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» EDITORIÁL 

Milí naši čitatelia, 

 

blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Sviatky, 

na ktoré sa tešia všetci. Malí aj veľkí, mladí aj tí 

skôr narodení. Je to čas, kedy chceme byť 

spolu so svojimi najbližšími. Možno im 

chceme niečo povedať, za niečo 

poďakovať alebo len tak byť jeden vedľa 

druhého a načúvať. 

Ponorme sa do Božej lásky, nech je 

lepší svet a my menej zlí. 

Nech Vám Vianoce 

prinesú radosť duše a nech je 

pre Vás posolstvo 

nebeského pokoja radosťou 

aj v nastávajúcom roku. 

Požehnané vianočné 

sviatky, milosť a pokoj od 

novonarodeného Božieho 

Dieťaťa a radostnú dôveru 

v Božiu lásku a pomoc do všetkých 

dní nového roka. 
redakčná  rada 
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„Našla som MILÉHO mojej 

duše, chytila som si ho 

a už ho nepustím!“ 
Pieseň piesní 3,4 

 
 

Zamyslime sa... 
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V novom školskom roku 
 
Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte sme 2. 

septembra otvorili šk. rok 2015/2016. Sv. omšu v 
spoločenstve žiakov, pedagógov, rodičov a 
priateľov školy viedol ThDr. Vladimír Šosták, 
biskupský vikár, spolu s kaplánmi a spolubratmi v 
Kostole sv. Gorazda a spoločníkov. Kľúčové 
slová homílie i príhovoru p. riaditeľky - poznanie 
a vďačnosť – nech sprevádzajú našu spoločnú 
prácu a úsilie všetkých. 

-ab- 
 

Na Národnom pochode za život 
 
Áno životu... prišli 20. septembra do 

hlavného mesta povedať aj viacerí pedagógovia z 
našej školy, zástupcovia žiakov z 9. ročníka i 
mnohé rodiny našich žiakov. Plné Námestie SNP 
v Bratislave bolo svedectvom toho, že ľudský 
život je dar a odkazom pre celú spoločnosť. 

-av- 
 

 
 

Mladí redaktori sa stretli v Poprade 
 
Redaktori z 24 základných škôl Košického a 

Prešovského kraja sa spolu so svojimi pedagógmi 
vybrali v poslednú septembrovú stredu do 
Popradu. Presnejšie, do Podtatranskej knižnice.

 
Tam sa konalo 

vyhodnotenie 1. ročníka 
súťaže školských časopisov 
základných škôl Prešovského 
a Košického samosprávneho 
kraja – Podtatranský školák. 
Odborná porota v zložení 
študentov, novinárov, 
zástupcov TASR a hovorkyne 
Prešovského samosprávneho 
kraja hodnotila štylistickú 
stránku, grafiku, titulku, 
celkový vzhľad 
a fotodokumentáciu. 

 
Naša Ratolesť tam mala 

tiež účasť a z 24 hodnotených 
časopisov bola ocenená 3. 
miestom. 

-jb- 
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Boj proti hladu... 
pomáhame 

medovníkovým srdcom 
 
Už 9. ročník zbierky Boj 

proti hladu, ktorú organizuje 
vincentská rodina na 
Slovensku, má svojich 
dobrovoľníkov aj medzi 
nami. Voňavé medovníkové 
srdiečka putovali v 
poslednom septembrovom 
týždni medzi žiakov, ktorí 
symbolickým príspevkom 
pomohli zmierniť chudobu vo 
svete. Spoločne sme prispeli 
sumou 292,07 €. Ďakujeme... 

Výťažok zo zbierky je 
určený na pomoc v týchto 
krajinách – Haiti, Honduras, 
Albánsko, Rusko, Ukrajina, 
Slovensko. 

-ss- 

 
 

V cezpoľnom behu 
sa darilo 

 
Chlapci, ktorí sa 1. 

októbra zúčastnili 
obvodného kola v cezpoľnom 
behu žiakov ZŠ, si vybojovali 
a vybehali pekné 3. miesto. 
Reprezentovali nás športovci 
z 8. B triedy - Viliam 
Turcsányi, Dávid Kardoš a 
Jakub Žofčin. Blahoželáme! 

-žb- 

Sokoliari v škole? 
 
ÁNO, máte pravdu. Spolu so všetkým 

žiakmi a pedagógmi školy ste ich 2. októbra 
mohli vidieť v školskom areáli na posledných 
vyučovacích hodinách. Sokoliari z Klubu Draví 
vtáci svojich vtáčích kráľov predstavili, prezradili 
o nich zaujímavosti a nechýbali aj ukážky letu a 
lovu koristi. Dvaja odvážlivci si sokoliarske 
remeslo vyskúšali aj naživo. Všetkým sa slnečný 
jesenný deň páčil! 

-dr- 
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Na Medzinárodnom maratóne mieru 
 
Prvá októbrová nedeľa v našom meste už 

tradične patrí atlétom z celého sveta. Jeho 92. 
ročník privítal aj takmer 3500 účastníkov 
MINIMARATÓNU a medzi nimi aj bežcov z 
našej školy spolu so svojimi rodičmi, súrodencami 
a kamarátmi. Na trati dlhej 4,2 km ich 
povzbudzovali aj Košičania, nadšenci behu. Milí 
športovci, pridajte sa o rok nám! 

-tc- 

 
 

Exkurzia na Dreveník 
 
Obľúbenú geologickú exkurziu už majú 

ôsmaci za sebou. Obdivovať a spoznávať krásy 
Spiša a Dreveníka išli 5. októbra najprv žiaci z 
8.A triedy spolu so s. Zuzanou a triednou p. uč. 
Cubjakovou. O dva dni tam už cestovali žiaci z 
8.B spolu s p. uč. Bačinskou a triednou p. uč. 
Snopkovou. Bola príjemná a zároveň poučná 
exkurzia. 

-jp- 
 

LEGO hýbe svetom detí 
 
Poznáte svetoznámu stavebnicu LEGO? 

Netradičné diela ste mohli vidieť naživo a ešte sa 
aj dosýta zahrať na architekta na výstave, ktorá 
bola spojená s možnosťou hry a výhry vo 
Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Žiaci 
V.B tam spolu s pani učiteľkou triednou boli 

 
15. októbra a páčilo sa im 
úplne všetko. Aj 
prírodovedná časť spolu s 
výstavou minerálov. Bol to 
príjemný zážitok!  

-kg- 

 
 

Číta celá rodina... 
i škola 

 
Knižnica pre mládež 

mesta Košice ponúkla 
priateľom kníh a literatúry 
zaujímavú aktivitu, do ktorej 
sa 16. októbra zapojila aj 
naša školská čitateľská 
rodina. 
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Počas 4. vyučovacej 

hodiny sa čítalo najviac – 
najstarší najmladším, niektorí 
rodičia svojim deťom v 
triedach, pridala sa aj p. 
riaditeľka, p. školník, teta 
upratovačka, rodičia, p. 
hospodárka i p. ekonómka, o. 
salezián Štefan i bývalé p. 
učiteľky na dôchodku. Nie 
nadarmo sa hovorí, že knihy 
sú otvorené dvere do celého 
sveta... 

-ap- 

 
 

Vystavovali sme výtvarné 
práce 

 
Výstava výtvarných prác 

žiakov a absolventov našej 
základnej školy čakala na 
obdivovateľov umenia a 
kultúry v dňoch

24. septembra až 16. októbra v priestoroch Átria 
Teologickej fakulty na Hlavnej ul. 89 v 
Košiciach. Výstava sa konala pri príležitosti 25. 
výročia založenia cirkevnej školy. Ponúkla 
príjemný zážitok celému školskému spoločenstvu! 

-nh- 

 
 

Sv. ruženec v Lumene 
 
Kostol Božieho Milosrdenstva na sídlisku 

KVP v Košiciach privítal 17. októbra, pri 
večernej modlitbe sv. ruženca, sestričky 
vincentky, spevákov z Ratolesti a niektoré p. 
učiteľky. V sobotňajšom živom vysielaní rádia 
Lumen sa spoločne modlili slávnostný ruženec. 
Silný duchovný zážitok umocnilo spoločenstvo 
prítomných i miestnych veriacich. 

-tn- 
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Extrapolácie 2015 
 
Slovenské technické múzeum navštívili 20. 

októbra žiaci VI.A triedy spolu s pani učiteľkou 
triednou. Výstava pod názvom EXTRAPOLÁCIE 
– História a budúcnosť IT v Košiciach zaviedla 
mladých technikov do minulosti počítačov, ich 
vývoja a zdokonaľovania. Bol to pekný zážitok 
pre všetkých! 

-aj- 

 
 

S Pannou Máriou... 
 
Každú októbrovú stredu sme sa v školskej 

kaplnke spájali s Pannou Máriou v modlitbe sv. 
ruženca. Triedne spoločenstvá v jednotlivých 
ročníkoch spoločne viedli úvahy i modlitbovú 
reťaz. 

-en- 

Na cintoríne 
 
Deň Pamiatky zosnulých 

– 2. novembra sme slávili 
rannou sv. omšou v kaplnke 
školy a po nej už triedy II. 
stupňa v sprievode triednych 
učiteľov navštívili Verejný 
cintorín v Košiciach. Spojili 
sme sa modlitbami, 
spomienkami, plamienkom 
nádeje... odpustkami pre duše 
drahých zosnulých. 

-zk- 

 
 

Modlitbová reťaz za život 
 
Áno za život prišli 5. 

novembra povedať žiaci 8. a 
9. ročníka v sprievode 
niektorých pedagógov II. 
stupňa priamo pod okná 
ambulancií Železničnej 
nemocnice v Košiciach. 
Pripojili sa k spoločnej výzve 
PRE ŽIVOT – chrániť život 
od počatia. Modlitbou sv. 
ruženca, krížovou cestou, 
tichou spomienkou zaznelo 
ÁNO životu, človeku... 

„Osobne sa mi páčilo, že 
sme sa nebáli modliť sa. 
Niektorí ľudia nás aj 
podporili tým, že sa buď
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usmiali, alebo aspoň pridali 
k nám na pár sekúnd. Boli aj 
prípady, keď nás kritizovali 
za to, čo robíme. Po návrate 
do školy sme sa o pocitoch 
rozprávali a dlho o tom 
premýšľali.“ (Adam) 

 
Modlitbovú reťaz tvorili 
triedne spoločenstvá: 
1. – 2. vyučovacia hodina: 

9.B v sprievode p. zást. 
Hrebeňárovej a p. uč. 
Snopkovej 

3. – 4. vyučovacia hodina: 
9.C v sprievode p. uč. 
Pustaiovej a Paľka Kalatu 

5. – 6. vyučovacia hodina: 
8.A a 8.B v sprievode p. 
uč. Bačinskej a p. uč. 
Snopkovej 

-am- 
 

Duchovná obnova v 5.B 
 
V piatok 27. novembra 

sme my, žiaci  V.B triedy, 
mali možnosť zažiť duchovnú 
obnovu v našej školskej 
kaplnke. Prežili sme tu krásne 
chvíle s Bohom. Čítali sme zo 

Svätého písma, pracovali v skupinách, mali sme 
rôzne zaujímavé aktivity. 

Mnohí z nás využili možnosť pristúpiť 
k sviatosti zmierenia. Obnova vyvrcholila peknou 
spoločnou svätou omšou.  

Všetci sme si to užili a ďakujeme! 
Katka a Alžbetka, 5.B 

 
 

Duchovná obnova deviatakov 
 
Kláštor karmelitánov v Lorinčíku sa stal 

oázou modlitby, meditácií, ústrania, ticha a 
pokoja pre triedne spoločenstvá 9.B a 9.C triedy, 
ktoré sa v novembrových dňoch zúčastnili 
duchovnej obnovy v jeho priestoroch. Meditácie 
viedol o. Pawel Beber. Výnimočné predpoludnie 
vyvrcholilo sv. omšou a spoločným obedom. 

Meditácie boli rozdelené do dvoch častí – 
Rozoznávanie dobra a zla v živote mladého 
človeka a Zasvätený život. Starších žiakov 
sprevádzali školský kaplán Paľko a p. uč. 
Snopková. 

„Modlil som sa a bol mi daný rozum, 
prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti.“ 

„Začali sme desiatkom sv. ruženca k Duchu 
Svätému a pokračovali kratšou prednáškou o. 
karmelitána. Po nej sme mali možnosť rozjímať 
nad citátmi zo Sv. písma a odhaľovať tajomstvo 
skryté v Biblii. Pri modlitbe sv. ruženca v lese sme 
si uvedomili, čo v sebe skrýva príroda – najväčšie 
dielo, ktoré Boh stvoril pre človeka. V druhej 
prednáške nám o. karmelitán priblížil ich spôsob 
zasväteného života. Vrcholom dňa bola sv. omša. 
Duchovnú obnovu sme zakončili chutným
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 obedom. Duchovná obnova bola časom s Bohom, 
rozhovorom s Ním, zamyslením sa nad sebou. 
Pevne verím,  že sa Duch Svätý dotkol mnohých 
z nás a povzbudil nás k silnejšej viere. Ďakujeme 
za túto duchovnú obnovu.“ (Františka) 

-kk- 
 

Olympiáda zo slovenského jazyka 
a literatúry 

 
8. ročník Olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry bol naplánovaný na deň, kedy všetci 
čakali Martina na bielom koni. Martin síce 
neprišiel, ale sedemnásti ôsmaci a deviataci sa 
naozaj predviedli v tom najlepšom svetle. Veľmi 
pekne zvládli prácu s textom, vedomostný test a 
vydarila sa im aj transformácia textu. Porota bola 
uveličená z ústnych prejavov, kedy sa súťažiaci 
perfektne zhostili úlohy Ľudovíta Štúra a 
pretlmočili jeho odkaz nám, ľuďom dnešnej doby. 
Ponúkame vám aj výsledkovú listinu úspešných 
olympionikov. 
Víťazné miesta (školské kolo): 

1. miesto – Zdislava Lukášová (9.C) 
2. miesto – Jakub Žofčin (8.B) 
3. miesto – Anička Maďarová (9.B) 

Ráchel Rimarčíková (8.A) 
Blahoželáme! 

-al- 
 

Prehliadka talentov 
 
Hodiny hudobnej výchovy v šiestackých 

triedach boli v týždni od 9. do 13. novembra 
hodinami, kedy sa ukázali talenty, ktoré driemu v 
každom žiakovi. Mnohí vedia hrať na hudobnom 
nástroji, takže nechýbal gitarový i klavírny 
koncert, ale našli sa aj takí, čo im učarovala 
priečna alebo zobcová flauta. Spevácke umenie 
odhalili aj tí, ktorí si doteraz mysleli, že spev nie 
je ich silnou stránkou. Určite takýto koncert nebol 
posledný. 

-tk- 

Ľudovít Štúr 
na hodinách literatúry 

 
Rok Ľudovíta Štúra, 

ktorý sa nesie v znamení 200. 
výročia od jeho narodenia, 
nezostal bez povšimnutia ani 
na našej škole. Hodiny 
literatúry u starších žiakov 
boli venované jeho osobnosti 
a tvorbe. Aj pani knihovníčka 
si pripravila zaujímavé 
aktivity v školskej knižnici. 
Referáty, ktoré vytvorili žiaci 
počas hodín literatúry, si budú 
môcť pozrieť a prečítať aj 
ostatní na paneloch, ktoré 
zdobia naše chodby. 

-pl- 
 

Godzone tour 2015 
 
Tohtoročné evanjelizač-

né turné pod názvom Zmena 
atmosféry sa v rámci Týždňa 
Cirkvi pre mládež konalo 
podvečer 17. novembra aj v 
našom meste. Športová hala 
Cassosport ožila dvojhodino-
vým programom plným 
originálnej hudobnej, 
tanečnej, divadelnej a 
videoprodukcie. V rámci 
programu odzneli aj 
svedectvá ľudí o ich živote s 
Bohom. Aj starší žiaci našej 
školy prijali toto posolstvo a 
prežili tam super večer so 
silným spoločenstvom 
generácie lásky.  

„Na GODZONE som 
bola spolu s viacerými 
z triedy a cítila som sa super. 
Pesničky, príbehy, efekty,



12  KALENDÁR  AKTUALÍT » 

ľudia, všetko bolo výborné. 
Odporúčam všetkým, aby tam 
budúci rok išli tiež.“ (Andrea) 

-vk- 
 

Ratolesť na Festivale 
sakrálneho umenia 
 
Už 26. ročník známeho 

košického festivalu privítal 
18. novembra spevákov a 
milovníkov hudby na 
Koncerte detských a 
mládežníckych sakrálnych 
zborov. V Evanjelickom 
kostole na Mlynskej ul. v 
Košiciach sa školský zbor 
Ratolesť predstavil tromi 
piesňami s hudobným 
sprievodom. Všetkým 
prítomným ponúkli príjemný 
umelecký i duchovný zážitok. 

Hodiny príprav, takmer 
60 členného zboru, mali pod 
dirigentskou paličkou p. uč. 
Bačinská a s. Zuzana. 
Ponúkame vám hudobný 
repertoár ich vystúpenia: 
 Marco Frisina: Jesus 

Christ, you are my life 
 Miloš Jeseňák: Všetko 

v tebe mám 
 Tak preber sa! – z albumu 

Sellelleia 2 zboru UPeCe 

Kto spieva, dvakrát sa 
modlí... 

Video záznam z 
vystúpenia si môžete pozrieť 
na: 
https://youtu.be/V6OqHm0
7EH4 

-il- 

Naživo v TV Lux 
 
Sestrička Zuzana navštívila 20. novembra 

štúdio TV Lux v Bratislave, presnejšie prijala 
pozvanie známeho moderátora Pavla Danka. V 
obľúbenej relácii Väzby spoločne chemickými 
pokusmi skúmali, overovali odborné poznatky a 
tie potom preskúmali ľudským pohľadom a 
posolstvom pre kresťana 21. storočia. Pozor, 
reláciu Väzby uvedie TV Lux počas 
silvestrovského dňa. 

-bk- 
 

Relikvie sv. Gianny Berettovej Mollovej v 
našej kaplnke 

 
20. novembra sme si v školskej kaplnke 

uctili relikvie mladej matky z milánskej diecézy, 
ktorá obetovala svoj život, aby ho mohla dať 
svojej dcére. K triednym spoločenstvám počas 
celého predpoludnia sa pripojili aj rodiča našich 
žiakov. Sv. Gianna Berettová Mollová, oroduj za 
nás... 

-tk- 
 

Testovanie 5 – 2015 
 
Celoslovenské testovanie vedomostí a 

poznatkov z predmetov matematika a slovenský 
jazyk a literatúra sa uskutočnilo 25. novembra. 
Testy boli vypracované v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom pre žiakov 1. stupňa ZŠ. 
S 30 úlohami z oboch predmetov sa popasovali aj 
naši piataci. Hodiny opakovania, príprav, práce s 
textom budú rozširované o nové zaujímavé 
poznatky a zručnosti predmetov na II. stupni. 

-ak- 
 

PRO EDUCO 
 
Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO 

EDUCO v Spoločenskom pavilóne v Košiciach 
prilákal aj veľkú skupinu deviatakov, ktorí sa tam 
vybrali v čase testovania piatakov. Deň študijného
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voľna využili na spoznávanie stredných škôl a 
študijných programov jednotlivých košických i 
mimokošických škôl. Súčasťou veľtrhu bol aj 
bohatý sprievodný program realizovaný najmä 
formou workshopov, prezentácií, seminárov a 
konferencií. 

-kb- 
 

Nadšení chemici 
 
V stredu 25. novembra sa šesť nadšencov 

chémie stretlo so s. Zuzanou, aby realizovali 
praktické úlohy domáceho kola Chemickej 
olympiády. Priestory 9. C triedy sa na tri hodiny 
stali chemickým laboratóriom, v ktorom sa im 
podarilo vyrobiť horkú soľ (heptahydrát síranu 
horečnatého), skúmať vlastnosti zlúčenín 
alkalických kovov a otestovať praktické zručnosti 
v práci s indikátormi. Prajeme im chuť a 
vytrvalosť v príprave na ďalšie kolá olympiády. 

-lv- 

 
 

„O SKLENENÉHO CENTRUŠKA“ 
 
Vyhodnotenie 1. ročníka súťaže triednych a 

školských časopisov pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
sa uskutočnilo 26. novembra v Centre voľného 
času na Orgovánovej ulici. Do súťaže sa zapojilo 
19 časopisov, ktoré odborná porota oceňovala v 3 
kategóriách. Ratolesť nechýbala medzi 
ocenenými. Získala 2. miesto. 

 
-mb- 

 
Budú z nás architekti?! 

 
„Pozývame Vás na 

vernisáž výstavy najkrajších 
výtvarných prác žiakov ZŠ na 
tému „ARCHITEKTÚRA“. 
Výstava výtvarných prác je 
súčasťou osvetového projektu 
DETI A ARCHITEKTÚRA, 
ktorý bol realizovaný na 
Základných školách po celom 
Slovensku.“  

Takto začínal text 
pozvánky, ktorú sme dostali 
my dve (Nela Harčaríková, 
5.A a Sára Beľanová, 5.C). 

Hlavným iniciátorom 
projektu bolo Vydavateľstvo 
EUROSTAV spolu 
s občianskym združením 
EUROARCH a spoločnosťou 
Saint Gobain Weber 
s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR.  

Cieľom projektu bolo 
hravou formou vzdelávať deti 
o tom, čo je dobrá a kvalitná
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architektúra, kto sú 
zakladatelia slovenskej 
architektúry, ktoré diela 
slovenských architektov 
patria ku kultúrnemu 
a architektonickému 
dedičstvu na Slovensku a pod. 

Do projektu sa zapojili 
žiaci 5.A a 5.C. Prezreli sme 
si výučbový materiál, ktorý 
pre žiakov pripravilo 
vydavateľstvo EUROSTAV, 
kde sme sa dozvedeli mnoho 
zaujímavostí o niektorých 
významných slovenských 
architektoch, o niektorých 
významných stavbách (aj keď 
boli prevažne v Bratislave). 
Na základe získaných 
poznatkov, ale hlavne 
využitím vlastnej fantázie, 
sme nakreslili svoj pohľad na 
architektúru. Mohli to byť 
vysnívané budovy a stavby, 
ale aj také, ktoré reálne 
exitujú u nás alebo vo svete. 

 
Pani učiteľka 

Demjanovičová poslala 12 
našich prác do súťaže. 
Odborná porota, zložená 
prevažne z architektov, 
spomedzi 262 výtvarných 
prác vybrala 16 najkrajších na 
ocenenie.

 
Do Bratislavy s nami cestovala Nelkina 

mamka a p. uč. Demjanovičová. Obe, ja aj Nelka, 
sme prvýkrát cestovali vlakom. 

Dňa 27. novembra sa v priestoroch 
Detského múzea v Bratislave konala vernisáž 
víťazných diel. Medzi ocenenými prácami boli 3 
výkresy z našej školy. Ja, Nela, som získala 5. 
miesto so svojou prácou Mesto na dúhe a ďalšia 
moja práca s názvom Farebná architektúra bola 
tiež medzi ocenenými. 

 

 
Nela Harčaríková – Mesto na dúhe 

 
Ja, Sára, som mala svoju prácu medzi 

ocenenými. Na výstave bola inštalovaná ešte 
jedna práca z našej školy a to od Sáry Lakatošovej 
z 5.A, aj keď nezískala ocenenie. 
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Na druhý deň, 28. novembra, pre nás, 
autorov najlepších výtvarných prác, pripravili 
zaujímavú exkurziu po Bratislave, ktorej cieľom 
bola osobná návšteva a prehliadka vybraných 
architektonických diel, o ktorých sme sa v 
projekte Deti a architektúra učili. 
A čo sa nám páčilo najviac? 
Nela:  
 keď sme sa prechádzali popri Dunaji; 
 keď sme so Sárou na našej hotelovej izbe 

skladali autíčko z lega; 
 keď sme v detskom múzeu na veľkej 

elektronickej ploche stavali pomocou 
elektronických tabletov mesto. 

 
Sára: 
 prehliadka výstavy o tom, ako triediť 

a recyklovať odpad a ako sa vyrábajú 
TETRAPAKy; 

 organizátor súťaže ubytoval všetkých, ktorí 
prišli, v hoteli SOREA REGIA. Hotel bol 
veľmi pekný. Večera a raňajky boli tiež 
výborné; 

 na exkurzii po Bratislave sme videli 
napríklad most SNP, Slovenské národné 
divadlo, sochu architekta Dušana Jurkoviča 
a ďalšie úžasné veci; 

 Bolo to super!!! 
Nela a Sára 

Technická olympiáda 
 

Súťaž určená žiakom 8. 
– 9. ročníka ZŠ mala 2. 
decembra na okresnom kole 
aj dvojicu našich šikovných 
reprezentantov. Po testovej 
časti sa mladí technici – Edo 
Pohl (8.B) a Juraj Šarišský 
(9.C) pustili do ručnej výroby 
povinného výrobku – 
svietnika. Spoločnou prácou a 
najmä úsilím získali pekné 2. 
miesto. Chlapci, 
blahoželáme! 

-eu- 
 

Mikulášske prekvapenie 
 
Áno, presne také 

prekvapenie čakalo na celú 
školu deň po sviatku 
Mikuláša. Anjelský zástup 
spolu s lahodnou muzikou na 
čele s biskupom Mikulášom 
navštívil postupne všetky deti 
v triedach i pedagógov v 
zborovniach. Krátka hraná 
poučná scénka i mikulášsky 
príhovor doplnil darček s 
rybkou (symbolom) a 
sladkosťou pre potešenie. 
Ďakujeme! 

-ab- 
 

Slávili sme Nepoškvrnené 
počatie Panny Márie 

 
Sviatočný deň sme 8. 

decembra začali sv. omšou v 
Kostole sv. Gorazda a spol. v 
Košiciach, ktorú viedol 
školský kaplán Paľko. Po jej 
skončení na žiakov I. stupňa
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čakal Malý princ v novej 
filmovej podobe a na žiakov 
5. – 9. ročníka umelecké 
pásmo v podaní FS Železiar v 
Kultúrno-spoločenskom 
centre na Jedlíkovej ul. v 
Košiciach. Silný duchovný 
zážitok sme spojili s 
príjemným a hodnotným 
umeleckým programom. 

-pš- 
 

Zrýchlený šach 
 
Že neviete, čo znamená 

zrýchlený šach? Určite to 
vedia Alex Marko z 9.C, 
Lukáš Varga zo 7.A, Matej 
Kacsmarik z 8.A a Miriam 
Kacsmariková z 3.B. Títo 
šachisti nás 8. decembra 
reprezentovali na Školských 
majstrovstvách okresu Košice 
II žiakov a žiačok ZŠ a 1. 
stupňa OG v zrýchlenom 
šachu 2015. Lukáš skončil na 
1. mieste a Alex na 2. mieste. 
Srdečne im blahoželáme! 

Alex Marko, 9.C 
 

Pytagoriáda – školské 
kolo 

 
V strede pracovného 

týždňa – 9. decembra sa 
konalo školské kolo 
matematickej súťaže 
PYTAGORIÁDA. Jej cieľom 
je súťaživosťou motivovať 
záujem o matematiku a 
podchytiť mladé talenty. 
Prajeme veľa chuti a elánu 
všetkým počtárom! 

-dd- 

Benefičný koncert s Ratolesťou 
 

V priestoroch Veľkej sály Historickej 
radnice v Košiciach sa 9. decembra konal 
BENEFIČNÝ KONCERT venovaný nevidiacim a 
slabozrakým deťom. K usporiadateľom, a súčasne 
účinkujúcim, sa pridalo aj naše školské 
spoločenstvo a školský zbor Ratolesť svojím 
spevom potešil a pohladkal srdcia detí i 
prítomných. 
Priatelia detí a organizátori koncertu: 
 Združenie FEMAN 
 Maják n.o. 
 Spojená internátna škola v Levoči 
 ZŠ Gemerská v Košiciach 
 Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov 
 Spoločnosť Úsmev ako dar z Košíc 
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

v Košiciach 
 ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach 

-ms- 
 

Olympiáda zo SJL – okresné kolo 
 
Víťazka školského kola Olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry –Zdislava 
Lukášová z 9.C – nás 10. decembra v CVČ 
Domino zastupovala na okresnom kole v kategórii 
C svedomito, usilovne a najmä tvorivo. Jednotlivé 
časti súťaže (test, transformácia textu, ústny 
prejav) zvládla veľmi dobre a získané 3. miesto 
potvrdzuje, že slovenčina má svojich 
obdivovateľov aj v 21. storočí. Gratulujeme! 

-mf- 
 

Týždeň s angličtinou 
 
Presne taký netradičný a plný zážitkov 

prežili, presnejšie prekonverzovali starší žiaci, 
ktorí sa v dňoch 7. – 11. decembra zúčastnili 
„ENGLISH WEEK“ na pôde školy. Skupinu 25 
žiakov lektoroval Wesley Calloway. Aj táto
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 zaujímavá aktivita potvrdila, že štúdium cudzích 
jazykov je bránou do sveta. Have a nice day! 

-fs- 
 

5.A ma talent 
 
Dňa 11. decembra sme mali súťaž „5.A má 

talent“. Všetci žiaci našej triedy tu predviedli, čo 
dokážu. Porotu tvorili pani učiteľky Bednárová 
a Selecká. Niektorí tancovali, spievali, iní hrali 
basketbal. Všetci dostali sladké odmeny. Triedu 
sme si pekne vyzdobili. Víťazstvo patrilo celej 
triede. Bol to deň na ktorý nikdy nezabudneme. 

Tamarka Bodnárová a Terezka Hlatká, 5.A 

Škola v prírode – 
plavecký výcvik 

 
Šiestaci na Drienici 

 
Veselý a najmä 

zaujímavý týždeň v termíne 
12. - 16. októbra prežili, 
presnejšie preplávali, žiaci 6. 
ročníka na zdokonaľovacom 
plaveckom výcvikovom 
kurze. V krásnom prostredí 
ich čakal zaujímavý program, 
aktivity a prechádzky 
prírodou. Sprevádzali ich pani 
učiteľky triedne, p. uč. Vaško 
a školský kaplán Paľko. Bol 
to týždeň plný zábavy 
a veselých zážitkov. Veď 
posúďte sami, ako im tam 
bolo. 
 Hodnotím tento plavecký 

10 bodov z 10.Veľmi sa mi 
páčilo olympijské 
predpoludnie a diskotéky. 
Veľká vďaka patrí pánom 
plavčíkom, pani učiteľkám, 
pánovi kaplánovi a pánovi 
učiteľovi. Ďakujem 
všetkým, ktorí vymýšľali 
program. Bol veľmi pekný. 

 Páčilo sa mi, že každý bol 
ocenený a dostal odmenu. 
Nikto neodišiel naprázdno. 

 Športový deň bol niečo 
úžasné; tiež nesmiem 
zabudnúť na kreatívne 
vymyslenú pokladovku, 
ktorá nás všetkých 
dorazila. 

 Mali sme super diskotéku. 
 Strava bola výborná a 

dobre to vymysleli aj
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s bodovaním. 

 Mal som rád chvíle, keď 
sme sa mohli 
navštevovať na izbách 
a rozprávať sa. 

 Bolo tam veľmi SUPER! 
 Učitelia nám dovolili 

sledovať futbalový zápas 
Slovensko – 
Luxembursko a nemalo 
to chybu. Bolo to niečo 
úžasné! A keď sme 
vyhrali, tak to nemalo 
chybu. 

 Každý deň sme chodili 
na úžasné raňajky, 
obedy a večere. Denný 
program bol stále 
zaujímavý. Všetko bolo 
na jednotku 
s hviezdičkou. 

 Nemám čo dodať. Všetko 
bolo perfektné. 

 Ešte dlho na to budem 
spomínať. 

 

 Najviac sa mi páčil samotný plavecký výcvik. 
 Bola som tam už dvakrát, ale išla by som tam 

ešte raz. 
 Mal som sa tam veľmi dobre. Ďakujem, že si 

naše pani učiteľky našli čas. Ďakujem! 
 Bolo tam skvele! 

-šiestaci- 
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Botanická záhrada 
 
Boli sme v botanickej záhrade. Bolo to 

nádherné. Najprv sme boli v minizoo, ktorá je 
vonku. Potom sme šli dnu, videli sme tam malú 
raju a veľmi zaujímavé jesenné plody z rôznych 
krajín. Potom sme boli v skleníkoch a boli tam 
malé pekné červené kvietky. Pani učiteľka mi 
s nimi urobila fotku. A keď sme išli ku kaktusom, 
museli sme dávať pozor, aby sme sa nepopichali. 
A hoci nám pršalo, bol to prvý krásny výlet 
z turistického krúžku. 

Zuzka Sklenková, 3.A 

 
 

Vyhliadková veža 
 
V poslednú septembrovú sobotu sme boli na 

výlete. Vybrali sme sa na Vyhliadkovú vežu. Bolo 
to super! Vyhliadka sa nám páčila. Urobili sme si 
foto a v úžasnej čajovni nám veľmi chutil ovocný 
čaj. Príjemne nás to zohrialo. Bola som šťastná, že 
som prežila pekný deň. 

Zuzka Sklenková, 3.A 

 

 
 

V prešovskom Solivare 
 
Výlet do Prešova  

vlakom bol perfektný nápad. 
Aj mestečko sa nám páčilo. 
Výroba soli bola veľmi 
zaujímavá. Teším sa na ďalší 
výlet s pani učiteľkami aj so 
spolužiakmi. 

Natálka Pončáková, 3.A 
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Privítali sme hostí z 
partnerských škôl 
 
Projekt Erasmus+ KA2 – 

Strategické partnerstvá škôl je 
už naplno rozbehnutý a v 
rámci výmeny dobrej praxe 
sme v piatok – 25. septembra 
na pôde školy privítali hostí 
zo šiestich zapojených škôl – 
z Portugalska, Írska, Grécka, 
Švédska, Nemecka a 
Španielska. 

Triedy 6. a 7. ročníka sa 
postupne zmenili  na 
európske štáty výzdobou 
a pripraveným  programom 
pre hostí, ktorí ich aj priamo 
v triedach navštívili.  Program 
pod názvom Čo nás spája, 
ktorý hostí i školákov čakal 
vo veľkej telocvični, bol 
paletou hudby, slova, tanca a 
všetkého, čo patrí ku škole. 

Návšteva školy bola len 
jedným z kľúčových 
programov štvordňovej 
návštevy Slovenska – Košíc – 
našej školy. V termíne 24. – 
27. septembra ich čakala aj  
prehliadka Košíc, príjemné 

prechádzky Hlavnou ulicou, návšteva divadelného 
predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach 
a poznávací celodenný výlet do Pienin. Každý deň 
bol spojený aj s pracovným rokovaním celého 
tímu, výmenou poznatkov, skúseností 
a spoločnými aktivitami. Obsah projektu tvoria 
spoločné témy – ľudské práva, rešpekt, úcta, 
umenie, hudba a ekológia. 

Náš pozdrav patrí deťom celej Európy! 
-jf- 
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Projektové stretnutie v Tomare 
 
Projekt Erasmus+ pokračuje. V novembri sa 

všetci stretli v Portugalsku. Našu školu 
reprezentovala pani riaditeľka a pani zástupkyňa 
Hrebeňárová. Bolo to už štvrté stretnutie a je 
evidentné, že z partnerov sa stali priatelia. 

 
„Portugalskí partneri pre nás pripravili 

zaujímavý program. Mesto Tomar leží na 
severovýchode krajiny a jeho história je úzko 
spätá  s históriou templárskeho rádu, po ktorom 
v meste zostal hrad a kláštor. Po prijatí 
u primátorky mesta, návšteve starobylých 
priestorov kláštora a univerzitného mesta 
Coimbrie sme sa aspoň na chvíľu stali súčasťou 
bohatej minulosti hostiteľskej krajiny. 

Vzdelávací systém v Portugalsku prebieha 
reformami, tak ako je to v celej Európe. Školy sa 
spájajú do väčších organizačných celkov a tak je 
to aj v našej partnerskej škole sv. Irie (s históriou 
podobnou našej Anke Kolesárovej), ktorá je 
súčasťou Templários Primary Schools. Žiaci nás 
privítali kultúrnym programom, v ktorom bolo 
veľa radosti zo stretnutia a ukážkou žiackych 
výtvarných prác. 

V osobných rozhovoroch s partnermi sme 
mohli vzájomne porovnávať naše vzdelávacie 
systémy a zistili sme, že deti sú na celom svete 
rovnaké a my máme zodpovednosť za ich 
sprevádzanie a formovanie. A to je aj 
najpodstatnejšia črta, ktorá nás všetkých spája. 

Súčasťou pobytu bolo aj 
stretnutie koordinátorov, ktorí 
sa dohodli na ďalšom postupe 
projektu, ktorého dimenzie – 
aktívne občianstvo, ochrana 
životného prostredia, téma 
migrácie sa postupne 
napĺňajú. Stretnutia 
podobného charakteru 
rozširujú obzory, prinášajú 
príležitosť na nadväzovanie 
priateľstva a porovnávanie 
rôznych školských systémov. 

Mesto Tomar je 
vzdialené od Fatimy len 30 
kilometrov, a tak sme využili 
možnosť stráviť nedeľné 
predpoludnie pred odchodom 
na mieste, kde sme ďakovali 
za našich hostiteľov a mysleli 
na tých, ktorých sme nechali 
doma. Projekt pokračuje 
stretnutím v Španielsku, na 
ktorý sa už teraz tešíme, aj 
keď nás čaká práca na 
zadaných úlohách, ktoré sme 
si v Portugalsku 
naplánovali.“ 

p. riaditeľka Mária Čačková 

 
-ps- 
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Bajadéra 
 
Vyučujúci, spolu s 

hosťami z Grécka, 
Portugalska, Švédska, 
Nemecka, Španielska, Írska, 
ale aj s rodinnými 
príslušníkmi, si nenechali 25. 
septembra ujsť reprízu 
najnovšieho baletného titulu v 
repertoári Štátneho divadla 
Košice, ktorým je svetoznáma 
Bajadéra. 

Večer bol venovaný 
významnej osobnosti 
československého tanečného 
umenia, ktorej život je už 
dlhé roky spätý aj s košickým 
divadlom, choreografke a 
tanečnej pedagogičke, 
Marilene Halászovej, ktorá 
v týchto dňoch oslávila 
významné životné jubileum. 

Bol to večer plný tanca 
a úžasných tanečných 
výkonov. Diváci mohli byť 
maximálne spokojní. 
Klasický príbeh zakázanej 
lásky sa všetkým páčil. 

-bf- 

Pedagógovia na seminári v Piešťanoch 
 
Vedomosti a zručnosti – predpoklad 

uplatnenia mladej generácie – názov seminára, 
ktorý zastrešovalo Združenie katolíckych 
pedagógov Slovenska, spojil v dňoch 20. – 21. 
novembra v Piešťanoch pedagógov a odborníkov 
z celého Slovenska. Príspevok zo života našej 
školy – Odvaha pomáhať (v škole)  prezentovali 
p. riaditeľka Čačková a p. uč. Pustaiová. Príklady 
dobrej praxe a podnety z diskusií obohatili 
všetkých prítomných. 

-hp- 
 

Duchovné cvičenia pedagógov a 
zamestnancov školy 

 
„Rabbi, vieme, že si od Boha prišiel ako 

učiteľ...“ Kľúčová téma tohtoročných duchovných 
cvičení, ktoré sa pod vedením ThDr. Vladimíra 
Šostáka, biskupského vikára, konali v Exercičnom 
dome sv. Ignáca v Prešove v dňoch 3. – 5. 
decembra. Duchovný program, prednášky, 
zdieľanie v skupinkách i spolu, chvíle ticha i úvah 
nás spojili v novom spoznávaní a čítaní Písma a 
posilnili v hlasnom ÁNO pre Boha, vieru, lásku...  

-hp- 
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S Vianocami sú spojené aj rôzne ankety. Aj my sme našim žiakom položili 
zopár zvedavých otázok. A dozvedeli sme sa všeličo. 

 
Aký darček pod vianočným stromčekom by vám 
urobil radosť? 
 Potešilo by ma auto na diaľkové ovládanie.  
 Mňa by potešil stojan na maľovanie. 
 Ja si prosím vodnú posteľ. 

 
Ktoré je vaše najobľúbenejšie štedrovečerné 
jedlo? 
 Ja milujem oplátky. 
 Kapustnica. 
 Ja ľúbim bobáľky. 

 
Chystáš sa počas Vianoc prečítať nejakú dobrú 
knihu? 
 Weir: Marťan 
 Snow: Nech žijú príšery 
 K. May: Petrolejový princ 

 
Kajka a Mimka, 5.A 

 
 Christie: Smrť na Níle 
 K. May: Old Surehand 

 
Aká je tvoje najobľúbenejšia 
vianočná pieseň? 
 So this is Christmas 
 All I want for 

Christmas  
 We wish you a Marry 

Christmas 
 Let it Snow 
 Silent Night 
 Santa Claus is coming 
 Zima na saniach 
 Každý deň budú vraj 

Vianoce 
 List Ježiškovi 
 Priatelia Vianoc 
 Svet lásku má 

 
S Vianocami sa spájajú aj 
mnohé rozprávky, ktorá je tá 
vaša „topka“? 
 Sám doma 
 Mrazík 
 Tri oriešky pre 

Popolušku 
-krs-, -jš- 
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„Plávanie je SUPER 
vec!“ 

 
Školu v prírode spojenú 

s plaveckým výcvikom 
absolvovali v čase od 5. do 9. 
októbra štvrtáci. Do Drienice 
odchádzali spolu s p. 
učiteľkami triednymi, s p. 
vychovávateľkou Veronikou 
a s p. zástupkyňou 
Zentkovou. Nechýbal pán 
kaplán Paľko a teta 
zdravotníčka Lenka. Na konci 
týždňa už všetci vedeli plávať 
a mohli si spoločne zakričať: 
„Plávanie je SUPER vec!“ 

-kd- 

 

 
 

Deň s abecedou 
 
V tretí októbrový 

pondelok sa deti 3.A, 3.B a 
3.C premenili na kráľovstvá 
plné abecedy. Žiaci plnili a 
riešili úlohy, v ktorých boli 

ukryté odkazy a tajomstvá. Boli napísané 
abecedou, ktorú poznajú zo slovenského jazyka, 
ale objavili aj čaro Morseovej abecedy. Pokúsili 
sa vylúštiť niekoľko záhad z matematiky či z 
čitateľskej detektívky. Keď sa spojí učenie so 
zábavou, tak je z toho super Deň s abecedou.  

-vs- 
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Inovatívna hodina vlastivedy 
 
Žiaci zo 4.A  a  4.C sa 23. októbra zúčastnili 

na workshope v Regionálnom informačnom bode, 
Hlavná 48 v Košiciach. Učivo z vlastivedy si 
mohli zopakovať a prehĺbiť netradičnou formou. 
Ďakujeme Krajskej organizácii cestovného ruchu 
Košického kraja za milé a ústretové prijatie, 
zaujímavú prednášku a za nádherný záver plný 
prekvapení. Veríme, že v spolupráci 
s Regionálnym informačným bodom žiaci zažijú 
ešte veľa zaujímavých, netradičných a 
inovatívnych hodín vlastivedy. 

p. uč. A. Némethová 

 

Dominikova vianočná 
pieseň 

 
Dominikova vianočná pieseň 
je súťaž, na ktorej som bola 2. 
decembra prvýkrát. Táto 
súťaž je pomenovaná podľa 
sv. Dominika, ktorý sa chcel 
stať kňazom a slúžiťBohu. 
Spievali sa vianočné piesne. 
Našu školu sme 
reprezentovali dvaja. Miško 
Jáger z 1.D a ja, Zuzka Dlhá, 
zo 4.C. Stretli sa na nej žiaci 
z rôznych škôl. Niektorí 
spievali sólo, niektorí duo. 
Užili sme si veľa zábavy 
a kamarátsku atmosféru. Na 
súťaž nás pripravovala p. uč. 
Jágerová. Na takúto súťaž by 
som chcela chodiť každý rok. 

Zuzka Dlhá, 4.C 
 

Ukáž, čo vieš! 
 
Centrum voľného času 

na Orgovánovej ulici 
organizovalo prírodovednú 
súťaž družstiev Ukáž, čo 
vieš!. Druhé kolo, ktoré bolo 
11. decembra, malo tému 
Zimný les. Naši súťažiaci – 
Annamária Sudzinová, 
Dominika Hakulinová, 
Katarína Marcziová a Adam 
Farkašovský, všetci z 3.C, 
pod vedením kapitánky, 
Kataríny Drangovej zo 4.A, 
získali 3. miesto. Na súťaži 
ich sprevádzala p. uč. 
Smoleňová. Blahoželáme a 
želáme úspechy aj v 
januárovom kole. 

-kd- 
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Ako môže človek 
nájsť Boha? 

 
Na hodine náboženstve 

sme sa zamýšľali nad 
otázkou: „Čo myslíš, ako 
môže človek nájsť Boha?“ 

Boh stojí blízko pri 
každom človeku. Chce, aby 
sme jeho stopy nachádzali 
v stvorenej prírode, v ľuďoch, 
ktorých nám dal, s ktorými sa 
stretávame. Boh k nám hovorí 
cez iných ľudí, cez stvorenú 
prírodu, Boží hlas sa ozýva aj 
vo svedomí. 

Aby sme vnímali Božiu 
blízkosť, treba mať otvorené 
srdce a myseľ. 

Porozmýšľali sme, kde všade vo svojom 
okolí môžeme nachádzať obrazy Božej blízkosti 
a na hodine sme vyrobili plagáty z obrázkov, 
ktoré nám to budú pripomínať. 

žiaci 4.B triedy 

 
 

 
 

Písmená „Ä“ a „Ô“ 
 
Druháci veľmi pekne napísali príbehy, v ktorých sa snažili použiť čo najviac 

slov s písmenom „ä“ a „ô“. 
 

     
 

Žriebätko 
Kôň a vôl sú zvieratká na 

babkinom dvore. Kobyle sa 
narodilo žriebätko. Ležalo v tôni 
a okolo neho poletovalo päť 
motýľov. Cez oblôčik sme pozerali 
na žriebätko. Páslo sa na lúke 
s nevädzou. Raz sa páslo na lúke 
a stúpilo na drôt. Poranilo si nôžku. 
Privolali sme zverolekára. Ten mu 
na poranenú nôžku priložil kôru 
z duba. Potom mu nôžku obviazal 
obväzom. O deväť dní sa mu nôžka 
zahojila. 

Juliana Chovancová, 2.B 

Príbeh o žriebätku 
Jedného dňa sa spýtalo 

žriebätko rodičov, či môže ísť na 
nevädzovú lúku. Ide žriebätko na 
lúku a tam ho čaká holúbätko. 
Okolo nich lietalo 
päťstodeväťdesiatdeväť motýľov. 
Pätnásť z nich malo päť farieb. Na 
mäkkej tráve pri úpätí hory sa hral 
anglický futbal. Smädní chlapci 
pili mätový čaj. Žriebätko 
a holúbätko sledovali zmätok, keď 
chlapcom doniesol mäsiar mäsovú 
polievku. 

Nataniel Bereš, 2.A 
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Timotej Štefko, 2.A 

 

     

O žriebätku 
Dôvod výletu je, že mám 

narodeniny. Pozerám cez oblôčik 
v aute. Na lúke je pätnásť koní. 
Žriebätko je pri potôčiku. Za 
plôtikom je kôpka sena. Kôň sa 
rozbehol za senom. Je to pre neho 
lahôdka. Už sme tu! Na kôlni sedí 
holúbä. Pri kôlni sú malé mäkučké 
mačiatka. Zrazu na dvore nastal 
zmätok. 

Júlia Varhoľáková, 2.B 

Stratené „ä“ 
V Košiciach sa stratilo 

písmenko ä. Mäsiar Svätopluk 
uvidel zlodeja. Bol to väzeň na 
úteku. Volali ho Veľká päsť. Bol 
silný pästiar. Väčšinou sa len bil. 
Päť policajtov utekalo za ním. 
Chytili ho, keď si zlomil opätok na 
čižme. 

Maximilián Železník, 2.A 
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V 2.C už žiaci vedia, kto je to autor. Na malých autorov – spisovateľov, ba 
dokonca ilustrátorov sa zahrali aj oni. Ich úlohou bolo vymyslieť príbeh na 
ľubovoľnú tému. Ponúkame vám „prvotinu“ jedného z nich. 
 

O zázračnom peračníku 
 
Bol raz jeden peračník a ten 

peračník mal jeden neporiadny chlapec. 
Adam, chlapec, každý deň mal 
v peračníku veľký neporiadok. Peračník 
sa na to  už nahneval. Ožil, porozmýšľal 
a utiekol tomu neporiadnikovi. Smutný 
peračník chodil kade-tade... Až raz 
peračník prišiel do Prešova a tam uvidel 
Adama. Adam bol u babky na 

prázdninách. Keď sa stretol s peračníkom, zahanbil sa. Uvedomil si, že sa k nemu 
správal zle. Vzal ho do rúk a tešil sa, že ho našiel. Nikdy však nepochopil, ako sa ten 
peračník dostal na chodník do Prešova. 

Matej Bratko, 2.C 
 

Verné kamarátky 
Evka a Zuzka sú kamarátky. Obe majú deväť rokov. Spoznali sa v tábore. 

Nebol to hocijaký tábor, bol to tábor na ranči Nevädza. Okrem jazdenia na 
koníkoch pomáhali deti zbierať aj mätové lístky. Nápoj z mäty im vždy uhasil 
smäd. Počas ich pätnásťdňového pobytu sa narodilo žriebätko. Na ranči bolo 
devätnásť koníkov a deväť žriebätiek. Na konci tábora si Evka so Zuzkou 
vymenili adresy a dali si záväzok, že si budú písať. Svoj sľub dodržali. Napriek 
deväťdesiat kilometrovej vzdialenosti ostali verné kamarátky. 

Ema Štupáková, 2.A 

Môj ocko 
Môj ocko je mäsiar. Má tridsaťdeväť rokov. Predáva čerstvé mäso a mäsové 

výrobky. Keď reže mäso, potrebuje ostrý nôž. V jeho obchode pracuje päť 
zamestnancov. Včera nebol v práci, lebo ho bolela päta. Nemohol vôbec na ňu 
šľapnúť. Nohu mal vyloženú na mäkkom vankúši. Večer ho môj brat obslúžil. 
Doniesol mu namastený mäkký chlieb so šunkou. 

Dominika Kocelková, 2.B 
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A takto si pouvažovala o adventnom období Kiara zo 4.A. 
 

Adventný čas 
 
Každým rokom v supermarketoch a obchodných domoch, na vianočných trhoch, 

ba na každom kroku začínajú znieť adventné a vianočné piesne o niekoľko týždňov 
skôr, ako v skutočnosti nastane čas , ktorý im prináleží. Z (ne)konečných nahrávok na 
nás padá sneh, zvonia zvončeky, prichádza k nám Mikuláš. Advent je tu, blížia sa 
Vianoce, začína príjemný smiech radostných sŕdc. Pečieme mafinky, všelijaké 
cukrovinky a zdobíme byt. Možno aj vy skladáte adventné básničky ako ja. Ja ich 
skladám občas na Advent, tak som si malú vymyslela pre vás: 

Keď láska topí ľad, 
čo pani Zima vyčarila, 

keď dá človek viac, 
ako v sebe skrýva, 

tak prišla doba, 
kedy každý pre každého 
má pár prívetivých viet. 
Veď nad čaro Vianoc 

nič krajšieho niet! 
Príjemný Advent praje Kiarka. Keď niečo takéto napíšete alebo lepšie, tak vaši 

blízki budú mať slzy šťastia a radosti nie smútku. Moji milí, rozdávajte radosť, pokoj, 
lásku a mnohé iné veci, Ďakujem za moju rodinu. 

 
Mimka Labaničová, 5.A 
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Minimaratón 
 

7. októbra sa konal na 
našom školskom ihrisku 
minimaratón. 
Maratón alebo maratónsky 
beh je beh na dlhú 
vzdialenosť. Jeho vznik bol 
inšpirovaný legendou o 
gréckom vojakovi 
Feidippidovi, ktorého v 
roku 490 pred Kr. vyslali z 
mesta Maratón do Atén, aby 
oznámil, že Peržania boli 
zázračne porazení v bitke pri 
Maratóne. Podľa legendy 
zabehol celú vzdialenosť bez 
zastavenia sa. 

 
Deti sa z behu veľmi 

tešili a aj počasie nám prialo 
. Dôležité bolo, že deti sa 
minimaratónu zúčastnili a 
dobehli do cieľa. Každé dieťa 
dostalo potom sladkú odmenu 
za účasť. 

Avšak medzi 
najrýchlejších bežcov patrili 
tieto deti, ktorým zároveň 
blahoželáme : 

 

 

1. ročník – dievčatá: 
1. Ivanka Dvorčáková 
2. Simona Sokolová 
3. Dorotka Magdová 

1. ročník – chlapci: 
1. Ľudko Raffaelis 
2. Samko Ištoňa 
3. Martin Sudzina 

2. ročník – dievčatá: 
1. Dorotka Vašková 
2. Ema Kukuruďová 
3. Simonka Kulíková 

2. ročník – chlapci: 
1. Šimon Koribský 
2. Juraj Špacaj 
3. Paľko Cerňák 

 

3. ročník – dievčatá: 
1. Miriam Gburíková 
2. Laura Magdová 
3. Radka Lukáčková 

3. ročník – chlapci: 
1. Bruno Horňák 
2. Dominik Fabík 
3. Dávid Lukáč 
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Ovocné popoludnie 
 

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a 
dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často 
zabúda. Práve preto sme si 16. októbra 
pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. 
V jednotlivých oddeleniach sme si urobili ovocné 
popoludnia, v rámci ktorých sme si pochutnali na 
rôznych druhoch ovocia, a tak upriamili 
pozornosť na dôležitosť vitamínov v našom tele. 

 
V každom veku je vyvážená strava veľmi 

dôležitá. Potrebný je dostatok: vitamínov, 
minerálov, bielkovín a vlákniny. Naša strava musí 
byť sčasti zastúpená i tukmi, pomáhajú totiž 
dopravovať vitamíny v krvi. K zdravej strave 
nepatrí veľa mastného, sladkého a veľa soli. Mali 
by sme nášmu telu dopriať viac ochranných látok. 

 

V detskom veku často 
zabúdame aj na mlieko a 
mliečne výrobky, ktoré sú v 
období rastu nevyhnutné. 
Samozrejmosťou by malo byť 
aj dodržiavanie týchto zásad: 

Nepiť! 
Nefajčiť! 
Nedrogovať! 
Vyhýbať sa stresu! 

 
Nezabúdať na pohyb a 

výdatný spánok! Keď totiž 
nie sme v duševnej pohode, 
naše telo nie je schopné prijať 
toľko dôležitých látok, koľko 
sa v našej strave nachádza. 
Nezabudnime však, že všetko 
treba jesť s mierou. Stará 
ľudová múdrosť vraví: 
Raňajky zjedz sám, obed si 
rozdeľ s priateľom a večeru 
daj nepriateľovi. 16. október 
nám má pripomenúť, že život 
každého človeka je jedinečný, 
neopakovateľný a 
nenahraditeľný. Preto by si ho 
mal každý z nás dostatočne 
vážiť. 
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Śarkaniáda 

 
Ako to už každý rok 

v našom ŠKD býva, ani tento 
rok sa jeseň nezaobišla bez 
šarkanov. V jednotlivých 
oddeleniach sme si vyrobili 
pestrofarebných šarkanov, 
ktorých sme si potom za 
krásneho jesenného počasia 
vonku púšťali. Niektorí mali 
šarkany vlastnoručne 
vyrobené, iní si doniesli 
kúpené. Na ihrisku pri škole 
zavládla krásna atmosféra 
radosti. 

 

Stretnutie so sr. Žofiou z Ukrajiny 
 

Sestrička Žofia z Kongregácie Dcér Božskej 
Lásky, ktorá je na misiách na Ukrajine v meste 
Dovhe, nás v ŠKD navštívila 5. novembra. Štyri 
slovenské sestry sa tam starajú o chudobných. Ak 
sú chorí, ošetrujú ich, pomáhajú im prežiť v biede 
a chudobe. Sestrička Žofia sa nám osobne prišla 
poďakovať za zbierku, ktorú sme pre nich robili v 
roku 2014. Všetky veci, ktoré sa nazbierali, boli 
veľmi potrebné. 

 
Na Ukrajine ľudia žijú vo veľkej biede. 

Často sa nemajú ani na čom vyspať. O malé deti 
sa často starajú starí rodičia, lebo ich rodičia 
pracujú v zahraničí i na Slovensku. Žijú tam 
viacpočetné rodiny často bez otcov. Bývajú 
v hlinených domoch bez vody, niekedy aj bez 
elektriny, ale aj bez  jedla. 
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Všetci, ktorým pomáhame, sa za nás modlia 
a my sa modlíme za nich. Sestričke ďakujeme za 
svedectvo. 

 
Návšteva Klubu kresťanských seniorov 

 
9. novembra bolo 5 detí z našej školy na návšteve 
v Klube kresťanských seniorov Košice. 
Kresťanskí seniori na košickej Terase sa 
pravidelne dvakrát do týždňa stretávajú, aby sa 
navzájom povzbudzovali vo viere, ale aj 
porozprávali, a tak budovali spoločenstvo, lebo 
nie je dobré, aby bol človek sám. 

Deti našej školy pripravili pre týchto ľudí 
pekné predstavenie ľudových a kresťanských 
piesní, povzbudili ich aj  príbehom na zamyslenie 
a na záver im porozdávali srdiečka s Božím 
slovom na pamiatku a povzbudenie. Je milé, keď 
dary a talenty, ktoré nám Boh daroval, si 
nenechávame len pre seba, ale ich rozdávame 
ďalej pre potešenie druhých ľudí.  

Popoludnie, ktoré sme tam s deťmi strávili, 
bolo pre nás veľmi obohacujúce, keď sme na 
tvárach starých ľudí videli úsmevy. 

Burza hračiek 
 

Medzinárodný deň 
nenakupovania bol prvýkrát 
oslavovaný v roku 1992. 
Tento deň upozorňuje na 
negatívne dopady 
nakupovania na životné 
prostredie, naše zdravie a 
samotný život. Je výzvou 
vzdať sa nákupného vozíka 
na jeden deň a venovať ho tak 
sebe, rodine alebo priateľom. 

 

Dňa 27. novembra sa 
deti v ŠKD zapojili do akcie 
Dňa nenakupovania tým, že si 
priniesli hračky, ktoré si 
potom vzájomne vymieňali. 
Radosť bola veľká aj z 
darovania niektorých hračiek. 
Aj takýmto 
spôsobom  ukázali, aké majú 
veľké srdiečka. Nechýbalo 
malé pohostenie a príjemná 
atmosféra. Tešíme sa aj na 
budúci rok. 

p. vychovávateľky 
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MARY’S BOY CHILD 
 
Long time ago in Bethlehem 

So the Holy Bible said 

Mary's boy child, Jesus Christ 

Was born on Christmas Day. 

 
Hark now hear the angels sing 

A king was born today 

And man will live for evermore 

Because of Christmas Day. 

 
While shepherds watched their flock by night, 

They saw a bright new shining star 

they hear a choir sing a song 

The music seemed to come from afar. 

 
Joseph and his wife, Mary, 

Came to Bethlehem that night, 

They found no place to bear her child, 

Not a single room was in sight. 

 
By and by they find a little nook 

In a stable all forlorn, 

And in a manger cold and dark, 

Mary's little boy was born. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bless us Lord, this Christmas 

with quietness of mind, 

teach us to be patient and always to be kind. 
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Stille Nacht, heilige Nacht! 
 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar 
Holder Knabe im lockigen Haar 
Schlaf in himmlischer Ruh  
Schlaf in himmlischer Ruh 
 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Halleluja 
Tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter ist da 
Christ, der Retter ist da 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht 
Gottes Sohn, oh, wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund 
Da uns schlägt die rettende Stund 
Christ, in deiner Geburt 
Christ, in deiner Geburt 

 

 

 
Wir singen dieses Lied am: 
1. Welche Farbe ist der Schnee? __ __ __ __ 
2. Wer singt Halleluja im Lied? __ __ __ __ __ 
3. Ruhe ist im Lied __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
4. Die Nacht ist stille und: __ __ __ __ __ __ __ 
5. Der Gegenteil von Tag ist: __ __ __ __ __ 
6. Fern und __ __ __  
7. Anderes Wort für Jesus ist __ __ __ __ __ __ 
8. Wie sagt man „na zdravie“ im Deutsch? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
9. Vaterunser ist das __ __ __ __ __ 
10. Welcher Monat ist jetzt? __ __ __ __ __ __ __ __ 
11. Jesus ist Gottes __ __ __ __ 

Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? 

Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen  

un sind gekommen, ihm zu huldigen. 
Matthius 2,2 
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Milí pekári a cukrári, 
 

opäť to všetko všade rozvoniava, „zvianočnieva“ sa nám aj v našich kuchyniach. 
Aj v tej školskej to vonia každý týždeň. My sme si pre vás pripravili recept, ktorý si 
môžete pripraviť aj vy doma. Možno práve na vašom sviatočnom stole nebude 
chýbať táto dobrta.  
 

Medové rezy (s banánom) 
 
CESTO: 
300 g hladká múka 
2 ks vajcia  
2 PL med 
1 ČL sóda bikarbóna 
150 g práškový cukor 
50 g palmarín 
 
PLNKA 
1 liter mlieko 
2 ks zlatý klas 
2 litre hladká múka 
3 ks žĺtky 
1 ks vanilkový cukor 
250 g maslo 
150 g práškový cukor  
2 ks šľahačková smotana 
2 ks smeta-fix 
5 ks banány 
 
Postup  
1. Zo surovín na cesto vypracujeme tuhé cesto. 
2. Cesto rozdelíme na 2 polovice a dáme piecť, ja si zvyknem pomôcť tak že ho 

rovno vyvaľkám na opaku plechu a dám hneď piecť, ale po upečení musí ísť 
hneď dole, kým nestvrdne. Takto upečieme 2 cestá. 

3. Z mlieka, zlatých klasov, muky, žĺtkov a vanilkového cukru uvaríme hustý 
puding. Maslo vymiešame s cukrom a chladné spojíme s pudingom. 

4. Na prvé cesto dáme pudingovú plnku a na ňu poukladáme nakrájané banány. 
5. Na banány dáme vyšľahanú šľahačku a zakryjeme druhým cestom, môžeme 

poliať čokoládovou polevou. 
6. Nakrájame a môžeme podávať. Prajem dobrú chuť!   

-tf-, -sj- 
 

Čerpali sme z http://dobruchut.azet.sk/recept/40643/fotorecept-medove-rezy-s-bananom/ 
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Interview s pani upratovačkou Annou Dorkovou 
 
Pani Anna Dorková vykonáva prácu upratovačky v našej škole. Možno ju 

charakterizovať ako vždy usmiatu a veselú. To mi nestačilo a chcela som sa o nej 
dozvedieť viac. 
 
Mohli by ste mi prezradiť, ako dlho už v našej 
škole pracujete? 

Bolo už 22 rokov. 1.októbra som začala 23. 
rok. Veľa? 
 
Môžete mi približne povedať, ako vyzerá váš 
obyčajný deň? 

Myslíš v škole? Podľa toho kedy. Máme aj 
ráno služby, vtedy je to ináč.  

Keď ráno, tak začíname telocvičňou. To je 
také veľké letisko. Tam upratujeme WC, 
telocvičňu, šatne, schody. Potom upratujeme 
okolie školy – papiere, zametáme lístie a čo príde 
do tej siedmej. Potom prichádzame tu (na 
vrátnicu) na službu. A potom upratujeme šatne, 
keď začína vyučovanie, počas dňa chodíme 

otvárať hore-dole na 2. 
stupeň, roznášame zabudnuté 
veci, desiate, čo rodičia 
donesú deťom, keď si doma 
zabudnú. Deti zabudnú často 
aj telesnú výchovu alebo 
zošit, alebo nejakú prípravu. 
Vybavujeme, keď rodičia 
prídu za pani učiteľkami 
alebo pani riaditeľkou. Potom 
otvárame šatne na veľkú 
prestávku, po veľkej 
prestávke  znova umývame 
šatne. Sme tu do pol 12-tej na 
striedačku, potom  nás 
vystrieda ďalšia služba, ideme 
na obed, o pol hodinku sme tu 
namiesto tej druhej služby. 
Potom ideme upratovať 
úseky, takže sme tu do pol 6. 

Ináč začíname o pol 12-
tej, máme tu služby. Služby 
máme rôzne 3- hodinové, 
hodinové a polhodinové 
služby. Potom sme na 
šatniach na 2. stupni, potom 
upratujeme a sme tu až do tej 
siedmej. 
 
Páči sa vám v našej škole? 

Keby sa mi nepáčilo, tak 
by som tu neostala. Mladnem 
pri vás, žiakoch. Ja som 
povedala, že učíme sa po celý 
život. Deti nabíjajú energiou. 
Niekedy viac dbajú na 
poriadok, lebo každý si chráni 
to svoje. Mne sa tiež nepáči, 
keď sa necháva neporiadok, 
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ale sú žiaci, ktorí sú takí 
poriadkumilovnejší. A tým 
poriadkom sa vychovávajú 
deti. My sme upratovačky, 
máme rady poriadok (dá sa to 
tak povedať, lebo sa tou 
prácou zaoberáme) a boli by 
sme rady, keby bol poriadok 
na celej škole, no vždy sa to 
nedá. 
 
Keby ste si mali vybrať inú 
prácu, pracovali by ste tu 
alebo niekde inde? A keď 
áno, tak kde? 

Ja som vyučená 
predavačka. 17 rokov som 
robila v obchode a keby som 
sa mala rozhodnúť, tak určite 
idem späť. Tá práca ma veľmi 
bavila. Je to práca s ľuďmi 
a bola som tou prácou 
naplnená. Keď nás 
privatizovali, po týchto 
rokoch sa zrušili štátne 
predajne a kúpili ich 
súkromní podnikatelia, takže 
sme museli odísť. Zrušili sa 
naše podniky. Ale keby som 
sa mala vrátiť, určite sa 
vrátim späť. Tam som sa 
našla. 
 
Kedy počas dňa sa cítite 
najviac zamestnaná? 

Najhoršia služba pre 
mňa (lebo my sa každý 
mesiac striedame na iných 
úsekoch) je, keď mám službu 
od 16.00 do 17.00 a môžem 
prísť na svoj úsek nad 
jedálňou až o piatej. V tomto 
čase je to pre mňa najťažšie, 
lebo musím robiť všetko 
naraz. 

A ľudia, čo tu chodia, sa vám zdravia alebo skôr 
ignorujú? 

Ja som zástancom toho, aby sa nám 
ľudia zdravili. To je také prvoradé. Vyrastala som 
na dedine a my sme sa zdravili každému. Keď 
som sa nepozdravila, ľudia si mysleli, že sa 
hneváme alebo niečo také. Hneď upozorňovali 
našich rodičov. Aj ja som takto vychovaná. Ja sa 
zdravím aj vtedy, keď odchádzam z autobusu. 
Pozdravím človeka, s ktorým som sedela. Aj moja 
dcéra má takú príhodu, že prišla na poštu 
a povedala: „Dobrý deň!“ Pani za okienkom sa jej 
spýtala: „Prosím?“ U mňa je prvoradé zdraviť sa. 
Deti sa teraz zdravia. Zdravia sa každý osobne. Je 
to také prvoradé a je to pekné, keď sa každý 
pozdraví. Je to pekné, keď sa to takto odovzdá, 
lebo treba si vážiť každého, každá práca je tu 
potrebná. Keby sa tak týždeň neupratovalo, tak 
ako by to tu vyzeralo? Aj keď doma robíš 
poriadok, tak je to také namáhavé. Aj naša práca 
je takáto ťažká a myslím si, že by mala byť aj 
takto tolerovaná.  

 
Keď upratujete triedy, čo vám najviac prekáža? 

Nepáči sa mi, keď žiaci nedvíhajú stoličky. 
A aj keď nechávajú papieriky. Deti si na tie 
papieriky hľadajú skrýše medzi radiátormi a takto. 
Dosť dbám, aby si deti separovali odpad.  
V niektorých triedach to tak je a ja mám na to 
vrecia, do ktorých to sypem. Aj teraz som 
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doniesla vrchnáčiky. Svätý otec vyzýva, aby sa 
nechala planéta aspoň taká pre ďalšie generácie, 
ako sme ju zažili my. 
 
Keď idú deti domov, aký tu máte systém? 

Keď voláme dieťa z triedy, pani 
vychovávateľka sa pýta, s kým ide alebo my 
povieme, či ide s ockom alebo mamkou. Na tomto 
papieri máme napísané, že ide trieda vonku. A tie 
výnimočné prípady máme tu v zošite. A niekedy 
si rodičia pomýlia a povedia, že chodí do 2.C a už 
je tretiakom. Stáva sa  to aj rodičom. 
 
Čo najradšej robíte doma? 

Najradšej čítam. A niekedy som vyšívala, 
plietla, háčkovala. Čo bolo v móde, tak som si 
urobila.   

 
Keď ste boli v škole, aký bol váš obľúbený 
predmet? 

Matematika. Matematiku som mala veľmi 
rada a aj literatúru. A nemala som rada dejepis, 
lebo sme sa vtedy museli naučiť roky a roky, 
a roky. Naučila som sa všetko a mala som z toho 
jednotku alebo dvojku, ale zabudla som to. 
 
Aké je vaše obľúbené jedlo? 

No, musím povedať, že aspoň dvakrát do 
roka urobíme tatársky biftek. 

ĎAKUJEM ZA ROZHOVOR! 
Sarah Beľanová, 5.C 

Windows 10 
 
Microsoft sa po troch ro-

koch snaží napraviť chyby 
spravené vo Windows 8 a to 
vydaním nového systému, 
prekvapivo nazvaného Win-
dows 10.  

Je verejne známy fakt, 
že prvý rok po uvedení na trh 
bude upgrade starších systé-
mov na Windows 10 zadar-
mo. Ponúka sa však otázka: A 
čo bude po roku, ak bude pot-
rebná reinštalácia? 

Po tom, ako v prvom ro-
ku, t. j. od 29. 7. 2015 do 29. 
7. 2016, získate bezplatný up-
grade na Windows 10 a vyko-
náte jeho on-line aktiváciu, 
nebudete musieť ani v budúc-
nosti tento OS zakúpiť a ne-
budete sa musieť ani vrátiť k 
jeho staršej verzii. Vaša licen-
cia sa viaže na konkrétne za-
riadenie, z ktorého bola inšta-
lácia a aktivácia vykonaná a v 
prípade potreby budete mať 
právo stiahnuť z internetu a 
vytvoriť inštalačné médium 
(DVD alebo kľúč USB), z 
ktorého systém preinštalujete. 
Budete mať možnosť presko-
čiť zadanie produktového čís-
la. 

Pravdepodobne vám te-
raz napadne otázka: Čo ak sa 
zmení konfigurácia môjho 
PC? Žiaľ, v tomto prípade si 
budete musieť systém na rein-
štalovanie zakúpiť. 

Windows 10 totiž je uni-
verzálny systém a funguje na 
všetkom od hodiniek až po 
prezentačné TV. Všetko bude 
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mať spoločný základ a aj spo-
ločné aplikácie. 

Pýtate sa, či máte upgra-
dovať na Windows 10? Áno, 
bez problémov. Nemusíte 
hneď, ale keď sa vám bude 
zdať, že ste pripravení, môže-
te (najlepšie do roka, do kedy 
bude update ešte zadarmo). 
 

PC vo veľkosti „USB 
kľúča“ 

 
Obľúbenosť kompak-

tných a miniatúrnych počíta-
čov stále rastie. Svojou troš-
kou prispela aj spoločnosť 
Lenovo, ktorá uviedla na trh 
počítač vo veľkosti kľúča 
USB, presnejšie kľúča 
HDMI. Môžete ho vziať so 
sebou kdekoľvek a premeniť 
ľubovoľný displej na počítač 
s operačným systémom Win-
dows. 

 
Zariadenie s rozmermi 

100 × 38 × 15 mm obsahuje 2 
GB pamäte RAM, 32 GB 
internej pamäte, nechýbajú 
reproduktory ani technológie 
Wi-Fi a Bluetooth. Konektivi-
ta zahŕňa port HDMI, micro 
USB 2.0 a čítačku kariet SD. 
Operačným systémom je 
Windows 8.1, ale Lenovo  

potvrdilo, že používatelia tohto miniatúrneho po-
čítača budú môcť využiť bezplatný upgrade na 
systém Windows 10. 

 
Archos je ďalší výrobca, ktorý predstavil 

malý počítač v podobe kľúča HDMI. Stačí ho za-
pojiť do portu HDMI na televízore alebo monitore 
a pripojiť klávesnicu a myš, prípadne môžete pou-
žiť bezdrôtové ovládanie. A čím sa líši Archos PC 
Stick od podobných zariadení Intel? Predovšet-
kým cenou. 

Archos totiž bude svoj minipočítač ponúkať 
len za 99 dolárov (v tlačových správach pre 
európske krajiny sa uvádza cena 120 eur), zatiaľ 
čo Lenovo predáva svoje zariadenie s obdobnými 
parametrami za 129 dolárov a Intel Compute 
Stick stojí dokonca 149 dolárov.  

Rozmery počítača sú 11,3 × 3,8 ×1,4 cm a 
má hmotnosť 60 g. 

Samozrejme, od takýchto zariadení nemožno 
očakávať špičkový výkon, v pohode by však mali 
zvládnuť prehliadanie internetu, streamovanie vi-
deí v 1080p a prácu s aplikáciami z kancelárskeho 
balíka či inými desktopovými programami. 
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Apple Watch ako ťahák 
 

Pokiaľ ste si zakúpil hodinky Apple Watch a 
už sa nevieš dočkať, ako vďaka nim pomocou jed-
noduchého ťaháka zložíš skúšky na niektorej za-
hraničnej univerzite, pravdepodobne narazíš na 
problém. Univerzity po celom svete totiž začínajú 
študentom zakazovať nosiť „wearable“ zariadenia 
na skúšky. 

Apple je jediná spoločnosť na svete, ktorá 
svoje inteligentné hodinky dokázala predať v ob-
rovských množstvách. Pravdepodobne k tomu 
prispieva fakt, že sa dajú využiť ako druhý displej 
iPhonu. To by však mohli zneužiť študenti v ško-
lách, ktorí by sa takto dostali k odpovediam na 
testy ešte jednoduchšie, ako keby mali niečo vy-
hľadávať na smartfónoch. Pri Apple Watch je to 
konkrétne asi 5 sekúnd, po ktorých displej opäť 
zhasne.  

Prvý prípad, kde vyslovene zakazujú študen-
tom nosiť Apple Watch a iné inteligentné hodinky, 
pochádza z Austrálie a ide o New South Wales 
University. No nejde o prvú univerzitu, ktorá za-
kázala využívanie wearable zariadení. V Anglicku 
niečo podobné fungovalo už pred uvedením Apple 
Watch na trh.  

Už len čakať, kým tento trend prejde aj k 
nám či do susedného Česka. 

 

 
Matej Petrík, 7.B 

Stalo sa 
v júli až decembri 

 
pred 2000 rokmi: 

6. novembra v roku 15 sa 
narodila Agrippina 
mladšia (†59), pre vás 
zaujímavá len tým, že 
bola matkou cisára Nera, 
ktorý ako prvý začal 
prenasledovať kresťanov, 
medzi umučenými boli i 
apoštoli sv. Peter a sv. 
Pavol. 

pred 1000 rokmi: 
15. júla 1015 zomrel 
kyjevský vládca svätý 
Vladimír I. Veľký, ten 
v roku 988 uviedol 
kresťanstvo na Starú Rus. 
Východní Slovania si ho 
preto ctia ako: Apoštolom 
rovného. 

pred 500 rokmi: 
22. septembra 1515 sa 
narodila štvrtá manželka 
anglického kráľa 
Henricha VIII. Anna 
Klévska (†1557). Mala 
šťastie, že nebola až taká 
pekná ako na obraze, 
podľa ktorého si ju  
panovník vyvolil, pretože 
veľmi skoro nasledoval 
rozvod. Iné manželky 
kráľa mali ťažšie osudy, 
dve dokonca skončili na 
popravisku. 

pred 400 rokmi: 
7. decembra 1615 sa 
narodil významný  
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švédsky architekt 
Nicodemus Tessin starší 
(†1681). Jeho 
najvýznamnejšou prácou 
je zámok Drottningholm, 
ktorý je v súčasnosti 
súčasťou svetového 
dedičstva UNESCO. 
V práci po ňom 
pokračoval syn 
Nicodemus Tessin mladší 
(1654-1728). 

pred 300 rokmi: 
1. septembra 1715 sa vo 
Svinici, neďaleko Košíc, 
narodil slovenský fyzik 
a filozof Andrej Jaslinský 
(†1784). Patril medzi 
profesorov Trnavskej 
univerzity, ktorí po 
reforme vysokoškolského 
štúdia, nariadenej 
výnosom Márie Terézie z 
roku 1753, začali 
prednášať namiesto 
Aristotelovej Newtonovu 
fyziku. Ako jezuita sa 
usiloval dať nové vedecké 
poznatky do súladu s 
autoritou Cirkvi a svätých 
otcov. 

pred 200 rokmi: 
16. augusta 1815 sa 
narodil svätý Ján Bosco – 
kňaz a vychovávateľ, 
zakladateľ rádu 
saleziánov (†1888). V 
roku 1929 bol vyhlásený 
za blahoslaveného a v 
roku 1934 bol vyhlásený 

za svätého. Sviatok má 31. januára. 
28. októbra 1815 sa narodil Ľudovít Štúr – 
slovenský národný buditeľ, kodifikátor 
spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, 
jazykovedec, pedagóg, spisovateľ, básnik, 
publicista a redaktor. († 1856). 

pred 100 rokmi: 
12. decembra 1915 sa narodil známy americký 
spevák a herec Frank Sinatra (†1998), o 
niekoľko dní neskôr – 19. decembra 1915 sa 
v o Francúzsku narodila najslávnejšia 
šansoniérka Édith Piaf (†1963). 

pred 50 rokmi: 
8. decembra 1965 sa ukončil Druhý 
vatikánský koncil (začal sa v roku 1962). 
Viedli ho dvaja pápeži – svätý Ján XXIII. a 
blahoslavený Pavol VI. Výsledky tohto 
koncilu sú pre Katolícku cirkev aktuálne 
dodnes. 

pred 25 rokmi: 
26. januára 1990 sa narodil slovenský cyklista 
Peter Sagan – hrdina dnešných dní. V roku 
2015 získal titul majstra sveta v cestnej 
cyklistike – preteky s hromadným štartom 
mužov elite. 

pred 10 rokmi: 
29. júla 2005 bol oznámený objav planétky 
(terajšej trpasličej planéty) 2003 UB313, ktorá 
má väčšie rozmery než planéta Pluto. Na 
základe toho sa už o Plute neučí, že je 
deviatou planétou slnečnej sústavy. 

pred 5 rokmi: 
26. novembra 2010 zomrel slovenský prozaik, 
básnik, dramatik, textár a autor literatúry pre 
deti a mládež Milan Ferko(*1929). Jeho 
knižky sú známe aj vám 

p. uč. Ján Zachariáš
 

 



 

 

» VLASTNÁ  TVORBA 43 

Cudzie slová na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa siedmakom zapáčili 
natoľko, že niektorí žiaci v 7.C neváhali a vymysleli zaujímavé príbehy. Tu je jeden 
z nich. 

Félixova firma 
Expandujúca firma ježka Félixa, známeho hysterika, sa začala zaoberať 

produkovaním ihiel. Zmenili si aj logo. Félix vyvesil inzeráty po celom meste, aby sa 
manuálne zruční, precízni, senzitívni a ambiciózni ľudia hlásili vo firme na 
Flexibilnej ulici č. 14. 

O týždeň pred firmou postávali vyškolení pracovníci, ktorí boli schopní 
pracovať, leštiť, maľovať a obrusovať ihly. Ježko sa potešil a svojím šéfovským 
inžinierskym postavením vysvetlil ambicióznym pracovníkom, ako zapnúť rytmické 
stroje. Vyškolení pracovníci sa dali do práce a začali produkovať ihly. 

Denne táto firma vyprodukuje tisíce gigantických aj minimálnych ihiel. 
Týždenne do každého obchodu dôjde zásielka s precízne zabalenými ihlami, ktoré 
predavači dajú do regálov. 

Michal Jiříček, 7.C 
 
 
Piataci tiež radi tvoria a vymýšľajú. 
 

ŠKOLA 
Do školy sa ponáhľam tašku zbalím si, 

hračky neberiem si. 
Šaty pekné zoberiem si, 

vlasy nádherne upravím si. 
Topánočky si obúvam 

a do školy utekám. 
Sára Lakatošová, 5.A 

 
JESEŇ 

Jeseň už je za dverami, 
neuteká vždy pred nami. 

Listy zo stromov už padajú 
a zvieratká si na nich pochutnávajú. 

Zajtra ideme púšťať šarkana, 
mamka ma chystá od rána. 

Vietor silno fúka, 
šarkan trošku puká. 

Jeseň je skvelé obdobie, 
dáva nám veľa plodov, 

šarkanov púšťať môžeme, 
do škôlky zajtra pôjdeme. 

Terezka Hlatká, 5.A 



 
ODDYCHOVÉ  VŠELIČO » 44 

2. septembra sme si povedali: __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __! 

            Zviera, ktoré sa plazí. 
            Dáždnik po anglicky. 
            Zviera aj vybrané slovo po „R“. 
            Keď sa tešíš, zakričíš ... 
             
            Byt alebo ... 
            Mamka a ... 
             
            Má meniny 30.10. – chlapec 
            Aká matka, taká ... 
            Ježiško má narodeniny na ... 
            Štvrtý mesiac v roku. 
            Príloha k obedu. 
    !         

Sára Lakatošová, 5.A 
 

 __ __ __ __ __   pani bohatá, farbí stromy do zlata... (Mária Rázusová-Martáková) 

        Ostaň na mieste, jedným slovom. 
        Má ho strom. 
        Spíme v nej. 
        Hudba so spevom. 
        Je ťažký a nájdeme ho v prírode. 

Viktória Vilinská, 5.C 
 

Sme zapojení v projekte   __ __ __ __ __ __ __+. 

          Druh sovy. 
          Rybár chytá ... 
          Predmet, na ktorom počítame. 
          Majú ho rady myši. 
          Čo dávajú včely? 
          Šnúrky viažeme na ... 
          Čo nás v lete hrialo? 
     +      

Katka Petrášová a Saška Vaľková, 5.C 
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V októbri nás navštívili   __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

             Žiari a hreje to. 
             Pomôcka slabozrakých. 
             Na prestávke bol veľký ... 
             Náš dravec. 
             Rušeň inak. 
             Premieňa sa v ňom voda na víno. 
             Odlieta do teplých krajín. 
             Kapor je ... 
             Opak slova ÁNO. 

Viktória Vilinská, 5.C 
 
__ __ __ __ __   mal svoje obľúbené formy. 

            Bicie nástroje. 
            Obdobie od 15. do 16. storočia. 
            Potulný spevák v období gotiky. 
            ... Sebastián Bach. 
            Na organe sa hrá v ... 

Andrea Liptáková, 6.A 
 

Učili sme sa   __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __   po „R“. 

             Vodné zviera. 
             U nás taká ... 
             Tvoj dom je tvoje ... 
             V minulosti v ňom prali. 
             Sestra a ... 
             Drak je ... postava. 
             Opak nevšedného. 
              
             Syn, ..., sýkorka 
             Niečo, čo nie je pravda. 
             Doma chováme ... 
             Od radosti ... 
             Niečo pekné inak. 

Kika Hudáková a Sára Lakatošová, 5.A 
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__ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __   ťahá sane do dvora. 

            V zime zem pokryje ... 
            24. decembra sú ... 
            Široké „E“ 
            Najznámejšie pohorie Slovenska. 
            Chodíme na letné ... 
             
            Jeme ich na Štedrý večer s makom. 
            Ako prví navštívili Ježiška. 
            Vianočná ryba. 
            Mesto Ježišovho narodenia. 
            Zdobíme ho na Vianoce. 
            Náš školský časopis. 
            Majú meniny 24. decembra. 

Barbora Olejníková, 8.A 

 
__ __ __ __ __ __ __,  čo v tom vreci máš? 

          Jar, leto, jeseň, ... 
          Aké ročné obdobie je v decembri? 
          V ktorom mesiaci má meniny Demeter? 
          Má meniny 1.12. 
          Posledný deň roka. 
          Má meniny 18.12. 
          24.12. je ... deň. 

Kristián Schmögner a Jakub Nižník, 8.A 

 
__ __ __ __ __ __ __ __   je jedným z najčastejších vianočných stromčekov. 

           Ježišov pestún. 
           Na Vianoce jeme oblátky s ... 
           Pod stromčekom nájdeme ... 
           Ježiškovi sa prišli pokloniť traja ... 
           Vianočná rozprávka. 
           Súčasť adventného venca. 
           Má meniny 6. decembra. 
           Ročné obdobie na Vianoce. 

Ľudmila Šudáková a Lucia Pavúková, 8.A 
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Vo vianočnom období spievame   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __. 

     1.        1. Podľa akého Gregora bol 
nazvaný gregoriánsky chorál? 

2. Ročné obdobie na Vianoce. 
3. Obdobie v 16. a 17. storočí. 
4. Predmet, na ktorom spievame. 
5. Pesnička H. Vondráčkovej: 

Dlouhá ... 
6. Jesenné ovocie. 
7. Umelecké obdobie v 19. stor. 
8. Vysnívaný cieľ. 
9. Hráč v kapele. 
10. Wolfgang Amadeus ... 
11. Na more vyplávala ... 
12. Adam a ... 
13. Bývaš v ňom. 
14. Vybrané slovo i mesto na „B“. 

    2.         
    3.         

4.             
    5.         
 6.            
 7.            
    8.         
             
 9.            
   10.         
    11.        
    12.        
    13.        
   14.         

Miriam Hlaučová, 6.A 
 

               
 
24. decembra ráno si povieme:  „__ __ __ __,    __ __ __ __ __ __ __!“ 

           Si biely ako ... 
           Staviame ho zo snehu. 
           Nájdem pod ním darčeky. 
           GLÓRIA inak. 
            
           Obdobie pred Vianocami. 
           Pokrýva vianočný stromček. 
           Farba rúcha počas Adventu. 
           Má meniny na 2. sviatok vianočný. 
           Vešiame ich na stromček. 
           Visí v zime zo strechy. 
           Štedrý ... 

Sebastián Kaduk, 8.A 
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Miesto narodenia Pána Ježiša: __ __ __ __ __ __ __ __. 

            B_ _ _ _ _K  Boží 
            Pomohla trom kráľom. 
            Tradičná vianočná polievka. 
            Dom Eskimákov. 
            Obdobie pred Vianocami. 
            Padá v zime. 
            Štedrý ... 
            Vianočná zelená rastlina. 

Majka Bakšiová a Betka Toporová, 8.A 
 
 
__    __ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __! 

           Má meniny 30.11. 
            
           Jeme ho skoro každé ráno. 
           Vonku fúka silný ... 
           Africká rieka. 
           Má meniny 13.8. 
           Ak premýšľaš, používaš ... 
            
           Vyteká to zo stromu. 
           Druh krokodíla. 
           V noci ho vídame na oblohe. 
           Slon po anglicky. 
            
           Píšeme ním. 
           Opak smútku. 
           Vchádzame ňou do dvora. 
           Koláč inak. 
           Nie von, ale ... 
           Chladená pochúťka. 
           Abrahámov syn. 
           Nám patriace. 
           Bicí hudobný nástroj. 
            

Lea Sabolová, 5.C 
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SANTA CLAUS: „Deti, aký chcete darček?“ 
DETI: „Choď preč, my chceme  __ __ __ __ __ __ __!“ 

            Najbežnejšie jesenné ovocie. 
            Má meniny 24.12. 
            Edisonov vynález. 
            Šetríme si doň drobné. 
            Fašiangová špecialita.  
            Spievame ich na Vianoce. 
            Obdobie pred Vianocami. 

Sandra Lukáčová a Ráchel Rimarčíková, 8.A 
 
Najkrajším sviatkom v roku sú   __ __ __ __ __ __ __ . 

R Y B A D V V R Y D A R Č E K Y 
 K O D E E  A B Ň I T O V I Ž 

T A B V M N  J O E C E N C Ú Ľ 
Á D Á E A Č L N D Z I M A   Y 
L I Ľ N B E   Z E S N E H K S 
A D K T E K A P O R A   Č E V 
Š L Y Y T O O M A N Z O E V Č E 
Ý O Y K L N R K O N Á I N O Á T 
V L K Č E F Z E O  V Č A S L L 
O Y Í O H E Á D T S O Ú D K O O 
K K N L E T R A  S A L Ó N K Y 
A T V V M Y M R  L E V O Č A M 
I Á O C   P R S K A V K Y H Y 

M L D Ľ A D O V E C   L  U R 
E B E A O T A L Z E J A S I T H 
Z O M D S P I K E Č M O R T S A 

 
ADVENT, ÁNO, BETLEHEM, BOBÁĽKY, CENCÚĽ, ČLN, DAR, DARČEKY, 
JAS, KADIDLO, KAPOR, KOKOS, KOLÁČE, KONFETY, ĽAD, ĽADOVEC, 
LEVOČA, LÚČ, MED, MEDOVNÍKY, MRÁZ, MYRHA, OBLÁTKY, ÓDA, 

OZDOBY, OZNAM, PRSKAVKY, RAJ, REZEŇ, RYBA, SALÓNKY, 
SILVESTER, SNEH, SPI, STROMČEK, STUHA, SVETLO, SVIEČKY, VÁZA, 

VENČEK, VLK, VLOČKY, VOSK, ZEMIAKOVÝ ŠALÁT, ZIMA, ZLATO, 
ŽIVOT 

Ján Sorger, 6.C 
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Radostná zvesť:  __ __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __!“ 

        1.            
      2.              
        3.            
    4.                
  5.                  
        6.            
     7.               
                    
        8.            
  9.                  
                    
     10.               

11.                    
        12.            
     13.               
        14.            
       15.             
        16.            

 
1. Prázdniny na konci októbra. 
2. Má meniny 29.3. 
3. Zviera s dlhým krkom. 
4. Má meniny 25.6. 
5. Prinesie dobrým deťom sladkosti. 
6. Chodíme tam každú nedeľu i vo sviatok. 
7. Jedlo zo zvieraťa. 
8. Mikuláš v Amerike. 
9. Svetadiel – Južná ... 
10. Rastie na palmách. 
11. Zviera, ktoré v zime spí a má rado med – samica. 
12. Vodný živočích. 
13. Robíme ním fotky. 
14. Môžeme sa ňou prikryť. 
15. Obľúbený nápoj mužov. 
16. Doma nám to svieti. 

Miška Borgoňová, 5.A 

               



 

 

 
 
 
 
 
 

      

 

Ž O L Í K 
+1 bod v písomke 

 
 Meno žiaka: ....................................................  Trieda: ................... 
 
 Predmet: ......................................................... Dátum: .................. 
 

Platí od 1. februára 2016 do 29. februára 2016. 
(Neplatí na predmety, ktoré sú len raz v týždni.) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


