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« EDITORIÁL 

Drahí žiaci, učitelia, zamestnanci školy, 

drahí rodičia! 

Prežívame čas Veľkého pôstu, v ktorom 

častejšie myslíme na Ježišovo utrpenie a smrť. 

Ozaj, budete so mnou súhlasiť, keď napíšem, že 

po žiali a smútku si deti, ale i dospelí, viac vážia 

radosť a veselosť? Málokto dokáže narobiť toľko 

radostného kriku a spevu ako deti a mládež. 

Z domu smútku sa veru neozýva smiech 

a veselosť. Ale keď idem popred okná Vašej 

školy, veru sa teším, keď počujem radostnú 

náladu. 

Pri slávnostnom vstupe Pána Ježiša do 

Jeruzalema boli prítomné aj deti a okrem 

radostného Hosana kládli na cestu, po ktorej išiel 

Ježiš, olivové ratolesti, aby ju skrášlili. Aj dnes, 

keď príde do Vašej školy vzácnejšia návšteva, tak 

sa ju snažíte privítať a pozdraviť privítacím 

slovom alebo piesňou. Aj ja som raz takto 

spoločne s Vami vítal učiteľov zo zahraničia, ktorí 

prišli k Vám do školy. A Váš úsmev a radosť sa 

odrazili aj na tvárach prichádzajúcich hostí. 

Teraz sme štyridsať dní trochu vážnejší. To 

všetko preto, aby sme viac pochopili Ježišovo 

utrpenie a smrť. Bola to naozaj veľká láska, ktorá 

tak trpela a v bolestiach sa za nás obetovala 

 

na kríži. Kríže visia aj na 

stenách Vašich tried. Skúste 

sa niekedy počas Veľkého 

pôstu aspoň trochu zastaviť, 

a tak si uctiť ten kríž, ktorý je 

„znakom spásy“, ako sa 

spieva v známej piesni „Kríž 

je znakom spásy...“. 

Ale po štyridsiatich 

dňoch Veľkého pôstu príde 

päťdesiat dní veľkonočnej 

radosti. Dverami do tejto 

radosti môže byť aj dobrá 

predveľkonočná spoveď.
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EDITORIÁL » 

A potom každá spoveď aj 

počas obdobia „Cez rok“, 

aj každá sv. omša v škole, vo 

farnosti, z ktorej pochádzate, 

bude predĺžením tej veľkej 

veľkonočnej radosti. A keď 

zase pôjdem popred Vašu 

školu a cez prestávku budem 

počuť ten Váš smiech 

a radosť, tak si spomeniem. 

Deti aj takto prežívajú svoju 

veľkonočnú radosť. 

Vy chodíte do školy 

a prežívate radosť. Ale nie 

všetky deti a rodičia na svete 

majú také šťastie ako Vy, žiť 

v pokoji a miery. Verím, že sa 

tohto šťastia z pokoja a mieru 

dožijú aj rodičia a deti, ktoré 

aj v týchto dňoch utekajú pred 

hrozbami vojny smerom do 

Európy. 

Keď som do roku 1989 aj ja musel chodiť do 

práce, ako chodia Vaši rodičia, v podniku, kde 

som pracoval, mi bol riaditeľom človek, ktorý 

svoje detstvo počas Druhej svetovej vojny 

prežíval ako židovský chlapec v Prahe. Jeho 

rodičia si uvedomovali nebezpečenstvo, ktoré mu 

ako židovskému chlapcovi  hrozilo. A tak ho 

„schovali“ u našich spolubratov saleziánov 

v Prahe na Kobylisích. V tom čase tam bol 

direktorom domu salezián don Štefan Trochta, 

neskorší biskup a kardinál. On sa stal aj krstným 

otcom tohto židovského chlapca. A keď ten môj 

riaditeľ ochorel a musel sa liečiť, bol som ho 

navštíviť u nich v rodine. A spod vankúša mi 

vytiahol modlitebnú knižku so slovami: „Toto 

mám od saleziánov z Prahy na Kobylisích, ktorí 

mi zachránili život.“ 

Nuž, drahé deti. Buďme vďační 

Zmŕtvychvstalému Pánovi za každý deň nášho 

života a radujme sa. Radujme sa, aleluja! 

don Štefan od susedov na Troch hôrkach 
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« TÉMA – PÔST  A  VEĽKÁ  NOC 

Z pôstnych aktivít 

V pôstnom období sme sprevádzali Pána Ježiša spoločnými duchovnými 

aktivitami. V Roku Božieho milosrdenstva nám duchovní otcovia a pani katechétky 

vybrali aktivitu, v ktorej sme sa zamerali na skutky duchovného a telesného 

milosrdenstva a to jazykom blízkym deťom a mládeži, pomocou a službou ľuďom 

okolo nás.  

Pôstne aktivity: 

 rebrík v školskej kaplnke – cesta k Ježišovi počas sv. omší– utorok a štvrtok 

o 7.20 hod. v školskej kaplnke – každý stupienok pre nás znamená poznanie 

jedného skutku milosrdenstva 

 krížové cesty– každú stredu v pôstnom čase v školskej kaplnke 

 pôstny kalendár– čítali sme Sväté písmo a každému dňu do kalendára sme 

zapísali dôležitý duchovný odkaz  

 tehlička– pomoc deťom v Sýrii 

 

 

VEĽKÁ NOC V INÝCH KRAJINÁCH 
 

Afrika 

V afrických kresťanských komunitách je 

Veľká noc veľmi dôležitým sviatkom. 

Chrámami sa nesú kresťanské hymny 

sprevádzané hrou na bubny. Po omši Afričania 

vonku pred chrámom tancujú tradičné tance. 

Veriaci sa potom vracajú do svojich domovov, 

aby pokračovali v oslave hodovaním. Veľká noc 

má v Afrike nielen duchovný, ale aj spoločenský 

charakter. Je to sviatok, počas ktorého sa 

stretávajú rodiny v hojnom počte. 

Austrália 

Austrália 

je multikulturálna krajina, 

takže sa Veľká noc na tomto 

kontinente oslavuje rôznymi 

spôsobmi. Pre väčšinu ľudí je 

hlavným sviatkom Veľkonočná 

nedeľa. Práve v tento deň sa 

veriaci zúčastňujú bohoslužieb. 

Na Veľkonočnú nedeľu sa 

konzumujú na raňajky tzv. 
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TÉMA – PÔST  A  VEĽKÁ  NOC » 

 
„Hot crossbuns“. Sú to malé 

žemle so sušeným ovocím a s 

krížom navrchu. Deti si 

vymieňajú čokoládové 

vajíčka. V niektorých sa 

ukrýva malá hračka. Niektorí 

Austrálčania organizujú 

„poľovačku na veľkonočné 

vajíčka“. Vtedy poschovávajú 

vo svojich domoch a 

záhradách vajíčka, ktoré 

ostatní hľadajú. Vyhráva ten, 

kto nájde najväčší počet 

vajíčok. Po „poľovačke“ sa 

podáva obed, ktorý pozostáva 

z pečenej jahňaciny, 

hovädziny alebo kurčaťa 

podávaného s pečenou 

zeleninou, napr. zemiakmi, 

tekvicou či mrkvou. 

 

Dánsko 

Dánsko 

je špecifické 

najmä zasielaním 

„prekáračkových lístočkov“, ktoré si najmä deti 

posielajú už dva týždne pred Veľkou nocou. Tieto 

lístočky pisateľ nepodpíše svojím menom, ale iba 

bodkami, ktorých počet je zhodný s počtom 

písmen v mene pisateľa. Do obálok sa spolu s 

lístočkom vkladajú snežienky – kvietky, ktoré sú 

akýmsi poslom jari. 

 

Fínsko 

Fínsko patrí medzi 

krajiny, ktoré Veľkou nocou oslavujú príchod jari. 

Tradičným jedlom je tu fínska misa mämmi. Je to 

ovsená kaša z vody a žitného sladu v súčasnosti 

servírovaná so sladkým krémom a cukrom. V 

minulosti to však bolo pôstne jedlo podávané 

studené s chlebom. 

 

Švédsko 

Švédi nazývajú Veľkú 

noc Paskdagen. V každej rodine sa pred Veľkou 

nocou usporadúvajú večierky, na ktorých sa 

maľujú kraslice. Obľúbenou aktivitou detí a 

mládeže je „gúľanie vajíčka“. Večer si Švédi 

zakladajú vatry a púšťajú ohňostroj. Medzi 

neodmysliteľnú výzdobu tu patria brezové metly, 

ktoré majú konce vetvičiek ozdobené farebnými 

pierkami. Sú to rozpletené výhonky prútia, 

ktorými sa odpradávna Švédi šibali. Tradičnými 

jedlami na Veľkú noc vo Švédsku sú praženica, 

omeleta, losos, jahňacina a vaječný koňak. 
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« TÉMA – PÔST  A  VEĽKÁ  NOC 

Nórsko 

V Nórsku majú 

veľkonočné sviatky 

kresťanský ráz podobne ako v iných krajinách. 

K Veľkej noci v Nórsku patrí žltá farba. Žltými 

kuriatkami sú vyzdobené príbytky a výklady 

obchodov. V znamení žltej sa nesú aj vydania 

novín, časopisov či igelitové tašky v 

supermarketoch. Zaujímavosťou Veľkej noci v 

Nórsku je čítanie detektívnych románov od 

rôznych svetových autorov. 

 

 

 

Írsko 

V Írsku je obdobie 

pred Veľkou nocou obdobím pôstu a modlitieb. 

Podáva sa tu pórová polievka a pečená 

jahňacina. Vajíčka, ktoré tu sliepky znesú na 

Veľký piatok, sa označia krížikom a každý Ír 

by na Veľkonočnú nedeľu mal zjesť aspoň 

jedno takto označené vajíčko. Práve 

Veľkonočná nedeľa je dňom, kedy Íri 

vychádzajú do ulíc tancovať. Tancom súťažia o 

koláče. Rovnako, ako vo Švédsku, je tu 

populárne „gúľanie vajíčok“. Každý súťažiaci 

obdrží paličku alebo lyžičku a má za úlohu čo 

najrýchlejšie dokotúľať vajíčko k cieľovému 

bodu.

Cyprus 

Cyperča- 

nia si pred 

Veľkou nocou kupujú nové 

oblečenie, najmä však obuv. Na 

Zelený štvrtok ženy pečú tzv. 

„laounes“. Sú to koláče zo 

strúhaného syra, vajec a mätovej 

plnky a sú vytvarované do 

trojuholníkového alebo 

štvoruholníkového tvaru. 

Servírujú sa tu tiež „koulouria“, 

čo sú maslové koláčiky z 

mlieka, korenia a cukru a 

„tyropittes“ – bochníčky so 

syrom a sezamovými 

semiačkami. Tradičným jedlom 

je tu na Veľkonočný pondelok 

„faki xidati“ – kyslá šošovicová 

polievka s octom, ktorá 

symbolizuje Ježiša, ktorý keď si 

na kríži vypýtal vodu, podali mu 

špongiu namočenú v octe. 

Najdôležitejšie bohoslužby 

prebiehajú v sobotu o polnoci. 

Cyperčania si do kostola prinesú 

sviečku a keď kňaz povie 

„Kristus vstal z mŕtvych“, každý 

si prinesenú sviecu zapáli. 
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SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA » 

Úvahy našich žiakov z hodín náboženstva. 

 

Priateľstvo 

Každý človek má svoju dušu. Duša človeka by mala byť stále čistá 

a nepoškvrnená. Ale ani jeden z nás ju takú nemá. 

Každý človek má takú istú hodnotu. Je to veľká hodnota. Raz som sa stretla 

s kamarátkou, ktorá si povedala, že na hľadanie pravdy má ešte čas. Vtedy som jej 

nič nevyčítala. Ale po roku to hovorila stále. Už som jej začala hovoriť, že už je čas, 

ale ona nič. Po čase začala strácať správny pohľad na seba aj na ostatných. 

Neuvedomila si, že človek je najmilší Boží zámer. Po roku sme sa stretli. Zvaľovala 

na mňa, že to, že stratila nádej, je moja vina. Tak som odišla. Ona to začala o deň 

ľutovať. Svedomie jej nedalo a ospravedlnila sa mi. Ospravedlnenie som prijala 

a spolu sme prichádzali na to, že duša človeka patrí Bohu a že Boh je náš najlepší 

priateľ. Ona už nestrácala nádej, lebo vedela, že Boh aj ja budeme stále pri nej stáť. 

Hľadám aj ja pravdu o sebe? Je naozaj môj najlepší kamarát Boh? V živote nám 

ostane veľa otázok, ale Boh nám pomôže ich vyriešiť. 
Sára, 6.B 

 
Rozhodnutie a sloboda 

Všetci máme slobodnú vôľu, môžeme sa slobodne rozhodovať, no pri 

rozhodovaní by sme mali dbať na zásady rozhodovania a dobre si uvedomiť následky 

svojho rozhodnutia. 

Sú dobré aj zlé rozhodnutia, keď sa rozhodujeme medzi dobrom a zlom, 

prípadne medzi väčším a menším dobrom alebo väčším a menším zlom. 

Rozhodovania sa zúčastňujú aj heteronómna morálka – znamená, že počúvne svojich 

nadriadených a autonómna morálka – rozhodujeme sa sami na základe pravidiel, 

„Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. 

Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.“ 
(Ž 139, 23-24) 
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« SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA 

ktoré sme si osvojili. Boh nám hovorí: ,,Dám vám nové srdce.”, čím nám dáva nové 

svedomie a zodpovednosť za jeho rozvoj. 

Niektorí ľudia riešia morálnu dilemu. Či niečo urobiť, alebo neurobiť. Pri týchto 

stavoch je kľúčovým slovom ÚMYSEL. Vždy, keď je ten úmysel dobrý, môžu tú vec 

spraviť. Vtedy nemajú brať ohľad na následky činu, ale na následky úmyslu. 
Klára, 7.C 

 

 Silný Boh 

Človek je stvorenia záver, 

najmilší Boží zámer. 

Človek má veľkú hodnotu, 

nemá sa nachytať podfuku. 

Ak sa zo srdca priatelí s Bohom, 

nikdy nepovie „To nie ja, to on.“ 

Svedomie niekedy pokúša, 

strácame správny pohľad na Matúša. 

Duša človeka pevne verí, 

že vždy budeme smelí. 

Nádej je heslo od veka, 

drží na nohách človeka. 

Na hriechy si už pozor daj 

a s Bohom všetkým pomáhaj. 
Sophia, 6.B 

 

Kto som? 

Kto je človek? Uvažuje, tvorí, rozlišuje? Aký je pravdivý muža a žena? Brániť 

dobro, ale ako? Podstúpiť aj nebezpečenstvo? Prečo by sme všetci mali mať rovnakú 

dôstojnosť? O tomto by som chcela písať túto úvahu. Takže na začiatok... 
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SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA » 

Kto je človek?  

Človek  je ľudská bytosť, ktorú Boh stvoril na svoj obraz, ale nie je dokonalá. 

Človek je iný od zvierat tým, že uvažuje, tvorí, rozlišuje. V tomto je Bohu podobný. 

Ale človek je iný od Boha, lebo robí zlo. Toto zlo robíme, lebo je to dôsledok 

dedičného hriechu. Ale podľa mňa, nemali by sme to veľmi hádzať na Adama a Evu, 

pretože to isté by sme urobili aj  my /ja/. Máme s tým žiť a snažiť sa robiť dobro. 

Aký je pravdivý muž a žena? 

Podľa mňa sú to moji rodičia. Myslím si to, pretože ocko sa o rodinu stará, je 

ochranca, predmodlieva sa a bráni nás. Mamka preto, lebo je jemná, citlivá, veľmi 

veľa svojho času obetuje tomu, aby upratala, navarila a pod... Podľa mňa opravdivý 

muž je ten, ktorý bráni slabších... Opravdivá žena je tá, ktorá je rozhodná, múdra, 

citlivá... 

Ako brániť dobro? Podstúpiť preto aj nebezpečenstvo? 

Tak... ako brániť dobro... Neviem, ako brániť dobro. Možno len tak, že 

nebudeme podporovať zlo... A keď už to dobro robíme, tak by ho bolo treba aj brániť 

a keď to dobro už aj bránime, mali by sme podstúpiť preň aj  nebezpečenstvo... ale 

kto robí dobro, je s Bohom, ten kto je s Bohom, nie je v nebezpečenstve. 

Rovnaká dôstojnosť? 

Všade sa hovorí, že všetci by sme mali mať rovnakú dôstojnosť... niektorí 

hovoria, že ju už máme... Vážne ju máme? Ja si to nemyslím... Keby sme ju mali, tak 

by tu neboli potraty, vojny, hlad, chudoba... ženy by sa nemuseli živiť ako 

prostitútky, deti by nemuseli pracovať. V tomto svete má dôstojnosť iba ten, kto 

vyštudoval a pracuje. Ale čo, ak v niektorých krajinách nemajú prácu, nemajú školy... 

títo ľudia sú pre všetkých poslední, tí čo nemajú peniaze, štúdium. 

Závidím ľuďom v Afrike...  nemajú mobily, modernú technológiu, skoro nič. 

Ale sú jednoduchí a sú šťastní. My máme všetko a stále nie sme spokojní. 
Lea, 8.B 

Požehnanú Veľkú noc vyprosuje PK Človek a hodnoty 



 

 

« KALENDÁR  AKTUALÍT 11 

Siedmaci na lyžiarskom 

Týždeň v prírode, presnejšie na lyžiarskych 

svahoch Novoľubovnianskych kúpeľov v 

Litmanovej, strávili v dňoch 18. – 22. januára 

siedmaci a všetci pedagógovia a inštruktori, ktorí 

ich sprevádzali. Vedúcim lyžiarskeho 

výcvikového kurzu bol p. uč. Vaško. Majú krásne 

zážitky a nezabudnuteľné spomienky. 
-am- 

 
 

Matematická olympiáda 

V utorok, 19. januára, sa v CVČ Domino 

stretlo 45 najtalentovanejších matematikov nášho 

obvodu na Matematickej olympiáde v kategóriách 

Z5 a Z9. Presadili sa aj naši žiaci. 

Prvé miesto v kategórii Z5 si s plným 

počtom bodov vybojovala Adrianka 

Bujňákováz V.C triedy. V kategórii Z9  sa na 

krásnom druhom mieste umiestnil Tomáš  

Krupa z IX.B triedy. 

A to nie je všetko! Úspešne riešili zadania

 
úloh svojej kategórie aj 

Karolínka Kaduková (6. 

miesto) z V.A a Matúš 

Ďurian (8. miesto) z V.B 

triedy. 

Ďakujeme všetkým za 

krásnu reprezentáciu školy 

a prajeme ešte mnoho ďalších 

úspechov. 
p. uč. Paraličová 

 

O troch prasiatkach 

Netradičné slovensko-

anglické predstavenie si boli 

22. januára pozrieť šiestaci 

so svojimi pani učiteľkami 

triednymi. Divadelné centrum 

z Martina zahralo žiakom 

známu rozprávku Tri 

prasiatka pod názvom MR. 

WOLF AND THREE 

LITTLE PIGS. Bolo to 

zaujímavé predpoludnie. 
-il- 
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KALENDÁR  AKTUALÍT » 

Fašiangová diskotéka 

Presne po roku 

prichystali deviataci 

obľúbenú FAŠIANGOVÚ 

DISKOTÉKU pre žiakov II. 

stupňa. Popoludnie plné 

tanca, hudby, súťaží a zábavy 

čakalo všetkých 26. januára 

vo veľkej telocvični. 

Fašiangovým motívom bola 

pyžamová párty. Na parkete 

sa to hemžilo žiakmi 

vyobliekanými v pyžamách a 

v županoch. Mnohí si so 

sebou doniesli plyšové 

hračky, vankúšiky, deky. Aj 

niektoré pani učiteľky sa 

nahodili do nočných úborov. 

Nechýbala bohatá tombola a 

super zábava.  

-zl- 

Dvojnásobné prvenstvo 
na Šalianskom Maťkovi 

Obvodné kolo 23. 

ročníka Šalianskeho Maťka 

sa uskutočnilo 28. januára v 

CVČ Domino. Prednes 

poézie učaroval viacerým 

žiakom z našej školy, ale do 

súťaže sme mohli poslať len víťazov z každej 

kategórie. Troch recitátorov sprevádzala pani 

vychovávateľka Šolcová. Domov sa ani jeden z 

nich nevrátil naprázdno. Srdečne blahoželáme! 

 Christan Brossmann, 2.A – 1. miesto 

(postup do krajského kola) 

 Kristína Bagošová, 7.C –1. miesto 

(postup do krajského kola) 

 Maxim Marko, 5.B – 3. miesto 
-mj- 

 
Biologická olympiáda 

Centrum voľného času Domino privítalo 3. 

februára nadšencov biológie na obvodnom kole 

biologickej olympiády. Výprava našich 

reprezentantov bola úspešná. Súťažiace prakticky 

a teoreticky pripravovala p. uč. Zachariášová. 

Blahoželáme! 

 Ema Urigová, 9.C – 2. miesto 

(postup do krajského kola) 

 Terézia Kertesová, 9.B – 5. miesto 
-av- 
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Hokejista na sv. omši 

Na utorkovej sv. 

omši – 2. februára sa 

zúčastnil známy 

košický hokejista 

Radek Deyl. Prijal 

pozvanie nášho p. 

kaplána Paľka a urobil 

radosť všetkým 

hokejovým fanúšikom. 

Po sv. omši nechýbalo 

fotografovanie a podpisovanie kariet. Známy hráč 

sa nakrátko vrátil do školských čias. Prajeme veľa 

športových úspechov! 
-as- 

 

Angličtina netradične 

Prvý februárový týždeň sa na II. stupni učil 

anglický jazyk netradične – naživo. Mladí 

dobrovoľníci z Indonézie, Taiwanu a Ukrajiny v 

rámci projektu Educate Slovakia – v spolupráci 

s AIESECom – prezentovali krásy a zaujímavosti 

svojich krajín. 
-en- 

 

Dejepisná olympiáda 

Nadšencov histórie 

nájdete aj medzi žiakmi II. 

stupňa, ktorých sprevádza a 

zároveň im vzácne poznatky 

odovzdáva p. uč. Zachariáš. 

Aj v tomto ročníku známej 

súťaže, ktorá sa konala 9. 

februára v CVČ Domino, sa 

im darilo a v príprave na 

krajské kolo pokračuje Daniel 

Dobrík zo 7.C triedy, víťaz 

obvodného kola s krásnym 

náskokom bodov pred 

ostatnými súťažiacimi. 

Blahoželáme! 

Reprezentanti školy: 

 Matúš Gburik, 6.C – 3. 

miesto 

 Gabriel Conka, 8.A – 4.-

5. miesto 

Ďakujeme 8-člennej 

výprave historikov za čas 

venovaný príprave. 
-jl- 
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Deň bezpečnejšieho 
internetu 

Deň bezpečnejšieho 

internetu sme si pripomenuli 

9. februára aj v našej škole. 

Žiakom ôsmeho a deviateho 

ročníka prišli porozprávať 

bývalí žiaci o bezpečnosti na 

internete aj o tom, ako 

bezpečne nakupovať cez 

internet. Odzneli základné 

informácie, prečo je výhodné 

nakupovať cez internet, čo 

znamená PayPal, Phishing a 

Pharming, čo si všímať pri 

platbe kartou, vysvetlili aj 

pojem kyberšikana. Aktivity, 

ktoré si pre žiakov pripravili, 

boli zaujímavé a stretnutie so 

študentmi veľmi poučné. 
-jš- 

 

 

Vyrecitovali sme dvojnásobné 
striebro 

Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky 

Maťko bolo 23. februára v Átrium klube na 

Terase. Christiana Brossmanna a Kristínu 

Bagošovú sprevádzala p. vychovávateľka 

Bokorová. Samozrejme, nechýbali ani rodinní 

príslušníci, ktorí si nenechali ujsť ich prednes a 

prišli ich aj povzbudiť. Obaja za svoj výkon boli 

ohodnotení 2. miestom. Srdečne im gratulujeme a 

ďakujeme za reprezentáciu školy! 
-ak- 

 
Športovci na ľade 

Obľúbené korčuľovanie v Športovo-

zábavnom areáli na Alejovej ul. v Košiciach sa po 

roku ozvalo svojim nadšencom z II. stupňa. Spolu 

s triednymi p. učiteľkami si vo februári 

a začiatkom marca oprášili korčule, zabalili 

olovrant a vychutnali pravú športovú náladu na 

ľade. Nezabudnite – športu zdar! 
-dd- 

 
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

Súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

bola 2. marca v Bardejove. Stretnutie sa začalo 

sv. omšou, ktorú celebroval generálny vikár 

Košickej arcidiecézy, Mons. Pavol Dráb. Dievčatá 

zo 6.B – Gabika Palenčárová, Sophia Sedláková a 

Terezka Turčeková sa zodpovedne pripravovali, 
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aby na súťaži dosiahli čo najlepší výsledok. 

Sprevádzal ich školský pán kaplán Paľko. Keďže 

je Svätý rok milosrdenstva, všetci súťažiaci 

získali 1. miesto. 
-pl- 

 
Biblická olympiáda 

 Srdečná gratulácia patrí víťaznému tímu, 

ktorý nás 10. marca zastupoval na okresnom kole 

Biblickej olympiády. Jeho členovia – Sebastián 

Kaduk (8.A), Zdislava Lukášová (9.C), Jozef 

Gočík (7.C) – sa 

zodpovedne 

pripravovali pod 

vedením p. 

katechétok a p. 

kaplána Paľka. 

Veľa síl a 

trpezlivosti počas 

dní štúdií a 

odborných príprav na ďalšie kolo! 
-mf- 

 
Boli sme sa pozrieť 
na Salvadora Daliho 

Vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v 

Košiciach od 21. januára do 21. marca vystavujú 

diela španielskeho maliara, sochára, filmára a 

spisovateľa Salvadora Dalího pod názvom 

Zhmotnenie surreálneho. Bola by škoda nevyužiť 

 
šancu navštíviť túto unikátnu 

výstavu, preto sa jej žiaci 

šiesteho ročníka s p. uč . M. 

Bednárovou a p. uč. J. 

Zachariášom počas mesiaca 

február zúčastnili v rámci 

predmetu poznaj a ži. A stálo 

to zato. 

Salvador Dalí (1904–

1989) je považovaný za 

jedného z najslávnejších 

umelcov surrealizmu. 

Výstava obsahuje litografie, 

keramiku, medaily, sieťotlač 

a ďalšie originálne práce z 

jeho dielne. Spomienka na 

Dalího im ostane v mysli na 

celý život. 

Expozíciu venovanú 

svetovému umelcovi 

navštívili vo 

Východoslovenskom múzeu v 

Košiciach aj žiaci 9.B triedy. 
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Záver piatkového 

vyučovania – 11. marca 

patril umeniu, kultúre a 

estetike. Spolu s p. uč. 

Bednárovou a p. uč. 

Zachariášom sa pri 

prechádzke Hlavnou ulicou 

stihli zastaviť aj na miestach 

tvoriacich históriu centra aj 

celého mesta. 

Po prehliadke výstavy sa 

budúci stredoškoláci zastavili 

v novootvorenej predajni 

cudzojazyčnej literatúry na 

Hlavnej 115, nasledovala 

dvojvýstava v átriu 

Kňazského seminára sv. 

Karola Boromejského: 

V duchu gotiky – súbor 

fotografií a Vypálená 

modlitba – keramické obrazy. 

Unavené nohy žiakov 

napokon zakotvili v Big Pizzi 

v Levočskom dome. Salvador 

Dalí sa vyučuje na hodinách 

výtvarnej výchovy 

i deviatackého dejepisu, no 

i ostatné navštívené miesta 

mali svoj hlbší význam. 
p. uč. Zachariáš 

Slávnosť slova 

Hviezdoslavov Kubín je na našej škole už 

tradíciou. Na prednes sa tešia malí, ale aj starší 

žiaci. Slávnostne vyobliekaní prišli aj na 

tohtoročné školské kolo. Zorganizovali ho pre 

nich pani učiteľky Jágerová a Pustaiová spolu 

s ostatnými členkami poroty začiatkom marca. 

Pestrý výber autorov potešil aj divákov, ktorí 

prišli podporiť svojich spolužiakov. 

 

A aké sú výsledky? 

I. stupeň: 

Poézia – I. kategória: 

Ester Rimarčíková, 4.A – 1. miesto 

Viliam Ferko, 3.C – 2. miesto 

Daniela Židiková, 4.C – 3. miesto 

Próza – I. kategória: 

Lara Alatawneh, 4.A – 1. miesto 

Dominika Hakulinová, 3.C – 2. miesto 

Nina Maticová, 4.B – 3. miesto 

Júlia Varhoľáková, 2.B – 3. miesto 
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II. stupeň: 

Poézia – II. kategória: 

Sonja Sedláková, 5.B – 1. miesto 

Antónia Čurajová, 6.C – 2. miesto 

Daniel Labanc, 6.A – 3. miesto 

Próza – II. kategória: 

Maxim Marko, 5.B – 1. miesto 

Marek Maďar, 5.A – 1. miesto 

Anna Čurajová, 5.A – 2. miesto 

Karolína Kaduková, 5.A – 3. miesto 

Laura Kopsová, 5.B – čestné uznanie 

Poézia – III. kategória: 

Tamara Ondrejková, 7.C – 1. miesto 

Laura Vojtová, 9.C – 2. miesto 

Zdislava Lukášová, 9.C – 2. miesto 

Kristína Bagošová, 7.C – 3. miesto 

Tatiana Jenčušová, 7.C – 3. miesto 

Próza – III. kategória: 

Lukáš Majoroš, 7.C – 1. miesto 

Ráchel Rimarčíková, 8.A – 2. miesto 

Anna Maďarová, 9.B – 3. miesto 

 

 

 

 

 
-sj-, -mj- 
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INEKO hodnotí 
slovenské školy 

INEKO, mimovládna 

nezisková organizácia, 

uviedla v decembri 2015 

rebríček slovenských 

základných, stredných škôl a 

gymnázií. V rámci 

celoslovenského rebríčka sa 

naša škola umiestnila na 13. 

mieste. V rámci škôl 

Košického kraja sme získali 

3. miesto. Kritériá pri 

hodnotení ZŠ – výsledky 

Testovania 9, závery ŠŠI 

(Štátnej školskej inšpekcie), 

dosiahnuté mimoriadne 

výsledky a účasť žiakov na 

súťažiach a olympiádach, 

kvalifikovaný pedagogický 

zbor, získavanie finančných 

prostriedkov a zapojenie sa 

do projektov. Viac na 

www.ineko.skoly.sk. 

Ďakujeme za prejavenú 

dôveru a spoluprácu! 

 

Poslaním INEKO je podpora potrebných 

ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä 

prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia 

informácií a podpory verejnej diskusie. INEKO sa 

na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie 

oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre 

transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží 

čerpať z najlepších skúseností z ostatných 

transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a 

OECD. Aktivity INEKO vyplývajú aj z potreby 

podporovať vlády a politikov pri presadzovaní a 

uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych 

reforiem. 
p. uč. Pustaiová 

 

Výsledky Testovania 5 – 2015 

V národnom testovaní žiakov 5. ročníka 

dosiahli piataci našej školy 78,02% úspešnosť z 

matematiky, čo predstavuje o 16,03% vyššiu 

úspešnosť ako je priemerná v SR. Zo slovenského 

jazyka a literatúry 

národný priemer 

bol 66,62% a 

výsledok našej 

školy bol 80,90%, 

t.j. o 14,28% 

vyšší.  

Podrobnejšie 

informácie na http://wwww.nucem.sk 
p. zástupkyňa Hrebeňárová 



 

 

« UČITEĽOVINY 19 

Stretnutie s pánom prezidentom SR 

Krásne priestory Historickej radnice v 

Košiciach boli 18. januára miestom stretnutia 

osobností Košického kraja s Andrejom Kiskom, 

prezidentom SR. Vzácne pozvanie prijala aj naša 

p. riaditeľka Mária Čačková. Výnimočné 

popoludnie bolo spojené aj s podnetnou diskusiou 

o Slovensku.  
-hp- 

 
Ďakovný list za pomoc núdznym 

Darček v škatuli, zbierka suchých potravín 

sú známe aktivity, ktorými pomáhame rodinám v 

núdzi a úzko spolupracujeme s OZ Maják nádeje. 

Každoročne sa jeho spolupracovníci stretávajú s 

organizáciami a dobrovoľníkmi, s ktorými tvoria 

spoločné dielo nezištnej pomoci a služby. Tak 

tomu bolo aj 27. januára v Seminárnom kostole v 

Košiciach, kde p. riaditeľka prevzala ďakovný list 

za pomoc rodinám v núdzi. Sprevádzali ju p. 

zástupkyňa Zentková, p. Kručanicová a p. 

hospodárka Kozáková. Aktivity Majáka nádeje 

otvárajú rok čo rok srdcia ľudí... posolstvo lásky 

nikdy nezanikne... 
-hp- 

 
Duchovná obnova 

pre rodičov a pedagógov 

Kľúčová téma tohtoročnej obnovy – Ako sa 

mať správne rád – spojila všetkých prítomných s 

prednášateľom ThLic. Marekom Forgáčom, PhD., 

 
správcom UPC sv. Košických 

mučeníkov v Košiciach. 

Spoločne sa v strede 

pracovného týždňa –2. marca 

zastavili v čase pôstu, 

načerpali duchovné sily. 

Popoludňajšie stretnutie sa 

začalo sv. omšou v školskej 

kaplnke. Pôst je čas na 

zmenu... 

Čo nám pomáha dozrievať 

v láske? 

 schopnosť cítiť vinu 

 harmónia v rodine 

 vzťah v práci 

(neplatenej) 

 ochota podeliť sa 

 vzťahy v spoločenstve 

 duchovný život 

 utrpenie 

 schopnosť komunikácie 

Správna motivácia? 

Ťahať za srdce... 
-hp- 
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Marec – mesiac knihy 

S marcom sa spája 

nielen prvý jarný deň, ale aj 

kniha. Je to MESIAC 

KNIHY. Naša školská 

knižnica je otvorená pre 

svojich čitateľov štyrikrát 

v týždni. A naozaj nezíva 

prázdnotou. Prichádzajú do 

nej tí najmenší, ale nie je 

výnimkou stretnúť tam aj 

najstarších žiakov.  

Pani knihovníčka si pre 

vás pripravila najviac 

vypožičiavané knihy. Možno 

ste niektorú ešte neprečítali. 

Tak neváhajte a navštívte 

školskú knižnicu.  

 Marta Hlušíková: 

Neznášam, keď ma 

hladkajú po hlave 

 Gabriela Futová: 

Poškoláci; Očko špehúň: 

tajný život môjho brata 

 Roman Brat: 

Mordovisko; Zlo nemá 

na kúzlo 

 Jana Pudláková: Byť tak 

Bondom 

 Frauke Scheumann: Winston. Kocúrova 

tajná misia 
 
 

Anketa 

Často na chodbách školy stretávame žiakov 

s knihou v ruke. Smerujú do knižnice, aby vrátili 

prečítanú a vypožičali si novú na čítanie. A nielen 

žiaci, ale aj mnohí učitelia a zamestnanci školy 

majú kladný vzťah ku knihám. 

My sme im položili dve otázky: 

„Ktorá kniha je vaša najobľúbenejšia?“  

 Ako prežiť 

 Chodiaca pohroma 

 Narnia 

 všetko od Robina Cooka 

 Traja pátrači 

 Denník odvážneho bojka 

 Zlodejka kníh 

 Gogo, chalan z internetu 

 Fakty pre cool školáka 

 knihy od Francine Riversovej 

„Akú knihu máte momentálne rozčítanú?“ 

 K. Hosseini: Majster šarkanov 

 Legendy umučenia 

 Najlepšie kamarátky 

 Anna zo Zeleného domu 

 Poklad na striebornom jazere 

 Kamenný kruh 
-nh- 
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Ukáž, čo vieš! - III. kolo 

Tretie kolo prírodovednej súťaže Ukáž, čo 

vieš! zvládlo družstvo našich prírodovedcov 22. 

januára vynikajúco. Téma Jarný les im zaručila 

1. miesto. Na súťaži ich sprevádzala p. uč. 

Smoleňová. Srdečne gratulujeme a želáme veľa 

úspechov v ďalších kolách!  

 

Karneval a pyžamová párty 
na I. stupni 

Býva dobrým zvykom, že vo fašiangovom 

čase sa všetci chceme zabaviť. Žiaci na I. stupni si 

v deň odovzdávania polročnej klasifikácie urobili 

SUPER predpoludnie. Prváci prišli v 

karnevalových maskách a druháci až štvrtáci sa 

inšpirovali staršími spolužiakmi. Oni mali vo 

svojich triedach pyžamovú párty. Pani učiteľky 

tiež nezostali stáť bokom. Naozaj bolo veselo. 

Celé 4 hodiny sa niesli v príjemnej rodinnej 

atmosfére. Spolu sme si vychutnali raňajky, 

 

 

 

 

vypočuli rozprávku, pri ktorej 

si niektorí aj zdriemli a 

napísali sme aj uspávanky. 

Nechýbala ani vankúšová 

vojna. Všetci sme sa v 

pyžamkách cítili výborne a 

zažili skvelý deň! 
p. učiteľky z I. stupňa 
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Prváci na lyžiach 

Pekný februárový týždeň 

v dňoch 8. – 12. februára 

prežili lyžiari z 1.A a 1.B 

triedy spolu s triednymi pani 

učiteľkami. Čakali ich svahy 

v rekreačnej oblasti na 

Jahodnej, veselé zážitky a 

radosť z pohybu v Božej prírode. Športovci z 1.C 

a 1.D triedy absolvovali lyžovačku v týždni po 

jarných prázdninách.  

Pani učiteľky triedne a prváci ďakujú za 

pomoc a asistenciu všetkým zúčastneným 

rodičom. Boli to príjemné dni na lyžiach! Svedčia 

o tom aj fotky a kresby, ba ja zážitky, ktoré 

napísali šikovné prváčky. 
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Saša Tóthová, 1.B 
 

 
Sarah Stašíková, 1.B 
 

 
Laura Čurová, 1.B

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
Adam Murcko, 1.B 

 
 

 
Veronika Jarinkovičová, 1.B 
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Projektový deň v 2. ročníku – Voda 

Aká je voda? Kde sa nachádza? Aké sú jej skupenstvá? Čo sa v nej rozpúšťa? 

Ako sa o ňu máme starať? Toto boli otázky, na ktoré sme hľadali odpovede počas 

projektového vyučovania o vode. A čo sme zistili? 

„Voda je číra a bez chuti. Rozpúšťajú sa v nej niektoré látky – soľ, cukor. 

Nerozpúšťa sa krieda. Olej pláva na povrchu. Múka vodu zafarbila. Vodu nemáme 

znečisťovať, ale chrániť. Počas skúmania sme vytvorili pojmové mapy, na ktorých 

máme všetko zaznamenané.“(Soňa, Šimon a Matúš) 

  1.         

  2.         
3.           

   4.        
5.           

           
  6.         

    7.       

8.           
9.            

 

1. Napíš správnu odpoveď. Hrozno patrí medzi malvice, kôstkovice alebo bobule. 

2. Napíš názov druhého dňa v týždni. 

3. Napíš názov zeleniny, ktorú pestujeme pre koreň. 

4. Napíš názov stavebného materiálu. 

5. Ako sa nazýva mesiac, v ktorom sa začína školský rok? 

6. Koľko dní má týždeň? 

7. Napíš názov letného mesiaca. 

8. Ako sa nazýva obchod, v ktorom kupujeme lieky? 

9. Napíš názov ovocného stromu. 

Odpoveď ..................................................................................... 

Voda, vzduch, obloha a iné sú................................ .  (tajnička) 
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Vedomostný kvíz 

Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

1. Je pitná voda voňavá? Áno Nie 

2. Rozpustí sa cukor vo vode? Áno Nie 

3. Rozpustí sa krieda vo vode? Áno Nie 

4. Je ľad zamrznutá voda? Áno Nie 

5. Vyparuje sa voda? Áno Nie 

 

2.B 

Bol to veľmi dobrý deň o vode. Robili sme 

s vodou experimenty. Do vody sme dávali olej, 

cukor, múku, atrament, soľ a kriedu. Bolo to 

veľmi zábavné.(Šimon, Vilko, Julka) 

 

2.A 

Celý deň sme sa učili o vode. Vyrábali sme 

si kvapky a písali do pracovného listu. Vyrábali 

sme plagáty o vode. Hľadali sme vo Sv. písme, 

kde sa píše o vode. Najviac sa nám páčili 

pokusy a fotenie.(Kiko, Katka, Jurko, Marek) 

 

2.C 

Na projektovom dni sa mi najviac páčili 

pokusy, kde sme zisťovali, ktoré látky sú 

rozpustné a ktoré nie. Naučila som sa o výskyte 

vody a jej rôznych skupenstvách. Zaujalo ma, 

že 70% človeka tvorí voda. Veľmi sa mi páčilo 

vyrábanie svojej kvapky. (Alžbetka, Martin, 

Dorotka, Jakub) 

 
 

 
 

 
p. uč. Fecková 
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V tretiackych triedach 
sa usídlilo divadlo 

Posledný februárový 

pondelok sa v tretiackych 

triedach usídlilo divadlo. Nie, 

neprišli k nám herci, maňušky 

ani marionety. Naše triedy sa 

premenili na krajčírske 

dielne, my, žiaci, na 

garderobierov, scenáristov, 

režisérov,  hercov i šepkárov. 

 
Dozvedeli sme sa, kto je to 

dramaturg, čo je javajka, 

kulisa alebo amfiteáter. 

 

Najviac sme sa zabavili i veľa naučili pri tvorbe 

kostýmov pre skutočné divadelné postavy. 

Ukážku, ako sa nám darilo, si môžete prezrieť v 

našej fotogalérii a na chodbe prvého stupňa. 
-tretiaci- 

 
2.B na krížovej ceste 

Dopravné značky nás na cestách upozorňujú 

na rôzne situácie. Keď ich dodržiavame, tak sa 

bez problémov dostaneme do cieľa. Zaujímavú 

krížovú cestu s dopravnými značkami na 

jednotlivých zastaveniach mali 9. marca žiaci 2. 

B triedy. Pripravili si ju spolu s p. uč. 

Hadbavníkovou a p. vychovávateľkou Marikou 

Fedorovou. Medzi jednotlivými zastaveniami 

znela pieseň, ktorú si nacvičili aj v sprievode 

hudobných nástrojov. Na klavíri, gitare, flaute a 

husliach im pomáhali hrať starší spolužiaci zo 6. 

B. Povzbudení odchádzali rodičia, starí rodičia aj 

ich súrodenci. „Ľúbim Ťa, Ježiško, a veľmi mi je 

ľúto, ak som Ti ublížil, odpusť vinu túto...“ 
-druháci- 
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Misijné pečenie šišiek 

Slovíčko MISIA znamená poslanie, úloha. 

A kto je to misionár? Niekto, kto je poslaný.  

Boh Otec poslal na svet svojho jediného 

syna Ježiša, aby nik nezahynul, ale mal život 

večný. I nás posiela Ježiš, aby sme sa stali 

misionármi a ohlasovali ľuďom túto pravdu 

o Božej láske k človeku. Môžeme to robiť 

skutkami a slovami, a tak prinášať Krista ľuďom, 

ktorých stretávame. 

 
Dňa 26. januára sa v našej škole piekli 

výborné, voňavé šišky. Kúpou šišky ste tak mohli 

finančne podporiť chudobných na Ukrajine. 

Napieklo sa cca 500 kusov šišiek a vyzbieralo sa 

tak 242 eur. Veľká vďaka patrí pani 

vychovávateľkám a tiež 

bývalým pani 

vychovávateľkám, ktoré 

obetovali trochu zo svojho 

času a, samozrejme, vám 

všetkým, ktorí ste podporili 

túto misiu a stali sa tak 

misionármi, ktorí ohlasujú 

i týmto skutkom lásky 

Ježišovu lásku 

a milosrdenstvo chudobným 

na Ukrajine. 

Prajem nám všetkým, 

aby sme boli stále misionármi 

„s voňavým srdcom“. 

 

Výtvarná súťaž v ŠKD 

Dňa 11. februára sme 

v rámci ŠKD vyhodnocovali 

výtvarnú súťaž. Témou bolo 
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nakresliť nejaký obľúbený 

príbeh z Biblie. Mnohé deti sa 

zapojili do tejto súťaže 

a najkrajšie obrázky boli aj 

odmenené. Všetkým deťom, 

ktoré sa zapojili do tejto 

súťaže, srdečne 

blahoželáme. 

 
 
Svetový deň chorých 

Svetový deň chorých sa 

každoročne slávi 11. 

februára od roku 1992, kedy 

ho ustanovil pápež Ján Pavol 

II. Je venovaný nevyliečiteľne 

chorým ľuďom na celom 

svete. V tento deň sa slávi aj 

sviatok Panny Márie 

Lurdskej, ktorá sa po prvýkrát 

zjavila 11. 2. 1858  chudobnému dievčaťu Márii 

Bernadette Soubirousovej pri Massabielskej 

jaskyni v Lurdoch. Lurdy patria medzi známe 

pútnické miesta, kde prichádza mnoho chorých 

s prosbou o uzdravenie. Mnoho chorých tu bolo aj 

uzdravených na príhovor Panny Márie. 

V ŠKD sme si v tento deň pozreli príbeh 

o Bernadette z Lúrd. Na chorých sme si taktiež 

spomenuli desiatkom ruženca. Majme stále súcit 

s chorými, veď v nich k nám prichádza samotný 

trpiaci Kristus. 

 

Divadielka v ŠKD 

Mesiac február bol pre nás v ŠKD tak trochu 

divadelný. 

 
V našich oddeleniach sme si totiž vyrábali 

rôzne maňušky z ponožiek a milé postavičky z 

papiera. Potom si s nimi deti zahrali ponožkové 

a palčekové divadielka . Deti z II. oddelenia 

boli potešiť svojich kamarátov z 1.D a zahrali im 
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palčekové predstavenie, ktoré si pre nich 

nachystali. Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili. 

 

Vlastná tvorba v ŠKD 

Kristínka Rendošová z II. oddelenia 

vytvorila vlastnú báseň. 

Názov básne je Srdce darujem. Veríme, že 

vás inšpiruje a možno aj niektorí z vás, v sebe  

objavia nové talenty . 

Srdce darujem 

S Pánom Bohom vám prajem  

a srdce Božie vám darujem.  

Na to, aký dobrý je Pán, 

 je to dar len vám. 

 

To nie je hocijaké srdce. 

To najkrajšie srdce darujem 

len vám. 
Kristínka Rendošová, 3.C 

 
spracovala p. vych. Gitka 

 

 

Educate Slovakia 

On the 2 February 2016 

volunteers from Taiwan, 

Ukraine and Indonesia visited 

our school and presented their 

countries in English classes. At 

the end of the week they wrote 

these messages. 
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It was wonderful experience for me during this week. I am so happy 

that I could spend it in this school. I enjoyed being a teacher and teaching 

English to foreigners – it was something new for me. I really hope that our 

presentations were very useful for the pupils and gave them some benefits, 

and that they´ve learnt something new from them. I really hope that your 

students will love Indonesia from my presentation and maybe they will be 

interested in visiting Indonesia in the future.  

I wish the best of luck for the students and this school and hope to meet 

my students again in the future (in Slovakia or in Indonesia ). 

With love, 
Terima Kasik 

05.02.2016                                                                                          Sarah Ulina 

 

Hello! Ahoj! Halo! 

I had a great time here sharing with you something about Indonesia. 

I have learnt so much about Slovakia from you, too! 

Thank you – all students in classes 5.B, 5.C, 8.A, 8.B, 9.B and 9.C. I 

hope you enjoyed my presentation. I also want to thank the teachers who 

accompanied us all week. I couldn´t do my presentation without your help. 

I hope someday when I come back to Slovakia I can meet you all again. 

And of course, I hope someday you guys will have the chance to visit 

Indonesia - don´t forget to contact me when you are in Indonesia, dobre? 

Terima kasih. Ďakujem. Thank you.  

Fadel Muhammad Ali 
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Привiт з Украiни!  Hello from Ukraine! 

I´m so excited and don´t want to leave your school. You´ve got amazing 

teachers and your pupils are my little happiness. I hope that in the future I 

will visit your school again, and I´ll get a chance to spend some time with 

your pupils. You are the best and the nicest school. I met so many nice 

people in this school. I wish you all the best. Thank you . I´m very happy 

to meet such nice people like you. 

See you! 
Yuliia from Ukraine 

05.02.2016                                                               Slovakia + Ukraine = friendship 

Ahoj! 
This is new experience for me to give presentations to such a big 

group of students. We are not trained teachers and maybe we know just 

a little bit more than our students. But when we shared about our 

cultures and interacted with the students, it felt so great to have brilliant 

audience. Also we got to know each – other more. I really liked the week 

I spent at this school and I enjoyed it more and more every day. 

Big thanks to the teachers who accompanied us here and offered their 

help. We really appreciate your kindness. I have learnt a lot during these 

days. I hope we also gave something precious to this school. I hope 

someday I´ll meet some of you guys somewhere in the world. 

Don´t forget there used to be a girl from Taiwan messing around the 

classes, O.K.? 

Lots of love, 

Yoki Chang 
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OSTERN 

Ostern ist ein bewegliches Fest. Die Christen feiern zu Ostern die Auferstehung 

von Jesus Christus aus seinem Grab. Ostern und die Osterbräuche haben aber eine 

lange Tradition.  

Das sind typische Osterbräuche für Deutschland: 

Der Osterhase bringt bunt bemalte Eier und 

versteckt sie im Garten. Die Kinder suchen die Eier und 

haben Spaß dabei. Der Osterhase und die Ostereier sind 

alte Fruchtbarkeitssymbole. 

 

Und wie sind die Osterbräuche in der Slowakei? 

Am Ostermontag gehen die Jungen von Haus zu Haus und peitschen die 

Mädchen mit Osterruten und begießen 

sie mit Wasser oder Parfum. Dafür 

bekommen die Jungen von den Mädchen 

gefärbte gekochte Eier oder bunte 

Bänder. 

 

 

Zu Ostern werden die Wohnungen mit grünen 

Zweigen, bemalten Eiern und Osterkränzen  

geschmückt. Auf dem Tisch steht gebackenes 

Osterlämmchen. 

Was ist aber das Wichtigste für Ostern? Hier 

steht die Antwort:  

„Christus ist auferstanden, ja, 

er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja!“  
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Cez kľúčovú dierku... 
(...na hodinách fyziky) 

Prečo? – Asi najčastejšia otázka, ktorú kladú deti rodičom, študenti učiteľom, 

mladší starším, ale funguje to aj naopak. Jedno slovo, päť písmen, jedna z 

najjednoduchších opytovacích viet. Je aj odpoveď na túto otázku taká jednoduchá, 

krátka, nekomplikovaná, prostá...? 

Na hodinách fyziky sa snažia naši siedmaci hľadať na základe svojich 

vedomostí odpovede na také – zdanlivo jednoduché – otázky. Či sa im to darí, 

posúďte sami. Možno to nie je vždy vedecky presné, ale svoje „kúzlo “ odpovede 

určite majú. 

(Pozn.: Správnu odpoveď nájdete v zátvorke!) 
 

Prečo si ľudia pri sušení rúk „medlia“ ruky? 

 Lebo sú zvyknutí na uterák. 

 Ošúchavajú si z nich vodu. 

 Trením vzniká teplo, a preto sa nám ruky sušia rýchlejšie. 

 Zhadzujú kvapky vody. 

 Dochádza k treniu, ktorým oddelíme a odfúkneme baktérie. 

(Vodu rovnomerne roztierajú do tenkej vrstvy na povrchu, ľahšie sa tak odparuje.) 
 

Pre človeka je najvhodnejšia vlhkosť vzduchu v miestnosti v rozmedzí 50 – 

70%. Zdôvodni, prečo ani vyššia, ani nižšia vlhkosť nie je vyhovujúca? 

 Lebo pri väčšej a pri menšej vlhkosti sa nám zle dýcha. Človek musí mať vlhkosť 

vzduchu v rozmedzí 50 – 70% tak, ako aj napríklad teplotu tela. 

 Preto nie vyššia, lebo vlhkosť by sa na nás zrážala a boli by sme mokrí.  

 Keby bola nižšia vlhkosť, tak by nám vysychalo hrdlo. Ak by bola veľmi vysoká, 

začali by sme sa rozpadávať. 

 Ak by bola vyššia, človek by nedýchal normálny vzduch, ale vodu a na stenách 

by boli plesne. Ak by bola nižšia, tak by nedýchal. 
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(Pri nízkej vlhkosti vzduchu dochádza ku zvýšenému vysúšaniu ochranného povrchu 

slizníc, čím vzniká nebezpečenstvo infekcie. Vysoká vlhkosť znižuje schopnosť tela 

regulovať svoju teplotu odparovaním vody z pokožky.) 
 

Väčšie mestá bývajú mnohokrát zahalené ľahkým hmlovým oparom. 

Prečo? 

 Pretože výfukové plyny z áut zostávajú nad mestom. 

 Väčšie mestá púšťajú viacej plynu 

do ovzdušia. 

 Lebo sú tam elektrárne a všelijaké 

plyny. 

 Výfukové plyny nedovoľujú oparu 

stúpať vyššie.  

(Cudzorodé častice vo vzduchu, napr. 

prach, sadze, vytvárajú dobré podmienky pre kondenzáciu vodných pár v atmosfére.) 
 

Prečo sa v zime vrany často zhromažďujú na ľade zamrznutých 

rybníkov? 

 Chladia si nohy. 

 Hľadajú tam potravu, chcú loviť ryby pod ľadom. 

 Keď si nájdu v zime orech, tak ho z výšky 

pustia na ľad. On sa rozbije a môžu ho 

zjesť. 

 Vrany často lietajú k rybníkom, aby sa 

napili. V zime je rybník zamrznutý, 

nemôžu sa napiť, a preto ostávajú pri 

rybníku a čakajú. 

 Keď tam niečo primrzlo, zožerú to. 

 Cítia sa tam bezpečne pred 

predátormi. 
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(Aby sa ohriali. Teplota vody a ľadu je totiž vyššia, ako teplota okolia – vzduchu. Pri 

tuhnutí ľadu sa uvoľňuje skupenské teplo.) 
 

Prečo mastná polievka chladne pomaly? 

 Lebo mastnota na hladine polievky zabraňuje prístupu 

chladu k polievke. 

 Olej drží teplo v polievke. 

 Lebo je hustejšia. 

 Masť slúži ako tepelný izolátor. 

 Masť v polievke, ktorá pláva na povrchu, zamedzí 

prístup kyslíka. 

 Sú tam mastné kyseliny, ktoré chladnú pomalšie, lebo majú iné molekuly. 

(Vrstvička tuku na povrchu zabraňuje vyparovaniu vody.) 
 

Ľudia sa v horúcom počasí spotia a sčervená im tvár. Prečo? 

 Lebo sú rozhorúčení a majú teplejšiu krv. 

 Červení sú, pretože sa im od tepla viac rozprúdi 

a zohreje krv. 

 Keď je teplo, tak sa z nás vyparuje pot a je nám 

horúco. Rýchlejšie nám pracuje srdce a vyprodukuje 

viac krvi. 

(Ide o súčasť autoregulačných procesov riadenia teploty 

organizmu. Odparovaním potu je telo ochladzované. 

Sčervenanie znamená, že sa cievy v pokožke rozširujú 

a zvýšenou mierou nimi prúdi krv, ktorá je takto 

v chladnejších povrchových častiach tela ochladzovaná.) 
 

Páčili sa vám odpovede našich siedmakov? Žeby ste to zvládli lepšie? Otázok 

„Prečo...?“ máme dosť a čakajú na vaše rozlúštenie...  :-) 
p. uč. Paraličová 

Ilustrácie: Danka Paraličová  
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„RECYKLOHRY“ 

Naša škola sa zapojila do 

zberu použitých 

elektrozariadení. Nepotrebné 

drobné elektrozariadenia, 

ktoré máte doma, prineste do 

školy a umiestnite ich do 

červených zberných nádob, 

ktoré budú umiestnené pre I. 

stupeň pri šatniach a pre II. 

stupeň pri bufete. 

Čo do nádoby PATRÍ: 

Všetky použité drobné 

elektrozariadenia, kde 

zdrojom energie sú batérie, 

akumulátory alebo sú 

napájané elektrinou zo siete 

a svojím rozmerom sa vojdú 

do zbernej nádoby. 

 Spotrebná elektronika: 

rádiá, rádiobudíky, DVD 

prehrávače, MP3 

prehrávače, walkmany, 

hifi veže, discmany, 

videokamery, fotoaparáty, 

elektronické 

opatrovateľky, domáce 

meteostanice... 

 

 IT elektronika: súčasti počítačov (klávesnice, 

myši, zdroje...), PDA, GPS, kalkulačky, 

telefóny, mobily, záznamníky... 

 Domáce spotrebiče: rýchlovarné kanvice, 

žehličky, fény, holiace strojčeky, hriankovače, 

váhy, mlynčeky... 

 Elektronické hračky: autíčka na diaľkové 

ovládanie, herné konzoly, digitálne hry... 

Čo do nádoby NEPATRÍ: 

 batérie a akumulátory, 

 úsporné žiarovky a žiarivky, 

 televízory a počítačové monitory, 

 elektrozariadenia väčších rozmerov, ako je 

zberná nádoba. 

Informácie sú zverejnené v každej triede na 

nástenke. 
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SABIviečka 

Milí žiaci a žiačky, ďalej vás chceme 

povzbudiť v zbere hliníkových viečok z výrobkov 

SABI firmy MILK AGRO, ktoré naďalej 

odovzdávajte v igelitových vreckách označených 

menom, triedou a počtom viečok svojim triednym 

pani učiteľkám. Súťaž a zber trvá do 15. apríla 

2016. Môžete vyhrať veľmi zaujímavé ceny, 

školské pomôcky, tričká, kalkulačky...  

 
Ak máte doma už nazbierané viečka, doneste 

ich do uvedeného termínu do školy, aby sa naša 

škola aj v tomto roku umiestnila na poprednom 

mieste vo svojej kategórii. 

Ďakujeme! 

p. asistentka Tothová 

 

Zbieram BATERKY 

Naša škola sa v tomto 

období aktívne zapája do 

programu „Zbieram 

baterky“, ktorý je zameraný 

na ochranu životného 

prostredia. Registrujte sa na 

stránke 

www.zbierambaterky.sk, 

riešte kvízy, zbierajte body, 

ktoré môžete zúročiť v e-

shope a kúpiť športové 

potreby pre školu. Spýtajte sa 

doma rodičov, starých 

rodičov, známych, či nemajú 

doma staré, opotrebované 

baterky (z hodiniek, rádií, 

telefónov). Buďme 

ekologickí!  
p. vych. Fabíková a p. vych. 

Pavúková, koordinátorky 

programu 
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SAMSUNG 
Galaxy S7 a S7 Edge 

Na internete sa postupne 

začínajú objavovať prvé 

informácie o novej vlajkovej 

lodi Samsungu – telefóne 

Galaxy S7, ktorý by okrem 

iného mal disponovať aj USB 

C konektorom či dotykovým 

displejom s rozpoznávaním 

tlaku. 

Po hardvérovej stránke 

by mal telefón obsahovať 

najmodernejší procesor 

typu ePoP, ktorý integruje 

všetky komponenty do 

jedného čipu, čím sa má 

zvýšiť efektivita aj výkon. 

Samsung by údajne mal 

použiť aj nový snímač 

fotoaparátu či dokonca 

dvojicu senzorov, ktorá by 

priniesla nové možnosti úprav 

fotografií podobne, ako tomu 

bolo napríklad pri HTC One 

M8.Nový S7 bude mať 

možno telo zo zliatiny 

magnézia a odolného skla, 

ktoré by malo dodať ešte lepší 

prémiový pocit pri držaní. 

Okrem toho by mal mať aj kvalitný zvukový 

výstup. 

Bude tu taktiež port na microSD (ktorý tak 

túžobne očakávame). 

 
Vlak virtuálnej reality sa práve pripravuje na 

odchod zo stanice a túto udalosť si nechce nechať 

ujsť žiadny veľký výrobca. Samsung si pre začatie 

svojich aktivít vybral silného partnera – firmu 

Oculus, ktorú aktuálne vlastní spoločnosť 

Facebook. Prvým, komerčne dostupným 

produktom spolupráce, sú okuliare Gear VR, 

ktoré sú určené pre smartfóny Galaxy S7 a S7 

Edge. 

Samotný headset je vyrobený z 

bieleho plastu. V častiach, ktoré sú blízko tváre, 

sa nachádza molitanové polstrovanie podobne ako 

napríklad na lyžiarskych okuliaroch. Gear VR 

vrátane popruhov váži 395 gramov, spolu so 

smartfónom S7 Edge dovedna 528 gramov. 

Navyše, výrobca príliš nedbal na 

odvetrávanie a cirkuláciu vzduchu v rámci 

okuliarov. Pokiaľ vás teda neprinúti do pol hodiny 
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zložiť headset omínajúci nos, určite sa to podarí 

kvapkám potu, čo vám začnú stekať do očí. 

 
Ďalšou prekážkou je občasné prehrievanie. 

Niekedy dokáže pracovať aj hodinu bez 

prestávky, inokedy stačí 10 minút intenzívnych 

výpočtov a smartfón si vypýta time-out. 

Záleží na zvolenej aplikácii a tiež okolitej 

teplote. 

Aj pri relatívne nízkom rozlíšení, ktoré Gear 

VR ponúka, musí malý smartfón zvládnuť také 

náročné výpočty, pri ktorých by sa zapotil aj 

nejeden notebook strednej triedy (a nezabúdajme, 

že nemá aktívne vetranie...) 

Prostredie je spracované jednoducho, ale 

veľmi intuitívne. Ovládanie je kombináciou 

pohybov hlavy a dotykov na touchpad umiestnený 

na pravej strane headsetu. Pohyby v prostredí sú 

rýchle, trhanie sa objavuje iba občas. 

Cez internetový obchod integrovaný 

v aplikácii je možné stiahnuť mnoho rôznych hier 

a ukážok, ktoré dokážu pracovať s virtuálnou 

realitou. Niektoré sú dostupné zadarmo, za iné 

treba platiť. Väčšina z nich 

ale vyžaduje pre použitie 

pripojenie na internet. Značné 

nároky sú kladené na stabilitu 

a rýchlosť. Čisto pre 

ilustráciu – cca 5 minút dlhá 

ukážka cirkusového 

vystúpenia (v relatívne 

nízkom rozlíšení) je veľká 2,5 

GB. 

Väčšina aktuálne 

dostupného obsahu je skôr 

ukážkami, než prakticky 

používateľnými aplikáciami. 

Veľmi efektná je ukážka 

podmorského sveta, kde 

môžete plávať medzi rybami. 

Pri hraní je zase možné 

využiť Samsung GamePad, 

ktorý sa so smartfónom 

prepojí cez Bluetooth. 

 
Rozlíšenie virtuálnej 

reality je pomerne nízke, 

raster jednoznačne badateľný. 

Čisto subjektívne by sme ho 

mohli pripodobniť rozlíšeniu 
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800 × 600 na 15-palcovom 

monitore notebooku. 

Pomocou kolieska na 

vrchnej strane okuliarov si je 

možné zobrazenie zaostriť, 

ale ani tak to nie je úplne to 

pravé. V budúcnosti by bolo 

možno vhodné pridať 

nastavenie ostrenia pre každé 

oko zvlášť (pre ľudí, ktorí 

majú na očiach rozdielne 

dioptrie). 

Chvályhodná je rýchlosť 

a presnosť pri snímaní 

pohybov hlavy. Dokonca aj 

rýchle otočenie je 

zaznamenané okamžite a bez 

rozmazania či trhania. 

Celková kvalita a 

„hodnovernosť“ virtuálnej 

reality závisí predovšetkým 

od vstupu – teda nahrávky, 

resp. aplikácie, ktorú si 

púšťate. Napríklad aplikácia 

OculusCinema vás prenesie 

do virtuálneho kina. Niektoré 

prostredia, ktoré táto jedna 

aplikácia ponúka, sú doslova 

smiešne (sedenie pod 

dubákom pripomína skôr 

nekvalitnú hororovú hru z prelomu tisícročí, než 

modernú aplikáciu) a hneď vedľa nájdete krásne 

spracované prostredie, kde máte vyslovene chuť 

dotknúť sa virtuálneho kresla vedľa vás a vyložiť 

si ruku na jeho lakťovú opierku. Pokiaľ sa teda 

takéto rozdiely dajú nájsť aj v rámci jedinej 

aplikácie, viete si predstaviť, aké veľké 

kvalitatívne priepasti sú medzi jednotlivými 

programami od rôznych vývojárskych štúdií. 

Virtuálna realita ešte čaká na svoje 

AngryBirds, ktoré prídu a na známej platforme 

kompletne rozbijú celý trh. 

Okuliare pre virtuálnu realitu Gear VR sú 

z pohľadu Samsungu viac ukážkou svalov 

a demonštráciou technickej vyspelosti, než 

produktom, pri ktorom by sa očakával reálne 

predaje. To je aj dôvod, prečo kúpa nového 

smartfónu iba pre použitie s Gear VR nedáva 

zmysel. Základným obmedzením je previazanosť 

so smartfónom. Mantinely stavajú aj privysoké 

nároky na výpočtový výkon mobilného 

zariadenia, ktoré si vyžadujú pravidelné prestávky 

na vychladnutie. 

 
Matej Petrík, 7.B 
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Poznaj a ži o zdraví 
Zaujímavý predmet poznaj a ži sa v 5. ročníku  venuje zdravému životnému 

štýlu. A k tejto širokej téme patrila aj jedna aktivita, ktorá žiakov v 5.B triede zaujala 

a prepojila aj so slovenčinou, výtvarnou výchovou a životom vôbec. 

Jej výstup ponúkame v tvorivých návrhoch žiackych výrokov, myšlienok, 

reklamných sloganov, ktoré sa týkali zdravia a všetkého, čo sa nám pri tom 

vybaví...Možno niekedy v budúcnosti sa objavia ako logo na nejakom zdravom 

výrobku, športovisku alebo si ich zapamätáme len tak pre radosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom a pozvánkou do prírody piataci z  hodín poznaj a ži. 

Venuj zdraviu čas, 

nebudeš mať zubný kaz. 

Telo sa ti odmení, 

nebudeš taký znudený. 

Vypni telku, zapni seba! 

Ži zdravo, športuj hravo! 

Zdravý šport a dobrá strava, 

to nám život dobrý dáva. 

Ži v zdravom prostredí, 

duša sa ti v dobrom odmení. 

Keď sme chorí, 

sme aj smutní. 

Preto jedzme vitamíny, 

aby sme boli zdraví a šťastní! 

Zdravý život máš, 

si tímový hráč. 

Keď hru vyhrávaš, 

pocit dobrý máš. 

A keď prehrávaš, 

posily sa nevzdáš. 

Čerstvá voda, chlebík, syr, 

posilní a tep zrýchli. 

Aj tak dobre hráš, 

si tímový hráč! 
Darujte zdravie a radosť deťom! 
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Farbou našej učebne rodinnej výchovy, po domácky školskej kuchynky, je 

zelená. Aj preto vám, milí čitatelia a domáci kuchári, ponúkame  jarný chutný recept, 

v ktorom sú aj farby jari a zachutí vám ako čerstvý jarný vzduch. Pozor, naplánujte si 

dostatok času na prípravu a potom na uloženie do chladu (5-6 hodín). 

Jarná chlebová torta 

Potrebujeme: 

500g plátkov chleba (môže byť aj hriankový) 

150g suchej salámy 

200g Lučiny (syr) 

330g masla 

150ml hustej kyslej smotany  

140g plesňového syra 

100g najemno postrúhaného syra (môže byť aj údený) 

2 natvrdo uvarené vajcia  

1 strúčik cesnaku 

soľ, mleté čierne korenie, reďkovka, zelená cibuľka, uhorka, olivy, zelené bylinky na 

ozdobu 

1. Plesňový syr pomrvíme, pridáme 200g zmäknutého masla, kyslú smotanu, 

olúpaný strúčik cesnaku a rozmixujeme dohladka. Prisypeme nastrúhaný syr, 

pridáme nasekané bylinky, osolíme, okoreníme a premiešame. 

2. Dno okrúhlej tortovej formy s priemerom 23 cm vyložíme pokrájanými kúskami 

chleba. Natrieme časťou plnky, uložíme kolieska salámy, priložíme ďalšiu vrstvu 

pokrájaného chleba a mierne pritlačíme. Takto postupujeme až do naplnenia 

formy. Odložíme do chladu na 5-6 hodín. 

3. Lučinu vymiešame so zvyšným zmäknutým maslom. Tortovú formu otvoríme, 

povrch i boky potrieme vymiešaným maslom a Lučinou a tortu preložíme na 

tanier. Povrch ozdobíme nakrájanými vajcami a kolieskami reďkovky, uhorky, 

olivami a bylinkami. 

VEĽA  CHUTI  A  ZDARU  V  KUCHYNI! 
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Toto sú básničky, ktoré vytvorili triedne kolektívy do súťaže na pyžamovú 

párty. 

 

5.B 
Bol raz jeden vankúšik, 

čo sa volal Pecúšik. 

Žil si pokojne, nebol smutný, 

no zrazu sa mu začali triasť ruky. 

Bál sa, skočil pod perinu, 

zrazu prišiel anjel k nemu. 

Sadol si k nemu a vraví: 

„Čo je, niečo zlé sa ti marí?“ 

Vankúšik leží, usmieva sa, 

to práve teraz nastala pravá krása. 

Anjelik uspal vankúšik, 

zdá sa, že nerozdelí ich už nik. 

Spolu krásne snívajú 

a na nebi hviezdičky rátajú. 

 

 

 

5.C 

Nechce sa nám spať,  
chceme tancovať 

Všetky deti si už pyžamko dali, 

do postele utekali. 

Síce s veľkým plačom, krikom, 

rozprávka ich čaká pritom. 

Katka ešte nechce spať, 

Šimon by spal rád. 

Šimon skočil do ríše snívania, 

Katka do diskotékového tancovania. 

 

6.A 

PŠŠŠ veveričky 

Dobrú nôcku, sladké sníčky, 

nech vás nepokušu besné veveričky. 

Veveričky sa už do postele chystajú 

a armádu orieškov si pripravujú. 

Kto nebude chcieť spať, 
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veveričky ho s orieškami budú naháňať. 

Vyceria si na vás zúbky, 

budú z vás obyčajné trúbky. 

Neľakaj sa, zavri očká, 

poteší ťa rozprávočka, 

v ktorom zjedla líšku veverička. 

Nemajte z toho nočné mory, 

lebo vás navštívia čudné tvory. 

Tak lúčim sa s vami, 

ale stojím si za svojimi právami. 

Navštívim ťa s orieškom, 

počúvaj ma tým uškom!!! 

 

6.B 

6.B na pyžamovej párty 

Raz na pyžamovú párty prišla 6.B  

ako také cunami. 

Veď dobrá párty je len s nami. 

Neboli sme tam sami,  

bola tam aj pani riaditeľka 

a odrazu prišla aj naša pani učiteľka. 

Tancovali a spievali sme ako blázni, 

no odrazu sme sa správali ako v lázni. 

Veľmi sme sa unavili, 

no tombolu sme objavili. 

Naše bruchá hrali ostošesť, 

no do bufetu sme sa išli najesť. 

Túto rozprávku vám hovorím 

a toto bol náš posledný rým. 

 
6.C 

Umyť zuby, učesať sa, šup do pyžama, 

mamička ti rozprávku už nečíta. 

Hornú dolnú pozrieť si,  

tak to chce snáď každý. 

A keď zaspíš, máš sny pekné, 

ale aj strašidelné. 

Ráno, keď sa zobudíš, 

všetko je už fuč. 

 

 

7.A  
(3. miesto) 

Keď zapadne slniečko, 

pospať si chcem máličko. 

Pyžamo si oblečiem, 

do postele utečiem. 

Keď sa svetlo zhasne, 

hneď spím, to je jasné. 
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7.B  
(1. miesto) 

Vonku še štmiva, 

ftačik uš nešpiva. 

Šicko si lyha spac, 

len ty mušiš vymyšľac. 

Ja o tebe caly dzeň starala, 

i ja by rada uš oddychovala. 

No idz už ovce počitac! 

Nech ja blaženy pokoj možem mac. 

 

7.C 
V telocvični tvrdá zem, 

vyspím sa tam ako peň. 

V posteli si spinkám, 

pri tom veľmi slintám. 

Sníva sa mi sen: 

Stratila som fén. 

Fén mi vlasy vysušil, 

skoro ma pri tom zahlušil. 

Boxerku som mu dala do tváre, 

skončil potom až na tráve. 

Potom som sa zobudila, 

obliekla sa a pripravila 

a na diskotéke sa zabavila. 

 
 

8.B 
(2. miesto) 

Sen 

Už sa viečka zatvárajú, 

sny pomaly prichádzajú. 

Idú jeden za druhým, 

cez okná aj cez komín. 

Potichu do mysle vchádza, 

nechce strašiť sedmospáča.  

Už prišiel aj k tebe, že? 

Do ríše snov pôjdete. 
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Takto básnia žiaci na prvom stupni: 

 
VŔBA 

Vŕba, ty si pekný strom. 

Na konároch vtáčí dom. 

A to tvoje meno zvláštne 

ani smútok, ani plače. 

No na mene nezáleží, 

ale na tom, kto ťa vlaží. 

Veď to Boh nám zošle dážď. 

Vďaka, Bože, vďaka náš. 
Zuzana Sklenková, 3.A 

 

ANJEL 

Anjelik dobrý náš. 

Ach, prosím, postráž nás. 

Tiež chcem byť anjelom, 

tak, prosím, pomôž v tom. 

Vďaka Ti, Bože náš, 

že anjelov máš. 
Zuzana Sklenková, 3.A 

 

 
 

 
Modlitbu na hodinách literatúry preberali ôsmaci. A tu sú niektoré, ktoré 

napísali. 

 

Ďakujem, Pane, že na mňa dozeráš. Že mi posielaš anjela, ktorý mi stojí verne 

po boku v každej chvíli. Prosím, daj, aby som vedela vidieť dobré veci, ktoré často 

prehliadam. Malé zázraky, ktoré sa dejú denne. Aby som v ľuďoch videla len to 

dobré. Je to ťažké. Zlo kričí a upozorňuje na seba, ale dobro sa nevystatuje. Pane, 

daj mi silu! Amen. 
-eg- 
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Ahoj, Pane! Chcela by som sa Ti 

poďakovať. Poďakovať za všetko, za 

vypočutie mojich prosieb. Keď sa 

s Tebou rozprávam, tak Ti všetko 

môžem povedať a mne sa uľaví. 

Obdivujem, ako to môžeš dookola 

počúvať. Pane, prosím Ťa, aby sa moji 

rodičia mali už lepšie. Hlavne ockov 

chrbát a mamkina hlava. Prosím Ťa aj 

za dedka, aby žil čo najdlhšie, ako bude 

môcť. Nakoniec prosím aj za seba, aby 

som zvládala každodenné skúšky 

v živote. Ďakujem Ti aj za malé 

utrpenie, vďaka nemu Ťa spoznávam 

čoraz lepšie. Ahoj! Dobrú noc! 
-ak- 

 
Pošli mi v pravej chvíli niekoho 

a ochráň ma pred naivnou vierou. 

Chcem byť Tebou chránený. Chráň ma 

pred strachom. Požehnaj i mojich 

blízkych. Amen! 
-sh-, -tk- 

 
 

Milý Bože, dobrý Bože, vďaka Ti 

za všetko, čo nám dávaš celý život, aj 

keď len malé smietky. Rodina, domov, 

láska, veľa pre mňa znamená. Ďakujem, 

že ich mám. Základné potreby si mi dal 

a ja Ťa za to uznávam. Každý deň mi 

pomáhaš, každodenné kríže so mnou 

znášaš. Prosím Ťa, Bože, za tých, čo 

toto šťastie nemajú. Daj im silu 

zvládnuť to a buď im vždy oporou. 

Amen. 
-mi-, -jb- 
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Na tému Boh, človek a príroda tvorili na hodinách výtvarnej výchovy piataci. 

O tom, že mnohí z nich sú skutočne nadaní výtvarníci, nemôžu byť žiadne 

pochybnosti. Presvedčte sa sami prehliadkou niektorých ich prác, ktoré boli poslané 

do súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“  v našej „minigalérii“. 

 

 
Ivana Hruščáková, 5.C 

 

 
Adriana Bujňáková, 5.C 

 

 
Tamara Ihnátová, 5.B 

 

 

 
Dorota Filková, 5.B 

 

 

 

 
Adela Martončíková, 5.B 
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Nicol Hendrichovská, 5.C 

 

 
Peter Krupa, 5.B 

 

 
Matej Žofčin, 5.B 

 
Dominik Nagy, 5.B 

 

 
Katarína Petrášová, 5.B 

 

 
Michal Macák, 5.C 
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Karolína Kaduková, 5.A 

 

 
Zuzana Kolcúnová, 5.C 

 

 
Martin Fabík, 5.B 

 

Katarína Jiříčková, 5.B 

 

 
Alexandra Vaľková, 5.C 

 

 
Michaela Jačaninová, 5.C 
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Jedným zo symbolov Veľkej noci je __ __ __ __ __. 

               Ročné obdobie 
               26. písmeno odzadu 
               ... koláč 
               Horká ... 
               Koláč po anglicky 

Pavol Štibrányi,9.C

 
Prichádzajú   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __. 

     1.            
   2.              
   3.              
    4.             
     5.            

6.                 
    7.             
  8.               
     9.            
   10.              
                 
     11.            
     12.            
    13.             
   14.              
     15.            
     16.            

17.                 
 

1. Stredné meno Veroniky Zuzulovej. 

2. Ľad po anglicky. 

3. Ako sa pýtame na množstvo? 

4. Výskok inak. 

5. Jeden z najlepších ruských 

hokejistov. 

6. Taliansky futbalový brankár (MS 

2006). 
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7. Krstné meno hokejistu Kopeckého. 

8. Šport, v ktorom sa konali MS 

v Bratislave  v januári 2016. 

9. Medzinárodná hokejová liga 

(anglická skratka). 

10.  Športový štadión inak. 

11. Obľúbená zimná činnosť. 

12. Ťahacie zariadenie (pre zimné 

športy). 

13. V tomto športe nás reprezentuje 

Nasťa Kuzminová 

14. Lyžiarska disciplína. 

15. Palica na biliard. 

16. Hokejový útočník, ktorý hrá v tíme 

Chicago Blackhawks. 

17. Futbalový útočník (Wayne)? 
Alex Marko a Dávid Ducár, 9.C

 

Na  __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __   je krížová cesta. 

   1.           
   2.           
   3.           
   4.           

5.              
              
   6.           

7.              
 8.             
  9.            
    10.          
    11.          

 
1. Počet apoštolov. 

2. Počet prikázaní. 

3. Boh nám hriechy odpustí, ak ich ... 

4. Ježiš bol za nás ... 

5. Filip Nery povedal: Buď ..., ak 

môžeš. 

6. Ako sa volali Ježišovi učeníci? 

7. Koľko máme evanjelistov? 

8.  Prijímanie inak. 

9. Marek, Ján, Lukáš a ... 

10. Ako zomrel Judáš? 

11. Ježiš ... Nazaretský. 
Matúš Majoroš a Dávid Hlaučo, 9.C 
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Na Veľkú noc   __ __ __ __ __    __ __ __ __ __    __    __ __ __ __ __ __. 

     1.          
    2.           
     3.          
    4.           
     5.          
               
     6.          
     7.          
     8.          
    9.           
    10.           
               
     11.          
               
     12.          
     13.          
   14.            
  15.             

16.               
     17.          

 
1. Zelené ovocie. 

2. Mesto, kde sa narodil Ježiš. 

3. Študent inými slovami. 

4. Pomáhajú nám uzdraviť sa. 

5. V zime si ho omotáme okolo krku. 

6. Pijeme ju. 

7. Rúbeme ňou drevo. 

8. Sledujeme v nej filmy, seriály, ... 

9. Držíme ich pri lyžovaní. 

10. Hráme s ňou napr. futbal. 

11. Zapisujeme si doň poznámky. 

12. Slaná voda. 

13. Lieta sa ňou do vesmíru. 

14. Väčšinou chlapčenský šport. 

15. Vyučovací predmet, na ktorom 

kreslíme. 

16. Dávajú nám kyslík. 

17. Chlapec inými slovami. 
Michaela Borgoňová, 5.A 
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Milí budúci prváci, milí  rodičia budúcich 
prváčikov, srdečne Vás pozývame na 

zápis do 1. ročníka,  
ktorý sa uskutoční  

1. a 2. apríla 2016. 
Tešíme sa na stretnutie 

s Vami!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


