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pre

nás

bolo časom
dobrej
nálady
a možno aj
maličkej
zmeny
k lepšiemu.

Karla, 9.B
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TÉMA - PÔST / SVÄTÉ PÍSMO A JA »
 krížová cesta – každú stredu o 7.30

V pôstnom období

hod. v školskej kaplnke – viedli ich
Cez Máriu k Ježišovi... sme kráčali
pôstnym

časom

ako

príslušné ročníky I. a II. stupňa.

oslavou,

spomienkou na 100. výročie zjavení vo
Fatime

a

spoločnými

školskými

pôstnymi aktivitami.

Milí priatelia, poďme spolu
CEZ MÁRIU K JEŽIŠOVI

Aktivity tohtoročného pôstu na našej
škole:

Ja si myslím, že to znamená, že

 počas sv. omší v školskej kaplnke

aj keď máme niečo ťažké, tak to

sme sa zamýšľali nad udalosťami vo

poviem

Fatime

poprosí Pána Ježiša, aby moju

Panne

Márii

a ona

 cez Máriu k Ježišovi – tak sa volala

prosbu vyslyšal. A tak dúfam, že

cesta skutkov z lásky k Ježišovi

ma Pán Ježiš vyslyší a pomôže

a jeho Matke Márii

mi.

 Tehlička – je almužnou, ktorá nám
pomáha

na

ceste

do

večnosti.

Spoločne sme pomáhali ľuďom
v Sudáne – cena tehličky bola 0,20€

Ďakujem Ti, Pane, že si nám
dal za našu matku tvoju Matku,
Pannu Máriu.
Panna Mária, oroduj za nás!

 tento rok sme pridali ešte jednu
možnosť

preukázať

Miriam, 6.A

skutky

milosrdenstva formou almužny –
niektoré triedne kolektívy sa zapojili
do projektu Mary Meals

druhá mama, preto idem radšej za

 modlitba – otec arcibiskup nás
pozval k modlitbe zasvätenia sa
Nepoškvrnenému

Srdcu

Márie

ráno

–

každé

vyučovanie touto modlitbou

Panna Mária je pre mňa ako

Panny
začínalo

mamkou a ona to už lepšie (tú
situáciu) vysvetlí. Moja mama je
mojou oporou, ale Panna Mária
je mojím vzorom.
Miška, 6.A

« SVÄTÉ PÍSMO A JA

„Mária, Matka moja.“ Táto

Modlím sa s Pannou Máriou

veta znie zo všetkých kútov sveta.

a ona mi vyprosí u Boha milosti.

Ale čo to vlastne znamená?

Mária ma vychováva pre nebo

Mária je meno Ježišovej matky.

a pomáha mi robiť dobré skutky.

Matka.

Každý, kto sa modlí s Pannou

Matkou

nazývame

niekoho, komu úplne dôverujeme,
kto nám dennodenne pomáha,
niekoho,

komu

sa

Máriou, pôjde do neba.
Dorotka, 6.B

úplne

odovzdávame. Je to niekto, koho
poprosím

a on

potrebujem.
a pomáha

mi

dá,

Sleduje
krôčik

po

čo
ma

krôčiku

dostať sa bližšie k Bohu.
Mária, buď mi oporou po celý
môj život. Amen.
Terezka, 6.A

Pre mňa veta Cez Máriu
k Ježišovi znamená, že Mária je
taká pomôcka. Pomáha mi dostať
sa na správnu cestu. Na cestu,

Karolína, 6.A

ktorá má koniec vo večnosti,
v Ježišovi.

Oroduje

za

naše

modlitby u Ježiša. Je to naša
Matka.
Kristián, 6.A

Panna Mária nás vedie do
večného života. A my sa túžime
odovzdať pod jej ochranný plášť.
Andrej, 6.B
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SVÄTÉ PÍSMO A JA / KALENDÁR AKTUALÍT »

Máme Márii dať všetky naše

Cez Máriu k Ježišovi,

trápenia a bolesti. Cez Máriu ich

vytvoríme život nový.

odovzdávame Ježišovi. Veď ona

Skončia všetky hrozné časy,

nás miluje a nikdy nás neopustí.

vytvoríme svet plný krásy.

Cez

Máriu

sa

Život síce nie je jednoduchý,

dostaneme

ale Ježiš k Márii nie je hluchý.

k Ježišovi. Raduje sa s nami, keď

Emma, 6.A

sme my šťastní a plače, keď my
plačeme.
Alžbetka, 6.B

Pre mňa to znamená zveriť
všetky svoje prosby, ďakovania,
Mária je naša nebeská Matka,

trápenia a modlitby Márii a ona

s ktorou sa môžeme hocikedy

to

odovzdá

Bohu.

Keď

podeliť o naše ťažkosti, úspechy.

s Máriou, sme v bezpečí.

sme

Natália, 6.B

Dokáže nám aj poradiť, pretože
vie, čo je pre nás najlepšie.
Taktiež sa nás snaží dostať
k Ježišovi cez svoju lásku.

Mária, vychovaj nás pre Ježiša!

Sebastián, 6.B

PK Človek a hodnoty

Škola na ľade
Ani silný januárový mráz neodradil
triedne kolektívy od korčuľovania a spolu
s pani učiteľkami triednymi, ale aj počas
hodín

telesnej

korčuľovať

a

kamarátstvo

so

výchovy,

sa

utužovať

zdravie

športom.

chodili
a

Obľúbený

« KALENDÁR AKTUALÍT
Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici i ľadovú
plochu v Saleziánskom mládežníckom stredisku
na Troch hôrkach využili naplno.
-aa-

Educate Slovakia
V týždni od 16. – 20. januára škola hostila
štyroch mladých študentov, ktorí nás navštívili v
rámci projektu Educate Slovakia. Priamo na
hodinách anglického jazyka sa s nimi stretávali
žiaci 4. – 9. ročníka a v spolupráci s pani
učiteľkami anglického jazyka spoločne debatovali

Na návšteve
v Rádiu LUMEN

a rozvíjali slovnú zásobu v rôznych zaujímavých

Mediálnu

výchovu

témach zo života. Konverzácia „naživo“ spojila

priamo

žiakov aj s miestami, odkiaľ zahraniční študenti

vyskúšali my, žiaci 9.B, 18.

pochádzali - Brazília, Indonézia, Taliansko a

januára. S pani učiteľkou

Ukrajina.

Ferkovou
-va-

v

rádiu

sme

sme

boli

si

na

exkurzii v Štúdiu sv. Alžbety
v Košiciach. Sprevádzala nás
pani

redaktorka

Čigášová.

Mária

Vysvetlila

nám,

ako sa nahráva, ako sa vysiela
v priamom

prenose,

ako

zákon zakazuje publikovať
nepravdivé
informácie

a urážlivé
a na

koho

sa

máme obrátiť, keď si takéto
informácie

v rádiu

vypočujeme. Okrem týchto
informácií, ktoré sme sa od

7
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KALENDÁR AKTUALÍT »
nej dozvedeli, dala nám zopár
anketových otázok. Aj vy si
nás môžete vypočuť v archíve
Rádia

Lumen

Vyznania

–

v relácii
29.1.2017

Získali sme trojnásobné striebro

a
Veľká radosť a nadšenie naplnili recitátorov,

19.3.2017.
-ab-

ktorí 27. januára boli v CVČ Domino na
okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Tešila sa

Korčuliarsky kurz
v 5. ročníku
Vydarený

aj pani učiteľka Ferková a Christianova mamka,
keď odzneli výsledky a na pódium si išli prevziať

korčuliarsky

kurz môžu potvrdiť tí piataci,
ktorí sa počas štyroch dní na
prelome januárových týždňov
19. – 20. januára a 23. – 24.
januára zúčastnili kurzu na
korčuliach.
trénerom
Vaško

Hlavným
bol

a

učiteľkami

pán

spolu

učiteľ
s

pani

triednymi

a

viacerými pani učiteľkami z
II. stupňa spoznávali piataci
krásy a najmä techniky tohto
športu. Na ľadovej ploche v
Saleziánskom stredisku sa z
prvých

nesmelých

vytrénovali

na

krokov
dobrých

korčuliarov a spoločne prežili
nezabudnuteľné

športové

zážitky.
-sh-

cenu za 2. miesta Christian Brossmann z 3.A (na
krajskom kole získal tiež 2. miesto), Kristián
Bamhor z 5.A a Sonja Sedláková zo 6.B. Srdečne
všetkým blahoželáme!
-bh-

« KALENDÁR AKTUALÍT

Fašiangy, karneval, diskotéka...

vyrozprávala Majka Lukčová

Prvý februárový deň sa naozaj vydaril!

(8.B) a zo susednej triedy si

Fašiangový čas na I. stupni otvoril EURÓPSKY

Viktória Šimková (8.C) v

KARNEVAL. V triedach, podľa ročníkov, boli

nemčine vybojovala úspešné

žiaci oblečení vo farbách zvoleného štátu, hostili

2.

sa na ich dobrotách a spoznávali, čo k týmto

dokázali,

štátom patrí. Spoločná tancovačka na konci

svetom! Gratulujeme!

miesto.

Dievčatá

nám

že jazyky hýbu

-lj-

karnevalu spojila v telocvični nielen štáty, ale aj

Mladí historici súťažili

veselé deti.
Fašiangy pre žiakov II. stupňa, v réžii

14. február bol naozaj v

deviatakov, boli v štýle black and white a do

znamení

pohybu sa dali všetci, ktorí sa popoludní pekne

udalostí. Škola odštartovala

upravili a tanečne naladili. Tombola a chutný

tradíciu odpustového sviatku

bufet je už tradíciou fašiangovej diskotéky.

Cyrila a Metoda, v médiách
-dk-

Geografi na súťaži

bola

významných

na

pretrase

Valentín,

ale

Olympijské súťaženie vo februári čakalo aj

Domino

bola

na mladých geografov, ktorí sa na okresné kolo

okresné

kolo

usilovne pripravovali s knihami aj atlasmi sveta.

olympiády.

Blahoželáme Tadeášovi Kadukovi (5.B), ktorý

vyslala ôsmich súťažiacich.

získal úspešné 3. miesto. Veríme, že zemepisné

Cieľom bolo dosiahnuť métu

zaujímavosti budú spoznávať a skúmať aj ďalší

úspešného riešiteľa.
Z

nadšenci!
-zi-

Februárové

krajské

kolá

Olympiády

v

CVČ

udalosť

Dejepisnej

Naša

ôsmich

–

škola

bojovníkov

šiesti boli úspešní, z toho
dvaja

Úspešné olympiády v cudzích jazykoch

i

téma

dosiahli

3.

miesto:

Gabriel Čonka (9.A) a Matúš
v

anglickom a nemeckom jazyku boli pre naše
reprezentantky, ôsmačky, úspešné. Pekné 3.
miesto si jazykovými zručnosťami v angličtine

Gburík (7.C), dvaja 1. miesto:
Alexander Jandošek (6.A) a
Daniel Tadeáš Dobrík (8.C).
-jz-
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Odpustová slávnosť v
škole

talentovej súťaže Československo má talent so
svojím hudobným programom.

V cirkevnom kalendári
patrí 14. február sviatku sv.
Cyrila a Metoda, patrónom
Európy.

K

spomienke

a

oslave slovanských bratov,
ktorí

sú

aj

duchovnými

patrónmi školy, sme sa v
tomto

šk.

roku

školskou

pripojili

odpustovou
Aký by to bol odpust bez

slávnosťou. Výnimočný deň

šiatrikov,

sv.

prekvapení? Fašiangové šišky od skorého rána

omšou v školskej kaplnke.

piekli p. vychovávateľky a dobrovoľníčky ich za

Ako

na

symbolický príspevok ponúkli mladším aj starším.

odpustovej sv. omši, aj my

Tiež si mohli kúpiť malú pozornosť. Spoločne

sme

získanou sumou 295 € podporíme misie vo svete.

sa

začal

slávnostnou

býva

zvykom

privítali

duchovného

hosťa,

otca

-dk-

Marcela

Puškáša, bývalého školského

Košice Star

kaplána.
Počas

dopoludnia

mladších žiakov i starších na
II. stupni čakal atraktívny
program

–

basketbalista

Martin Letzo so zaujímavými
športovými

spevák

Buranovský,

Skladá sa z viacerých podsúťaží a jednou z nich je
aj

Košice

Star.

Kristína

Remáčová

z 9.B

reprezentovala našu školu v CVČ Domino 23.
februára, kedy sa tam konalo semifinále.
Postúpila medzi piatich najlepších a 24. februára
si vyspievala bronzové umiestnenie.

atrakciami a obľúbený
košický

„Škola plná talentov“ je celomestská súťaž.

Tomáš
finalista

„Na súťaž som sa veľmi tešila. Spievala som
svoju obľúbenú pieseň z muzikálu Pomáda. Ako

« KALENDÁR AKTUALÍT
hudobný hosť nás prišiel povzbudiť a aj zaspievať
Robo Mikla. Som vďačná Pánu Bohu za talent,

Prvenstvo
na celoslovenskom kole

ktorý mi dal a že ho môžem ďalej rozvíjať.“

Bratislava privítala 17.
-kr-

marca recitátorov z celého
Slovenska. Za Košický kraj
v II. kategórii – poézia sme
mali Karolínku Kadukovú,
ktorá tam cestovala spolu
s mamkou

a do

Košíc

sa

vrátili s prvenstvom. A ako
sa jej páčilo?
„Cesta

nám

zbehla

veľmi rýchlo. V Bratislave
nás privítalo krásne teplé
počasie. Po ubytovaní sme si
urobili menšiu prechádzku po
pamiatkach

Bratislavy.

Samotná súťaž bola v sobotu
v Spojenej škole sv. Rodiny.
Náš program sa začal sv.
omšou.
recitovanie.

Výsledky Perohryzu sa odhalili
na filmovom plátne

Nasledovalo
Vyhodnotenie

spestrilo tanečné vystúpenie

Druhý ročník krajskej súťaže PEROHRYZ

skupiny ATAK. Tancom nám

2017 spoznal mená víťazov v tretí marcový deň.

priblížili život blahoslavenej

Kino Úsmev privítalo zástupcov 17 redakčných

Zdenky

tímov. Naša Ratolesť bola medzi nimi. Čestné

Vyhodnotenie

uznanie jej udelila odborná porota za vianočné

moderátor z TV LUX Pavol

vydanie Ratolesti.

Danko. Stretlo sa tam naozaj
-ab-

veľa

Schelingovej.
moderoval

talentovaných
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a šikovných recitátorov, no
napriek tomu sa mi podarilo
vyhrať

krásne

1.

miesto.

kategóriách – od tretieho až po ôsmy ročník.
K úspešným riešiteľom obvodného kola
Pytagoriády sa zaradili:

Ďakujem všetkým, ktorí mi
Kategória P3

pomohli pripraviť sa. Bolo
tam krásne a získala som veľa
nových skúseností. Nikdy na

3. miesto

Ivan Jandošek, 3.B

9. miesto

Viktória Vicenová, 3.B
Kategória P4

to nezabudnem.“
-kk-

2. miesto

Matej Ivančo, 4.C

3. – 4. miesto

Martin Ihnát, 4.A
Kategória P5

2. – 3. miesto

Dominika Brillová, 5.A

6. miesto

Marko Ivan, 5.A

7. miesto

Tadeáš Kaduk, 5.B
Kategória P6

4. miesto
Všetkým

Tamara Ihnátová, 6.B
súťažiacim,

aj

neúspešným,

želáme, aby do budúceho roka nabrali dostatok síl
do ďalších matematických súbojov.
-kk-

Obvodné kolo
Pytagoriády

Hviezdoslavov Kubín pozná mená víťazov

S prichádzajúcou jarou nastal

budú môcť ukázať svoje recitátorské schopnosti

čas

šikovných

pri prednese poézie a prózy. Školské kolo pozná

zmerali

mená víťazov v jednotlivých kategóriách na I. aj

s rovesníkmi

na II. stupni. Prví nás reprezentovali 20. marca v

aj

pre

matematikov,
svoje

aby

sily

z celého nášho obvodu nielen
v matematickej

šikovnosti,

ale aj v rýchlosti. Mali sme
zástupcov

vo

všetkých

Recitátori sa každý rok tešia na deň, kedy

obvodnom kole.

« KALENDÁR AKTUALÍT
ŠKOLSKÉ KOLO

Poézia

Próza
I. kategória

Richard Sukovský, 3.B – 1. miesto
Michaela Mižurová, 2.C – 2. miesto
Peter Lancoš, 4.B – 2. miesto
Viliam Ferko, 4.C – 3. miesto

Dominika Hakulinová, 4.C – 1. miesto
Laura Čurová, 2.B – 2. miesto
Júlia Hakulinová, 2.A – 3. miesto
II. kategória
Arian Tahzib, 5.C – 1. miesto
Karolína Kaduková, 6.A – 2. miesto
Anna Paulína Čurajová, 6.A – 2. miesto
Maxim Marko, 6.B – 3. miesto

Ester Rimarčíková, 5.A – 1. miesto
Kristián Bamhor, 5.A – 2. miesto
Laura Kopsová, 6.B – 3. miesto

III. kategória
Michal Grešš, 8.B – 1. miesto
Tereza Panocová, 7.C – 2. miesto
Tatiana Jenčušová, 8.C – 3. miesto
Andrej Belej, 9.B – 3. miesto

Lukáš Majoroš, 8.C – 1. miesto
Tamara Ondrejková,8.C – 2. miesto
Kristína Bagošová, 8.C – 2. miesto
Ráchel Rimarčíková, 9.A – 3. miesto

OBVODNÉ KOLO

Arian Tahzib – 1. miesto
(postup do krajského kola)

Dominika Hakulinová – 2. miesto
Ester Rimarčíková – 2. miesto
Richard Sukovský – 3. miesto
Michal Grešš – 3. miesto
-tk-

Dni Energií 2017
Dni energií sú každoročne určené najmä žiakom
základných škôl, ale aj ich učiteľom. Cieľom
podujatia

je

zvýšiť

ekologické

povedomie

netradičným spôsobom, ako aj pomôcť žiakom
zorientovať sa v problematike obnoviteľných energií,

13
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či

poukázať

využívanie

na

rôzne

alternatívnych

zdrojov energií.
Aj

v tomto

školskom

roku sme sa so žiakmi 8.A
a 8.B triedy počas prvého
jarného týždňa zúčastnili na
7. ročníku Dni energií 2017
na

priemyselnej

Naši žiaci študentom prezentovali videá

elektrotechnickej

vytvorené na hodinách techniky: Šetrenie podľa

Strednej

škole

ženy (8.A) a 1 proti 1 (8.B), ktoré porota ocenila

v Košiciach.
Štvrtáci SPŠE počas 2
dní

predstavili

originálne

prvou priečkou.
pani zástupkyňa Hrebeňárová

svoje
projekty:

akvárium, ktoré samo nakŕmi

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

rybky,

Krajské kolo Dejepisnej olympiády bolo 27.

postavený

vlastnoručne

netradičnú
Nechýbal

či

marca na SPŠ stavebnej a geodetickej v

elektráreň.

Košiciach. Našu školu v kategórii D, v kategórii

nápad

ôsmakov, reprezentoval Daniel Tadeáš Dobrík

elektromobil

ani

s

označením SMART a jeho
využitie

v

internetovej dobe.

dnešnej

(8.C).
Konkurencia bola veľká a zlato si mohol
vybojovať len jeden z dvadsaťjeden žiakov. O čo
väčšia radosť bola, keď po náročnom testovom
dopoludní a čakaní na výsledky, bol postupujúcim
náš Daniel Tadeáš. V máji ho čaká celoslovenské
finále v Trenčianskych Tepliciach.
Nadaného historika na súťaž pripravuje p.
uč. Zachariáš. Blahoželáme a spoločne držíme
palce!
-pk-

« KALENDÁR AKTUALÍT

Biblická olympiáda sa vydarila

Biologická olympiáda

Takmer 30 súťažných tímov sa 21. marca

K marcovým súťažiam

stretlo v CVČ Domino na obvodnom kole

žiakov

ZŠ

Biblickej olympiády. Každý tím zastupoval

šikovní biológovia, ktorí sa

vlastnú školu vo svojom okrese. Súťaž mala až 5

zúčastnili okresného kola v

kôl a vo svojom závere vyhodnotenie a ocenenie

zoológii aj geológii. Výborná

prvých miest. Po náročnom dopoludní si naši

odborná príprava, záujem a

biblisti – Marianka, Jožko a Tadeáš vychutnali

vytrvalosť

radosť z 1. miesta v okrese Košice II a postup na

priniesli pekné výsledky. Na

diecézne kolo. Príprava od jesene pod vedením p.

súťaž žiakov pripravovali p.

katechétky Kupkovej a p. kaplána Paľka sa

zástupkyňa

vydarila a my im všetkým blahoželáme!

(geológia)

Víťazné družstvo:

(zoológia). Gratulujeme!

Tadeáš Kaduk (5.B)

Biologická

Marianna Zimovčáková (7.A)

zoológia:

Jozef Gočík (8.C)

sa

pridali

aj

súťažiacich

Hrebeňárová
a

s.

Zuzana

olympiáda

–

Tereza Mária Turčeková
-ln-

(7.B) – 1. miesto
Natália Kováčová (8.A) –

Puss in Boots

2. miesto

V slovenskom preklade Kocúr v čižmách
a ešte v podaní Divadelného centra z Martina ako
činoherná

anglicko-slovenská

rozprávka

s pesničkami? Ak ešte neveríte, opýtajte sa
piatakov, šiestakov a ich tr. pani učiteliek, ktorí
sa 27. marca v Historickej radnici v Košiciach
vrátili

do

umelecký

rozprávkového
zážitok

si

sveta.

hravo

Príjemný
spojili

so

zdokonaľovaním svetového cudzieho jazyka.
Hallo!
-ep-

Biologická

olympiáda

–

geológia:
Michal Jiříček (8.C) – 2.
miesto
-kr-
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Spievala celá škola
Slávik

Slovenska

Lara Alatawneh, 5.A – 2. miesto
je

celoštátna spevácka súťaž v
interpretácii

slovenskej

ľudovej

V

piesne.

Marek Maďar, 6.A – 2. miesto
Katarína Saxová, 4.A – 3. miesto

tomto

školskom roku je to už XXVII.
ročník. 30. marca sa spievalo
aj v našej škole. Malí aj veľkí
žiaci ukázali svoj spevácky
talent pred porotou, v ktorej
bol aj vzácny hosť, člen kapely
Kandráčovci, Ondrej Kandráč.
Prví nás budú reprezentovať v
obvodnom

kole.

III. kategória
Kristína Remáčová, 9.B – 1. miesto

Všetkým

-kr-

spevákom ďakujeme a nech
spievajú aj naďalej.
I. kategória

Žiaci aj učitelia bdeli s Kristom
Pôstne obdobie sa už niekoľko rokov

Laura Čurová, 2.B – 1. miesto

v našej škole spája s veľmi vydarenou akciou

Lívia Sláviková, 2.B – 2.

Bdenie s Kristom. Tento rok ho pán kaplán

miesto

Kožuško

Alžbeta Sorgerová, 3.C – 2.

naplánovali

miesto

a prvoaprílovú noc. Pozvanie prijali všetky

Ondrej Kandráč, 1.B – 3.

triedy z II. stupňa s triednymi učiteľmi, ale

miesto

pridali sa aj netriedni učitelia, pani riaditeľka

Kristína Žoffčáková, 1.B – 3.

a pani zástupkyňa Hrebeňárová. Svätá omša,

miesto

krížová cesta okolo školy, ale aj workshopy sa

II. kategória

niesli v duchu hesla „Cez Máriu k Ježišovi“.

Viliam Ferko, 4.C – 1.
miesto

a pani
na

katechétka

posledný

Snopková

marcový

večer

„Mária, Matka naša, oroduj za nás u svojho
Syna!“
-ks-

« ŠPORTU ZDAR!

Siedmaci zlyžovali Levočskú Dolinu
Siedmaci strávili príjemný týždeň od 6. do 10. februára na svahoch v
Levočskej Doline. Pod vedením skúsených inštruktorov Dominika, Matúša, Roba,
Daniela, pani učiteľky Bačinskej a pána učiteľa Vaška sa niektorí zdokonalili v
lyžovaní, iní sa naučili lyžovať. Štvrtkové preteky boli odmenené nielen potleskom,
ale aj diplomom a každý lyžiar bol dekorovaný medailou. Spoločnosť im počas
celého týždňa robili aj školský pán kaplán, pán doktor Benko a triedne pani učiteľky.
Okrem lyžovania bola každý deň sv. omša a večerný program, v ktorom všetci
ukázali svoje zručnosti. Pane, vďaka ti za sprevádzanie a ochranu počas celého
týždňa!

A ako sa im páčilo?

 Mohli by sme sa tam vrátiť aj na konci školského roka.
 Bolo tam nádherné prostredie a úžasní inštruktori.
 Všetci sme odišli s úsmevmi na tvári.
 Úžasná atmosféra a zlepšenie vzťahov v triedach aj v ročníku.
 Super vtipní a milí inštruktori.
 Dobre tam varili.
 Aj ubytovanie bolo výborné.
 Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktorí tam s nami boli, pánovi kaplánovi aj
pánovi doktorovi.
 Mali sme vymodlené počasie.
-vv-
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Blokové vyučovanie techniky
V spolupráci s Centrom
odborného

vzdelávania

obidve zúčastnené školy obohacujúci.

pri

Strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej v Košiciach
v tomto

školskom

roku

pilotne realizujeme blokové
vyučovanie techniky. Týka sa
dvoch tried šiesteho a ôsmeho
ročníka.

V budúcnosti

Títo

žiaci

pravidelne

prichádzajú

s pani

vyučovaní

sa

plánuje

pokračovať

v blokovom

a rozšíriť

počet

zúčastnených tried.

zástupkyňou T. Hrebeňárovou
do

kvalitne

vybavených

odborných učební SPŠE a
venujú sa programovaniu lego
robotov a elektrotechnike –
zapájajú elektrické obvody,
spájkujú

aj

a usmerneniami

s asistenciou
študentov

strednej školy.

Aj touto cestou chcem poďakovať vedeniu

Takýto spôsob výučby
sa zdá byť efektívny, pre
žiakov

zaujímavý

a pre

SPŠE,

majstrom

odborného

výcviku

za

ústretovosť, ochotu, odborný prístup a čas trávený
s našimi žiakmi.
pani zástupkyňa Hrebeňárová

« TECHNIKA / UČITEĽOVINY

Lego roboty a šiestaci

Návšteva z Krakowa

Žiaci 6.B už absolvovali teóriu i prax LEGO

Pani

Dorotka

Ulman,

programovania i elektroinštalácií spolu s pani

zástupkyňa partnerskej školy

učiteľkou

z poľského Krakowa, spolu

triednou

a pani

zástupkyňou

Hrebeňárovou.

s manželom
navštívili

Pawielom
našu

školu

6.

februára. Presnejšie, bola to
milá

zastávka

putovania

počas

po

ich

východnom

Slovensku v čase ich zimných
prázdnin, ktoré tam trvajú 2
týždne.
Ešte

deň

predtým,

v nedeľu, si spolu s p. uč.
Ak si myslíte, že je to niečo iba pre

Jágerovou a p. uč. Pustaiovou

chlapcov, dievčatá z tejto triedy to nepotvrdia.

pozreli krásy mesta aj pekné

Hravo naprogramujú pohyb aj zvuk lego robotov,

expozície

zapoja elektrický model podľa schémy a poradia

Východoslovenskom múzeu.

si aj so spajkovaním.

Sprievodcovské slová počas

Domáci pedagógovia aj študenti sú veľmi
priateľskí a nápomocní, preto sa tam spoločne

vo

príjemnej prechádzky mestom
patrili d. o. Jágerovi.
V pondelok

cítime ako doma – v našej škole.
Už teraz sme zvedaví na aprílové vyučovacie

už

privítalo vedenie školy, celý
pedagogický

hodiny a zaujímavé technické témy.
technici zo 6.B

hostí

kolektív

a zvedavé deti, s ktorými sa
streli počas prestávok i na
niektorých

vyučovacích

hodinách.
Veríme,

že

družobné
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stretnutie

Projekt Erasmus+ KA2
Hodnoty nášho života
Bielefeld 2017

a vzájomná

spolupráca detí aj pedagógov
bude už čoskoro pokračovať!

Európsky projekt KA2 pokračuje. V čase

-mk-

od 11. do 19. februára navštívili Nemecko pani

Deň učiteľov
s ocenenými pedagógmi
Pri

príležitosti

tohtoročného Dňa učiteľov
mesto

Košice

riaditeľov,

zástupkyňa Zentková, pani učiteľka Smoleňová,
Noro

a

Sebastián

Kaduk,

týždeň sa zúčastňovali na rôznych workshopoch.
O tom, ako prebiehal ich pobyt v Nemecku
sa viac dočítate v rubrike REPORTÁŽ.

vychovávateľov materských a
základných

škôl

zriaďovateľskej

-lk-

v

pôsobnosti

Aktivity v rámci projektu na našej škole

mesta. V príjemnom prostredí
Kulturparku

si

V rámci

projektu

sme

uskutočnili

a

EURÓPSKY DEŇ. Všetky triedy na 1. stupni

ďakovný list z rúk vedenia

prezentovali jednu z partnerských krajín. A tak

mesta osobne prevzalo 33

sme sa dozvedeli množstvo nových informácií

osobností. Medzi nimi bola aj

o Nemecku,

naša p. riaditeľka – PaedDr.

Španielsku, ale aj o Slovensku. Žiaci prišli

Mária

oblečení vo farbách danej krajiny alebo ako

Čačková.

plaketu

Ráchel

Rimarčíková a Barbora Olejníková z 9. A. Celý

ocenilo

učiteľov

Sviatko,

Srdečne

blahoželáme!

Rakúsku,

Slovinsku,

Grécku,

zvieratko, ktoré žije v danej krajine, alebo postava
-gč-

prezentujúca nejakú známu osobnosť krajiny.
A tak sme

tu mali futbalistov,

hudobných

skladateľov.
Žiaci 2. stupňa rozhodovali, ktorá európska
hodnota je v ich živote najdôležitejšia. Vyberali
z jedenástich: sloboda, ľudské práva, rešpekt
voči

ľudskému

životu,

demokracia,

právnoštátnosť, sloboda jednotlivca, rovnosť –

« PROJEKTY / REPORTÁŽ
tolerancia, solidarita, sebarealizácia, rešpekt

deťmi rozoznať 25 iných

voči iným kultúram, náboženstvo.

národností. Dnes sme boli

1. miesto: sloboda

súčasťou

2. miesto: ľudské práva

vyhodnotenia

3. miesto: náboženstvo

programe sme vonku spravili
-kz-

polročného
a po

tomto

zo starých siloniek akúsi sieť
priateľstva. Po naobedovaní
sme ešte šli do Bielefeldu do

Bielefeld 2017

centra,

neskôr

do

hotela

Celá cesta do Bielefeldu nám s dvomi

a odtiaľ až na večeru do

prestupmi trvala 18,5 hod. Po príchode sme sa

Kachelhausu, reštaurácia celá

presunuli do hotela, keďže bol blízko stanice. Do

zo zelených kachieľ.

večere sme už nemali žiaden špeciálny program,

V škole

nás

dnes

iba sme sa ubytovali. O siedmej sme sa stretli na

rozdelili do 3 skupín. Každá

recepcii so všetkými žiakmi a učiteľmi a šli sme

skupina navštívila všetky 3

na večeru do blízkej reštaurácie. Bola to uvítacia

pripravené

večera. Potom sme sa vrátili do hotela a šli sme

prvom

sme

spať.

kŕmidlá

pre

workshopy.

Na

pripravovali
vtáčiky

pod

dohľadom skúsenej farmárky,
na druhom sme sa dozvedeli
niečo o tzv. Stadionschule,
kde sa mladí ľudia učia, ako
to

chodí

neskôr

na

tam

štadiónoch,
aj

ostávajú

pracovať. No a na treťom sme
V pondelok ráno sme už o 7:30 raňajkovali.

si cvičili tímovú spoluprácu,

O 9.00 sme sa stretli a autobusom sme sa

kde sme mali rôzne cvičenia

dopravili do školy. Na začiatku ma trocha

s loptami v telocvični.

zaskočila rôznorodosť detí v škole, no neskôr som
sa dozvedel, že na tejto škole možno medzi 200

Streda

bola

trocha

nezvyčajná, keďže sme nešli
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do školy. Vlakom sme šli do

Odmenou za ich prácu je napríklad preplatenie

Dortmundu asi hodinu a tam

školského výletu. Neskôr sme sa rozdelili do

naše roky viedli do múzea

rôznych workshopov. Varenie, šitie, maľovanie

DASA. V tomto múzeu si

atď. Šebo a ja sme si vybrali prácu s drevom. Zo

môžete

vyskúšať

všetko

možné. Od prístroja, ktorý
meria, ako dobre vieš udržať
rovnováhu,
model

cez

obrovský

počítača,

až

po

posúvanie guľôčky tým, že sa
na ňu vôbec nesústredíš. Bolo
to

úžasné.

Po

prehliadke

múzea sme sa presunuli do
obchodného centra THIER
GALERIE,

kde sme sa

zdržali asi 3 hodiny. Mali sme
možnosť

vidieť

centrum

Dortmundu a potom sme sa
pobrali späť do Bielefeldu.
Stredajšia

večera

bola

v mexickej reštaurácii a dali
sme si chutný hamburger.
Vo štvrtok ráno sme sa
znovu presunuli do ErnstHansen Schule. Na začiatok
nám

riaditeľ

porozprával

niečo o Schulefirmen. Žiaci
na tejto škole majú možnosť
pracovať

v rôznych

odvetviach, no nie za peniaze.

surových dosák sme si vyrábali zajace. Veľmi nás
to bavilo a robili by sme to aj 3 dni vkuse. Po
návrate do hotela nenasledoval klasický program.
Večer sme strávili v škole, kde sa konala magická
šou s kúzelníkom. V škole sme sa aj navečerali
a okolo desiatej sme sa presunuli do hotela.
V

škole

nám

v piatok

dvaja

ľudia

porozprávali niečo o ich projekte ART at WORK.
Títo ľudia chodia po rôznych miestach a robia
rôzne dobročinné akcie, napríklad rozdávanie
použitého oblečenia tým, ktorí to potrebujú.
Rovnako

aj

nasledujúca

aktivita

súvisela

s textíliou – každý si potlačil svoju tašku, ja
dokonca aj tričko. Na výber sme mali spomedzi
mnohých makiet. Nakoniec sme sa naobedovali
v školskej kuchynke. Potom sme sa vrátili do
hotela, zbalili sa a využívali posledné chvíle so
zahraničnými kamarátmi.

« REPORTÁŽ / ANKETY

Kde sa nám páči?
Jar je konečne tu a s ňou
aj vychádzky do prírody, ale
aj

po

hradoch,

zámkoch

a iných krásach. Spýtali sme
sa žiakov aj učiteľov, aké je
ich najobľúbenejšie miesto,
ktoré by odporučili navštíviť
aj vám, našim čitateľom.
 Bankov – je tam pekná
príroda
V sobotu

ráno

sme

sa

už

zobudili

s vedomím, že o chvíľku skončí to celé, na čo sme
sa viac ako 2 mesiace tešili. Dokonca, naše

 Pieniny, splav Dunajca
 Vysoké Tatry – pekné
prostredie

dievčatá stihli aj zaspať, ale nakoniec sa všetko

 Levoča – veľa pamiatok.

spokojne stihlo a o deviatej sme opustili Hotel

 Slovenský raj – sú tam

Bielefeld. Po ceste sme sa zdržali v Prahe asi 4
hodiny,

pochodili

sme

mesto

a boli

sme

v obchodnom dome. Domov sme sa dostali
v nedeľu ráno asi o šiestej. Ostali nám pekné
zážitky

a magnetky

na

chladničku

:-)

ĎAKUJEME!

pekné vodopády
 Chata u dedka, lebo je
tam dobrá zábava
 Les, lúka, ... všade tam,
kde

kvitnú

kvety

a spievajú vtáky
Noro, Ráchel, Barbora, Sebastián

 Kaštieľ Betliar a park,
ktorý je za ním
 Herliansky gejzír, ktorý
teraz

strieka

veľmi

vysoko
 Ochtinskú

aragonitovú

jaskyňu, lebo sú tam
krásne aragonity
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ANKETY / PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »

S knihou...

Prváci na lyžiarskom

Marec – mesiac knihy

Tento rok lyžiarom počasie prialo. Prváci si

prilákal do školskej knižnice

ho vychutnali na Jahodnej počas zimnej školy

viac čitateľov, ako je tomu po

v prírode od 16. do 20. januára. 50 detí sa

iné mesiace. S knihou v ruke

naučilo alebo zdokonalilo v lyžovaní. Každý deň

bolo vidieť žiakov, ktorí stáli

ich autobus odviezol na svah, tam sa im venovali

v rade na obed, ale aj počas

inštruktori z Lyžiarskej školy JA-KA. Srdečne

prestávok v triedach. Každý

ďakujeme všetkým rodičom za ich ochotnú

má svoju obľúbenú knihu, ale

pomoc pri príprave detí na lyžovanie a za ich

aj

momentálne

sponzorské dary. Posledný deň po lyžovačke a

rozčítanú. Spýtali sme sa

pretekoch si deti pochutili na palacinkách v

našich spolužiakov, ale aj

čajovni.

nejakú

vyučujúcich, čo momentálne

triedne pani učiteľky 1. ročníka

čítajú.
 Babka na rebríku od
Dušana Dušeka
 Harry Potter
 Zelené

jelene

od

Ľubomíra Feldeka
 Anna zo Zeleného domu
 Hľadám lepšiu mamu
 O psíčkovi a mačičke
 Príbeh mojej duše

Škôlkari na návšteve
Po tri dni v marci naši prváci vítali možno

 Hlas vo vetre
-zi-, -kr-

našich budúcich žiakov z MŠ na Tatranskej ulici,
MŠ bl. Imeldy a z evanjelickej MŠ. Na hodinách
deti videli, ako sa v škole pracuje, čo všetko už
prváci vedia a sami si mohli vyskúšať, čo ich
čaká. Natešení z návštevy veľkej školy sa
ponáhľali vypracovať si prvú domácu úlohu –

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
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pracovné listy, s ktorými im pomáhali naši

knihu Zbojnícki Búbeli, ktorú

šikovní prváci.

sme si už predtým prečítali
triedne pani učiteľky 1. ročníka

v každej triede. Táto kniha je
o príšerkách,

ktoré

žijú

v podzemí v bahne a liečia si
svoje polámané chvosty. Tak
vznikli Bojnické kúpele, kde
chodia
chorú

ľudia,

ktorí

chrbticu

majú
alebo

končatiny. Pani spisovateľky
sme sa pýtali, ako vznikla táto

Kultúrne regióny Slovenska

kniha. Rozprávala nám, ako

Na hodinách vlastivedy sme my, štvrtáci,
preberali

regióny

Slovenska.

Triedne

pani

chodila na prechádzky do
Bojnických

kúpeľov

učiteľky sa rozhodli, že nám pripravia projektový

a pozorovala

deň po jarných prázdninách. 13. marca mal každý

pramene. Bola veľmi milá.

žiak doniesť do školy pohľadnice, fotografie,

Na záver sme jej odovzdali

kroje, výšivky, nárečové slová, typické jedlo

naše vyrobené darčeky, čo ju

z regiónu, ktorý si vybral.

veľmi potešilo.

V našej triede boli tieto regióny: Spiš, Šariš,

minerálne

žiaci 3.A, 3.B a 3.C

Abov, Dolný Zemplín a Zamagurie. Dozvedeli
sme sa rôzne informácie a zaujímavosti. Vtipné

Chlieb náš každodenný

boli aj nárečové slová. Veľmi sa mi tento deň

Prváci si

vo

svojich

páčil a veľa som sa aj naučil. Zistil som, že

triedach užili ďalší projektový

minulosť našich predkov bola fantastická.

deň 22. marca. Naučili sa,

Viliam Ferko, 4.C

Beseda s pani spisovateľkou
My, žiaci 3.A, 3.B a 3.C triedy, sme 17.
marca

privítali pani spisovateľku

Katarínu

Mikolášovú zo Žiliny. Predstavila nám svoju

ako

sa

vyrába

chlieb

a

zároveň si pripravili výborné
zapekané chlebíčky. Sami si
chlebík

natreli

maslom,

poukladali naň šunku, salámu,
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zeleninku

vlastnoručne

nakrájanú, posypali to syrom
a zapiekli v rúre. Na ozdobu
pridali

kukuricu,

pažítku,

kečup a popriali si dobrú
chuť. Po chutnej desiate si
zatancovali „tanec pekárov“ a
vyrobili leporelo s receptom
na túto pochúťku.
triedne pani učiteľky 1. ročníka

Kilimandžáro

je

najvyšší

vrch

Afriky.

Nachádza sa na území štátu Tanzánia a čiastočne
Kene. Ujo Vlado nám rozprával, čo všetko zažili
na tejto ceste. Ako je potrebné sa na takýto
náročný výstup pripraviť. Dôležité bolo aj
oblečenie, ktoré obsahovalo veľa vrstiev a ktoré
počas túry musíte na seba pridávať, alebo naopak,
odoberať. Okrem dobrej výstroje bola dôležitá aj
fyzická kondícia. Putovali v 5-člennej výprave
dva týždne.

Kilimandžáro v ŠKD
V mesiaci január k nám
zavítal pán Vladimír Polák,
ktorý nám pútavo porozprával
o jeho ceste na Kilimandžáro.

« ŠKD V SKRATKE
Počas toho, ako rozprával, premietal nám
krásne fotky, ktoré zachytávali krásu Afriky
a dobrodružstvá,

ktoré

zažívali

počas

4.miesto

Soňa

Šomšáková

tohto

výstupu.

–

5.miesto

–

Barbora

Biľová
Všetkým

Biblické príbehy
V mesiaci február sme mali biblickú súťaž.

blahoželáme

oceneným
a tešíme

z každého,

kto

sa

Deti mali nakresliť nejaký príbeh zo Svätého

zúčastnil.

písma. Najkrajšie práce boli aj odmenené.

veľmi pekné práce.

Naozaj

sa

súťaže
to

boli

V I. kategórii (1. a 2. Ročník) boli ocenené tieto
deti:

Svetový deň chorých
1.miesto – Karolína Molitorisová
2.miesto – Eliška Halušková
3. miesto – Anetka Juščáková
4.miesto – Anička Krupová
5.miesto – Klaudia Schuster

Svetový deň chorých sa
každoročne slávi 11. februára,
od

roku

1992,

kedy

ho

ustanovil pápež,

teraz

už

svätý Ján Pavol II. Tento deň
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

Bernadette Soubirousovej pri
massabiellskej

jaskyni

V II. kategórii (3. a 4. Ročník) boli ocenené tieto

v Lurdoch. Lurdy sú známe

deti:

pútnické

miesto,

kde

1.miesto – Júlia Krupová

prichádzajú chorí s prosbou

2.miesto – Júlia Varhoľáková

o uzdravenie. Mnoho chorých

3. miesto – Júlia Varhoľáková

tu

bolo

aj

uzdravených
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na príhovor Panny Márie.

s nami podelil o to, čo mu robí radosť a čomu sa

V ŠKD sme si v tento
deň

znova

zjavenie

pripomenuli

Panny

v Lurdoch

a to

pozretím

animovaného
o Bernadette
chorých

sme

Márie

často doma aj venuje. Predstavte si, vlastnoručne
si vyrobil rádio, ktoré naozaj funguje a hrá. V
triede nám ho predstavil a naladil nejakú hudobnú
stanicu. Bolo to úžasné. Len tak ďalej, Jakub!

príbehu
z Lúrd.
si

Na
taktiež

spomenuli desiatkom ruženca.
Majme stále súcit s chorými,
veď v nich k nám prichádza
samotný trpiaci Kristus.

Pečenie fašiangových
šišiek
Počas

fašiangového

Ľudové remeslá v ŠKD

obdobia ste mohli zacítiť

Stretnutie s krásami ľudového umenia i

vôňu pečených šišiek, ktoré

dedičstva našich predkov zažili všetci, ktorí prišli

v školskej kuchynke piekli

na Deň ľudových remesiel. Pani vychovávateľky,

pani vychovávateľky terajšie,

v spolupráci s remeselníčkami a umelcami z radov

ale aj tie, ktoré sú už na

príbuzných našich žiakov, otvorili projektový deň

dôchodku. Kúpou sme všetci

23. marca v priestoroch školy. Žiaci si mohli

podporili misijné aktivity.

vyskúšať remeslá a prežiť netradičné popoludnie!
za ŠKD p. vychovávateľka Skvašíková

Šikovný Jakub
Deti v našej škole sú
veľmi

talentované

a

o mnohých ani nevieme, čo
v sebe

skrývajú.

Avšak,

Jakubko Tóth z 2.B triedy, sa

Petra, 9.B

» ENGLISH CORN(ER)

Holy week
Maundy Thursday – The Last Supper. Jesus washes the disciples´ feet.
Good Friday – Jesus dies on the cross to save us.
Holy Saturday – The body of Jesus lies in the tomb.
Easter Sunday – Jesus rose from the dead, alleluia!
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» ENGLISH CORN(ER)
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SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNE »

V jarnej kuchyni
Aj v tomto čísle Ratolesti vám, milí kuchári, kuchárky a všetci, ktorí máte radi
a rady kuchyňu, ponúkame pestré všeličo, ktoré patrí k jari a veľkonočnému času.
Veríme, že PASKU, ktorá už oddávna patrí na sviatočný veľkonočný stôl najmä
na východnom Slovensku, poznáte. Spolu s ďalšími typickými jedlami patrí do
veľkonočného košíka, ktorý nosíme posvätiť do kostolov a chrámov. Ale dobrý
recept sa vždy zíde do kuchyne. Nech sa páči!

PASKA
Suroviny:
1 kg polohrubej múky
1 droždie
500 ml polotučného mlieka SABI
3 lyžice kryštálového cukru
3 lyžice sušeného mlieka SABI
3 vajcia
1 prášok do pečiva
125 g masla SABI
štipka soli
1 lyžica hrozienok
Postup:
Z vlažného mlieka, cukru a droždia si pripravíme kvások. Do misy preosejeme
múku, aby sa prevzdušnila. Pridáme kvások a všetky ostatné suroviny okrem
hrozienok a vymiesime jemné cesto. Vrch pomúčime a prikryté potravinovou fóliou
necháme na teplom mieste odpočívať asi hodinu.
Hrozienka namočíme do vlažnej vody, aby napučali a zvlhli.
Cesto preložíme na pomúčenú dosku, jemne krátko znovu premiesime
a urobíme 3 bochníky, ktoré necháme prikryté utierkou ešte asi 20 minút podkysnúť.

« SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNE
Každý z bochníkov vytvarujeme do tvaru valca a zapletieme ako pletenku, ktorú
preložíme do formy alebo pekáča vystlaného papierom na pečenie.
Pletenec potrieme vajíčkom a posypeme hrozienkami. Najskôr pečieme v rúre
pri teplote 220 ℃ asi 10 minút. Potom uberieme teplotu na 180℃ a dopekáme
ďalších 30 – 40 minút.
Určite už teraz
cítite príjemnú vôňu
pasky aj šunky či
klobásky,

vajíčok,

ktoré k nej patria.
Na sviatočnom
stole k nim patrí aj
zdravá

cvikla

a k cvikle

ostrý

chren.
Vedeli ste, že maximálne silný účinok cvikly je najmä v jej surovom stave – vo
forme štiav a šalátov? Jej konzumáciou sa z tela uvoľňuje množstvo usadenín. Preto
sa odporúča piť častejšie malé množstvá šťavy. Môžeme ju riediť vodou, mrkvovou
šťavou alebo kombinovať s inými zeleninovými šťavami podľa chuti.
Vedeli ste, že chren je trvalá rastlina z čeľade kapustovité? Vďaka látke, ktorá sa
odborne nazýva allyl izotiokynát, nám chren pomáha pri nachladení, chrípke,
pľúcnych infekciách, ale aj pri zápaloch močových ciest. Vďaka tejto látke nás pri
strúhaní chrenu štípe nos a oči. Varený chren je výbornou koreninou na dochutenie
jedál. Na Veľkú noc ho zvyčajne pripravujeme tak, že nastrúhaný ho zmiešame so
smotanou, niekde pridávajú aj ocot. To je už zvyk rodín i regiónov.
Veríme, že čas príprav na sviatočné stolovanie zvládnete spolu s rodičmi
príjemne a zdravo a všetky pripravené jedlá zachutia vám aj milým hosťom!

Príjemnú veľkonočnú chuť všetkým čitateľom!

33

34

VLASTNÁ TVORBA »

Tretiaci sa v tomto školskom roku učia vybrané slová. A ide im to naozaj veľmi
dobre, keď už tvoria aj takéto príbehy. Nie sú šikovní?

Vysoký Viktor
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Viktor. Viktor bol
vysoký. Mal rád svojho dedka, lebo bol horár a mal vydru. Raz mu dedko povedal:
„Viktor môj, zoberiem ťa na lúku, kde sa môžeš pohrať s vydrou a pozorovať výra.“
„Ďakujem, dedko môj! Zoberiem si so sebou detskú výživu.“
„Zober si tú mikinu a zvyšok tu nechaj. Včera si nevynechal vyučovanie?“
„Nevynechal! Dedko, ďakujem ti, že si ma zobral na túto lúku, je prekrásna!
A ten výr...“
Ema Štupáková, 3.A

O rybárovi a jeho žene
Bol rybár a ten rybár chodil na rybačku. Každé ráno zobral vodu Korytnicu
a išiel z domu. Jedného dňa stretol rysa. Rys sa chcel skryť, no nemohol, lebo pre
jeho ryšavú farbu ho rybár našiel. Medzitým jeho žena zobrala koryto, postavila
hrniec s ryžou na sporák a dozerala, aby jedlo nevykypelo. Keď bolo jedlo hotové,
vyšla na priedomie a čakala muža. Ale okolo išiel ryšavý rytier a strýc a boli hladní.
Prišiel domov rybár s plným košom rýb. Žena mu dala jesť a pri obede rybár
rozprával, ako naháňal rysa. Žena mu povedala, že dala jesť aj ryšavému rytierovi
a strýcovi. Muž sa potešil a povedal: „Žena, urobila si dobre.“
Na druhý deň si zobral vodu Korytnicu a išiel z domu. Zatiaľ žena zobrala
papier a pero a začala písať úryvok básne o vodnom trysku. Rybár išiel horou
a uvidel rysa a iného rysa, ako sa navzájom hryzú. Rybár im hodil dve ryby a išiel
ďalej. Večer sa vrátil domov, žena ho privítala a žili šťastne, až kým nepomreli.
Amálka Vinterová, 3.A

« VLASTNÁ TVORBA

Nová farma v Bytči
Bytča je mesto, v ktorom býva moja sestra. Má tam farmu na dobytok. Sú tam
kone a kobyly, býk a byvol. Jedna kobyla je veľmi bystrá. Urobí skoro všetko. Je
veľmi poslušná a má aj žriebätko. Volá sa Iskrička. Jeden býk je úplne neobyčajný.
Skoro vždy je bystrý, ale dnes je úplne iný. Volá sa Bystroočko, lebo je bystrý, ako
som už povedala. Ďalšia kobyla Kráska je bieločierna – je biela a má čierne fliačky.
Je tiež bystrá. Býva v stajni s Iskričkou. Koniec.
Ľubka Patakyová, 3.A

Deň s Bibianou
Ahoj, volám sa Bibiana a bývam v Banskej Bystrici. Každý deň musím ísť do
školy, ktorá je až v Bytči. Dnes ráno mi mamka uvarila čaj z byliniek. Keď som išla
do školy, videla som bystrušku. Dnes sme sa v škole učili vybrané slová po B.
Niektoré už viem – by, aby, keby, bylina... Pani učiteľka ma pochválila a povedala, že
som bystré dievčatko. Moja kamarátka Eva sa má veľmi dobre, býva rovno pred
školou.
Soňa Šomšáková, 3.A

Pozvanie
Boli sme v lese. Zašpinil sa mi jazyk na topánke. Neviem, prečo sa to tak nazýva.
„Našiel som jaskyňu!“ zvolal brat.
A ja som povedal, nech ideme do nej. Všetko sa tam ozývalo. V tej jaskyni začal
mamke zvoniť mobil. Mamka to zdvihla a povedala:
„Haló, kto je tam?“
„To som ja, vaša suseda. Prepáčte, že vás vyrušujem. Len som vás chcela
pozvať na ples v sobotu. A pozývame vás aj na oslavu v nedeľu. Keby ste chceli,
môžete ešte niekoho prizvať k nám. A mohli by ste povedať, že radi aj niekoho iného
prijmeme. A môžete prizývať iba dvoch ľudí. Dobre, tak dovidenia.“
Mamka zrušila telefonát a hneď počula hádku:
„Mami, on ma prezýva!“
„A on mi hovorí škaredé veci!“
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„No tak, chlapci, prestaňte sa hádať!“
Mamka odišla a hneď sa ozvalo: „Vyzývam ťa na súboj!“
„Nie, deti, prestaňte! Podajte si ruky a povedzte si, prepáč!
Deti sa uzmierili. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.
Amálka Košíková, 3.B

Veselá rodina
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna rodina a bývala v krásnom dome, kde mali
neobyčajný nábytok.
Aby mali peknú lúku, mali aj dobytok. Napríklad býka a kobylu.
Mamka včera uvarila bylinkový čaj.
„Maťko! Ty si ale bystrý chlapec!“ vykríkla
mamka.
„A chcel by som byť hasičom! vykríkol
Maťko.
„Len keby boli krúžky,“ povedal Maťko.
„Neboj sa, naučíš sa,“ povedala mu mamka.
A tak žili až do smrti.
Dominika Kocelková, 3.B

Rybačka
V sobotu ráno som išiel so strýkom na rybačku. Ryby sme chytali v rieke Torysa.
Sem-tam sme chytili veľkú rybu. Odrazu udicu niečo potiahlo. Nejaká ryba vyskočila
tak prudko, až sa strýkovi vyšmykla udica z rúk. Vyskočil som a behal som za ňou ako
rýchlik. Keď som ju konečne chytil, rýchlo som ju doniesol strýkovi. Pochválil ma
a povedal, že to bol rytiersky čin. Domov sme prišli až neskoro večer. Cestou sme
zazreli rysa. Strýko mi uvaril bryndzové halušky.
Lucka Čigášová, 3.C

« VLASTNÁ TVORBA

O strýkovi Richardovi
Strýko Richard rýľoval zeminu a rýchlo pri tom vyhladol. Zaumienil si, že chytí
rybu. Žiaľ, rybu sa mu nepodarilo chytiť. Rýchlo išiel domov a uvaril si iba ryžu
s bryndzou. Stále bol hladný a rozhodol sa, že pôjde do lesa nájsť rýdzik. Okrem
rýdzeho rýdzika tam našiel aj kryštál. Večer prenocoval v hoteli Trysk. V izbe mal
posteľ v tvare kryhy. Vo vedľajšej izbe spal odvážny rytier. Mal ryšavé vlasy.
Pavol Cerňák, Martin Sedlák, 3.C

Na tému JAR tvorili žiaci v 4.A triede.

Je __ __ __ __ __ obdobie.
Prvý letný mesiac.
Zábava, kde si ľudia obliekajú masky.
Voda, čo padá každé ráno.
Šnúra, ktorá pomáha horolezcom.
E s dĺžňom.

Emília Síkorová, 4.A
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Jarný príbeh
Bol večer pred prvým jarným dňom. Veľmi fúkalo a zima bola neznesiteľná. Po
uliciach veľkého hlučného mesta sa potulovalo dievčatko. Toto dievča bola sirota
a nemala nikoho a nič. Zima bola toho roku veľmi mrazivá, dievča bolo skrehnuté
a už nedúfalo, že prežije. Tak veľmi chcela vidieť jarné slnko. Chcela vidieť to, čo na
začiatku zimy videla umierať. Už strácala nádej. Deň sa chýlil ku koncu a dievča už
nevládalo a zrútilo sa na studené kamenné dlaždice. Zaspávalo... „Haló! Žiješ? Si
celá skrehnutá!“ Začula nad sebou hlas a pokúsila sa otvoriť oči. „Chcem ísť na lúku
za mestom! Chcem vidieť jarné slnko!“ zašepkala z posledných síl. Muž ju zabalil do
hrubej deky a vložil do auta. Uháňal ako šarkan a stihol to. Držal dieťa v náručí, keď
vychádzalo slnko. Zrazu sa dieťa otočilo a objalo ho. Odvtedy si ju muž zobral
domov a vždy sa chodili pozerať na to slnko, ktoré spojilo ich životy.
Zuzana Sklenková, 4.A

Lenka Vargová, 4.A

« VLASTNÁ TVORBA

Je tu jedno obdobie
Ty ho možno máš rád. Nie! Nie!

Kuriatka! A vajíčka!

Nie je to obdobie, kedy príde Mikuláš.

Privedie ich cestička.
Ale čo to vidím? Maťko kričí:

Je to predsa jar živá!

„Šibi! Ryby! Anička!

Pozri sa, čo všetko skrýva!

Daj mi lesklé vajíčka!“

Mláďatá! A zajačiky!
Hopsajú si poza kríky.

Pozri na moje rýmy.
Pravda so ľsťou ťa nepomýli!
Je to pravda veliká!
Veľká noc aj vajíčka!
Júlia Krupová, 4.A

Tamara Maurerová, 4.A
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Blíži sa __ __ __ __ __

__ __ __.

1. Z čoho sa vyliahne
kuriatko?

1.
2.

2. V ktorom mesiaci má
meniny Leopold?
3. Aké má prvé meno
Feldek?

3.
4.
5.

4. Sú okrasné ...
5. Ako sa volá kresba
v knihe?

6.
7.

6. Keď niekto oslavuje svoj
ďalší rok na svete,
oslavuje ...

8.
Marko Ivan, 5.A

7. Ako sa volá plod
jablone?
8. Naši vierozvestci sú ...
a Metod.

1.
2.
4.
5.
6.
7.
Veronika a Viki, 9.B

» ODDYCHOVÉ VŠELIČO
K Y

S

E

L

I

R K O K T A

N A V A

Tajničku tvorí 18 nevyškrtnutých
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písmen.
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PLNKA,

KVITLA,
PÁSKA,

Kika, 9.B

Č Á B R O K O L Á Č

Pán Ježiš vstal z mŕtvych na __ __ __ __ __

VODA,

__ __ __.
1. Na Veľkú noc
zdobíme ...
2. Posledný deň v týždni
3. Meniny má 9. augusta
4. Maľované vajíčka
inak
5. Najmúdrejší
z izraelských kráľov
6. Šiesty mesiac v roku
7. Najznámejší symbol
Veľkej noci
Lucia Janitorová, 9.B

J
A
Z
Y
K
O
V
É

Pri písaní pohľadníc dávajme pozor
na pravopis

Veľká noc a veľkonočné sviatky.

O
K
I
E
N
K
O
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Ako voláme posledné dni v pôste a veľkonočné trojdnie?
1. Maľujeme
ho
Veľkou nocou

1.
2.

pred

2. Posväcujeme ho na Bielu
sobotu poobede alebo na
Veľkonočnú nedeľu ráno

3.
4.

3. Po sobote nasleduje ...

5.

4. Nesieme
na
Kvetnú
nedeľu do kostola

6.

5. Opak krátkeho
7.

6. Po
Zelenom
štvrtku
nasleduje Veľký ...

8.
9.

7. Opak prehry
8. Zviera s pichliačmi

10.

9. Noc a ...

11.

10. Zomrel za nás na kríži
11. Akú korunu dali Ježišovi
na hlavu?
Tome a Aďo, 9.A

Ježiš zomrel na kríži, aby nás __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Pavúk tká ...

4. Príbytok včiel

2. Pri hre na schovávačku sa musíme

5. Umýva nám triedu

dobre ...
3. Rám so sklom, cez ktorý sa dívame von

6. Predmet, na ktorom násobíme
7. Bicykel po česky
Lucia Kaduková, Terézia Pončáková, 5.B

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
Ako sa volá slávnosť po Bielej sobote?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Nedeľa pred Veľkou nocou.
2. Pomáhajú kňazovi pri omši.
3. Hrá sa naň v kostole.
4. Premieňa sa v ňom počas sv. omše voda na víno
5. Zabíjali ich Ježišovi do rúk a nôh.
6. Jeme ju na Veľkonočnú nedeľu.
7. Počet zastavení na krížovej ceste.
8. Po Veľkej noci už nedodržiavame až taký prísny ...
9. Na Veľkonočný pondelok ňou chlapci oblievajú dievčatá.
10. Pred Veľkým piatkom je Zelený ...
11. Tretiacka slávnosť.
12. Čítajú sa na Kvetnú nedeľu i Veľký piatok (hovoria o umučení Krista).
13. Čo zdobíme na Veľkú noc?
Tome a Adam, 9.B
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Jeden deň z veľkonočného trojdnia: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Čokoládové ...

7. Sladká pochúťka

2. Malá ovca

8. Má meniny 26.7.

3. Najväčší sviatok

9. Jarný kvet

4. Znak viery

10. Mäsový výrobok

5. Vybrané slovo po „b“

11. Slivkový ...
Pohl, Horňák, Kardoš, 9.B

6. Aktivita na Veľkonočný pondelok
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Zuzana Ižolová, 9.B

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Basketbal, hokej, futbal... Je
to...

2.

Slovenský cyklista: ... Sagan

3.

Zelenina a ...

4.

Stromy a kvety sú ...

5.

Súťaž v troch disciplínach

6.

Podobá sa včele

7.

Myslíme ním

8.

Na farme nás budí ...

9.

Patrí medzi zeleninu

10. Petržlen, hrach, mrkva...
Patria medzi ...
11. Skok na lyžiach, biatlon, ...
sú športové ...

10.
11.

12. Po prebudení si navzájom
prajeme dobré ...

12.
13.
14.

13. Reprezentuje nás v biatlone:
.... Kuzminová

15.

14. Slabý vietor

16.

15. Mozilla Firefox, Google, ...
sú: .... prehliadače
Lilian Gardoňová, Michaela Mária Turčeková, 5.A

16. Siedma planéta našej
slnečnej sústavy

Šport, v ktorom uspeli aj naši športovci: __ __ __ __ __.
1. V ktorom športe sa hrá na dva
koše?

1.
2.

2. Ktorý šport sa hrá hokejkou?

3.
4.
5.

3. V ktorom športe sa hádže rukami
lopta do brány?
4. Ktorému športu sa venuje
Anastasiya Kuzminová?
5. Ktorému športu sa venuje

Ricardinho Filipe sa Silva Braga?
Šimon Lukčo, Marko Ivan, 5.A
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Šport, ktorý obľubujú hlavne dievčatá: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Zapíname ním košeľu

6. Majster sveta v cyklistike: Peter ...

2. Vodný živočích

7. Šport, ktorému sa venuje Dominika

3. Najväčšia športová súťaž

Cibulková

4. Ide sa na bežkách a strieľa sa

8. Momentálne populárnejšie ako lyžovanie

5. Naše najbežnejšie ovocie

9. Umelecké korčuľovanie: ...-korčuľovanie
10. Ráno nás ním do školy vozia rodičia
Kiara Elizabeth Štroncer, Tereza Vašková, 5.A

Petra, 9.B

