj deti, ktoré navštevujú Školu tanca a 

baletu v našej škole pod vedením Ľudmily 

Jergovej. 
-mk- 

 

Pieseň pre Svätého Otca 

Jubilejný 20. ročník speváckej súťaže 

cirkevných  škôl  Košickej arcidiecézy sa  konal 

20. mája. Hlavným organizátorom bola CZŠ sv. 

Petra a Pavla v Stropkove. Našu školu 

reprezentovali štyri speváčky, ktoré na súťaž 

pripravovala p. uč. Bodyová. A boli pripravené 

veľmi dobre.  

Ako na tento deň 

spomína jedna z účastníčok?  

„Dňa 20.5. sme sa my –

Romanka Bodyová, Sárka 

Beľanová, Anička 

Čurajová, Kristínka 

Remáčová, náš hudobný 

doprovod (Sárka Magdová, 

Františka Sorgerová a pán 

Body)a p. uč. Bodyová 

 zúčastnili súťaže Pieseň pre 

sv. Otca. 

Umiestnili sme sa 3-krát 

na 2. mieste (strieborné 

pásmo) Romanka Bodyová, 

Sarka Beľanová a duo Anička 

Čurajová + Kristínka 

Remáčová. Na 1. mieste (zlaté 

pásmo) sa umiestnila 

Kristínka Remáčová. Za 

odmenu sme dostali pekné 

diplomy a  šálky s fotografiou 

sv. otca Františka. Od rána 

sme cestovali. Cesta bola 

dlhá,  ale veselá . Keď sme 

tam dorazili, bola tam už 

väčšina účastníkov. Len čo 

 sme sa zaregistrovali, dostali 

sme plnenú bagetu 

a minerálku Saguaro. Mali 
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sme šatňu spolu s ďalšími 

školami. Pomaly sme  sa 

rozospievali. 

Tréma rástla a rástla.  

Sedeli sme v prednom rade. 

Keď sme mali ísť spievať, 

bola už tréma taká veľkáááá, 

ale na javisku všetko opadlo. 

Po súťaži  sme šli na zmrzlinu 

a do ZOO.... To bolo úžasné. 

Bol tam oslík, lama, labuť, 

poštové holuby, korytnačky, 

lev a veľa ďalších super 

zvierat. V Stropkove bolo 

úžasne! Bolo to tam ako 

na dedine. Mali tam aj 

rozhlas, ktorý hlásil všelijaké 

novinky. Všetci sme boli 

veľmi šťastní a veselí . Na 

tento deň budeme ešte dlho 

spomínať.“  
Sárka Beľanová. 4.C 

 

Svätí v mojom živote 

V piatok – 22. mája viedla cesta siedmakov, 

triednych p. uč. Cubjakovej a Snopkovej do 

Prešova a presnejšie do Kostola sv. Jozefa. 

Duchovnú obnovu priamo v teréne viedol školský 

p. kaplán Paľko a ich spoločným cieľom bolo 

uctenie si vzácnych relikvií, ktoré sú v kostole 

uložené. 

Prihovoril sa im brat Tomáš, ktorý  získal 

 z rôznych častí sveta vzácne  relikvie  svätých a 

sú uložené v kostolnom relikviári. 

Výroky  detí 

„Zistila som, že žiť je niečo, ako hrať na 

štadióne a všetci svätí sú diváci, čo ma 

povzbudzujú k dobru.“ 

„Pochopil som, že svätí môžu byť aj tí, čo 

robia malé, ale dobré veci.“ 

„V kaplnke sme videli veľa relikvií svätcov. 

Veľmi som ich nepoznala, ale niektorých som 

spoznala. Nakoniec nám priniesli aj relikviu nášho 

patróna triedy, Pier Georga Frassateho. Čo bolo 

super, pretože celý rok si čítame o jeho živote 

a nakoniec sme ho aj videli „naživo“.“ 

„Podľa mňa táto duchovná obnova bola 

dobrá aj preto, lebo sme boli na inom mieste 

a mohli sme sa o ňom dozvedieť nejaké 

zaujímavosti.“ 

„Páčilo sa mi, že sme išli do kostola, kde 

bolo kopu relikvií a že som sa dozvedela veľa 
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o svätých. Ale najviac sa mi páčila cesta vlakom 

tam aj nazad.“ 

„Páčil sa mi nápad s vlakom. Páčil sa mi 

program.  Páčilo sa mi, že to bolo v Prešove a že 

to bolo v rámci vyučovania.“ 
-pg- 

 

Úspechy v matematickej súťaži PIKOMAT 

PIKOMAT je pre všetkých, ktorých zaujíma 

matematika, radi riešia netradičné problémy, chcú 

si zmerať sily s rovesníkmi alebo sa chcú niečo 

nové naučiť. A presne takýchto deväť žiakov 5. – 

7. ročníka sa miestami poriadne zapotilo pri 

riešení 20 úloh rozdelených do 4 sérií tejto 

korešpondenčnej súťaže počas celého roka. Bola 

to však veľká zábava a oveľa viac sa ešte len 

dočítate! 

Najväčší úspech sa podaril Michalovi 

Greššovi zo 6.B, ktorý svojím 1. miestom 

prekonal všetkých zapojených šiestakov. Na 

krásnom 5.  mieste skončila Veronika Klemová zo 

6.C. Najúspešnejšiu trojicu riešiteľov, ktorých P-

MAT n. o. pozval aj na sústredenie, 

uzatvára Matúš Gburík z 5.C. 

P. uč. Jurašeková mala však radosť z každej 

vyriešenej a odoslanej úlohy, 

teda zo všetkých zapojených 

žiakov – Lukáš Kubík, 

Samuel Magda, Michaela 

Jurková (6.C), Sebastián 

Kaduk, Norbert Sviatko 

a Matej Kacsmarik (7.A) 

a pozýva aj ostatných žiakov 

objavovať zaujímavosti 

matematiky v budúcom 

ročníku súťaže PIKOMAT. 

Viac info na 

www.pikomat.sk 
-mn- 

 

Májové stretnutia s 

Nebeskou Matkou 

Májové pobožnosti spájali 

naše školské spoločenstvo 

každú májovú stredu. Ranné 

stretnutia boli naplnené 

spevom, modlitbou a deťmi 

každého veku. Prijmite aj 

naše pozvanie do Máriinho 

kútika, ktorý sa nachádza v 

átriu školy. Kráľovná 

rodín...Kráľovná pokoja, 

oroduj za nás! 
-lh- 
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Maliarsky workshop 

v átriu školy 

Zaujímavé stretnutie s 

umením zažili mladí 

výtvarníci v piatok – 29. 

mája. Átrium školy sa 

zmenilo na výtvarný ateliér a 

úlohy pedagóga sa zhostil 

Mgr. Art Kamil Jurašek, 

maliar, grafik, odborník 

priamo z terénu.  

 
Pripájame aj jeden odkaz 

od pána majstra: „Deti boli 

veľmi šikovné a teším sa na 

ďalšiu spoluprácu!“ 

Talentovaní výtvarníci, 

takmer z každej triedy, nielen 

obdivovali zručnosti a cenné 

rady umelca, ale s chuťou sa 

naučili rôzne súčasné 

techniky, postupy i výtvarné triky pri maľovaní. 

Maliarsky workshop organizovali a pripravili p. 

uč. Bednárová a p. uč. Cubjaková. Všetkým 

ďakujeme! 
-lt- 

 

Sviatok Božie Telo 

Sviatočný deň vo štvrtok – 4. júna sme 

začali osobitným programom pre mladších a 

starších žiakov. Sv. omša pre žiakov I. stupňa bola 

v školskej kaplnke. Multimediálne predstavenie 

Rozprávka z lesa im potom spríjemnila celé 

predpoludnie. Žiaci II. stupňa sa spoločne vydali 

na púť do dominikánskej rehole v Košiciach. 

Spoločne sme prežili príjemný deň! 
-jč- 

 

Geografická exkurzia na Hornom Zemplíne 

Vyučovacie hodiny regionálnej geografie v 

8. ročníku sú v závere šk. roka spojené s 

exkurziou, návštevou známych prírodných  
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i historických miest a pamiatok Slovenska. Horný 

Zemplín privítal turistov, ich tr. pani učiteľky 

Sorgerovú, Kadukovú a s. Zuzanu v dňoch 8. – 

10. júna. Vedúcou a hlavnou sprievodkyňou 

výpravy bola p. uč. Bačinská a duchovným 

sprievodcom p. kaplán František. Pekné dni v 

prírode, dobrá nálada a úsmev nechýbali nikomu! 
-sn- 

 

Matematická súťaž PANGEA 

Po 1. kole matematickej súťaže PANGEA 

uskutočnenom v marci na hodinách matematiky 

sa 11. júna vybrala p. uč. Jurašeková s dvomi 

najšikovnejšími ôsmakmi na celoslovenské finále 

do Bratislavy. Tomáš Krupa a Timotej Smoleň z 

8.B si po skorom rannom vstávaní a 5 hodinovej 

ceste zmerali sily s ďalšími osemdesiatimi 

nadšencami matematiky. 

 

Tablety síce chlapci nevyhrali, ale za svoje 

umiestnenie sa hanbiť určite nemusia:  

Timotej Smoleň – 11. miesto 

Tomáš Krupa – 18. miesto 

Mladým matematikom gratulujeme a 

prajeme im veľa úspechov do ďalších súťaží. 
-mo- 

Zboristi na návšteve 

Školský zbor Ratolesť sa 

v piatok – 12. júna vybral na 

koncoročný výlet, ktorý 

spojili s návštevou Bardejova 

a milým stretnutím s bývalým 

školským kaplánom 

Marcelom, ktorý pôsobí vo 

farnosti v Mokroluhu. 

 
Hudobné vystúpenie v 

miestnom kostole a 

sprevádzanie počas sv. omše 

bolo potešením pre všetkých 

miestnych farníkov. Hudobnú 

výpravu doplnili 

zbormajsterky s. Zuzana a p. 

uč. Bačinská. Kto spieva, 

dvakrát sa modlí... 
-vh- 

 

Košický filmový festival 

Špeciálny program 

pripravili organizátori pre 

žiakov a študentov v rámci 
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Košického festivalu filmu. 

Naši piataci a siedmaci si boli 

pozrieť rozprávku Sedem 

zhavranelých bratov 17. júna. 

Česká scenáristka a režisérka 

Alice Nellis sa inšpirovala 

klasickou rozprávkou od 

Pavla Dobšinského. Pekné 

myšlienky, hudba, scény, 

kostýmy, výprava, to všetko 

stálo naozaj za to. Pokojne si 

to môžete pozrieť aj vy. 
-mm- 

 

Biológovia na 

celoslovenskom kole 

V Nitre sa na pôde 

Slovenskej 

poľnohospodárskej fakulty v 

dňoch 17. – 18. júna konalo 

celoslovenské kolo 

Biologickej olympiády. Dvojnásobné zastúpenie 

sme tam mali aj my a to hneď aj víťazné – Ema 

Urigová (8.C) v kategórii biológia a Marcel Lukáč 

(9.A) v kategórii geológia získali 1. miesta. 

Víťaznú výpravu sprevádzala s. Zuzana. 

Blahoželáme a veľa radosti z poznávania prírody! 

Úspešných reprezentantov odborne a 

profesionálne pripravovali p. zástupkyňa 

Hrebeňárová a s. Zuzana Buntová. 

Ďakujeme za zodpovednú prípravu, čas 

venovaný štúdiu. Gratulujeme! 
-mf- 

 

Celoslovenská prehliadka recitátorov v 

Dolnom Kubíne 

Najlepší recitátori súťaže Hviezdoslavov 

Kubín sa stretli v dňoch 18. – 21. júna v Dolnom 

Kubíne na celoslovenskej nesúťažnej prehliadke. 

Za Košický kraj II. kategóriu v próze 

reprezentoval Lukáš Majoroš zo 6.C. V mestečku, 

ktoré je známe mnohými slovenskými dejateľmi, 

ho sprevádzala p. uč. Ferková.  
-ks- 
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Koncoročné triedne výlety 

Mesiac jún a hlavne slnečný júnový týždeň v 

dňoch 8. – 12. júna patria triednym školským 

výletom. Krásne historické pamiatky, prírodné 

krásy blízkeho i ďalekého okolia spoznávajú žiaci 

spolu so svojimi triednymi p. učiteľkami. 

Ďakujeme Ti, Pane, za sprevádzanie na cestách i 

miestach Božej prírody a za krásy okolo nás... 
-mp- 

5.A Spišská Nová Ves 

5.B 
Starý Smokovec, Hrebienok, Rainerova 
chata, Studenovodské vodopády, 
Bilíkova chata 

5.C Archeologický komplex Nižná Myšľa 
6.A Vysoké Tatry - Štrbské pleso 
6.B Ružín 
6.C Popradské pleso 
7.A Kysak, Jánošíkova bašta 
7.B Stará Voda 

Projekt 9P 
Už známym 

a očakávaným projektom 

v deviatom ročníku je 

PROJEKT 9P. Rozvíja 

postoje, hodnoty a osobnosť 

dospievajúcich mladých ľudí. 

Aj keď jeho hlavné aktivity sa 

plánujú na obdobie po 

prijímacích skúškach, celý 

školský rok je už spojený 

s aktivitami a podujatiami 

tohto projektu. 

Deviataci ho zažili aj 

v tomto šk. roku a postupne 

sa z troch tried stala jedna 

veľká ročníková zostava – 

DEVIATACI. Spoločne 

projektom prešli so svojimi 

pani tr. učiteľkami 

Pustaiovou, Demjanovičovou 

a Paraličovou. Posilnili sa 

duchovne, kultúrne, 

spoločensky, odborne, 

zdravotne, pohybovo 

i športovo. 

Milí ôsmaci, máte sa na 

čo tešiť... Projekt 9P – 

posilnenie postojov 
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Aktivity, ktoré boli 

zrealizované:  

 Predstavenie projektu 9P 

(sprievodné aktivity počas 

šk. roka) – (3.9.2014) 

 Správna voľba povolania 

– vzdelávacia prezentácia 

stredných škôl a povolaní 

(22.11.2014) 

 Duchovná obnova – 

Kysak (7. – 8.11.2014) 

 Deň všestrannosti – 

Átrium klub (26.11.2014) 

 Fašiangová diskotéka – 

príprava, organizácia 

(28.1.2015) 

 Deň otvorených dverí – 

návšteva stredných škôl 

(február 2015) 

 ADSM Prešov 

(11.4.2015) 

 Hudobný program – CVČ 

Domino (18.5.2015) 

 Štvorylka 2015 

(22.5.2015) 

 Slová do života I - Beseda 

– d. o. Nižník (25.5.2015) 

 Tanečné divadlo ATak – 

predstavenie ShALOME 

(29.5.2015) 

 FLOORBALL CUP – turnaj 8. – 9. ročník 

(3.6.2015) 

 Púť do Poľska – Oswienčim, Lagiewniky, 

Krakow (10.6.2015) 

 Slová do života II – Beseda d. o. Sedláček – 

Otcovtsvo (18.6.2015) 

 Komprax – Spoločne pre školu (úprava okolia 

školy) – (jún 2015) 

 Tanečná škola – Kurz spoločenských tancov 

(máj – jún 2015) 

 Rozlúčková slávnosť – ďakovná sv. omša 

(24.6.2015) 

 Rozlúčková sv. omša – rozlúčka so školou 

(30.6.2015) 

 

„Ďakujeme všetkým, ktorí nám program 

pripravili, sprevádzali nás, mysleli na naše ďalšie 

životné cesty, na všetko potrebné, čo formuje naše 

postoje do života i duchovné potreby.“  
-deviataci, absolventi 9P- 

 

Remix hudobných období 

Hudobno-tanečný program rôznych štýlov 

hudby a období – Remix hudobných období - sa 

deviatakom a ich triednym p. učiteľkám v CVČ 

Domino páčil a možno doteraz im znejú známe 

melódie a skladby, ktoré im v pondelok – 18. 

mája predstavili, zahrali a svetom hudby viedli 

talentovaní žiaci Súkromnej ZUŠ na Miškoveckej 

ul. v Košiciach. Potlesk patril školskej pop-
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rockovej kapele, spevákom, tanečníkom a celému 

umeleckému súboru. 
-dž- 

 
 

Štvorylka 2015 

Jedinečný projekt European Quadrille Dance 

Festival už niekoľko rokov patrí k nášmu mestu a 

každoročne sa doň tancom ŠTVORYLKY 

zapájajú aj tanečníci z 9. ročníka. Presne 

napoludnie – v piatok 22. mája sa Hlavná ulica 

zmenila na paletu žltých a modrých tanečných 

párov. Nechýbali ani zvedaví diváci, turisti a 

pozorovatelia, ktorí zistili, že v Košiciach padol 

európsky rekord. 

 

S počtom 5 004 

tancujúcich na jednom 

mieste prispeli deti a 

mládežníci  k získaniu 

prvenstva Košíc zo všetkých 

51 zúčastnených štátov. Na 

pokorenie vlastného rekordu z 

roku 2012, kedy na jednom 

mieste tancovalo 7 948 detí, 

to síce nestačilo, ale nadšenie 

tancujúcich prekonalo  

všetko. 

Organizátori celého projektu 

v Košiciach už teraz pozývajú 

žiakov a študentov na 

ŠTVORYLKU 2016! 
-hk- 

 

Slovo do života I 

Sériu prednášok a 

zaujímavých stretnutí s 

deviatakmi začal v pondelok-

25. mája d. o. Peter Nižník, 

väzenský kaplán, ktorý 

pôsobí v Ústave na výkon 

väzby v Košiciach. Rozprával 

nielen o poslaní svoje práce, 

duchovnej misii, ale aj o 

konkrétnych situáciách zo 

života, v ktorých sa ocitajú 
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mladí ľudia. Diskusia v 

závere bola podnetná na 

zamyslenie. Ďakujeme za 

venovaný čas a hodnotné 

slová, rady do života 

dospievajúcim. 
-mk- 

 

Tanečné divadlo ATak 

V poradí už dvadsiatu 

inscenáciu prinieslo tanečné 

divadlo ATak na scénu 

košickej Historickej radnice 

v piatok – 29. mája. 

Generálky pred večerným 

predstavením sa popoludní so 

študentmi GTA zúčastnili aj 

deviataci spolu s triednymi p. 

učiteľkami. Výrazné hudobné 

a tanečné spracovanie príbehu 

pod názvom ShALOME 

ponúklo silný umelecký i 

duchovný zážitok. 

 

Predstavenie ShALOME otvára na scéne 

divadelnú šatňu, miesto, kde sa človek pripravuje 

na svoju rolu a postupne každý z tanečníkov hrá 

svoju postavu v najznámejšom príbehu Svätého 

písma. Výrazná je aj židovská hudba s krásnym 

tanečným ladením. Viac aj na www.tdatak.sk 
-mk- 

 

FLOORBALL CUP 2015 

Druhý ročník školskej ligy chlapcov 8. – 9. 

ročníka pripravili v rámci projektu 9P chlapci z 

9.B triedy. Dni príprav vystriedal VEĽKÝ DEŇ 

HRY – v stredu 3. júna. Hlavný rozhodca – p. uč. 

Švec spolu s asistentmi mali zodpovednú úlohu. 

Víťazný pohár s medailami už majú svoje miesta 

a ďalší ročník ligy zaklope na dvere telocvične o 

rok! 

 
Poradie súťažných družstiev: 

1. miesto: 9.A 

2. miesto: 8.A/B 

3. miesto: 9.B 
-mh-
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Púť do Poľska 

Čas bdenia i očakávania sprevádzal 

deviatakov počas ďakovnej púte, na ktorú sa 

vydali v nočných hodinách na prelome utorka 

a stredy – 10. júna. V spoločenstve spolu s tr. 

pani učiteľkami Demjanovičovou, Paraličovou a 

Pustaiovou a otcom saleziánom Petrom navštívili 

dôležité miesta duchovného i historického života - 

Oswienčim, Lagiewniky, Krakow. Pane, vďaka za 

tento čas... 

Prvým zastavením v smere Slovensko - 

Poľsko bol Oswienčim, miesto minulosti a pietnej 

úcty.  

 
V Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v 

Lagiewnikoch spoločne ďakovali za všetky dary, 

sprevádzanie počas ZŠ  a prijímacích skúšok. 

Korunka v Kaplnke sv. Faustíny a uctenie si 

relikvií boli silným duchovným zážitkom a 

posilnením pre všetkých.  

Podvečerný príchod do 

centra Krakowa bol tiež 

očakávaný a prechádzky po 

Rynku plné dojmov, 

spevákov, umelcov, maliarov. 

Príchod do Košíc bol 

síce v polnočnom čase, ale 

každý si niesol v sebe kúsok z 

prežitého, ktorý patrí iba 

jemu. Ďakujeme, Pane, za 

sprevádzanie a ochranu... 
-sp- 

 

Slová do života II 

Medzi zaujímavé a do 

života dôležité stretnutie pre 

dospievajúcich chlapcov 

patrilo aj štvrtkové 

dopoludnie – 18. júna s 

ThDr. Jurajom Sedláčkom, 

pôsobiacim na Trenčianskej 

univerzite. K ústrednej téme 

OTCOVSTVO doplnil 

interaktívne videá, aktivity a 

spoločnú diskusiu. Ďakujeme 

za rady, názory a postoje do 

života chlapcov.  
-pa- 
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Erasmus + stretnutie v 

gréckom meste 

Thessaloniki 

Tretie stretnutie 

koordinátorov v rámci 

projektu Erasmus + bolo v 

čase od 14 . mája do 17. 

mája v gréckom meste 

Thessaloniki. Pani riaditeľka 

spolu s p. uč. Ferkovou sa 

stretli s ďalšími učiteľmi z 

partnerských škôl, aby si 

vymenili skúsenosti a 

zhodnotili predchádzajúce 

obdobie. 

„Grécki kolegovia nás 

veľmi milo prijali a so svojimi 

žiakmi pripravili bohatý 

program. Tri dni boli naozaj 

využité naplno. Okrem 

pracovných povinností sme 

mali možnosť popozerať si 

mesto a jeho zaujímavosti. 

Jednou z nich je aj Biela veža 

a Múzeum byzantskej kultúry. 

Aké by to bolo, keby 

učitelia nenavštívili miesto, 

kde sa rodia mladí učitelia? 

Zaviedli nás na Pedagogickú 

fakultu Aristotelovej univerzity, ktorá má okrem 

odborných učební a knižnice, aj zaujímavú terasu 

na 10. poschodí, odkiaľ je nádherný výhľad do 

okolia. 

 
Deň strávený v partnerskej škole stál naozaj 

za to. Žiaci s potleskom a za sprievodu rôznych 

nástrojov  vítali nás, učiteľov. Pripravili si 

zaujímavý program, kde neboli potrebné slová. 

Tancom, hudbou a pohybom vystihli a predstavili 

všetkých sedem krajín – Portugalsko, Španielsko, 

Nemecko, Slovensko, Írsko, Švédsko a Grécko. Aj 

keď nepršalo, na javisku sa objavilo sedem 

dáždnikov a tie predstavovali sedem pilierov, 

ktoré by nemali chýbať vo svete – humanita, 

solidarita, demokracia, spolupráca, spoluúčasť, 

mier, ľudskosť. Žiaci si v jednotlivých triedach 

pripravili krátky program aj darček pre nás. 

Kládli nám, učiteľom, zaujímavé otázky a tešili sa 

z každej odpovede. Hlavne chlapci, keď sa pýtali 

kolegýň zo Španielska na futbal. Stretnutie 

s rodičmi, ktoré usporadúvajú každý rok ako 
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Jarný deň školy, sa tiež vydarilo. Nieslo sa 

v priateľskom duchu. 

 

 

 
Poďakovanie patrí celému tímu učiteľov 

z Grécka pod vedením pána riaditeľa Nikosa. Už 

teraz sa tešíme na všetkých kolegov 

z partnerských škôl, keď ich v septembri privítame 

u nás na Slovensku.“ 
p. uč. Ferková 

Celoslovenská púť učiteľov 

Posilniť, povzbudiť a 

načerpať duchovné sily prišli 

do Košíc v sobotu – 25. 

apríla pedagógovia, 

vychovávatelia zďaleka i 

zblízka. Súčasne prijali 

pozvanie Združenia 

kresťanských pedagógov 

Slovenska, ktoré si v tomto 

roku pripomína 25 rokov 

svojej činnosti. Vzácnym 

hosťom celého stretnutia bol 

Mons. Pavol Dráb, generálny 

vikár. Spoluorganizátorom 

sprievodného programu bola 

aj naša škola. 

Pútnikov 

privítal Seminárny kostol sv. 

Antona Paduánskeho v 

Košiciach. Po úvodnom slove 

a privítaní sa prítomní 

spojili v modlitbe 

Korunky Božieho 

Milosrdenstva. 

Život v našich rukách – 

tak sa volala prednáška, 

úvaha, slová nádeje i výzva 

do ďalších dní práce učiteľa 

dnešných čias, ktorá odznela 
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v podaní ThDr. Radoslava 

Lojana, Phd. 

 
Slávnostnú sv. 

omšu celebroval Mons. Pavol 

Dráb, generálny vikár, spolu s 

prítomnými duchovnými 

otcami. V homílii zaznel 

odkaz do našich sŕdc – 

otvoriť ich pre všetkých... 

 
Príjemné priateľské 

stretnutia a rozhovory 

počas agapé vystriedala predn

áška spojená s prezentáciou 

   
fotografií, obzretie sa za minulosťou Združenia 

kresťanských pedagógov, aktivitami, podujatiami 

doma i v zahraničí. Pripravila a viedla ju 

podpredsedníčka Gitka Flešárová. Nechýbali milé 

a úsmevné spomienky, slová vďaky všetkým 

zakladateľom a podporovateľom tohto diela. 

 
Slnečné počasie pozvalo hostí aj na 

popoludňajšiu jarnú prechádzku historickým 

centrom Košíc. 

Pane, prosíme Ťa, nech nám duchovná sila 

zo stretnutia poslúži ako živý prameň v službe 

vychovávateľa, pedagóga, človeka dnešných čias. 
p. uč. Pustaiová 
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Milí čitatelia, 

blahoslavenstvá sú prísľubom nádeje pre 

tých,  ktorí dnes trpia nedodržiavaním pravidiel zo 

strany druhých ľudí.  

Ako sa na blahoslavenstvá pozerajú siedmaci 

vo svojej mysli a v hĺbke svojho srdca? 

 

„Blahoslavení čistého srdca,  

lebo oni uvidia Boha.“ 

Čo je vlastne mať čisté srdce? Je to veľmi 

ťažká otázka. V dnešnej dobe sa nenájde skoro 

nikto, kto má čisté srdce. Médiá, noviny, televízia 

nám dávajú veľmi „dobrý“ príklad . Každý z času 

na čas by sa mal zamyslieť nad tým, čo robí, ako 

rozmýšľa, ako sa správa. Existujú ľudia, čo majú 

zatvrdnuté srdce. Nedá sa s nimi vydržať, ale vždy 

je tu niekto, kto im pomôže. Pomaličky, kúsok po 

kúsku, rok po roku sa to zlepšuje. 

Blahoslavený a svätý môže byť každý. Aj 

malé skutky urobia veľa. 
Adrika, 7.B 

 

Rozhodla som sa pre „blahoslavení chudobní 

v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“, lebo sa 

mi najviac páči. 

„Chudobní“ ako slovo pre mňa ako malú 

znamenalo, že niekto nemá nič. Boli to proste 

ľudia, ktorí boli stále smutní a museli buď tvrdo 

pracovať, alebo sa túlať po 

uliciach a hrabať sa v 

kontajneroch. No teraz to 

chápem inak. Byť „chudobní 

v duchu“ pre mňa teraz 

znamená to, že sme sa zbavili 

všetkého nadbytočného, čo 

sme mali v srdci. Všetko sme 

poupratovali a prázdne srdce 

sme naplnili láskou a dobrom. 

Hriech na seba upozorňuje, 

kričí a je ho veľa. Keď sa ho 

zbavíme, „ochudobníme“ sa 

tak o veľa zlého. Dobro je 

tiché a je ho vidieť oveľa 

menej. 

„Chudobní v duchu“ sú 

podľa mňa ľudia, ktorí majú v 

srdci len lásku a nič iné. 

Navonok môžu byť chudobní, 

bohatí, no záleží na tom, aký 

je človek vnútri. 
Ema, 7.B 

 

...Blahoslavení chudobní 

v duchu, lebo ich je nebeské 

kráľovstvo... 

Sú to tí, čo šíria radosť. 

Sú dobrou autoritou. 
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Rozveselia ľudí, povzbudia. 

Ako príklad si môžeme vziať 

sv. Ritu. Nebola sebecká. Keď 

jej všetci príbuzní zomreli, na 

chvíľu prestala veriť. Ale ako 

začala pomáhať druhým, 

šírila tým radosť. 

Uprednostnila svoje dobro 

pred väčším dobrom. My, 

žiaci 7.B triedy, by sme si z 

nej a zo všetkých svätých a 

blahoslavených mali brať 

príklad, lebo iba tak sa 

dostaneme do nebeského 

kráľovstva. Ako svätí 

Blahoslavení a všetci, čo 

plnia Božiu vôľu. Skromnosť 

znamená pre oči Božie viac 

ako blahobyt. 
Monika, 7.B 

 

Každý z nás má nejaký 

hriech. Niekto menej, iný 

viac, ale mnohí sa snažia žiť 

čistý život. Chcú dosiahnuť 

milosrdenstvo a vidieť Boha v 

celej jeho sláve. 

Človek, ktorý bol bez 

hriechu a viedol čistý život, 

bola Panna Mária. Dala nám nášho Pána a 

taktiež nám ukazuje dobrý príklad čistoty. Čistota 

nie je len o modlitbe, o tom, že sa musím modliť 

od skorého rána až do večera. Aj svojimi skutkami 

sa modlíme k Bohu. Keď pomáhame starším, 

rozdávame úsmev alebo sa zastaneme slabších, 

týmito skutkami sa modlíme a snažíme sa o 

čistotu. 

A tak podľa príkladu Panny Márie, čistej a 

nepoškvrnenej ľalie, sa snažme o čistotu našej 

duše a o to, aby sme raz uvideli nášho Boha v 

celej jeho sláve. 
Noemi, 7.B 

 
„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú 

potešení.“ 

Ak sa v tomto živote na zemi nebudeme cítiť 

dobre, budeme zarmútení, smutní, urážaní a 

budeme terčom zlých vecí. Ale hore na druhom 

svete budeme potešení, šťastní a pokojní v srdci. 

Všetci, ktorí sú obeťami napr.: domáceho 

násilia, šikany, sú urážaní slovami – sú 

momentálne plačúci. Ale nie nadlho. 

Ak sa dostanú títo ľudia do neba, budú cítiť 

potešenie a radosť. Nebudú už plačúci, ale 

naopak potešení. Budú sa očisťovať od toho 

všetkého zla, ktoré pociťovali na zemi.  

Boh im ukázal obrátenie, že aj trpiaci
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nakoniec budú potešení, už nebudú urážaní 

ostatnými ľuďmi. Zažijú obrátenie a pokúsia sa 

odpustiť tým, ktorí ich zraňovali a pripravovali o 

normálny život. 
Zuzana, 7.B 

 
„Blahoslavení prenasledovaní pre 

spravodlivosť.“ 

Prenasledovaní pre spravodlivosť. 

Nechápem ľudí, ktorí môžu prenasledovať iných 

iba pre ich náboženstvo alebo ich názor. 

Prenasledovaní ľudia sa musia ukrývať, 

nemôžu voľne chodiť po ulici, nemôžu chodiť do 

kostola. Nemôžu sa slobodne vyjadrovať. Ale aj 

tak sa dokážu tešiť zo života a veriť v Boha 

a nemodlia sa len za seba, ale aj za ostaných ľudí 

a dokonca aj za svojich prenasledovateľov. 

Dokážu žiť v neľudských podmienkach preto, že 

chceli spravodlivosť pre svet. 

Aj napriek tomu, že sú prenasledovaní, 

dokážu odpúšťať aj tým, ktorí ich prenasledujú. 

Takíto ľudia si zaslúžia byť blahoslavení. 
Edo, 7.B 

 
Vyprosujeme všetkým čitateľom  dar milosti 

odvahy slúžiť svojim blížnym. 

Požehnaný prázdninový čas. 
PK človek a hodnoty 

Deviataci, na slovíčko 

Už je to tu... koniec 

niečoho a začiatok niečoho 

ďalšieho. Etapu školských 

žiackych čias strieda 

stredoškolský čas mladosti 

a ďalšieho očakávania. 

Ale ešte sme tu a niečo 

sme pre vás, trošku mladších, 

menších pripravili a hlavne 

napísali. Príjemné čítanie! 

 

Aký slogan by sme po 

deviatich rokoch pripojili 

k slovu ŠKOLA? 

ŠKOLA – simply clever 

ŠKOLA – A+++ 

ŠKOLA – presne podľa 

mojej chuti 

ŠKOLA – správna voľba 

ŠKOLA – potrebná pre 

život 

ŠKOLA – je len 

budovou...ale my všetci 

ju robíme školou 

ŠKOLA – základné 

vzdelanie do budúcnosti 

ŠKOLA – volá, mučí, 

sníva, učí 
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Čo nám v škole „chutilo“? 

 výlety, exkurzie, púte, 

Bdenie s Kristom 
(Lucka, Mirka, Zuzka, 

Julka) 
 spoločenstvo – najviac 

8. a  9. ročníka (Karin) 

 športové turnaje 

a hlavne prestávky 
(Matúš) 

 výlety, nová učebňa 

fyziky (Martin) 

 jednotky, dvojky 

a trošku aj trojky 
(Samuel) 

 chutil nám, 

samozrejme, školský 

bufet a najviac pizzové 

rožky (Daniel) 

 vyučovacie hodiny, 

keď sme sa spoločne 

s učiteľmi rozprávali 

a diskutovali (Peter) 

 

Čo nám v škole „menej 

chutilo“? 

 počas prestávok sme 

museli byť v triede 
(Lucka) 

 veľa písomiek naraz 
(Julka) 

 neočakávané písomky a veľa domácich 

úloh (Miška) 

 nie veľmi máme v obľube štvorky a päťky 

ani nespomínam (Samuel) 

 niekedy nie veľmi obedy, ale po telesnej 

áno (Miro) 

 písomky a niekedy obedy (Denis, Matúš) 

 

Milá spomienka ... 

 účelové cvičenia a exkurzie z 8.a 9. ročníka 
(Lucka, Mirka) 

 lyžiarsky kurz, duchovné obnovy, školské 

výlety, Oswienčim (Karin) 

 plavecký kurz v 3. ročníku (Matej) 

 kolektív, partia, chvíle na výletoch (Miška) 

 spomínam na všetky chvíle, keď sme sa 

spoločne smiali (Samuel) 

 školské výlety na Starej Vode, 

korčuľovanie od 5. ročníka  a super 

kamarátstva spolu ako deviataci v ročníku 
(Miro, Daniel) 

 športové turnaje medzi chlapcami, exkurzia 

na Dreveník (Adrián) 

 

Spoločné poďakovanie... 

 všetkým p. vychovávateľkám, p. učiteľkám 

a p. učiteľom, že to s nami vydržali 

 za dobré triedne kolektívy, kamarátov, 

kamarátky, ...za všetko 
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 osobitne by som chcel poďakovať p. uč. 

Cubjakovej za prístup, aký k nám má. Taký 

pohodový. Na hodinách je s ňou super. 
(Alex) 

 ďakujem za to, že som zmenila názor na 

školu. Za spoločne prežité chvíle na škole, 

za krásne spomienky. (Karin) 

 za pomoc a veľkú trpezlivosť (Adrián) 

 ďakujem za všetko, čo mi dávajú učitelia 

do života (Marek) 

 

Spoločné odkazy ... 

 tu nejde iba o známky 

 myslite logicky, učte sa, bude vám to treba 

na strednú 

 učte sa rozumom i srdcom 

 nie je zlá škola, ale ťažšia ako iné školy 

 všímajte si jeden druhého 

 rozprávajte sa spolu v triede každý 

s každým aspoň pár minút denne 

 prežite spolu veľa pekných chvíľ počas 

triednych akcií 

 

P.S.: ĎAKUJEME! 

„Majte srdce... otvorené pre všetkých!“ 

-deviataci- 

 

Projekt Marec – mesiac 

knihy 

Žiaci zo 4.B si na záver 

marca spravili projektový deň 

– Ako vzniká kniha. Plnili 

rôzne úlohy a snažili sa vžiť 

do roly ilustrátorov, 

redaktorov či vydavateľov. 

Opäť sa naučili inak pozerať 

na ich prácu. 

 

 
Tiež si urobili výstavku 

a súťaž o najstaršiu knihu.  

 
p. uč. Fabianová  
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Zaujíma vás, čo napísali o knihe v rámci samostatnej tvorivej práce 

v skupinách? Tak pozorne čítajte, čo napísali družstvá zelených červených, modrých, 

žltých a bielych! 

Kniha - priateľ človeka, 

to je pravda odveká. 

Moja naj kniha, 

niečo super sa v nej skrýva. 

 
V knižnici je polička, 

na nej kniha ako v parku okrasná lavička. 

Krásna múdrosť odveká – 

kniha- priateľ človeka. 

Na poličke knižka leží, 

moja knižka, 

Priateľ človeka, 

môj naj priateľ. 

 
V knihách sú ukryté 

rôzne krásy a múdrosti. 

Kde je kniha, 

tam je aj polička na knihy. 

V knižnici je polička, 

na poličke naj knižôčka. 

Krásna knižka múdrosť dáva 

a všetkým radosť rozdáva. 

 
Vystupujú v nej literárne postavy, 

bavia sa, tancujú, pekne si tam spievajú. 

Kniha – priateľ človeka, 

to je radosť veľká. 

Kniha, to je priateľ človeka, 

máme ju už od praveku. 

Mám aj naj knihu, 

volá sa Rozsekni kryhu. 

 
V knižnici je polička, 

k čítaniu je vhodná kávička. 

Krásu a múdrosť   dávajú nám, 

vytvoriť by som ju nevedel sám. 

Kniha je priateľ človeka, 

krása, múdrosť je odveká. 

Knihy ležia na poličke, 

pri voňavej čerešničke. 

Na krásnej poličke, 

vo veľkej krabičke. 

Kniha stále pri mne je, 

najlepší priateľ, to ona je. 
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Deň matiek 

Ako prežívali deň matiek štvrtáci? Čo hovoria o svojich mamkách? Čítajte 

ďalej. 

 
Mišel Majerníková, 4.A
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Tomáš Fečko, 4.A 
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Kreslenie na asfalt 

Pri príležitosti Dňa mesta 

Košice deti ZŠ každoročne zdobia 

mesto, presnejšie chodníky, na 

Hlavnej ulici. Tak tomu bolo aj 5. 

mája a zástupcovia našej školy, 

šikovní štvrtáci, zdobili a maľovali 

celé predpoludnie. Počasie im 

prialo a dobrá nálada bola s nimi 

tiež. Podujatie nesie pekný názov – Veselý chodník. 
p. uč. Smutelovičová 

 

Druháci v ŠvP 

Druháci strávili pekný májový týždeň v čase od 11. mája do 15. mája spolu 

s pani učiteľkami triednymi, pani vychovávateľkami aj s pánom kaplánom Paľkom  

v ŠvP v Juskovej Voli. A ako sa im páčilo? Tu sú niektoré odpovede na našu otázku. 

 
 Škola v prírode bola SUPER! V utorok sme mali súťaž, ktorá sa volala 

Ovocníčkovia. Náš tím vyhral 8. miesto. Najviac sa mi páčila nočná hra. Bola 

v stredu. Vo štvrtok sme plietli gumičky a hrali spoločenské hry. Dominika H., 2.C 

 Najviac sa mi páčila túra. Išli sme ju tri hodiny. Večer ma boleli nohy, tešil som 

sa do postele. Na ďalší deň poobede sme boli pozrieť Kostol sv. Cyrila a Metoda. 

V Juskovej Voli sa mi páčilo. Teším sa na druhú návštevu. Vilko, 2.C 
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 Mne sa najviac páčila nočná hra, pletenie gumičiek a súťaže. Hneď prvý deň sme 

mali buchty na pare. Laura, 2.C 

 Mali sme dobré obedy. Tadeáš, 2.C 

 Najviac sa mi páčila nočná hra. Trocha som sa bála. Ninka, 2.C 

 V ŠvP bolo SUPER! Kika, 2.C 

 Čo sa mi páčilo: sv. omša, nočná hra, trojhodinová túra, rozprávka, hry, hymna, 

vyrábanie náhrdelníkov. Mária, 2.C 

 V ŠvP sa mi páčilo, hlavne rozprávky. Emka, 2.C 

 Najviac sa mi páčila nočná hra a rozprávka. Miško, 2.C 

 V ŠvP sa mi páčila trojhodinová túra a prvé raňajky. Bol párok. Daniel, 2.C 

 Najviac sa mi páčilo, ako sme hrali karty, nočná hra a batikovanie tričiek.  
Martin F., 2.C 

 Páčila sa mi nočná hra, Ovocníčkovia a kvíz. Anna Mária, 2.C 

 Bol tam poklad, sv. omše, bufet, altánok, súťaže, ihriská, túra, nočná hra. Mirka 

a Dominika S., 2.C 
 Páčili sa mi zápasy z futbalu a najviac túra do lesa, ale aj Ovocníčkovia a nočná 

hra. Dominik, 2.A 

 V škole v prírode sa mi veľmi páčilo. Mali sme tam hry, súťaže, rôzne aktivity. 

Najviac sa mi páčilo, ako sme hľadali poklad. Celý týždeň svietilo slnko, len vo 

štvrtok pršalo. Terezka, 2.A 

 Škola v prírode by sa vám určite páčila, keby ste tam išli. Dokonca sa hodnotilo 

správanie na izbe aj v jedálni. Bol to raj. A ŠvP bude aj vo štvrtom ročníku.  
Matej, 2.A 

 V ŠvP som sa mala dobre. Najviac sa mi páčilo batikovanie a Ovocníčkovia.  
Kristínka, 2.A 

 Páčilo sa mi, že sme mali nočnú hru, batikovanie, sväté omše, hľadali sme 

poklad. Eliza, 2.A 

 Super škola v prírode. V bufete sme si mohli kúpiť suveníry. Martin, 2.A 

 Mal som sa tam dobre. Najviac sa mi páčila nočná hra. Najviac som sa bál pána 

doktora, keď nás strašil. Boli dobré raňajky. Chutil mi kroasant s kakaom.  
Dávid, 2.A 



 

 

» PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO 43 

 Bolo tam dobre. Páčilo sa mi všetko. Išiel s nami aj pán doktor. Mali sme peknú 

izbu. Emília, 2.A 

 Nočnú hru sme museli prejsť bez bateriek. V diaľke svietili sviečky. Pri jednej sme 

sa mali podpísať, pri druhej nájsť vo vedre s lístím sladkosť a pri tretej sme si 

mali dať pečiatku na ruku. Julka, 2.A 

 

 

 
Natálka Pončáková, 2.A 
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Adamko Smatana, 2.A 
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Teri Vaňová, 2.A 
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Tamarka a Veronika Bodnárové, 4.A  

 
Kristína Hudáková, 4.A  
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Deň malého princa 

Vo štvrtok – 27. mája mali 

štvrtáci projektový deň „Malý 

princ“. Každý z nich si vybral 

postavu zo známej knihy 

Exupéryho. Ráno sa tak na 

chodbách objavili masky od 

márnivca, líšky, kráľa až po 

lampára, ovečku.  

V úvode sa stretli pri pozeraní muzikálu o Malom princovi, ktorý vystriedali 

tvorivé aktivity s pracovnými listami. Deti – herci pracovali v skupinách.  Zaujímavá 

bola aj tvorba plagátu s Malým princom a citátmi z knihy. 

Sladká odmena a diplomy potešili všetky deti, ktorých kostýmy sa páčili porote. 

Spoločne prežili pekný tvorivý deň! 
p. uč. Fabianová 

 

„My, deti, sme mali len jednu úlohu: obliecť sa do hocijakého kostýmu z príbehu 

malého princa. Mali sme v triede 3 ovečky, 4 líšky, 2 pilotov (jedným bola pani 

učiteľka), 1 lampára, 1 biznismena, 2 kráľov, jedného hada, 1 márnivca, 5 ruží 

a dokonca 2 malých princov. Náš deň sa začal netradične, FILMOM. Všetky 

štvrtácke triedy prišli k nám. V našej triede sa pozeral film. Po filme sa ostatné triedy 

vrátili naspäť do svojich tried. Na ďalšej hodine nám pani učiteľka rozdala pracovné 

listy s malým princom. Boli sme rozdelení do skupín. Mali sme ich vypracovať 

v skupinke. Po vypracovaní sme si ich skontrolovali. Ďalší pracovný list bola 

Exupériho modlitba. Prečítali sme si ju spoločne. Potom sme mali odpovedať na 

otázky, ktoré boli pri modlitbe. Našou poslednou úlohou bolo urobiť v skupinkách 

výstupnú prácu o malom princovi. Pomedzi to nám pani učiteľka pustila prezentáciu 

o malom princovi a povedala nám, aby sme si vybrali tri najoriginálnejšie kostýmy. 

1. miesto mala Kajka s maskou LAMPÁRA, 2. miesto mal Tomáš s maskou PILOTA, 

3. miesto mala Laura s maskou LÍŠKY a 4. miesto mala Sárka (ja) s maskou 
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MALÉHO PRINCA. Pani učiteľke sa pesnička, ktorú sme sa naučili v škole v prírode, 

veľmi páčila. Tak si nás nahrala. Všetkým sa tento deň páčil a radi by sme si ho 

zopakovali ešte raz. “ 
Sárka Lakatošová, 4.A 

 

 
Tamarka Bodnárová, 4.A 
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Kajka Kaduková, 4.A 
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Ľudka Regendová, 4.A 
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Internetový odkaz, kde môžete hlasovať za našu školu je: 

http://preklbko.tvlux.sk/gallery/169/#1 
Našu prácu sme nazvali: 

ŠTÓLA PRE sv. JÁNA PAVLA II. od deti zo 4.A, 4.B a 4.C 
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1. jún – Deň detí 

Čo si prajem pre všetky deti: 

 Ja by som prial všetkým deťom na celom svete, aby mali dobrých chápavých, 

obetavých a milujúcich rodičov. (Tomi) 

 Ja ťa prosím, aby všetky deti mali rodinu. Milujúcu rodinu. Lebo je 

najdôležitejšia. (Mišel) 

 Pane Ježišu, prosím ťa za deti, ktoré sú tam, kde je vojna. Aby si ich niekto 

zobral k sebe. (Ľudka) 

 Prosím za všetky deti v detskom domove, aby mali čo jesť a piť a aby vedeli, 

že Boh ich miluje. (Tamarka) 

 Priala by som si, aby všetky deti sveta mali radosť. Radosť zo života. (Nelka) 

 Ja by som si priala, aby sa všetci mali radi a aby si navzájom pomáhali. 

(Anička) 

 Prosím za všetky deti na svete, aby mali dobrých rodičov. (Marek) 

 Aby mal každý v sebe radosť  (Miška B.) 

 Ja prosím, aby každé dieťa malo rodinu a aby bolo veriace. (Kiko) 

 Ja prosím, aby deti na tomto svete mali celú rodinu. (Gabko) 

 Prosím, aby všetky deti na svete mali kde bývať. (Katka) 

 Prosím, aby každé dieťa malo rodinu. (Daniel) 

 Prosím, aby každé dieťa malo rodinu, aby neboli choré. (Sárka) 

 
Anička Čurajová, 4.A 
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Nela Harčaríková, 4.A 
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Deň Zeme v ŠKD 

Aj tento rok si deti z ŠKD 

pripomenuli Deň Zeme presne 

22. apríla. Program pripravili 

deti zo IV. oddelenia. Rozprávka 

KOZA ROHATÁ A JEŽ bola 

zaujímavá tým, že bábky – 

maňušky si deti vyrobili z 

odpadového materiálu, použitých 

papierových vrecúšok od potravín, letákov, novín a časopisov. 

Týmto programom dali nápad obecenstvu, ako sa zabaviť, keď je vonku zlé 

počasie a ako sa dajú využiť zdanlivo už nepotrebné veci. Deti sľúbili, že podobné 

divadielko si zhotovia doma a zabavia celú svoju rodinku. 

Na chodbe potom pokračovala výstavka rôznych výrobkov z odpadového 

materiálu a plagátov, ktoré vyrobili deti z ostatných oddelení.  

 

Plavba okolo Zeme 

„Nastupováááť, loď odchádza...“ zazvonil 

lodný zvon a celá posádka sa začala plaviť po 

mori a hľadať zem. Takýmto spôsobom sme v 

ŠKD začali zaujímavú plavbu s hosťami, ktorí 

k nám zavítali, aby nám ukázali kus sveta. 

Známy historik Juraj Gembický s priateľmi 

nám zahrali divadlo o tom, ako sa kedysi ľudia 

dostali do sveta. Deťom sa vystúpenie veľmi 

páčilo. Dúfame, že sa s hosťami opäť 

stretneme na nejakej plavbe alebo sa spolu 

vyberieme do sveta rozprávok. 
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Návšteva Klubu kresťanských 

seniorov 

V pondelok – 11. mája sa v Košiciach 

na Terase konali oslavy 20. výročia 

založenia Klubu kresťanských seniorov. 

Túto slávnosť im prišli spestriť aj naši 

talentovaní žiaci. Prítomných seniorov 

potešili peknými ľudovými i kresťanskými piesňami a peknou básničkou v podaní 

nášho prváčika Kristiána. Bolo milé vidieť, ako talenty, ktoré deti dostali od nášho 

Nebeského Otca, si nenechávajú iba pre 

seba, ale ich dávajú do služby, aby vyčarili 

radosť na tvárach ľudí. Takto naša radosť 

rozdávaním rástla. . V závere deti ponúkli 

prítomných hostí drobným prekvapením 

v podobe cukríka s Božím slovom. 

Prítomných seniorov táto drobnôstka veľmi 

potešila. 

 

Deň detskej radosti 

2. júna , keď slniečko krásne hrialo a 

vetrík jemne pofukoval, sme strávili jedno 

krásne popoludnie plné napínavých 

súťažných disciplín. Deti mali možnosť 

zbierať body a pečiatky za dosiahnuté 

výsledky v danej disciplíne. Od skákania vo 

vreci, hádzania farebných guľôčok, nosenia 

pohárika na tenisovej rakete, hádzania šípok 

do terča a mnoho iných zaujímavých 

disciplín, si tak deti mohli preveriť rôzne 
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zručnosti. Veľmi dobre sme sa zabavili, ba aj 

nasmiali. Nechýbala ani odmena v podobe 

sladkého prekvapenia pre každého 

odvážneho súťažiaceho . Deťom sa takto 

strávené popoludnie veľmi páčilo a mnohí si 

po skončení chceli ešte raz vyskúšať niektoré 

disciplíny.  

 

Futbalový turnaj 

Dňa 4. júna sa na školskom ihrisku ako 

každý rok konal futbalový turnaj medzi 

jednotlivými triedami. I tento rok boli 

futbalisti a futbalistky veľmi disciplinovaní a bojovali až do konca. Publikum 

spolužiakov hlasito povzbudzovalo a roztlieskavalo . Ako to vždy býva, víťaz môže 

byť len jeden. Víťaz bol ten, kto dal vyššie skóre, čiže viac gólov na súperovu 

bránku. Na treťom mieste sa umiestnil tím z 2. A na druhom mieste prekvapujúco tím 

z 1.C a absolútnym víťazom s počtom 8 gólov na bránu bol tím tzv. zelený, 

pozostávajúci z futbalistov 

a futbalistiek z 3.A a 4.B, ktorí si 

odniesli aj krásny putovný pohár 

víťaza.  

Ostatných povzbudzujeme, 

aby nezúfali, ale ďalej trénovali 

a o rok môže byť pohár práve 

váš!  
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Beseda s policajtmi 

10. júna popoludní zavítali do 

našej školy štyria mestskí policajti. 

Druháci tak mali možnosť  sa s nimi 

stretnúť a vypočuť si naživo, akú úlohu 

majú policajti. Deťom rozprávali aj 

o správaní sa na ceste a dôležitej 

opatrnosti pri prechode cez prechod pre 

chodcov. Deti mali možnosť potom 

klásť pánom policajtom rôzne otázky, 

ktoré ich zaujímali. Taktiež  mali 

možnosť si vyskúšať nepriestrelnú 

prilbu, ktorá vážila 7 kg, nepriestrelnú 

vestu, ktorá váži neuveriteľných 30 kg. 

Tiež si mohli vyskúšať aj železné putá, 

ako aj ďalšie pomôcky, ktoré policajti 

používajú. Pani policajtka bola veľmi 

povzbudená z prítomných detí, pretože 

boli veľmi poslušné, pozorne počúvali 

a pekne sa hlásili.   
spracovala p. vych. G.  Skvašíková 
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Milí čitatelia, 

v júni odchádzame my, žiaci, na prázdniny 

a učitelia a ostatní zamestnanci na dovolenku. 

Náš pán školník, Gejza Fečojager, odchádza do 

dôchodku. Bol súčasťou našej školy a bez neho 

by nefungovali mnohé veci, ktoré v bežnom 

živote potrebujeme. My sme mu položili zopár 

otázok:  

1. Pán školník, ako dlho pracujete na našej škole a ako hodnotíte tie roky? 

Tu som pracoval sedem rokov. Žiaci nie sú zlí, sú to deti a dajú sa formovať. Ja 

som sa tu cítil dobre. Nemal som s nikým problémy. 

2. Bola trieda, ktorá vám dala najviac práce? 

Niektoré vyčnievali viac, iné menej. Tu nie sú zlé triedy. Tí, ktorí sú starší, tak 

trošku prerastajú nad ostatných. Pokiaľ sú maličkí, je to v poriadku. A keď idú 

vyššie, tak aj dvere rozbijú, okno... 

3. A čo žiaci? Aká bola „spolupráca” s nimi? 

Pomáhali. Asi najviac terajší deviataci. Hlavne chlapci z 9. B. Myslím, že to 

bolo všetko v pohodičke. Nemám na nikoho nič. 

4. Čo by ste odkázali budúcemu školníkovi? 

Aby pokračoval v tom, čo som ja robil a bude to všetko dobré.  

 
ODKAZY PRE PÁNA ŠKOLNÍKA 

 Nech ste zdravý a stále taký usmiaty, ako ste boli, keď ste pracovali u nás 

v škole. Boli ste veľmi ochotný a stále ste si našli čas, keď sme vás o niečo 

poprosili.  

 Ste človek s veľmi dobrým srdcom. 

 Ďakujem za rozhovory s vami. 

 Vaše rady si určite zapamätám. 

 Som rád, že som vám mohol pomáhať. 
Miška a Soňa, 9.A 
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Módne trendy ...leto 2015 

Milí priatelia módy,  

aj toto číslo Ratolesti prináša zopár rád do šatníka, najmä dievčat, a všetkého, čo 

bude  ...in počas letnej sezóny. 

Hneď na úvod najpraktickejšia rada – skriňa, presnejšie oblečenie, hýri sviežimi 

farbami. Potešia nás a dokonale ladia s krásnym slnkom na oblohe. 

Návrat k móde sedemdesiatych rokov minulého storočia  je naozaj masívny. 

Tým TOP módnym prvkom sú strapce, ktoré do každého kúsku oblečenia vnášajú 

retro atmosféru. Nájdete ich na sukniach, topoch ...lemujú kimoná, spodné časti 

šiat...dokonca ich módni návrhári šijú aj ako dekorácie do džínsových a kožených 

búnd. V Košiciach sme ich videli aj na kožených kabelkách a dlhých látkových  

taškách.  

 
Top hitom sú aj tričká, ktoré majú primerane a najmä vhodne odkryté plecia. 

Máme pocit, že toto nevyjde z módy nikdy! 

Na kúpalisko patrí plážová osúška, opaľovací krém, minerálka, dobrá nálada 

a z módneho sveta nesmú chýbať plavky s vysokým pásom.  

Pred poslednými riadkami ešte jedna módna praktická turistická rada – pri 

prípravách na prehliadky historických pamiatok, múzeí, hradov, galérií a podobne 

nezabudnite na vhodné a najmä slušné oblečenie / zahalené plecia, dlhšie nohavice /, 

aby ste nemuseli ostať pred ich bránami alebo narýchlo kupovať šatky, sukne!  

Pekné leto, krásne prázdninové dni, osvieženie vo vode i prírode a ešte 

príjemnejšie módne zážitky prajú  
Barbora a Megy, 9.A 



 ENGLISH  CORN(ER) » 60 

A REPORT FROM FLOORBALL TOURNAMENT 

On Wednesday 3 June 2015 there was a floorball tournament in our school. It 

took place in the big gym. Pupils of the 8th and 9th grade took part in it. It was 

organized by 9B class and their class teacher, Ms. Demjanovicova. Our P.E. teacher, 

Mr. Svec, was the referee.  Juraj S. and Matus F. were looking after the sound 

equipment. A photographer from Technical University was invited. Girls from 9.B 

class were offering drinks. There were 5 teams. After a lot of adrenaline and 

excitement, the team of boys from  9.A class won the tournament. They got the price 

– a big golden cup. Martin Parlagi was chosen as the best goalkeeper. It was a very 

special day for us and we look forward to next year´s competition. 
  pupils of the 8th and 9th grade 

 



 

 

» STALO SA ... 61 

Milí čitatelia, 

 v novej rubrike, s ktorou ste sa zoznámili už v minulom čísle Ratolesti, vás p. 

učiteľ Zachariáš sprevádza v čase a dejinách. Zoznámili sme sa s udalosťami, 

osobnosťami, históriou dávnou i nedávnou, ktorá sa viazala k mesiacom september až 

december. Tento raz môžete s nami listovať v kalendári dejín od januára až po jún. 

Príjemné čítanie a spoznávanie histórie! 

 

STALO SA V JANUÁRI AŽ JÚNI  

pred 2000 rokmi:  

 Od leta 14 po Kr. už niekoľko mesiacov v Rímskej ríši vládne druhý cisár - 

Tiberius (vládol 14-37), za panovania ktorého bol roku 33 ukrižovaný Pán Ježiš 

Kristus ; 

pred 1000 rokmi: 

 Roku 1015 sa narodil princ Ondrej v mladšej línii Arpádovcov. Po sv. Štefanovi 

I., Petrovi Orseolovi Benátskom a Abovi Samuelovi bude ako štvrtý uhorský 

kráľ panovať v rokoch 1046-1060; 

pred 500 rokmi: 

 28. marca 1515 sa narodila Terézia od Ježiša, španielska mystička, reformátorka 

karmelitánskeho rádu, učiteľka Cirkvi a svätica (†1582); 

pred 400 rokmi: 

 Roku 1615 Holanďania prebrali vládu nad Molukami od Portugalska, sú 

jedinými Európanmi, ktorí môžu obchodovať s Japonskom; 

 Roku 1615 do benátskeho prístavu je dovezená prvá káva; 

pred 300 rokmi: 

 Roku 1715 sa v Tisovci, časti Hámor, narodil vodca zbojníckej družiny 

pôsobiacej na Gemeri, Horehroní, Liptove a Orave Jakub Surovec (popravený 

1740 v Brezne). V ľudovej tradícii sa pokladal popri Jurajovi Jánošíkovi za 

jedného z najvýznamnejších ľudových zbojníckych hrdinov na Slovensku i v 

Poľsku. Jeho pôsobenie sa zachovalo v ľudovej slovesnosti, v hudbe i vo 

výtvarnom prejave; 
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pred 200 rokmi: 

 18. júna 1815 bol neďaleko Bruselu v bitke pri Waterloo definitívne porazený 

britskou a pruskou armádou pod vedením veliteľov Wellingtona a Blüchera 

francúzsky cisár Napoleon I. Bonaparte. Tým bolo ukončené dlhé obdobie 

napoleonských vojen; 

pred 100 rokmi: 

 1915 Albert Einstein zverejnil všeobecnú teóriu relativity. Táto teória opisuje 

vzájomné pôsobenie priestoru a času na jednej strane a hmoty na strane druhej. 

Všeobecná teória relativity bola rozšírením jeho nemenej prevratnej špeciálnej 

teórie relativity; 

pred 50 rokmi: 

 Najpopulárnejšími spevákmi roku 1965 boli: Elvis Presley, Cliff Richard a Gene 

Pitney; speváčkami: Dusty Springfield, Brenda Lee a Sandie Shaw a skupinami: 

The Beatles, The Rolling Stones a The Everly Brothers (podľa New Musical 

Express); 

pred 25 rokmi: 

 26. januára 1990 sa narodil slovenský cyklista Peter Sagan; 

 21. marca 1990 Namíbia získala nezávislosť od Južnej Afriky; 

pred 10 rokmi:  

 30. apríla až 15. mája sa konali Majstrovstvá sveta v hokeji v Rakúsku. 

Víťazným sa stalo mužstvo Českej republiky, druhá skončila Kanada a na 

treťom mieste sa umiestnilo Rusko; 

 13. mája 2005 pápež Benedikt XVI. nariadil začať proces svätorečenia svojho 

predchodcu pápeža Jána Pavla II.; 

pred 5 rokmi: 

 12. - 28. februára 2010 - Zimné olympijské hry vo Vancouveri v Kanade; 

 10. apríla 2010 došlo k leteckému nešťastiu v Smolensku v Rusku. Zahynulo pri 

ňom veľa poľských politikov, vrátane poľského prezidenta Lecha Kaczyńskeho; 

 11. júna až 11. júla 2010 - MS vo futbale v Juhoafrickej republike. 
 p. uč. Ján Zachariáš 
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Práca získala čestné uznanie na súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického. 

REŤAZ DOBRÝCH SKUTKOV 

Ako zvyčajne, cez prestávku idem po chodbe , keď spozorujem rozhovor prváka 

a deviataka. Prvák sa pýta: „Vy ste telocvikár?“ Chlapec to berie ako kompliment, 

usmeje sa, čo je naňho nezvyčajné a pozdvihne mu to náladu.  

Na obed je dnes v škole špenát. Ako zvyčajne, všetci odnášajú plné taniere 

nedotknutého jedla. Na kuchárkino prekvapenie jeden deviatak prichádza s úsmevom 

na dupľu a ďakuje kuchárke za výborný obed. Kuchárka si pomyslí: „Asi je ten 

mladý zaľúbený...“ Ale ďalej sa nestará.  

Tento deviatak je vlastne môj spolužiak. Je to divné, ale s ním si z triedy najviac 

rozumiem. Niekedy zvykne podpichnúť moju najväčšiu nepriateľku z triedy – 

Tamaru, lebo vie, aká je. Tentokrát namiesto toho, aby ju urazil, jej hovorí, že sa mu 

už dlhšiu dobu páči a dáva jej čokoládu. Ona naňho pozerá a nevie, čo povedať. Jej 

obyčajný deň sa zmenil na úžasný.  

Cez prestávku sedím v lavici. Nemám veľa kamarátov, nezapadám do triedy, do 

partie. V triede sa mi občas niekto prihovorí, ale určite nie Tamara. Tá sa na mňa ani 

nepozrie. Vysmieva sa mi a provokuje. Nedávno som bola chorá a potrebujem pomoc  

s vymeškaným učivom. Kto by mi mohol pomôcť? V tom zbadám Tamaru, ako ku 

mne kráča. Myslím si , že ma ide provokovať, ako ona zvykne. Nie. Pristaví sa pri 

mne a ponúka sa, že ma doučí všetko, čo som vymeškala. Srdce mi bije v hrdle. 

Neviem, čo mám povedať. Čo sa s ňou stalo? Poďakujem.  

Večer ležím v posteli a premýšľam nad dnešným dňom. Všetko sa to začalo 

jednou nevinnou otázkou malého prváka... 
Františka Sorgerová, 8.C 

 
 

Aliancia za život o. z. pripravila pre žiakov 5. –  9. ročníka ZŠ literárnu súťaž 

počas Týždňa počatého dieťaťa na tému MATERSTVO – NEDOCENENÁ 

KARIÉRA. Naši žiaci na hodinách  slovenského jazyka a literatúry písali a tvorili. 

Práce, ktoré sme poslali aj do súťaže, si môžete prečítať aj vy. 
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Mama 

Nosí nás pod srdiečkom svojím, 

je od nášho začiatku, ničoho sa 

nebojím. 

Čo všetko si pretrpí, kým nás donosí? 

Mama nepozná žiadne ponosy. 

 

V bolestiach dieťa rodí, 

takto už v živote mamy chodí. 

Privinie si dieťa na hrudi 

a nežným pohľadom pohladí. 

 

Mamička je kúrenie, 

túlime sa ako tulene. 

Vyžehlí mi sukničku, 

s láskou ma pohladí po líčku. 

 

Jej úsmev vždy poteší, 

smútok a slzu usuší. 

Keď sa mi stane nehoda, 

povie mi, že to je pohoda. 

 

Často si ju nevážime, 

veľkú lásku jej dĺžime. 

Ťažká je to práca, 

v dnešnom svete sa stráca. 
Adriana Kobulnická, 7.B 

 

Ona ma stále rada má 

Úloha mojej mamy: 

Nikdy neklamať mi. 

Hoci ja už som jej klamala, 

ale ona ma stále rada má. 

 

Ona mi dáva najesť, napiť, 

nemusím ju o to prosiť. 

Už veľakrát som ju sklamala, 

ale ona ma stále rada má. 

 

Ešte ma nemala chuť ubiť. 

Mama, ako ma môžeš tak veľmi ľúbiť? 

Sama seba som sa pýtala. 

Ale ona ma stále rada má. 

 

Byť mamou to je ťažká práca, 

matkou malého dieťaťa stať sa. 

Otázkou je: Bude sa to dať? 

Stále niekoho mať tak veľmi rád? 

 

Materstvo je nedocenená kariéra. 

To začínam chápať už aj ja. 

Moja mama ma chráni, ľúbi, 

stále mi splní to, čo sľúbi. 
Karla Sokolová, 7.B 
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Materstvo... 

Matka, to slovo vznešené je, 

    ďakujeme  vám  za narodenie. 

Akú hodnotu má v tomto svete, 

    čo si z neho odnesiete? 

 
Ona dieťa v rukách nosí, 

ona  s túžbami zápasí, 

ona dáva lásku, nehu, 

ona  svetu oporu. 

  
Nie...akoby už bežný potrat, 

     ale veď dieťa je vzácny poklad?! 

Cennejší než zlato, 

     materstvo stojí za to! 

 
Pochod za život nás učí správnej veci, 

     príď aj ty, zober aj vlastné deti?! 

Modli sa za to tiež, 

                   svet tým poteš! 
Lucia Cichá,9.C a Timea Čitbajová, 9.B 

 
 

S úsmevom na tvári 

Matka, ty jediná si 

s  krásnym úsmevom na tvári, 

čo stále rastie do krásy 

a srdce každého rozžiari. 

 
Žiaľ, materstvo stráca hodnotu 

a  svet sa stáva ľahostajným, 

nemá kto zahnať temnotu, 

nemá kto bojovať s tým! 

 
No ty sa nikdy nevzdávaš, 

dieťa nosíš v  náručí, 

lásku všade rozdávaš, 

byť dobrými nás učíš... 
Jana Smolková a Viktória Sotáková, 9.B 

 
 

Srdcia spoločné 

Materstvo ...cesta životná 

kariéra ... nedocenená. 

Veľa žien si ju vyberá  

a s láskou k deťom pozerá. 

 
Niekedy sa kráča ľahšie a niekedy 

ťažšie, 

aj napriek tomu určite nájdeš šťastie. 

Chvíľky ťažšie neprejdú hneď, 

musíš na ne hľadať odpoveď. 

 
Dieťa ...dar od Boha 

Matka, chráň ho od všetkého zla! 

Sily matkine niekedy nestačia, 

preto otec na pomoc prikráča. 

 
Zamysli sa ...múdro konaj, 

v živote si správne vyberaj! 

Mama, otec, srdcia  spoločné, 

príďte a podporte deti bezmocné. 
Magdaléna Kupcová a Barbora Solárová, 9.A 
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Vaše deti 

Kariéra sa v posledných rokoch dostáva viac a viac do popredia ženy. Začína 

byť tým najdôležitejším cieľom v našich životoch. Kariéra speváčky, herečky, 

modelky, právničky, maklérky, lekárky. Výnosy sú peniaze a sláva... Tým však 

nechcem povedať, že mať svoje vysnívané povolanie a radosť z práce je niečo 

nesprávne, ale... 

Boh stvoril Adamovi  v raji spoločníčku. Nestvoril mu speváčku, herečku ani 

modelku, lekárku, vydavateľku. Stvoril mu po jeho boku ženu – matku všetkých 

žijúcich – Evu. A spolu s ňou sme boli stvorené pre hlbší zmysel. Boh má s nami 

plány.  

Byť matkou je darom  od Boha. Priviesť na svet dieťa, vychovávať ho v súlade 

s morálnymi zásadami, dávať dobrý príklad, podporovať ho, pomáhať vždy znova 

a znova vstávať, milovať, ukazovať správnu cestu...   Každá matka chce, aby sa jej 

dieťa malo v živote čo najlepšie.  

Keď vidí, že dieťa trpí, zraňuje ju to... 

Keď vidí, že sa usmieva, usmieva sa aj ona. 

Nie, nedostávajú za to ani peniaze, ani slávu. Sú obdarované  láskou, úsmevom, 

radosťou detí. Sú nimi naplnené...Ich životné poslanie je naplnené...uvedomuje si to 

dnešný svet?  

Veď svet – to sú ľudia... to ste vy... a vaše deti... a deti vašich detí... a... 
Karin Schmognerová, 9.C 
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Všetci si 30. júna povieme: __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __! 

   1.            
    2.           
    3.           

  4.             

               
   5.            

   6.            
  7.             

      8.         
 9.              

     10.          

      11.         
     12.          

13.               
      14.         

1. Prvé písmo 
2. Epika, lyrika = literárne ... 
3. Autor opisuje myšlienky, nálady, pocity v ... 
4. Stredná škola 
5. Umelecké jazykové prostriedky 
6. Porovnávanie 
7. Stupňovanie deja 
8. Kovboji hľadajú ... 
9. Hovorí o živote svätých 
10. Alegória 
11. Hlavná myšlienka 
12. Oživovanie bábok 
13. Švábky 
14. Interpunkčné znamienko 

Adriana Kobulnická, 7.B 
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Žiaci aj učitelia sa tešia na  __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

     1.          
     2.          
      3.         

    4.           

   5.            
               

     6.          
    7.           

    8.           
      9.         

    10.           

    11.           
 12.              

      13.         
 14.              

1. Zdroj slnečnej energie 
2. Chodíme tam na huby 
3. Vrchná časť letného oblečenia 
4. Mrazená pochúťka 
5. Kde sa kúpeme v lete? 
6. Čo robíme pri ohni s kamarátmi? 
7. Kam chodia ľudia väčšinou na dovolenku? 
8. Kde ležíme, keď sa opaľujeme? 
9. Výbežok mora do pevniny 

10. Čo máme napustené v bazéne? 
11. Pod čo sa schováme, keď veľmi svieti slnko? 
12. Keď prší, vezmeme si ... 
13. Balón musíme najprv ... 
14. Čo si obliekame, keď ideme plávať? 

Tomáš Výrostko, 9.B 
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Hurá,   __ __ __ __ __ __ __ __ __! 

            ... dôchodcov 
            Bývame v ňom 
            Počas prázdnin máme ... 

            Pozeráme sa nimi 

            Všetci sa tešíme na ... 
            ... úlohy 

            Čas, keď je tma 
            Pomôcka na rátanie 

            Meniny má 28.3. 
     !        

Rebeka Vinterová, 7.B 
 
 
Najobľúbenejšou dovolenkovou destináciou Slovákov je 

__ __ __ __ __ __ __ __ __. 

           ... obnova 
           Dopravný prostriedok 
           Film: ... a zbesilo 

           Tečie z každého kohútika 

           Tropické ovocie 
           Mužské meno 7.3. 

           Naša vlasť 
           Hreje nás zhora 

           Teplé ročné obdobie 
Samuel Horňák, 7.B 

 
 
Počas letných prázdnin sme išli  __ __ __ __ __ __ __ __ __. Boli sme na pláži 

a kúpali sme sa v   __ __ __ __. Na pláži sme   __ __ __ __ __ __ __  s loptou. Keď 

sme vošli do vody, prešiel nám mráz po chrbte a začervenali sa nám  __ __ __ __ __. 

Spolu sme sa ponárali v mori a hľadali  __ __ __ __ __. Keď sme vyšli z vody, 

opaľovali sme sa na  __ __ __ __ __ __ __ __.   
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Na obed sme mali  __ __ __ __ __ __ __ __  polievku.  

Ďalšie ráno sme sa  __ __ __ __ __ __ __ opaľovacím krémom. Ako zvyčajne sme 

išli  __ __  pláž. Na koniec dňa sme išli do morského centra. Bol to úžasný zážitok, 

__ __ __ __ __ __  s delfínmi.  __ __ __ __ je proste úžasné. Vonku nám počas dňa 

bolo síce  __ __ __ __ __, ale v noci sa vždy  __ __ __ __ __ __ __ __. 
Monika Smoleňová, 7.B 

 
 

Vyhodnotenie zberu papiera 

Školský rok: 2014/15 
PORADIE NAJLEPŠÍCH JEDNOTLIVCOV 

 
1. stupeň: 

 

Poradie Meno žiaka Trieda Počet kg 

1. Ferko Viliam 2.C 1 557 
2. Alatawneh Lara 3.A 570 
3. Brada Marián 4.C 470 

 
2. stupeň: 

 

Poradie Meno žiaka Trieda Počet kg 

1. Kardoš Dávid 7.B 1 048 
2. Jenčušová Táňa 6.C 756 
3. Sokolová Michaela 6.A 377 

 
PORADIE NAJLEPŠÍCH TRIED 

1. stupeň – spolu 9 516,5 kg 
1. miesto: 2.C– 2 016,5 kg 

2. miesto: 4.C – 1 200 kg 

3. miesto: 3.A – 1 172,5 kg 

2. stupeň – spolu 5 911,5 kg 
1. miesto: 6.C– 1 653,5 kg 

2. miesto: 7.B – 1 255 kg 

3. miesto: 5.B – 597 kg 
p. uč. Smutelovičová a p. uč. Brezová 

 



 

 

Vyhodnotenie súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ – zber SABI viečok 

Školský rok: 2014/15 
Od novembra 2014 do apríla 2015 prebiehala na našej škole známa súťaž 

v zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov slovenskej firmy MILKAGRO. Do 

12. ročníka súťaže sa zapojilo 184 žiakov z celej školy, prevažne mladších žiakov 

z 1. stupňa. Žiaci spolu doniesli 52,5kg hliníkových viečok, čo predstavuje približne 

100 000 zjedených jogurtov, sabináčikov a iných dobrôt. V konečnom hodnotení sme 

obsadili 6. miesto v kategórii A4. Žiakov čakajú veľmi zaujímavé odmeny: tablet, 

poukážky do MILK AGRA, tričká, školské pomôcky, zápisníky, perá a nálepky. 

 
PORADIE NAJLEPŠÍCH JEDNOTLIVCOV 

 

Poradie Meno žiaka Trieda Počet viečok 

1. Petrík Matej 6.B 8 500 
2. Čonka Gabriel 7.A 5 285 
3. Majoroš Lukáš 6.C 4 203 
4. Kunc Miroslav 9.B 2 850 
5. Filková Dorotka 4.B 2 235 
6.  Bujňáková Adrianka 4.C 1978 
7. Fabík Dominik 2.A 1 919 
8. Alatawneh Lara 3.A 1 910 
9. Sorgerová Emka 3.C 1 900 
10. Benko Matej 3 A 1 606 
11. Turčeková Terezka 5.B 1 510 

 
Poradie najlepších tried: 

1. miesto: 6.B – 9196 ks 

 4.C – 9195 ks  

2. miesto: 3.A – 7972 ks 

3. miesto: 4.A – 6154 ks 
p. asistentka L. Tothová 



 

 

 

 

 

 

 

 


