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« EDITORIÁL 

Milí spolužiaci! 
 

Ako všetci dobre vieme, Vianoce sú najkrajším 

sviatkom roka. Každý je hneď milší, každému sa chce 

ísť k starým rodičom, každý si dopraje viacej 

sladkostí, ako je obyčajne dovolené a nikomu to 

neprekáža. Myslím si, že aj my, takí malí, mladí 

ľudia, si uvedomujeme, aké je dôležité tráviť Vianoce 

s blízkymi. Všetkých nás to spája. Vianočná večera, 

 

 
 

polnočná svätá omša, salonky, 

darčeky,... 

A aj keď nám počas 

vianočných sviatkov už „lezú na 

nervy“ tie 3 vianočné „songy“, 

čo sa púšťajú každý rok, aj tak 

si ich pustíme znova a znova. 

A okrem pesničiek si treba 

púšťať do srdca všetkých 

blízkych (áno, aj tých, čo nie sú 

práve naši kamaráti), vianočnú 

náladičku aj babičku, aj deduška 

a tiež dobrotu, samozrejme, aj 

Ježiška!!! 

Ráchel, 9.A 
obrázok: Petra Kupcová, 9.B 
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SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA » 

Oblečte si Božiu výzbroj...  (Ef 6,11) 
Milí priatelia, oblečme si Božiu výzbroj. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Božím bojovníkom som vtedy, 

keď ochraňujem mladších a menších, 

snažím sa všetkým robiť dobro a ak 

spravím niečo zlé, usilujem sa to 

napraviť. 

Martin, 4.C 

Čo to znamená? Znamená to 

pomôcť panej, ktorá je stará a má 

plno tašiek, pomôcť spolužiakovi 

s úlohami. Zastať sa kamaráta. 

Lucia, 5.B 

Máme sa stať Božím 

bojovníkom a bojovať proti Zlému 

duchu. Zlý duch môže vyzerať ako 

niečo nádherné, ale musíme ho 

premôcť a vtedy zistíme, že Boh je 

niečo oveľa krajšie. A ak niekedy 

nevládzeme, prečítajme si 

evanjelium a to nám dodá silu. 

Evanjelium je slovo Božie, hovorí 

k nám sám Boh. 

A tak ťa, Pane, prosím, pomôž 

mi byť tvojou bojovníčkou. 

Obliecť si Božiu výzbroj 

znamená bojovať za Božie 

kráľovstvo a za ľudí v ňom. Mali by 

sme si ju obliecť všetci, lebo NEBO 

je náš cieľ, je to cieľ, kde sa chceme 

všetci dostať. Buďme tými 

maličkými a Boh nám dá milosť. 

Tak teda poďme si obliecť Božiu 

výzbroj. 

Pane, prosím ťa, aby si mi 

pomáhal si ju obliecť a ochraňuj ma 

od Zlého ducha. 

Ema, 7.A 
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« SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Oblečme si Božiu výzbroj 

a nebojme sa stretnutia so Zlým 

duchom, lebo ak žijeme vo viere 

a v pravde, sme naplno oddaní Bohu, 

náš Pán nás ochráni. 

Simona, 8.C 

Ako Boží bojovníci by sme 

mali byť spravodliví. Napríklad, keď 

si týždenník, tak  nezapisuj na 

tabuľu len tých, s ktorými sa 

nekamarátiš. Je dobré, keď zapíšeš 

aj svojich kamarátov, ak si to 

zaslúžia. Upozorni kamaráta, ak 

robí niečo zlé a neopakuj po iných 

zlé veci. 
Zuzka, 5.B 

Božia výzbroj je iná, ako tá 

naša. Nepozostáva z kovových 

mečov a štítov. Nepotrebuje zbrane, 

aké používame my. Skladá sa 

z viery, spravodlivosti, lásky... Na 

prvý pohľad sa táto výzbroj môže 

zdať bezvýznamná, slabá, ale žiadna 

iná výzbroj nás pred Zlom nedokáže 

ochrániť lepšie. 

Tamara, 8.C 

Neviem, čo to presne znamená, 

ale pokúsim sa to opísať. Advent je 

krásne obdobie. Čakáme na príchod 

nášho Pána. Ježiš Kristus sa narodí 

v biednej maštali. Oblečte si Božiu 

výzbroj. Mali by sme každú 

adventnú nedeľu niečo na seba 

prihodiť, nejaké oblečenie. 

Vyzbrojiť sa na príchod Ježiša 

Krista, vyzbrojiť sa čistou dušou. 
8.C 

Pán Ježiš nám vraví: „Buďte 

Božími rytiermi bojujúcimi za 

pravdu, spravodlivosť, pokoj 

a vieru. Oblečme si v tomto 

predvianočnom čase Božiu výzbroj 

a všetkým okolo nás dajme najavo, 

že sme veriaci – láskou, dobrotou, 

ľudskosťou... 

Zamyslime sa nad tým, čo by 

sa dalo v našich triedach zmeniť, 

aby sme boli takými rytiermi, ktorí 

zlepšujú vzťahy. Snažme sa, aby 

naša trieda bola vzorom viery, 

priateľstva a vzájomnej pomoci. 

Nech každý začne sám od seba 

a svet sa zmení k lepšiemu. 

Markéta, 5.C 
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SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA / ÚSPECHY  ŠKOLY » 

 
 

 

 
 

 
 

Láskou naplnený čas, vyprosuje 

PK Človek a hodnoty 

 
 

INEKO hodnotilo 
slovenské školstvo 

INEKO, mimovládna 

nezisková organizácia, uviedla 

na začiatku septembra 2016 

rebríček úrovne vzdelávania 

slovenských základných, 

stredných škôl a gymnázií. V 

rámci celoslovenského rebríčka 

sa naša škola umiestnila na 

6. mieste. Kritériá pri hodnotení ZŠ – výsledky 

Testovania 5, 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 

Znamená, obliecť si veľa 

duchovnej výzbroje: modliť sa 

a čítať Sväté písmo. Ponoriť sa do 

hĺbky svojho srdca a robiť dobro. 

Teraz počas Adventu by sme si 

mohli skúsiť obliecť Božiu výzbroj. 

Nielen materiálnu, ale aj duchovnú. 

František, 8.C 

Obliecť si Božiu výzbroj, podľa 

mňa, znamená, odovzdať sa Bohu 

a chrániť našu vieru. Ostať Bohu 

verný, nech by sa dialo čokoľvek. 

Snažiť sa podobať sa MU a milovať 

HO. 

Samuel, 8.C 

Zaujalo ma, že je to také iné, 

ako zvyčajné Božie slovo, je to také 

bojové. Boh nás povzbudzuje, aby 

sme bojovali proti Zlu, proti 

Satanovi. Je iné v tom, že zvyčajne 

nás Písmo navádza k pokore a teraz 

k tomu, aby sme bojovali. 

Lukáš, 8.C 

Božia výzbroj by pre nás mala 

symbolizovať Božie slovo. Ak na nás 

„útočí“ zlo, mali by sme sa brániť 

evanjeliom. Boh si každého z nás 

vyvolil za rytiera. Niektorí ľudia 

nechápu, čo znamená obliecť si 

Božiu výzbroj, a preto nekonajú 

pokánie. Týmto citátom sme pozvaní 

k čítaniu Svätého písma. 

Tamara, 7.A 
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« ÚSPECHY  ŠKOLY / TESTOVALI  SME  SA / TÉMA 

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. 

-hp- 
 
 

KOMPARO – Pomocník dobrých škôl 

Vyučovacie predmety matematika a slovenský 

jazyk, literatúra boli obsahom testov projektu 

KOMPARO, ktoré 16. novembra absolvovali žiaci 8. 

a 9. ročníka. Okrem toho si ôsmaci overili aj poznatky 

z dejepisu, fyziky a všestrannosť v časti všeobecné 

študijné predpoklady. Koordinátorkou KOMPARA na 

našej škole je p. uč. Demjanovičová. Veríme, že 

získané skúsenosti a výsledky pomôžu starším žiakom 

pri ďalších prípravách na prijímacie skúšky a 

Testovanie 9. Viac na www.komparo.sk. 

-hp- 
 

Piataci na TESTOVAVANÍ 5 

Po hodinách opakovania poznatkov a zručností z 

I. stupňa prišiel 23. novembra DEŇ TESTOVANIA 

piatakov z predmetov matematika, slovenský jazyk a 

literatúra. Veríme, že úlohy zvládli dobre a statočne. 

Piataci, prajeme Vám veľa chuti, elánu a radosti v 

škole! -hp- 

     

Predvianočné obdobie 
v našej škole 

Konečne nadišiel ten čas. 

Blížia sa Vianoce! Do našich 

tried už zavítal aj svätý Mikuláš.  

Vianoce sú krásne sviatky 

a každý ich oslavuje inak, no 

v našej škole máme niekoľko 

veľmi pekných zvykov, ktoré tu 

boli, odkedy si ja pamätám. 

Každý rok robíme zbierku pre 

rodiny v núdzi. Každá trieda má 

nejakú na starosti. Za 

nazbierané peniaze im kúpime 

darčeky (čítajte aj na strane 50). 

Posledná hodina dejepisu 

pred Vianocami je tiež zábavná. 

S pánom učiteľom Zachariášom 

vyrábame papierové holubičky.  

Veľmi pekný zvyk sú 

„anjelici“. Na začiatku Adventu 

si každý vyžrebuje papierik 

s menom nejakého spolužiaka. 

Potom sme jeho „strážny anjel“. 

Každý deň sa zaňho modlíme 

a posledný deň pred vianočnými 

prázdninami mu kúpime darček. 

Vždy je príjemné prekvapenie 

zistiť, kto je vaším anjelikom. 

-ab- 
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KALENDÁR  AKTUALÍT » 

Jesenné účelové cvičenie 

Pohyb a pobyt v prírode, 

zaujímavé aktivity a najmä 

dobrá nálada patrili k 

obľúbenému účelovému 

cvičeniu žiakov II. stupňa, ktoré 

16. septembra doplnilo pekné 

slnečné počasie. Triedne 

kolektívy sa stihli aj zabaviť, 

vyrozprávať letné zážitky a 

chutný obed s koláčom zasýtil 

každého 

-mb- 
 
Boj proti hladu – pomoc 

misiám 

Už 10. ročník zbierky Boj 

proti hladu sa počas jedného 

septembrového týždňa konal aj 

u nás v škole. Dobrovoľným 

príspevkom za perníkové 

srdiečko pomohli deti, rodičia i 

pedagógovia najchudobnejším 

deťom v krajinách sveta. 

Ďakujeme za štedrý príspevok a 

podporu – 341,14 €. Misie 

začínajú v našich srdciach... 

-gč- 

 

Geologická exkurzia 

Krásne jesenné počasie využili ôsmaci počas 

troch dní, 26. septembra – 28. septembra, aby v 

sprievode pani učiteliek triednych, pani zástupkyne 

Hrebeňárovej a s. Zuzany, navštívili Spiš. Presnejšie, 

Dreveník, najväčšie travertínové územie na 

Slovensku. 

-kc- 
 

Ratolesť zožala v Poprade úspech 

Druhý ročník vyhodnotenia súťaže školských 

časopisov Košického a Prešovského kraja - 

Podtatranský školák sa konal v Podtatranskej knižnici 

v Poprade 28. septembra. Zapojilo sa do nej 

dvadsaťdeväť časopisov a naša Ratolesť získala 2. 

miesto. Atmosféru vyhodnotenia si vychutnali žiaci 

9.B triedy s pani učiteľkou Snopkovou a pani 

učiteľkou Ferkovou. 

-mk- 
 

 

         



9  

 

« KALENDÁR  AKTUALÍT 

Na Drienici si zaplávali šiestaci 

Zdokonaľovací plavecký výcvik spojený so 

školou v prírode čakal na šiestakov posledný 

septembrový týždeň. Krásne jesenné počasie na 

Drienici ich lákalo do prírody, na ihriská a spoločné 

aktivity. Nechýbali každodenné sv. omše, sv. ruženec 

v prírode a plavecké súťaže na konci pobytu. Plavcov 

spoločne sprevádzali tr. pani učiteľky, p. uč. Vaško a 

p. kaplán Paľko. 

-sk- 

 

 

 

MiniMaratónci v cieli 

Už roky patrí k 

Medzinárodnému maratónu 

mieru aj MINIMARATÓN, 

ktorý na štart 2. októbra 

prilákal aj bežcov z našej školy. 

Trať dlhú 4,2 km prebehli 

statočne a svižne a v cieli ich už 

čakala medaila, chutné ovocie aj 

potlesk rodičov a priateľov 

športu. Neváhajte a o rok sa 

pridajte aj vy! 

-lk- 
 
 

Dvere do sveta fantázie 
sú otvorené 

Pomyselné dvere do sveta 

fantázie sme otvorili 10. 

októbra na našej školskej 

knižnici. Zástupcovia zo 

všetkých tried prišli na 

slávnostné otvorenie nových 

priestorov. Pani zástupkyňa 

Hrebeňárová povzbudila žiakov 

k čítaniu a spolu s pani 

zástupkyňou Zentkovou 

prestrihli pásku. Teta 

knihovníčka sa už teší na 

všetkých čitateľov. „Kniha je 

najkrajší dar, lebo vždy zostane 

s tebou.“ 

-jn- 
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KALENDÁR  AKTUALÍT » 

 

Filmový festival BAB 

Do sveta rozprávok sa 

preniesli žiaci 8.C triedy spolu s 

pani zástupkyňou Hrebeňárovou 

a pánom kaplánom Františkom 

13. októbra. Zavítali na 

medzinárodný festival 

animovaného filmu – Bienále 

animácie Bratislava. Počas troch 

dní sa v Kunsthalle/Hale umenia 

premietali filmy z celého sveta. 

Žiaci mohli zahlasovať za ten 

svoj, ktorý sa im páčil najviac. 

Pre mladých filmárov to bola 

veľmi inšpiratívna akcia. 

-bo- 
 

Milión detí sa modlí 
ruženec 

18. októbra sa aj naša 

škola zapojila do aktivity 

„Milión detí sa modlí ruženec“. 

Spoločná modlitba sv. ruženca 

sa začala v školskej kaplnke o 9:00 hodine a cez 

školský rozhlas bola sprostredkovaná do všetkých 

tried. Akcia detského ruženca vznikla v roku 2005 vo 

Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa 

rozšírila do celého sveta. Jej iniciátori dôverujú 

výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude 

modliť ruženec, svet sa zmení.“  

-lp- 
 
Človek v digitálnom priestore 

Zaujímavá a témou veľmi aktuálna a potrebná 

prednáška odznela 25. októbra na pôde školy, v 

školskej kaplnke, v podaní renomovaného odborníka, 

psychológa a saleziánskeho kňaza dona Cyrila Slíža. 

Spoločne s rodičmi a pedagógmi školy hľadali otázky 

i odpovede, ktoré vychádzajú zo súvislostí - dieťa a 

počítač, dieťa a internet, dieťa a sociálne siete. 

Vzácny čas popoludnia sme spoločne využili na 

spoznávanie dobra a potrieb dnešných detí, rodičov a 

rodín.  

-mp- 
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« KALENDÁR  AKTUALÍT 

Október s Pannou Máriou 

Stredajšie rána v októbri patrili modlitbe sv. 

ruženca a triednym spoločenstvám, ktoré nás v 

školskej kaplnke sprevádzali slovom i spevom. 

Postupne, podľa ročníkov, sa v duchovnej službe 

plnej vďaky a spoločných úmyslov stretli mladší i 

starší. Zdravas, Mária... 

-ks- 
 
 

„Mini“ škola v prírode 

Ako chutí škola a učenie sa uprostred krásne, 

jesennými farbami vymaľovanej prírody neďaleko 

Košíc – v Kysaku, si vyskúšali 25. – 26. októbra 

žiaci V.B triedy spolu s pani učiteľkou triednou 

Paraličovou a pani asistentkou Tothovou. Okrem 

učenia tam na nich čakali aj rôzne úlohy, činnosti, 

misie (a veľa zábavy...), ktoré pre nich pripravili 

Majka s Veronikou z Komunity Blahoslavenstiev. 

Veď misionárom môže byť každý z nás, len treba 

chcieť a vedieť, ako na to.  

-ap- 
 

 

Na cintoríne 

Do novembrových dní sme 

vstúpili spomienkou na drahých 

zosnulých...Ranná sv. omša 

otvorila 2. novembra spoločný 

čas tr. učiteľov a žiakov II. 

stupňa. Návšteva cintorína po 

jej skončení všetkých spojila v 

modlitbe, spomienkach, nádeji. 

-ls- 
 

Pieseň spojila všetkých 

Ekumenický koncert 

speváckych zborov, členov 

Ekumenického spoločenstva 

cirkví a kresťanských 

spoločenstiev pôsobiacich v 

našom meste sa 13. novembra 

konal ako súčasť už 27. ročníka 

Festivalu sakrálneho umenia. 

Medzi pozvanými hosťami sa v 

tento nedeľný večer v 

Kunsthalle, umeleckej sále 

Košíc, predstavili aj speváci zo 

školského zboru Ratolesť. Pod 

vedením p. uč. Bačinskej a s. 

Zuzany zazneli tri krásne piesne 

s hudobným doprovodom a 

silným potleskom publika, 

medzi ktorými nechýbali ani 

diváci od nás. 

-rr- 
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KALENDÁR  AKTUALÍT » 

Nový level 
a Godzone tour 

Evanjelizačné turné 

Godzone tour sa 15. novembra 

zastavilo aj v Košiciach, v 

Športovej hale Cassosport. 

Generácia mladých ľudí, medzi 

nimi aj starší žiaci z našej školy, 

prijali pozvanie na NOVÝ 

LEVEL... zažili stretnutie s 

Bohom, ktorý zmenil atmosféru 

v ich životoch, ktorý túži vidieť, 

ako rastie generácia, ktorej ide o 

Božie kráľovstvo a túži túto 

generáciu posunúť na NOVÝ 

LEVEL. 

-ds- 

Šiestaci sa hrali a tvorili 

Zaujímavá ponuka čakala 

23. novembra na šiestakov. 

Triedne p. učiteľky pre nich 

pripravili interaktívne podujatia, 

na ktorých sa dosýta zahrali, 

zapojili um aj silu, niečo nové 

sa naučili aj občerstvili. Trieda 

6.A mala tvorivé výtvarné 

dielne v triede, ktorá sa hneď 

ráno zmenila na ateliér. Triedy 

6.B a 6.C spolu navštívili 

Vedecko-technické centrum v 

Technickom múzeu v 

Košiciach. Zaujali ich fyzikálne 

pokusy, zákony, hlavolamy aj všeličo zo sveta vedy a 

techniky, čo si mohli aj prakticky a najmä hravo 

overiť a vyskúšať. Chutila aj pizza a spoločný čas s 

triedou bol super pre všetkých šiestakov! 

-ss- 

 

Cesta za Turínskym plátnom 

Za Turínskym plátnom cestovali do Prešova do 

Katedrály sv. Jána Krstiteľa 23. novembra žiaci 7.C 

a 8.A. Ďalšou zastávkou bola Konkatedrála sv. 

Mikuláša. Nechýbalo stíšenie a modlitba sv. ruženca. 

Sprievodcov im robili s. Zuzana, p. uč. Kupková, p. 

uč. Soľárová a p. uč. Zachariáš. 

-ns- 
 

Svätí v mojom živote 

Príjemné predpoludnie strávili 23. novembra 

žiaci 7.B triedy so školským pánom kaplánom a s 

pani učiteľkou triednou. Cestovali do Prešova na 

duchovnú obnovu do Kostola sv. Jozefa. Tam im brat 

Tomáš porozprával o svätých a blahoslavených, 

ktorých relikvie sú uložené v kaplnke. Relikviár tvorí 

449 relikvií. Nechýbala medzi nimi ani relikvia 
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triedneho patróna, sv. Jána XXIII. Svätou omšou 

ukončili spoločné stretnutie. Svätí priatelia v nebi, 

orodujte za nás! 

-as- 

 
 

Súťažilo sa v PASOVAČKE 

Športovci – reprezentanti z 3. a 4. ročníka – sa 1. 

decembra zúčastnili súťaže PASOVAČKA. Výprava 

chlapcov bola 11-členná a dievčenská 7-členná. 

Niektoré zápasy v Zápasníckej hale na Tr. SNP boli 

veľmi náročné a víťazstvo v nich si žiaci získali 

bojovnosťou a súdržnosťou. O to viac sú cenné 

víťazstvá – chlapci nenašli premožiteľa a získali 1. 

miesto. Dievčatám prvenstvo ušlo o jeden víťazný 

zápas a získali krásne 2. miesto. Prekvapením boli 

milé mikulášske balíčky. Súťažiacich pripravoval a 

povzbudzoval p. uč. Vaško. Nezabudnite, športu zdar!  

-tt- 
 

Hronského Jasov 

Siedmy ročník krajského matičného festivalu 

Hronského Jasov organizátori naplánovali na 2. 

december. Hosťujúcou školou bola ZŠ Jasov. 

Štyridsať recitátorov z Košického a Prešovského kraja 

bolo rozdelených do dvoch 

kategórií. Nechýbali ani 

zástupcovia z našej školy. Štyria 

žiaci cestovali do Jasova s pani 

učiteľkou Ferkovou. A 

reprezentovali nás naozaj veľmi 

pekne. Domov si odniesli 

zaujímavé ocenenia: 

Dominika Hakulinová, 4.C – 2. 

miesto; Lillian Gardoňová, 5.A 

– Cena predsedu Matice 

slovenskej; Sonja Sedláková, 

6.B – Cena predsedu Matice 

slovenskej; Benedikt Lukáš, 7.B 

– Cena poroty. 

-at- 
 

Olympiáda  
v anglickom jazyku 

Naši žiaci sa v novembri 

popasovali s náročnými úlohami 

na školskom kole olympiády 

v anglickom jazyku. V prvý 

decembrový deň sme odovzdali 

ceny víťazom – Tamare 

Ondrejkovej z 8.C a Dávidovi 

Kardošovi z 9.B v kategórii 

starších žiakov a Terézii 

Panocovej zo 7.C v kategórii 

mladších žiakov. 

Blahoželáme a prajeme 

veľa chuti do ďalšieho učenia! 

-vt- 



14  

 

KALENDÁR  AKTUALÍT » 

 
 

Do školy prišiel Mikuláš 

Kto sa naňho neteší? 

Určite sa všetci nevedia dočkať, 

kedy zasvieti v kalendári 6. 

december. Už deň vopred si 

malí aj veľkí vyčistia topánky aj 

čižmičky, aby mal kde Mikuláš 

položiť sladké prekvapenie. 

Mikuláš v deň svojho mena 

zavítal aj do našej školy. V 

sprievode anjelov navštívil 

jednotlivé triedy a rozdal malý 

darček. Samozrejme, neobišiel ani zborovňu a obdaril 

aj učiteľov. 

-kr- 
 

Humenné hostilo recitátorov 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

sa už niekoľko rokov spája aj s krajskou súťažou 

kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“ 

Nebolo tomu inak ani tento rok. Do Humenného, 

presnejšie, do Cirkevnej spojenej školy na 

Duchnovičovej ulici cestovala 8. decembra 

šesťčlenná výprava na čele s pani učiteľkou 

Pustaiovou. 

V príjemnom prostredí školy ukázali svoje 

talenty pred porotou, ktorá hodnotila ich výkony. Do 

zasnežených Košíc sa vrátili spokojní a obohatení 

o nové skúsenosti. 

Poézia: 

Karolína Kaduková, 6.A – 1. miesto (postupuje do 

celoslovenského kola) 

Viliam Ferko, 4.C – 2. miesto 

Próza: 

Tamara Ondrejková, 8.C – 2. miesto 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

-dk- 
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Pozor, pozor, všetci, ktorí radi rozprávate, píšete, čítate a počúvate to, čo iní hovoria!  

Tento školský rok patrí iba vám! Vlastne všetkým deťom, lebo ony v škole najviac 

rozprávajú, píšu, čítajú a počúvajú. Ako už viete, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu  vyhlásilo tento šk. rok za ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI.  

 
Číta celá rodina 

V Košiciach sa 21. októbra začal VI. ročník 

dvojdňového literárneho festivalu Číta celá rodina. 

Podujatie organizovala Knižnica pre mládež mesta 

Košice, ktorá v spolupráci s košickými základnými 

školami pripravila pre deti a ich rodičov program 

bohatý na netradičné čítania, stretnutia a rozhovory so 

spisovateľmi a množstvo ďalšej zábavy s knihou. 

Našu školu navštívila česká spisovateľka Ivona 

Březinová s manželom. 

 
Počas celého predpoludnia boli besedy so 

spisovateľkou na I. aj na II. stupni. Žiaci 9.B 

zdramatizovali jednu poviedku a ukázali svoje 

herecké umenie. Mladším žiakom prišli čítať aj 

dôchodcovia z Klubu kresťanských seniorov na 

Terase. Naozaj bolo veselo. 

-bf-

 

Čítame spolu 

Na podporu vzťahu detí a 

žiakov k čítaniu a získaniu si 

väčšieho počtu priaznivcov 

literatúry zorganizovalo 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky spoločné čítanie 24. 

októbra o 9:00 hod. Tento deň 

je Medzinárodným dňom 

školských knižníc. Do aktivity 

sa zapojila aj naša škola. V 

pondelok počas druhej 

vyučovacej hodiny čítali žiaci aj 

pedagógovia. Rok čitateľskej 

gramotnosti sa nesie pod 

heslom: „Myslenie je pohyb!“ 

-bf- 
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Rok nielen s čítaním 

Redaktori Ratolesti sa 

v tomto čísle venujú tejto téme. 

Presnejšie spracovali to, čo 

niektorí z vás vytvorili 

a rozvíjali túto „gramotnosť“ na 

hodinách literatúry. Možno 

presvedčia aj vás, aby ste 

postupne začali aspoň o kúsok 

viac čítať, písať... 

Slogan o knihách a čítaní?  

Nech sa páči – pisatelia zo 

7.A: 

 Poďme do sveta fantázie – 

poďme si čítať. 

 Čítajte a celý deň sa 

usmievajte. 

 Čítanie- zlepšuje nám 

myslenie. 

 Čítaním môžeš zažiť aj 

nemožné. 

 Čítaj a budeš múdrejší. 

 Zober knihu, zlepšíš si 

fantáziu. 

 Zober knihu – nie mobil. 

 Poďme spolu čítať. 

Tvorivé písanie zo 6.B:  

 Kniha – útek z reality. 

 Bez knihy je život „suchý“. 

 Čítanie ti otvorí aj neznáme 

obzory. 

 Čítajte a neoľutujete! 

 
 Čítaním sa naučíš aj to, čo vôbec netušíš. 

 Kniha je náš priateľ? Tak ju čítajme a nenechajme 

ju samú. 

 Čítaj hravo a pamäť sa ti odmení zdravo! 

 Pekná kniha niečo stojí, dobrá kniha srdce hojí. 

 Rob, čo chceš, ale čítať neprestaň! 

 Čítajte, naučíte sa slovenčinu, hlavne gramatiku! 

 Spoločnosť kníh si môžeme zvoliť lepšie než 

spoločnosť ľudí. 

 Čím skôr si vyberieš obľúbenú knihu, tým skôr si 

vyberieš priateľa na celý život. POĎME ČÍTAŤ! 

 Čítam, čítam, poď ty tiež, poznatky a zábavu 

dostaneš! 

 Tak čo, pridáte sa a nenecháte knihy zapadnúť 

prachom? Keď ich všetky doma prečítate, 

navštívte školskú knižnicu – nové priestory nad 

školskou jedálňou – pobočku Knižnice pre 

mládež mesta Košice. 

Otváracie hodiny: 

Pondelok, Utorok, Streda: 8.00 – 16.00 hod. 

Štvrtok: 13.00 – 16.00 hod. 

Čítajme spolu, kamaráti Ratolesti! 
-hp- 
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Cosmos Discovery 

Vesmír, mesiac, rakety, skafandre, Lajka... To 

všetko sme mohli vidieť na výstave Cosmos 

Discovery v Bratislave 23. novembra. My, 9.B, sme 

tam cestovali s pani učiteľkou Snopkovou a pani 

učiteľkou Ninčákovou.  

 
V nočnom vlaku sme išli spať neskoro, lebo 

skoro každé kupé malo párty. Ráno sme si pozreli 

Michalskú bránu, Bratislavský hrad a Dóm svätého 

Martina. Potom sme išli do Auparku. Dievčatá sa 

hneď pustili do nakupovania, ale my, chlapci, sme sa 

len prechádzali a nemali si kde sadnúť. Nakoniec sme 

zašli do pizzerie a predstavte si, čašník bol Košičan. 

 

 

Keď sa konečne skončili 

nákupy, začalo sa hlavné číslo 

nášho programu. Presunuli sme 

sa do centra Incheba, kde sa 

výstava Cosmos Discovery 

konala. A tam bolo vecí! Od 

starovekých bájí o súhvezdiach, 

cez fantázie Julesa Verna, až po 

vesmírne súperenie medzi USA 

a ZSSR. Niektoré veci, ktoré 

sme videli, boli veľmi 

prekvapivé. Videli sme, v akom 

maličkom priestore sú 

kozmonauti natlačení. Uf, už 

viem, že nechcem byť 

kozmonautom. Zaujímavé bolo 

i auto, ktorým sa kozmonauti 

prevážali po Mesiaci. 

A nakoniec sme si mohli 

vyskúšať lietania vo vesmíre 

(pomocou 3D projekcie) alebo 

simulátor, ktorý sa s nami veľmi 

rýchlo točil. 

Chcel by som poďakovať 

pani učiteľke Snopkovej aj pani 

učiteľke Ninčákovej za to, že 

nám zorganizovali takýto výlet. 

-ab- 
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Aj v tomto školskom roku máme u nás v škole zaujímavé krúžky. Postupne vám 

predstavíme niektoré z nich. Možno sa inšpirujete nimi a v budúcom školskom roku sa na 

ne prihlásite. 

Krúžok papierový modelár 

Krúžok papierový modelár je dobrý v tom, že 

celé dve hodiny sedíš pri stole a robíš vystrihovačku. 

My tam hlavne robíme jednoduché modely zvierat. 

Teraz vám predstavím svoje modely: biely lev, psík, 

jazvečík, zvonica z Oravy, púštna líška a betlehem. 

Bruno Horňák urobil zajaca, ježka a robí rybárika 

riečneho. Krúžok máme každý utorok od 15.00 hod. 

do17.00 hod. a radi privítame nových členov. Bude 

nás viac. 

Amália Vinterová, 3.A 
 

 

Toho roku som začal chodiť na krúžok 

papierový modelár. Učíme sa tam vyrábať rôzne veci 

z papiera, ale najviac papierové zvieratká. Pracujeme 

aj s naozajstným modelárskym skalpelom. Ja som 

vyrobil takéto modely: 2 psíkov a 1 chipmunka. Je 

tam super. Chodia na neho aj: Amália Vinterová a 

Bruno Horňák. Učí nás pán Ján Vinter (Amálkin 

ocko). Najlepšie je, ako to 

vyzerá potom, keď je to 

hotové 

Christian Brossmann, 3.A 
 

 
 

Cvičenia zo slovenského 
jazyka a literatúry 

V deviatom ročníku sa 

my, deviataci, pripravujeme na 

prijímacie pohovory aj na 

TESTOVANIE 9. Ale na 

cvičeniach niekedy máme aj 

tvorivého ducha. Veď posúďte 

sami. 

 
Článok 1: Redaktori na stope 

Redakčné rady dvoch škôl 

– Základnej školy sv. Cyrila 

a Metoda na Bernolákovej ulici 

v Košiciach a Základnej školy 

s materskou školou sv. Marka 

Križina v Košiciach – Krásnej, 

sa rozhodli spojiť sily a skúsiť si 
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spoločnú prácu. Vydali sa takto 

na cestu po stope. Koho? 

Mladých nádejných novinárov. 

Ale takisto sa vydali na 

spoločnú cestu po stope niečoho 

iného. Cestu tvorivého písania, 

fantázie, práce s jazykom a 

témami, cestu spoznávania sa. 

Stretnutie malo rýchly, ale 

tvorivý priebeh. Stretnutie sa 

uskutočnilo na Základnej škole 

sv. Cyrila a Metoda na 

Bernolákovej ulici. Rýchlu 

poznávaciu hru vystriedala 

práca v skupinách, ktoré tvorili 

žiaci z oboch škôl. Každá 

skupina si vytiahla lístok, na 

ktorom bol titulok z 

rôznych denníkov z dňa 

stretnutia. Úlohou každej 

skupiny bolo napísať 

jednoduchý článok na 

vylosovanú tému podľa vlastnej 

predstavy. Žiaci pracovali pod 

časovým tlakom, ale i napriek 

tomu sa im podarilo zaujímavé 

spracovanie tém, s ktorými sa 

všetci takmer denne stretávame. 

A čo ďalej? Uvidíme! Už 

čoskoro si budú môcť 

v priestoroch Základnej školy 

sv. Marka Križina overiť, či ich 

prvé spoločné stretnutie zanechalo stopy, na ktoré 

možno nejako nadviazať, po ktorých sa ešte aspoň raz 

vydať. 

 
Článok 2: Vyššie platy pre učiteľov  

Autori článku: Lucka, Viki, Edo, Lukáš  

Keďže sa v oblasti vzdelávania plánujú ďalšie 

zmeny, rozhodli sa autori článku získať odpoveď na 

otázku, kedy nastane zvýšenie platov pre učiteľov. 

 
Odpoveď Ministerstva: „Pre zvýšenie platov 

budú musieť žiaci našich škôl v prvom rade 

dosahovať lepšie výsledky v testovaniach. 

Ministerstvo plánuje zaviesť povinné polročné 

testovania zo všetkých predmetov. Učitelia dostanú 

vyššie platy po dosiahnutí všetkých nasledujúcich 

podmienok:  

 v prípade, že ich žiaci začnú dosahovať lepšie 

výsledky v testoch, 

 v prípade, že učitelia začnú poriadne učiť, 

 v prípade, že aj minister školstva bude mať vyšší 

plat, 

 v prípade, že sa nášmu štátu podarí získať viac 

peňazí z fondov (pozn. redakcie: redakcii sa
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nepodarilo zistiť, aké fondy malo ministerstvo 

konkrétne na mysli), 

 v prípade, že naši politici prestanú rozkrádať 

dane, 

 v prípade, že to minister dovolí.“ 

 

Článok 3: Herečka sa zapredala 

Autori článku: Lea, Zuzka, Filip 

Herečka Chloë Grace Moret sa prepožičala 

reklame na záchodové hygienické potreby. Herečka, 

ktorá si zahrala hlavnú postavu vo filme Piata vlna, 

Susedia na odstrel 2, Denník slabocha a v iných 

úspešných filmoch, sa zapredala firme Domestos. 

Začalo to jej nevinným statusom na známej sociálnej 

sieti Facebook, kde reagovala na výzvu spomínanej 

značky, aby ľudia napísali, prečo sú ich stálymi 

zákazníkmi. Firmu jej reakcia potešila, a preto si ju, 

podľa našich zdrojov, kúpila do svojich reklám za 

veľmi slušné peniaze. Bohužiaľ, redakcii nášho 

denníka sa nepodarilo zistiť, o akú čiastku išlo. 

 
Herečka sa začala postupne objavovať v rozhlasových 

staniciach, kde produkty spomínanej značky ponúka 

a odporúča. Ale neostalo iba pri tom. Herečka sa stala 

tvárou aj bilbordovej reklamy 

daných produktov, kde kľačiac 

nad sociálnym zariadením 

s toaletnou kefou v ruke vyzýva 

ľudí k zdieľaniu videí, na 

ktorých za pomoci produktov 

značky Domestos čistia rôzne 

časti ich domácností.  Našej 

redakcii sa podarilo s Chloë 

spojiť a získať odpovede na dve 

základné otázky: 

Redakcia: „Milá Chloë, 

prečo ste sa rozhodli prijať 

ponuku od firmy Domestos? Ste 

predsa len stále obsadzovaná 

a vyhľadávaná herečka!“ 

Chloë: „Nedávno som sa 

zúčastnila prednášky o hygiene 

v domácnosti. Šokovalo ma, 

koľko baktérií sa nachádza 

v našich kúpeľniach! To ma 

motivovalo k osvete, šíreniu 

hygienického vzdelania. 

Hygienu, predovšetkým 

v našich kúpeľniach, považujem 

za veľmi dôležitú.“ 

Redakcia: „Chloë, 

pozeráte vôbec reklamy? Aké 

reklamy sa vám páčia?“ 

Chloë: „Momentálne sa mi 

najviac páči reklama na šperky 

Swarovski.“
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Čo dodať?! Ďakujeme 

Chloë za jej úprimné odpovede 

a prajeme jej, aby sa jej za 

pomoci čistiacich prostriedkov 

darilo získavať ligotavú odmenu 

v jej domoch. A aby sa na jej 

prste ligotal nejaký ten šperk od 

Swarovského aspoň tak, ako 

podlaha v jej kúpeľniach. 

 

Článok 4: Titanic sa nikdy 

nepotopil 

Autori článku: Karla, Tomáš, 

Peťa 

Prípad TITANIC je opäť 

otvorený! Napriek tomu, že si 

každý myslel, že potopená 

nepotopiteľná loď Titanic je 

hlboko pod hladinou mora, nad 

hladinu sa vynárajú nové 

skutočnosti. Tie sú spojené 

s ďalšou záhadou našej zeme. 

Len nedávno objavili a vylovili 

ruské vrtuľníky doteraz 

nepolapiteľné mysteriózne 

zviera, tzv. „Lochnesku“, ktorá 

so sebou priniesla z tmavej 

tichej hĺbky oceánov nové 

objasnenia. Hoci zdroje zatiaľ 

viac mlčia ako hovoria a žiadne 

štátne orgány sa ani k jednej 

z tém nechcú vyjadrovať, 

podarilo sa nám získať časť komunikácie medzi 

Lochneskou príšerou a neznámym vyšetrovateľom.  

Lochneska: „Grrrr, Brrr, Wrrr!“ (rozumej: 

Titanic nikdy nenarazil na žiaden ľadovec.) Bohužiaľ, 

po tejto vete sa naše spojenie prerušilo a zviera 

nestihlo priniesť ďalšie svedectvo. Priamo 

z výsluchovej miestnosti bolo unesené ruskými 

pytliakmi. Predpokladáme, že sa ju budú snažiť 

výhodne predať. My sa ale nevzdávame a ďalej 

pátrame po dôkazoch. Takmer bez prestania 

sledujeme www.bazos.sk, ale i predajne s domácimi 

miláčikmi v oblasti 25 kilometrov. Sledujte nás! 

Dozviete sa viac! 

 

Článok 5: Spevák Justin Bieber sa oženil, .... 

neuveríte, s kým 

Autori článku: Dávid, Barbora, Kika, Ivanka 

Kontroverzný spevák Justin Bieber, 

pochádzajúci z Kanady, a módna ikona z ďalekého 

východu, konečne našiel svoju životnú lásku. A to len 

pár mesiacov po šokujúcom rozchode s topmodelkou 

Carou Delevigne. Justin nezaháľal a do pol roka 

zdvihol pomyselnú latku ešte vyššie. Pred pár dňami 

sa na jeho profile na Twitteri objavila prekvapujúca 

správa, ktorá šokovala nielen celú jeho armádu 

fanúšikov. Justin ohlásil zasnúbenie s hysterickou 

kráskou Kim Kardashian. Ako uviedol spevák 

v komentári: „Objavili sa dohady, že práve kvôli Kim 

som opustil Caru. Rád by som vás ale uistil, že to tak 

nie je! Rozchod s Carou bol vzájomný, ale 

nevyhnutný. Som šťastný a budem vďačný, ak sa moji 

fanúšikovia budú tešiť so mnou a budú rešpektovať 
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moje súkromie s Kim do vzdialenosti pol metra od 

oboch. Sľubujem vám, že vám našu lásku budeme 

ukazovať a všade zverejňovať. Neprídete ani o ten 

najmenší detail nášho vzťahu do doby, kým bude 

existovať a i potom.“ 

 

Článok 6: Zabudnite na Paríž! Jeseň na Slovensku 

je to pravé! 

Autori článku: Veronika, Veronika, Patrik 

Ešte stále veľa ľudí chodí na dovolenky do 

zahraničia  a utráca  tam veľké množstvo veľa peňazí. 

 

Prečo ale neutratiť, hoci aj 

dvojnásobok, na Slovensku? 

Lebo ... jeseň na Slovensku, to 

je to pravé!!! Žiaci a študenti 

začínajú od septembra 

s radosťou chodiť opäť do škôl, 

takže ak máte potrebu 

intímnosti a blízkosti, prevezte 

sa spolu s nimi niekoľko 

zastávok v preplnených 

autobusoch, kde sa všetci na vás 

len usmievajú a v ktorých šoféri 

na vás s radosťou trpezlivo 

počkajú. Aj v našich parkoch 

nájdete farebnú jeseň! Farebné 

lístie sa harmonicky preplieta 

s obalmi od sladkostí 

a plastových fliaš, ktoré čakajú 

na prvý sneh, ktorý ich schová 

pod svoju bielu perinu, aby na 

jar mohli vo svojej plnej kráse 

ukázať svoje farby ešte pred 

farbami prvých jarných kvetov. 

A čo tak vôňa jesene, ktorá sa 

na vás vyvalí a plnej sile vás 

obklopí hneď, ako vystúpite 

z vlaku v našom hlavnom 

meste?! Príďte toto všetko zažiť 

na vlastnej koži a už navždy 

zabudnete na Paríž! Iba žeby 

nie?! 

spracovala: p. uč. Mária Sarková 
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Putovali sme k Božiemu 
milosrdenstvu 

Pedagogickí aj 

nepedagogickí zamestnanci 

školy putovali 25. – 26. augusta 

do Krakowa. V Roku Božieho 

milosrdenstva navštívili 

Sanktuárium Božieho 

milosrdenstva v Krakowe – 

Lagiewnikoch, Svätyňu sv. Jána 

Pavla II., Centrum Jána Pavla II. 

„Nebojte sa“. Nechýbala sv. 

omša, pobožnosť krížovej cesty 

a Korunka Božieho 

milosrdenstva. Boli to dva dni 

stíšenia sa a modlitby.  

Sv. Ján Pavol II. a sv. 

sestra Faustína, orodujte za nás!  

-bf- 

 

 

Celodiecézny metodický deň 

Pedagógovia, vychovávatelia i zamestnanci škôl 

Košickej arcidiecézy sa 27. októbra stretli na pôde 

Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na sídlisku 

KVP v Košiciach. Svätú omšu v Kostole Božieho 

milosrdenstva viedol, spolu so školskými kaplánmi, 

Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. 

Pracovný čas už potom patril odborným seminárom v 

jednotlivých sekciách, diskusiám a spoločným 

rozhovorom. Pre všetkých to bol podnetný a príjemný 

deň! 

-hp- 
 

Na duchovných cvičeniach pedagógov 

Vaše áno, len toto som očakávala... Slová Panny 

Márie otvorili duchovné cvičenia pedagógov 

a zamestnancov školy, ktoré spoločne prežili 

v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove v dňoch 17. 

– 19. novembra. Duchovný program viedol o. Dušan 

Havrilík spolu s p. Martou Uchalovou z Inštitútu 

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice. Dni 

stíšenia, spoločných modlitieb sv. ruženca, večeradla, 
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rozjímaní o modlitbe a sv. ruženci, spevov vďaky 

a úcty, milostí Pána Ježiša. V čase meditácií kroky 

mnohých viedli aj na chodníky krásnej prešovskej 

Kalvárie. Vďaka, Mária, za tento čas... ukryme sa do 

Tvojho srdca, v ktorom je svetlo, nádej, láska... 

-hp- 
 

 
 

Projekt Poznaj svoje peniaze 

Ďakujeme spoločnosti Nadácia pre deti 

Slovenska, ktorá už niekoľko rokov aktívne vzdeláva 

pedagógov ZŠ a SŠ v akreditovanom programe 

kontinuálneho vzdelávania MŠ SR pod názvom 

Manažment osobných financií. Projekt Nadácie – 

Poznaj svoje peniaze, ktorý je zameraný na rozvoj 

finančnej gramotnosti v školách, absolvovali v 

termíne február – november 2016 aj pedagógovia 

školy. 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať 

poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 

vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť 

celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. 

-hp- 

ANKETA 

Žiakov aj učiteľov sme sa 

pýtali na vianočné darčeky. 

Učitelia si zaspomínali na 

najkrajší darček z detstva a žiaci 

nám povedali, čo by ich potešilo 

pod vianočným stromčekom. 

A tu sú ich odpovede: 

 Keď som mala pätnásť 

rokov, dostala som 

angličtinu pre samoukov. 

 (pani riaditeľka) 

 Veľmi ma potešili 

„otepľováky“, ktoré som 

dostala, keď som mala päť 

rokov. Dokonca som v nich 

aj spala.  

 (p. uč. Kaduková) 

 Ako sedemročná som si pod 

stromčekom našla sadu 

rôznych farieb. 
 (p. uč. Drangová) 

 Ešte doteraz mám obývačku 

(na hranie ), ktorú som 

dostala, keď som mala 

deväť. 
 (p. vychovávateľka Dorková) 

 V detstve to boli ponožky, 

ale v dospelosti ma najviac 

potešilo narodenie mojej 

dcéry. 
(p. uč. Roháčová) 
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 Ešte doteraz si pamätám na 

svoju bábiku, ktorú som 

dostala ako sedemročná. 

Mala dlhé vlasy. 
 (p. uč. Bednárová) 

 Najviac ma potešila 

kuchynka na hranie, ktorú 

som dostala ako 

sedemročná. 
 (p. uč. Sorgerová) 

 Už odmalička ma bavilo 

korčuľovanie, tak som sa 

veľmi potešila korčuliam na 

ľad.   
 (p. uč. Bačinská) 

 My sme ako deti ešte veľmi 

nedostávali darčeky. Ale 

pamätám si na darček od 

môjho brata. Boli to kožené 

čižmy. Vtedy som mala 

dvanásť rokov. 

 (p. vychovávateľka Fedorová) 

 Ja som ako malá bola 

zaťažená na knihy. 

Encyklopédie som dostávala 

skoro na každé Vianoce. 

 (p. uč. Cubjaková) 

 Veľmi si nepamätám na 

darčeky, ktoré som dostala 

pod stromček, ale určite to 

bola nejaká bábika. 

 (p. uč. Snopková) 

A čo by potešilo pod vianočným stromčekom 

žiakov prvého stupňa? 

Prváci: 

 stolný futbal 

 LEGO 

 bábika 

 auto na ovládanie 

 rôzne hračky 

  
Druháci 

 drevený meč a štít 

 brnenie 

 bubny 

 husle 

 korytnačka 

 
Tretiaci 

 knihy 

 omaľovánky 

 pes 

 plagáty 

 peračník 
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Štvrtáci 

 spoločenské hry 

 mobil 

 kolobežka 

 videohry 

 
Vo 8.C si na najkrajší vianočný darček 

zaspomínali takto: 

 Bola to radostná správa pred dvoma rokmi, že 

do našej rodiny pribudne nový člen. Môj 

najmladší brat. 

 Určite to boli lyže. 

 Najviac ma potešila mikina METALLICA. 

 Veľmi sa teším na každé Vianoce, ale najviac na 

tie, ktoré môžem prežiť u babky a dedka 

v Mlynici. To je pre mňa najkrajší darček. 

 Dostala som brata. Síce až 

19 dní po Vianociach. Bol 

to taký oneskorený 

vianočný darček. Ale 

potešila som sa aj 

„dotykovke“. No na 

Vianociach nie sú 

najdôležitejšie darčeky, ale 

to, že sme celá rodina 

spolu a tešíme sa 

z krásnych sviatkov 

narodenia Ježiška. To je 

ten najkrajší darček. 

 Keď som mala sedem 

rokov, na Štedrý deň 

nasnežilo. To bol pre mňa 

krásny darček. 

 Môj najkrajší darček, ktorý 

som dostala na Vianoce, 

bola andulka. Dostala som 

ju aj s klietkou a hračkami 

pre ňu. 

 Keď k nám minulé 

Vianoce prišla babka. 

 Rodinný priateľ, ktorý 

nám stále na Vianoce 

posielal balík. Minulý rok 

nás prekvapil a prišiel sám 

ako vianočný darček. 

Karla, Zuzana, Dávid, 9.B 
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ERASMUS+ KA1 – Európska dimenzia školy 
Projekt ERASMUS+ KA1 je zameraný na rozvoj profesijných zručností pedagógov a 

ich osobnosti, inováciu vyučovacích metód a podporu partnerstiev zúčastnených škôl. 

 

Projekt Erasmus+ KA1 
v Krakowe 

Jeden výnimočný pracovný týždeň v škole a k 

tomu ešte v zahraničí čakal v dňoch 9. – 15. októbra 

na p. uč. Jágerovú a p. uč. Pustaiovú. V rámci 

projektu ERASMUS+KA1 navštívili Katolicsku 

szkolu podstawowu im. Sv. Jadwigi Królowej v 

poľskom meste Krakow. Škola s 240 žiakmi v 

mnohom pripomínala tú našu. Účasť na vyučovaní, 

predstavovanie našej školy, učenie slovenských piesní 

aj básní, rozhovory s pedagógmi a ešte veľa 

zaujímavostí z poznania krás a histórie mesta...patrí k 

príjemným spomienkam na túto partnerskú školu. 

Veríme, že stretnutie v Krakowe bude mať svoje 

ďalšie pokračovania v návštevách pedagógov aj 

žiakov oboch škôl!  

 
Krásnou bodkou návštevy bola Imatrikulácia 

prváčikov, ktorá sa začala sv. omšou a v krásnej 

divadelnej sále, ktorá je súčasťou školy, pokračovala 

milým kultúrnym programom, 

sľubom prváčikov a ich prijatím 

medzi žiakov školy.  

Projekt ERASMUS+KA1 

je zameraný na rozvoj 

profesijných zručností 

pedagógov a ich osobnosti, 

inováciu vyučovacích metód a 

podporu partnerstiev 

zúčastnených škôl. 

p. uč. Pustaiová 
 

Projekt Erasmus+ KA2  
„Werte wagen – 

Partzipation in unserer 
Stadt“  

(Hodnoty nášho života) 

Od 1. októbra naša škola 

začala projekt Erasmus+ KA2 – 

Hodnoty nášho života 

v spolupráci s ďalšími 

európskymi školami z Rakúska, 

Slovinska, Nemecka, Grécka 

a Španielska. Projekt je 

zameraný na aktivity s inak 

obdarovanými ľuďmi, 

s utečencami, s chudobnými 

ľuďmi a na európske hodnoty, 
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ako sú: náboženstvo, sloboda, 

priateľstvo, práva ľudí, 

sebarealizácia, demokracia, 

rešpekt, tolerancia, inakosť, 

solidarita a rovnosť. 

V dňoch 7. – 11. 

novembra som sa spolu so 

svojimi kolegyňami, našou pani 

riaditeľkou, pani učiteľkou 

Jankou Bučákovou a žiačkami 

8. ročníka, Teréziou Dolníkovou 

a Viktóriou Šimkovou, 

zúčastnila nadnárodného 

projektového stretnutia v rámci 

projektu Erasmus+ KA2 vo 

Welse s témou Werte wagen – 

Partizipation in unserer Stadt. 

Program bol veľmi bohatý, 

zameraný na prácu 

s utečencami, so seniormi a inak obdarovanými 

ľuďmi. Spoznali sme nových kolegov, získali nové 

priateľstvá medzi učiteľmi aj žiakmi. Prišli sme 

domov naplnení nápadmi i radosťou v srdci. 

Počas mesiacov október a november sme už 

uskutočnili akcie Šafran a Jabloň. 

Projekt Šafran je venovaný pamiatke 1,5 

milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas 

holokaustu. Žltá farba šafranových kvetov nám 

pripomína žltú hviezdu, ktorú museli Židia nosiť za 

vlády nacizmu. Tieto žlté kvety nám tiež pripomínajú 

nový život, odkaz, že aj v najhroznejších udalostiach 

sa začína nový život, ktorý treba vždy chrániť, nová 

budúcnosť a nová nádej. Žiaci 4.C triedy posadili 

cibuľky týchto kvetov v átriu školy. Veríme, že na jar 

nám krásne zakvitnú a spoločne sa pomodlíme za 

všetky duše zomrelých detí počas 2. sv. vojny. 

Projekt Jabloň je venovaný priateľstvu 

a ekumenizmu. Má nám pripomínať, že všetci bez 
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rozdielu rasy, náboženstva sme bratia a sestry. Máme 

jedného Nebeského Otca, ktorý nás vždy chráni 

a vedie naše cesty životom. Jabloň sme zasadili  vedľa 

nášho školského ihriska. Ďakujeme ôsmakom, 

Tomášovi a Igorovi, za vykopanie jamy a ujovi 

školníkovi za rady a asistenciu pri sadení jablone, 

ktorú zasadili žiaci 4.C triedy. Veríme, že nám jabloň 

zarodí a budeme sa tešiť z bohatej úrody. 

Katarína Zentková,  
zástupkyňa 1. stupňa 

 

 

 

Výlet v Rakúsku 

Tento výlet bol veľmi 

krásny a zaujímavý. Našla som 

si tam nové kamarátky zo 

Španielska, Slovinska a 

Nemecka. Hoci sme tam boli 

len tri dni, veľmi veľa som sa 

tam dozvedela a naučila nielen 

o Rakúsku. V prvý deň sme išli 

do múzea Ars Electronica v 

Linzi. Múzeum bolo krásne a 

zamerané na mediálne umenia. 

Najviac sa mi tam páčili obrazy 

vytvorené muchami. Na druhý 

deň sme mali prednášku o 

migrantoch a workshoppy v 

škole. Večer sme mali 

prezentácie o jednotlivých 

štátoch. Na tretí deň sme išli do 

domu pre postihnutých, kde sme 

mali aj prehliadku. Po obede 

sme išli do múzea, ktoré bolo v 

minulosti koncentračným 

táborom mentálne i telesne 

chorých. 

Som veľmi rada, že som si 

našla nových priateľov, ale aj 

spoznala bližšie ich krajinu. 

Terézia Dolníková, 8.A 
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Písmenkový deň 
u prvákov 

A, M, O, S, E, L, I, V, 

U sú veľké tlačené písmená, 

ktoré naši prváci vedia prečítať 

aj napísať už po mesiaci v škole. 

30. septembra v prváckych 

triedach na prvej hodine začal 

Písmenkový deň, deň plný 

radosti z čítania, písania 

a riešenia zaujímavých úloh. 

Písmenká sú všade okolo 

nás. Názvy obchodov, nadpisy 

v knihách, titulky v novinách, 

informačné tabule 

a smerovníky. A my už niektoré 

poznáme, vieme ich spojiť do 

slabík a slabiky do slov. 

Prváci rozdelení do skupín 

medzi sebou súťažili v plnení 

rôznych úloh. Hra na detektíva, 

Popolušku, písmenkové 

domino, písmenkové puzzle, 

modelovanie vylosovaného 

písmena, kreslenie slov na dané 

písmenko, zaspievali, 

zatancovali alebo predviedli 

písmenká. 

Bol to veľmi pekný 

a zaujímavý deň, v ktorom boli 

víťazi všetci. Vďaka Pánovi. 

 
za prvákov p. učiteľka Anetta Némethová  

 

Deň sv. Františka – patróna 1.A 

„Pane Ježišu, dovoľ nám načerpať z Tvojej 

múdrosti a láskavosti, tak ako nášmu patrónovi sv. 

Františkovi. Slávime Ťa, Pane, chválime Ťa, Pane, 

a ďakujeme Ti, Pane. Amen.“ 

V kalendári je 4. októbra sviatok sv. Františka 

z Assisi a naša trieda tento sviatok svojho patróna 

oslávila 5. októbra. Oslava začala každodennou 

spoločnou rannou modlitbou, tešiac sa na celodenný 

program oslavy.  

Sv. František zavítal k nám, pomyselne cez 

rozhovory, príbehy i pesničku. Na chvíľu sa z nás 

stali rehoľníci, františkáni. Spolu sme počítali, čítali... 

a to všetko pri chystaní tradičnej talianskej dobroty, 

pizze. Vzorom, pri získaní surovín na túto dobrotu, 

boli zásady sv. Františka. Naučilo nás to 

spolupatričnosti, ochote podeliť sa, vzdať sa vecí pre 

dobro všetkých, zodpovednosti, zručnosti zhotoviť si 

jedlo, stíšenia sa i úprimnej radosti z dobre vykonanej 

práce. Naša pizza bola pre nás tá najchutnejšia na 
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celom svete a vedeli sme sa s ňou podeliť aj 

s ostatnými. 

Sláva a chvála Pane za tento deň. 

p. učiteľka Anetta Némethová a žiaci 1.A 
 

Poznaj svoje peniaze 

Poznaj svoje peniaze je názov projektu 

z finančnej gramotnosti v prvom ročníku, v ktorom sa 

20. októbra žiaci oboznámili so vznikom peňazí 

a dávnymi spôsobmi platenia a terajším spôsobom. 

 
Mohli si porovnať praktickosť zavedenia peňazí 

oproti výmennému obchodu. Počítali, zrátavali, 

obchodovali, učili sa poznávať terajšie naše platidlá 

a ako s nimi zaobchádzať. To všetko si nakoniec s 

radosťou vyskúšali pri svojom vlastnom obchodovaní 

pri hre a, samozrejme, v každodennom živote, napr. aj 

pri nakupovaní v našom bufete. 

za prvákov p. učiteľka Anetta Némethová  
 

Deň s matematickými a logickými hrami 

16. novembra prišli prváci v každej prváckej 

triede oblečení v štyroch farbách. Žltej, zelenej, 

modrej a červenej. Prečo? Aj preto, aby si zahrali živé 

SUDOKU či ČLOVEČE, 

NEHNEVAJ SA, ktoré predtým 

vyskúšali v papierovej podobe 

a naučili sa ho aj vyrábať. 

Cibrili si nielen svoju zručnosť, 

ale aj logické myslenie vo 

farebných družstvách. 

Zažili kopec zábavy 

a radosti z učenia. Záver patril 

aplikačným úlohám a logickým 

stolovým hrám, ktoré si 

prváčikovia mohli doniesť 

a potrápiť sa tak navzájom 

vo dvojici, štvorici či aj viacerí 

naraz. 

Bol to super deň plný 

zábavy a radosti z učenia 

a poznávania. Veď nie často sa 

stáva, že môžu byť figúrkou 

v spoločenskej hre. 

za prvákov p. učiteľka 
Anetta Némethová 
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Rozlúčka s ceruzkou 
v prvom ročníku 

„Hurá, budeme písať 

perom!“ Radostné pokriky 

medzi prvákmi. Presne na deň 

sv. Mikuláša naši prváci 

absolvovali skúšku 

pripravenosti písať ozajstným 

perom. V čom spočíva taká 

skúška? Vy, starší, ste mnohí už 

na to zabudli, ako to bolo. Tak 

začalo to takto, zobudením 

ceruzky: 

„Ceruzôčka moja milá, 

už si sa mi zobudila? 

Teraz písať budeme, 

my to spolu zvládneme.“ 

Pokračovalo písaním 

diktovaných slov a viet, zatiaľ 

iba ceruzkou. Ak to bolo 

bezchybne, mohol si žiačik 

prváčik pripraviť svoje prvé 

pero, samozrejme, atramentové, 

a pracovať na ďalších úlohách. 

Každá správne vypracovaná 

úloha bola vstupenkou do 

mikulášskej čižmy, v ktorej boli 

chutné dobroty, ale najväčšou 

motiváciou bola možnosť 

obhájiť si písanie perom. Ten, 

kto úlohy nesplnil, nielen, že bol 

bez sladkej odmeny, ale aj bez možnosti písania 

perom. 

Pýtate sa: „A čo s ceruzkou? Prváci ju už 

nepotrebujú? Samozrejme, že áno, na to všetko, čo aj 

vy, starší, žiaci. Ostrúhaná ceruzka do prváckeho 

peračníka určite patrí aj naďalej, ale už aj atramentové 

pero. 

Nakoniec zavítal k nám aj sv. Mikuláš 

s anjelikmi, ktorí náš veľký deň spestrili pekným 

príbehom aj darčekom, náramkom Evanjelium vo 

farbách. Od prvákov dostal perom písaný 

text, Karolínkou napečenú mafinku a peknú básničku. 

Sv. Mikuláš sa darčekom potešil a my sme radi, že to 

bol tak krásny deň. 

Chvála Ti, Pane, za tie dary. 

p. učiteľka Anetta Némethová 

 
obrázok: Petra Kupcová, 9.B 
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Ovocné popoludnie v ŠKD 

Ako každý október, tak aj tento školský rok sme 

si pripravili ovocné popoludnie v ŠKD. O tom, že 

ovocie a zelenina patria na náš každodenný stôl, sme 

sa s deťmi nielen porozprávali, ale aj ochutnali. 

Pripravili sme si chutné a zdravé ovocie a zeleninu. 

Niektorí si vyskúšali aj štipľavú cibuľu a cesnak. 

Ochutnali všetci, dokonca aj tí, ktorí zeleninu a 

ovocie „nemajú veľmi radi“. O tom, že všetkým 

chutilo, svedčia prázdne taniere. 

 

Strašiak v poli“ 

Centrum voľného času 

pripravilo pre školy súťaž 

Strašiak v poli. Aj naša školy 

bola jej súčasťou. Päťčlenné 

družstvo dievčat z druhého, 

tretieho a štvrtého ročníka sa 

výborne popasovalo so 

zábavným testom na tému 

Jeseň, pani bohatá..., ale aj s 

vytvorením strašiaka, ktorého 

nazvali Straško. Náš Straško sa 

porote veľmi páčil, a tak udelila 

dievčatám krásne tretie miesto. 

 
 

Beseda o ústnej hygiene 

Pozorným detičkám o tom, 

ako sa starať o zúbky, 

prednášala PhDr. Monika 

Fabiánová z Regionálneho 
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úradu verejného zdravotníctva v 

Košiciach. Súčasťou prednášky 

bola názorná ukážka umývania 

zúbkov na modeloch zubov. 

Maškrtná veverička zo 

zdravotníckeho videofilmu 

náučnú prednášku ukončila. 

 
 

Privítanie prvákov 

September otvoril bránu 

školy a my sme v nej privítali 

nových žiakov, prvákov. V 

ŠKD sme im pripravili 

privítacie popoludnie, pri 

ktorom sa prváci predstavili 

svojim starším spolužiakom. Tí 

si pre prvákov pripravili 

niekoľko ukazovačiek, ktoré 

nám toto popoludnie 

spríjemnili. Teraz sa všetci 

lepšie poznáme a môžeme 

sa spoločne zahrať. 

 

 
 

Návšteva v klube kresťanských seniorov 

Október je mesiacom úcty k starším. Kresťanskí 

seniori na košickej Terase sa pravidelne 2-krát 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 potešili týchto našich seniorov 

peknými ľudovými i kresťanskými pesničkami, ktoré 

sa striedali s básňami o babke, o dedkovi. Na záver im 

porozdávali malé prekvapenia v podobe záložiek 
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s myšlienkou. 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. Na mnohých 

zvráskavených tvárach sa objavili úsmevy i nejaká tá 

slzička. 

 
 

Spoločné večeradlá 

I tento školský rok sa stretávame raz za mesiac 

pri modlitbe sv. ruženca v našej kaplnke. Modlíme sa 

spolu na rôzne úmysly: za rodiny, 

kňazov, pokoj, za obrátenie 

hriešnikov, za nás, za lásku 

k blížnemu...  

Naši prváci sa už tiež 

veľmi pekne zapojili. Vedia sa 

pekne modliť aj do mikrofónu 

.  

Počas modlitby je nám aj 

veselo, keď medzi jednotlivými 

desiatkami spievame pesničky 

s ukazovačkami. Modlitba mení 

srdce. Veríme, že i tie naše sa 

pomaly, ale isto premieňajú 

i cez ruky našej Nebeskej 

mamky – Márie, ktorá nás vedie 

k Ježišovi. 
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Can you find 

all the words 

in the tree? 

 

ANGEL 
BELLS 

CANDLES 
CHRISTMAS TREE 

COOKIES 
DOLLS 

GLASS BALLS 
LIGHTS 

PRESENTS 
STAR 

SWEETS 

  N   

 Y Z I  

  S   

A F T H I 

  N   

     X I M B E L L S G      

        T S A         

    H N W C I E P R O F D     

    L U I H J R D O L L S     

       R L P K A        

   C O O K I E S D R I C K Z    

  L B X I A S M I G A N G E L A   

      R T S O L E F       

 P A D Z H I M L E A D A W K L I O  

 L I G H T S A Q I S Z S W E E T S  

     F E S C K S L Y R      

  Q A I Z A T O D B E G M O R Y   

C A N D L E S R J C A L Y Z S T A R I 

O B T I L E R E C A L B I K L E Y Z A 

   M O K C E G I L S T O W L    

      Z A R G S C D       

 

 I H L  

 

 E Y Z  

 F O E  

 

May you have merry peaceful Christmas and happy New Year! 
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Projekt Erasmus+ KA2 

Wir waren in Wels in Österreich von 7. bis 11. November. Wir haben dort 

verschiedene Aktivitäten gemacht. Wir haben wirklich schöne Erlebnisse davon. Da sind 

einige: 

 

Montag: 

Am Montag sind wir aus Kosice nach 

Wels mit dem Zug gefahren. Es war eine 

lange Reise. Als wir angekommen sind hat 

uns schon der Hannes am Hauptbahnhof 

gewartet und uns in unser wunderschönes 

Hotel gebracht. Danach sind wir in die 

Schule zum Willkommensbuffet gegangen 

und haben uns die Schule angeschaut. 

Dienstag: 

Am Vormittag hatten wir eine 

Schüleraktivität wo wir über das Leben 

und die Probleme von Senioren gesprochen 

haben. Am Nachmittag sind wir nach Linz 

gefahren, und haben uns die Stadt 

angeschaut und ein Museum besucht. Am 

meisten hat mir dieser Ausflug gefallen, 

weil die Stadt sehr schön und es im 

technischem Museum sehr interessant war. 

Wir haben auch schon einige 

Freundschaften schließen können. Zum 

Schluss waren wir noch zum gemeinsamen 

Abendessen in den Knödelwirt eingeladen. 

Mittwoch: 

Am Mittwoch Vormittag haben wir 

gemeinsam mit zwei Frauen aus Young 

Caritas über Menschen auf der Flucht, über 

den Asyl und über Flüchtlinge in 

Österreich unterhalten. Am Nachmittag 

waren wir auf einer Stadtexkursion wo uns 

die Schüler aus Wels durch die Stadt
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geführt haben. Später sind wir noch ins 

Museum gegangen. Es war über die 

Historie der Stadt Wels. Am Abend haben 

wir uns in der Schule versammelt und 

jedes Land hat sich eine Präsentation 

vorbereitet und sein Land und seine Schule 

vorgestellt. Ich fand diese Vorstellung 

äußerst interessant. 

Donnerstag: 

Wir sind in ein Asylhaus gefahren, 

wo beeinträchtigte Menschen arbeiten und 

versorgt werden. Sie haben uns etwas über 

ihr Leben erzählt und anschließend haben 

sie uns ihre Arbeit gezeigt. Danach sind 

wir in den Wellaspark essen gegangen. 

Nach dem Mittagessen waren wir noch in 

einem Museum (Exkursion Hartheim). Am 

Abend haben wir im Pollheimerpark den 

Schauspieler Harald Krassnitzer getroffen. 

Das Ende des Tages haben wir beim 

gemeinsamen Abschiedsabendessen im 

Knödelwirt verbracht. 

Freitag: 

Am Freitag sind wir nach dem 

Frühstück mit dem Zug wieder nach Hause 

gefahren. Es war schwer sich mit allen zu 

verabschieden da wir uns sehr nah 

gekommen sind (Spanien: Alba, Alicia, 

Lara, Paula; Slowenien: Ana, Hana; 

Deutschland: Kathi, Elisabeth; natürlich 

auch alle Lehrer, Ihr werdet mir fehlen). 

Viktória Šimková, 8.C
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Der Heiland ist geboren 

Der Heiland ist geboren, 
freu dich, o Christenheit, 
sonst wär’n wir gar verloren 
in alle Ewigkeit. 
 
Freut euch von Herzen, ihr Christen all‘, 
kommt her zum Kindlein in den Stall, 
freut euch von Herzen, ihr Christen all‘, 
kommt her zum Kindlein in dem Stall. 
 
Ein Kindlein auserkoren, 
freu dich, du Christenheit! 
Sonst wär’n wir gar verloren 
in alle Ewigkeit! 
 
Die Engel lieblich singen, 
freu dich, du Christenheit; 
tun gute Botschaft bringen, 
verkündigen große Freud’! 
 
Der Gnadenbrunn tut fließen, 
freu dich, du Christenheit! 
 
Tut all’ das Kindlein grüßen! 
Kommt her zu ihm mit Freud’!  
 
Kennst du dieses Weihnachtslied? Wenn 
nicht, höre es   
 
Und jetzt verbinde die Wörter mit den 
Bildern. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Wir wünschen allen ein 

frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest! 
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Z vianočnej kuchyne 

Už tradične k Ratolesti patrí aj strana pre všetkých šikovníkov a ich mamky, babičky, 

gazdinky, ktoré čítajú a hlavne skúšajú naše recepty. Predsviatočné dni patria aj príjemným 

chvíľam v kuchyni, ktorá je možno aj u vás vždy plná domácich a „umytého“ riadu. Vraj 

v kuchyni prežijeme dlhšiu časť života v rodine. Áno, najprv varíme, pečieme a potom 

stolujeme, hostíme sa a je nám spoločne v kuchyni super! 

Ale dosť už rečí! Do práce a sviatočného pečenia! Z babičkinho kuchárskeho zošita 

ponúkame recept na  ORECHOVÉ  KOLIESKA. 

Čo potrebujeme?  

370 g hladkej múky 

200g rastlinného tuku (Hera) 

110 g práškového cukru 

½ balíčka vanilkového cukru 

50 g mletých orechov 

1 vajce 

vajce na natieranie 

Plnka: 160 g masla, 130 g práškového cukru, 80 g mletých orechov, 1 lyžica kakaa 

Príprava plnky: Maslo vymiešame s práškovým cukrom do peny, pridáme orechy, kakao 

a dohladka vymiešame. 

Poleva: 100 g čokolády na varenie, 2 lyžice masla 

Príprava polevy: Čokoládu polámeme, roztopíme a dohladka vymiešame s maslom. 

Poďme na to! 

 Z múky, tuku, práškového cukru, vanilkového cukru, orechov a vajca zamiesime na 

doske cesto, ktoré necháme na chladnom mieste hodinu odpočívať. 

 Na pomúčenej doske ho vyvaľkáme na hrúbku asi 3 mm, povykrajujeme okrúhlou 

formičkou kolieska a poukladáme ich na plech. Polovicu zo všetkých koliesok  natrieme 

rozšľahaným vajcom, posypeme mletými orechmi a v teplej rúre upečieme. 

Vychladnuté pečivo spojíme plnkou.  

 Druhú polovicu upečených, neposypaných koliesok polejeme polevou a na vrch dáme 

kúsok orecha. 

Príjemný sviatočný čas so sladkými dobrotami, čajom v kruhu 
rodiny, príbuzných a dobrých ľudí!  
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V 5.A sa na hodine slovenského jazyka žiaci učili tvoriť interview. Pri tejto príležitosti 

vyspovedali pani učiteľku Rozáliu Jágerovú. 

 

Otázky: 

1. Prečo ste si vybrali učiteľstvo?  

2. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? 

3. Čo ste robili počas prázdnin? 

4. Ako sa vám učí na našej škole? 

5. Akú teraz učíte triedu? 

6. Máte domáce zvieratko? 

7. Aké máte koníčky? 

8. Počúvajú vás žiaci? 

9. Vaše obľúbené jedlo? 

10. Ktoré ročné obdobie máte najradšej a prečo? 

 

 

Odpovede: 

1. Lebo je to zábava. 

2. Vždy som chcela byť učiteľkou, 

logopedičkou. 

3. Oddychovala som a bola som pri mori. 

4. Veľmi dobre. Je tu veľa aktivít, nikdy sa 

nenudím. 

5. Som triednou učiteľkou 2.C triedy. 

6. Áno, mám psíka Buddyho. 

7. Rada spievam, bicyklujem a čítam. 

8. Väčšinou áno, keď som vtipná a pútavo 

rozprávam. 

9. Šaláty, špagety. 

10. Jeseň, lebo je farebná a pekná. 

Ester a Lara, 5.A 
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Na mediálnej výchove tvoria deviataci aj takéto básne. 

Zima je tu zas 
 

Vidím, že zima je zas 

a pozerám do jej krás. 

Poletujúce vločky vidím 

a, priznám sa, závidím im 

v noci aj vo dne, 

že si môžu lietať voľne. 

 

Vyčistím si boty, do okna ich dám 

a ráno sa pozriem, čo v nich mám. 

A vidím, že Mikuláš svätý 

neukrátil deti. 

 

Vidím, že zima je zas 

a pozerám do jej krás. 

Sneh je dobrá vec, 

ťahám sánky na kopec. 

Urobím guľu a hodím ju do Ďura. 

On hodí tiež a guľovačka začne. Hurá! 

Pečené jabĺčka voňajú v peci. 

Večer sa stretneme pri adventom venci. 

Celá rodina sa večer zbožne modlíme 

a potom sa v teplých postieľkach sladko 

vyspíme. 

 

Vidím, že zima je zas 

a pozerám do jej krás. 

Na ulici stromčeky svietia 

a všetky deti radostne letia. 

Veď o chvíľu vianočné prázdniny začnú sa! 

Usmievam sa, hoci mi zamrzol nos aj pusa. 

 

Celá rodina sme sa dnes pri stole stretli. 

A o chvíľu sa už od darčekov ozýva radostný 

smiech detí. 

Na polnočnú omšu všetci sa chystáme. 

Ježiš sa narodil! A tak ho vítame. 

Andrej, 9.B 
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Žiaci 5.A tvorili na hodinách literatúry krátke príbehy na porekadlá.  

O hladnom chlapcovi 

Bol raz jeden chlapec, ktorý bol veľmi hladný. Nevedel variť preto, že má obe ruky 

ľavé a keďže ani babka nebola po ruke, šiel za nosom. Išiel, išiel a vtom narazil na včerajší 

deň. Niežeby to plánoval, ale on ho vlastne nechcel stretnúť, lebo aj včera bol hladný. A tak 

vzal nohy na plecia a domov sa vrátil s dlhým nosom. 

 

Bol raz jeden nos  

Raz jeden nos utiekol svojmu pánovi. Ten pán bol 

nazývaný Woldemort. Jeho nos si raz povedal, že zmizne. 

A tak vzal nohy na plecia. Keďže jeho pán mal obe ruky 

ľavé, nechytil ho. Raz jeho nos narazil na ďalší nos, a tak 

si povedal, že pôjde za nosom, A vtom sa tu objavil 

včerajší deň. No a pre nos to bola nočná mora, pretože 

včera jeho pán ovoňal s nosom niečo neslýchané. A z toho 

sa nos natiahol, že to nebol nos, ale nosisko. Potom sa nos 

vrátil k svojmu pánovi, ale jeho pán sa nevrátil s nosom, 

ale s dlhým nosiskom. 

Ester Rimarčíková, 5.A 

 

Ako Janko hľadal včerajší deň 

Žil raz jeden chlapec, volali ho Janko. Keď bol Janko na poli, povedal si, že pôjde 

hľadať včerajší deň. Hodil motyku na zem a išiel za svojím nosom ,veril mu ako kompasu. 

Išiel dolinami,  lesmi aj horami, až raz prišiel do chladnej krajiny. Všade bol ľad a sneh. 

Povedal si:  ,,Tu sa bude určite ukrývať včerajší deň .“ Lenže mal obe ruky ľavé a nič 

nenašiel. Keď sa tu zrazu pred ním objavil veľký tuleň. Jankovi ani nenapadlo vziať nohy na 

plecia. Keďže bol hlúpy ,nevedel, že tuleň je nebezpečný. Podišiel ku tuleňovi a tuleň ho 

kusol do nosa. Janko sa s ním naťahoval ,až pokým mu tuleň nepustil nos. Hoci sa tuleň 

vzdal ,Jankovi zostal dlhý nos. Včerajší deň nenašiel  a domv sa vrátil s dlhým nosom.  

Matej Benko, 5.A 
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Tvorivého ducha mali aj šiestaci na hodine náboženstva.  

Čo som pochopil/a pri hľadaní pravdy o svete? 

Pochopila som, že Boh je tvorcom a pánom celého sveta. Že to je veľký zázrak. Stvoril 

ho z veľkej lásky pre človeka, ktorú si ani nevieme predstaviť, že aká je veľká. Svet stvoril 

postupne, počas šiestich dní. Na siedmy deň odpočíval. Boh stvoril svet z ničoho. 

Neexistuje na to vedecké vysvetlenie, to je veľký zázrak. Ľudia si vždy kladú otázky 

o vzniku sveta a zmysle života. Dávni ľudia mali mýtické predstavy o vzniku sveta. Ako 

napr. niektorí veria v to, že zem je stvorená vďaka Jing a Jang. Iní zas veria v tom, že svet je 

dieťaťom Venuše a ešte neviem koho. Sú to samé nelogické, príliš komplikované predstavy. 

Niekto verí v Big Bang = Veľký tresk. Ale aj tu vzniká otázka: A kto stvoril veľký tresk? 

Niečo to muselo spôsobiť, nie? Vedci tvrdia, že človek sa vyvinul z opice a opica sa 

vyvinula z čoho? Potom naši predkovia sú opice? Potom by sa aj v súčasnosti vyvíjali ľudia 

z opíc. Potom vlk sa vyvinul zo psa a pes z mravca? O vzniku sveta sú dve biblické správy 

v knihe Genezis. 

Ja si tiež myslím, že svet stvoril Boh z ničoho a že On oddelil vody, On vytvoril 

prírodu, svetlo, moria, vietor, živočíchy a človeka. 

Viktória Vilinská, 6.C 

 

Koľko lásky dávam svetu, v ktorom žijem? 

Lásku k svetu prejavujem svojimi dobrými skutkami k rodičom, kamarátom... Rodičov 

sa snažím obdaruvávať tým, že obetujem svoj voľný čas a vyrobím niečo, čo ich poteší. 

Keď si v škole ťaháme anjelikov, snažím sa starať o toho, koho si potiahnem. Snažím 

sa ho potešiť a modlím sa zaňho. Keď robím oslavu narodenín, prichystám si pre pozvané 

dievčatá program, aby sa nenudili. Zvyknem si volať s babkou a tetou cez skype, na ktorom 

si aj píšeme. Týmto prejavujeme lásku k sebe. Príroda je mnohokrát znečistená, preto sa 

snažím neznečisťovať ju ešte viac, ako je. Lásku k svetu prejavujem aj tým, že doma 

triedime odpad. 

Lásku sa snažím dávať týmito spôsobmi, ale budem sa snažiť robiť pre svet ešte viac. 

Mišel Majerníková, 6.A 
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Koľko lásky dávam svetu v ktorom žijem? 

Lásku svetu by sme mali dávať preto, aby sa nám na zemi žilo dobre a aby sme ľudí, 

ktorí odišli od Boha, priviedli zase naspäť.  

Koľko lásky človek potrebuje? Na túto otázku nám v jednej kázni dal odpoveď náš 

pán farár. Povedal, že lásky aj milosrdenstva potrebujeme vždy trošku viac. Takže si 

myslím, že aj svet ju potrebuje vždy trošku viac. Mohla by som ju iným dávať tak, že k nim 

budem milá, dobrá, láskavá a čestná.  

Ak chcem, aby sa mi na svete žilo dobre, tak sa o to musím snažiť. 

Sára Lakatošová, 6.A 
 

 
Opäť tu máme galériu prác našich výtvarníkov. Teraz sa ich práce venovali 

projektovým témam – „Náboženstvo“ a „Sebarealizácia“ – niektoré z kresieb budú použité 

v projektovom kalendári. 

 

 
Mima Labaničová, 6.A 

 

 
Michaela Balúnová, 5.B 

 
Marianna Zimovčáková, 7.A 

 

 
Nicol Hendrichovská, 6.C 
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Sofia Čonková, 5.B 

 
Veronika Füleová, 6.A 

 
Kristína Hudáková, 6.A 

 
Mišel Majerníková, 6.A 

 
Michaela Borgoňová, 6.A 

 
Kristína Hudáková, 6.A 
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SABIviečka 

Milí žiaci a žiačky, aj v tomto školskom roku 

vás chceme povzbudiť k zberu hliníkových viečok 

z výrobkov SABI firmy MILK AGRO. Odovzdávajte 

ich v igelitových vreckách označených menom, 

triedou a počtom viečok svojim triednym pani 

učiteľkám. Súťaž a zber trvá do 21. apríla 2017. 

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 aj v tomto 

školskom roku 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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Všetci sa už tešia na  __ __ __ __ __ __    __ __ __. 

           Mláďa psa 

           Predstaviteľ Rockyho – Silvester ... 

           Má meniny 24.12. 

           Santa Claus ináč 

           Vianočná pochúťka 

           Samec od kravy 

            

           Dostaneš ho pod stromček 

           Má meniny 29.4. 

           Všade už cítiť vianočnú ... 
Samo a Edo, 9.B 

 

Prajeme Vám pekný   __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __. 

1.             
1. Kto sa narodil na Vianoce? 

2. Na Vianoce zdobíme 

vianočný... 

3. Čo sa pečie a zdobí na  

Vianoce? 

4. Na Vianoce dostávame... 

5. Vianočná rozprávka o snehu 

6. Vták podobný sove 

7. 24. decembra oslavujeme... 

8. Vianočný škriatok 

9. V zime nosíme šál a ... 

10. Obdobie pred Vianocami 

11. Kapor je ... 

   2.          

   3.          

    4.         

  5.           

   6.          

             

    7.         

    8.         

    9.         

 10.            

    11.         

             
Lucia a Zuzana, 9.B 
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Keď je  __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,  sme hore celý deň. 

     1.        1. Padá v zime 

2. Narodil sa na Vianoce 

3. Chodíme tam na polnočnú 

omšu 

4. Trvá 4 týždne pred 

Vianocami 

5. Zobral si za manželku 

Máriu 

6. Vybuchuje o polnoci na 

Silvestra 

7. Nájdeme si pod ním 

darčeky 

8. Tradičné vianočné pečivo 

9. Ruská rozprávka, v ktorej 

vystupuje Marfuška 

  2.           

3.             

   4.          

  5.           

 6.            

    7.         

    8.         

    9.         

             

Tomec a Aďo, 9.B 

 

Ľudia si zvyknú dávať na   __ __ __ __     __ __ __  predsavzatie. 

          Čo slávime 24. decembra? 

          Aká ryba sa je na Štedrý 
večer? 

          Má meniny 24. decembra 

          Opak pomalý 

           

          Nájdeš si ho pod stromčekom 

          Tri oriešky pre ... 

          Malá gitara so 4 strunami 
žiaci 9.B 
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Milí čitatelia!  

Naša škola spolupracuje s OZ Maják 

nádeje. Prostredníctvom Nadácie Orange – DARUJTE VIANOCE 

– mohlo OZ čiastočne podporiť niektoré projekty. Celkovú sumu 

vieme zvýšiť aj my. Staneme sa tak darcami cez internet. Pod 

každým linkom je krátky príbeh rodiny aj to, čo rodine chcú 

zakúpiť na Vianoce. 

Prosíme Vás, v mene týchto rodín v núdzi, o Vašu pomoc. 

S vďakou 

Soňa Vancáková, predsedníčka OZ Maják nádeje 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/2109/ochranme-skromne-jedlo 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/2110/prepotrebna-chladnicka 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/2111/pracka-bolavym-rukam 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/2112/bezpecne-pranie 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/2118/postel-pod-stromcek 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/2119/makucko-a-zdravo 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/2120/rodina-bez-vody 

   

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

zápis do 1. ročníka,  
ktorý sa uskutoční  

7. a 8. apríla 2017. 

   Tešíme sa na stretnutie  
s Vami! 



 

 

 
 

 

 
  

Nech Vás dary 

Božej milosti 

po celý rok chránia, 

nech Vám dá Boh 

šťastia, radosti  

a hojnosti požehnania. 

redakčná rada 

 

Ž O L Í K 
+1 bod v písomke 

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

Platí od  1. februára 2017 do 28. februára 2017. 
(Neplatí na predmety, ktoré sú len raz v týždni.) 



 

 

 
 


