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SÄTÉ PÍSMO A JA »
Milí ratolesťáci, myšlienka zo Svätého písma „Hovor, Pane, tvoj sluha
počúva.“ (1Sam 3,9) nás vovádza to tajomstva prežitia radosti zo stíšenia.

Pre mňa ticho znamená
oddýchnuť si od povinností,
porozprávať
sa
s Bohom,
popremýšľať o budúcnosti, utíšiť sa
a sústrediť sa na Svätú Trojicu,
utíšiť svoje myšlienky, spytovať si
svedomie a oľutovať.

Pán mi vraví, že ma má rád
a chce, aby som sa cítila dobre, aby
som myslela pozitívne a bola Jemu
i priateľom
otvorená
a vždy
nablízku.
Vanda, 8.C

Karol, 5.B

Niekedy som bol človekom,
ktorý Ťa často počúval, ale časom
sa to úplne zmenilo. Milióny zlých
vecí robím a neviem s tým prestať,
lebo
Ťa
nepočúvam,
ale
potrebujem to. Ja Ťa chcem
počúvať, ale nedokážem to urobiť,
radšej podlieham zlu. Ale ja Ťa
potrebujem, chcem Ťa počuť,
chcem byť pri Tebe, len už sa
nedokážem zmeniť naspäť k dobru.
Ešte vtedy, keď som chodil do
kostola, som sa s Tebou cez
modlitbu zhováral. Chcem byť pri
Tebe, ale nedokážem sa na teba
pozrieť.
Nedokážem
v Tebe
kráčať.
D., 8.C

Ticho. Ticho pre mňa znamená
nehádať sa, neklamať, ustúpiť.
Ticho znamená neprejavovať vždy
svoju pravdu. Modliť sa a byť ticho.
Petra, 5.B

No, takže ja hlavne počujem, že
sa teším na zajtrajší turnaj
a momentálne nič iné nepočujem.
Vlastne počujem tikot hodiniek a to
podľa mňa znamená, že môj čas
príde.
Viktor, 8.C

Ticho je sústredenie, keď si
ticho, nezabávaš sa. Keď si ticho,
rozmýšľaš. Počuješ všetko okolo
a pozoruješ, modlíš sa a hovoríš si,
čo si urobil zle a dobre. Niekedy
prestaneš rozmýšľať a robíš, čo
nám hovorí náš Pán Ježiš Kristus.

Ticho znamená zamyslieť sa.
Počúvať Boží hlas – svedomie. Ja
som to, myslím, ešte nezažil, ale
chcel by som to zažiť. Dúfam, že sa
mi to podarí.

Nič nepočujem a keď budem
chcieť niečo počuť, tak sa ozvem.

Tobiáš, 5.B

J., 8.C

Ľudka, 5.B

« SVÄTÉ PÍSMO A JA / ÚSPECHY ŠKOLY

Myslím si, že Boh so mnou
rozpráva cez modlitbu, ale jeho
slovám
niekedy
nerozumiem,
neviem ich pochopiť. Ale keď to
pochopím, tak sa snažím, aby to
bolo tak, ako On chce.

Ja počujem Boha cez modlitbu,
keď čítam Sväté písmo. Cítim jeho
prítomnosť, keď som s rodinou a aj
cez
moje
myšlienky
s ním
rozprávam.
Natália, 9.B

Dominik, 9.B

Láskou naplnený čas vyprosuje
PK Človek a hodnoty

Našim žiakom sa takto darilo v tomto štvrťroku. Ďakujeme im za reprezentáciu
školy a želáme veľa úspechov v ďalších kolách aj v súťažiach.
Názov súťaže
„...a Slovo bolo u
Boha...“

Kolo
Krajské

Miesto

Meno a trieda

2.

Laura Čurová, 3.B

3.

Veronika Gburíková, 2.C

3.

Karolína Kaduková, 7.A

Hronského Jasov

Krajské

2.

Laura Kopsová, 7.B

Olympiáda zo SJL

Okresné

1.

Michal Grešš, 9.B

Slovo bez hraníc

Celomestské

3.

Dominika Hakulinová, 5.C

3.

Arian Tahzib, 6.C

Beniakove
Chynorany

Krajské

2.

Michal Grešš, 9.B

Futbal

Arcidiecézne

2.

chlapci (8. a 9. ročník)

Majstrovstvá
Slovenska v
zrýchlenom šachu

Krajské

1.

Lukáš Varga, 9.A

Okresné

1.

Lukáš Varga, 9.A

Najkrajší sen

Celomestské

3.

Adam Smatana, 5.A

3.

Ema Mamráková, 5.B

Technická
olympiáda

Okresné

1.

Michal Grešš, 9.B
Martin Tarhanič, 9.B

3.

Daniel Tadeáš Dobrík, 9.C

Špeciálna
cena

Samuel Dobrík, 8.C

Mladý filmový
tvorca

Celoslovenské
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ÚSPECHY ŠKOLY / KALENDÁR AKTUALÍT »

Názov súťaže

Podtatranský
školák

Kolo

Krajské

Športu zdar!
V prvom školskom
týždni si žiaci II. stupňa
dosýta
zašportovali
na
ihriskách
v
blízkom
Saleziánskom stredisku a vo
veľkej telocvični. Chlapci v
ročníkových zápasoch hrali
futbal a počítali presné góly,
dievčatá v 5. – 7. ročníku si v
telocvični vychutnali dobrú
vybíjanú a dievčatá vo
vyšších ročníkoch vyskúšali
profesionálny basketbal. V
tento deň 7. septembra
okrem fair play hier na
ihriskách nechýbal ani aplauz,
dobrá nálada a potlesk
všetkým športovcom. Bol to
super deň v pohybe!
Dominika, 9.A

Miesto

Meno a trieda

3.

redakcia školského
časopisu Ratolesť

Špeciálna
cena –
Titulka roka

redakcia školského
časopisu Ratolesť

Podtatranský školák a školské
časopisy
Medzi 23 prihlásenými školskými časopismi
ZŠ Prešovského a Košického kraja, v 3. ročníku
súťaže Podtatranský školák, si svoje miesto našla
aj naša Ratolesť. Viac by vám určite prezradili 15
redaktori, ktorí spolu s p. uč. Pustaiovou navštívili
27. septembra popradskú Podtatranskú knižnicu.
Z rúk odbornej poroty si spoločne prevzali diplom
a milé ceny za získané 3. miesto a mimoriadnu
cenu poroty Titulok roka. Ocenenie patrí všetkým
žiackym novinárom, ilustrátorom a kamarátom
časopisu. Užitočné rady a námety odbornej poroty
určite využijú. Stihli ešte pár fotiek pod krásnymi
Tatrami a rýchlikom už uháňali domov – smer
Košice!
Terézia, 9.A

PROFESIA DAYS
V závere vyučovania 28. septembra
navštívili deviataci, v blízkom Spoločenskom
pavilóne, akciu pod názvom Profesia Days. Terka
a Žofka z 9.B ešte doplnili, že sa tam mohli
dozvedieť informácie o firmách, v ktorých by raz
možno aj niektorí chceli pracovať. Rozprávali sa
o rôznych školách a najmä o požiadavkách na
vzdelanie. Po prehliadke si ešte oddýchli pri
malom občerstvení. Určite im táto akcia pomôže
pri premýšľaní nad otázkou výberu svojho
povolania – Čím chcem byť?
Katarína T., 9.A

« KALENDÁR AKTUALÍT

400. výročie vincentskej charizmy
Školský zbor Ratolesť, pod vedením s.
Zuzany a pani učiteľky Bačinskej, prijal pozvanie
doprevádzať svojím spevom sv. omšu 30.
septembra v Kostole sv. Antona Paduánskeho v
Košiciach. Tam sa zišla vincentská rodina, aby si
pripomenula 400. výročie charizmy sv. Vincenta
de Paul. Po sv. omši, ktorú celebroval Jaroslav
Jaššo, provinciál Slovenskej provincie Misijnej
spoločnosti sv. Vincenta de Paul, nasledovalo
divadelné predstavenie Život pána Vincenta v
podaní divadelníkov z Lokce. Nechýbalo agapé a
spoločné priateľské rozhovory. Svätý Vincent de
Paul, oroduj za nás!
Žofia, 9.B

Projekt JUNIVERZITY 2017
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v
Košiciach privítala 2. októbra žiakov z troch
základných škôl v Košiciach (ZŠ sv. Cyrila a

Metoda, ZŠ Park Angelinum
8 a ZŠ Tomášikova 31) na
kurze „Vládca robotov“. Kurz
je určený pre žiakov, ktorí
majú záujem postaviť si a
naprogramovať
vlastného
LEGO robota. Práca žiakov
zaujala,
výkony
boli
obdivuhodné a aj tento kurz
pomôže žiakom pri voľbe
strednej školy a voľbe
povolania. Organizátorom a
lektorovi
ďakujeme
za
výborný nápad a možnosť
zúčastniť sa kurzu.
Martin, 9.B

Šiestaci na plaveckom
Úvodné dva októbrové týždne na Zemplínskej šírave. Na plaveckom
zdokonaľovacom kurze? Nie v šírave, ale v bazéne rekreačného zariadenia, v časti
Kaluža, čakali na šiestakov. Postupne si tam zaplávala najprv 6.C a po nich aj 6.B
trieda. Vedúcim oboch turnusov bol pán učiteľ Vaško. K výpravám patrili aj triedna
pani učiteľka Paraličová, pani učiteľka Snopková, pani asistentka Tothová a pán
kaplán Paľko.
Jozef, 9.A
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KALENDÁR AKTUALÍT »

Detské večeradlo
V Dóme sv. Alžbety sme
13. októbra spoločne zavŕšili
sté
výročie
fatimských
zjavení. Program sa začal
modlitbou sv. ruženca, po nej
nasledovala sv. omša. Spev a
hudobný doprovod patril
školskému zboru Ratolesť.
Pozvanie prijali aj rodiny z
našej školy. Panna Mária,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe
utiekame!
Zuzana B., 9.B

Podporili sme zbierku OTVOR
SVOJE SRDCE
Arcidiecézna charita Košice organizovala v
polovici októbra, pri príležitosti Svetového dňa
boja proti chudobe, verejnú zbierku Otvor svoje
srdce. V dňoch 18. – 20. októbra sa k nim
pripojili aj naši dobrovoľníci, deviataci. Počas
desiatovej prestávky navštevovali triedy a
štedrým deťom ponúkali dekoratívne mydielka v
symbolickej cene 1€. Spoločne vyzbieraný
príspevok, v sume 567,60€, bude použitý na
zabezpečenie dôstojných podmienok pre rodiny a
ľudí v núdzi a podporu pracovnej terapie.
Ďakujeme!
Anna, 9.B

Milión detí sa modlí
sv. ruženec
Presne o 9.00 hod. 18.
októbra sme sa aj my,
prostredníctvom
školského
rozhlasu, pripojili k 70
krajinám
sveta,
ktoré
modlitbou prijali slová sv.
pátria Pia – „Keď sa milión
detí modlí sv. ruženec, svet sa
zmení.“
Pri
modlitbe
slávnostného ruženca
sa
postupne
vystriedali
zástupcovia všetkých tried
školy.
Gréta, 9.A

Október s Pannou Máriou
Modlitbovú reťaz sv. ruženca sme v
školskej kaplnke viedli každú októbrovú stredu.
Postupne sa v službe čítania i modlitieb
vystriedali triedne spoločenstvá I. a II. stupňa
spolu so školským pánom kaplánom Paľkom a s
radosťou sa k nám pripojil aj pán kaplán
František. Boli to krásne ranné stretnutia s
Nebeskou Matkou.
Natália, 9.B

Na cintoríne
Úvodné novembrové dni patria modlitbám
a spomienkam na zosnulých z kruhu príbuzných,
priateľov, známych i neznámych. Aj preto sme 2.
november začali sv. omšou v škole a potom naše
kroky putovali na Verejný cintorín. Sviečky sme
zapálili pri hlavnom kríži i blízkom Pamätníku
nenarodeným deťom, spoločne sa v triednych
spoločenstvách pomodlili vyprosiac odpustky pre
drahých zosnulých.
Zuzana J., 9.B

« KALENDÁR AKTUALÍT

Sme usilovní ako „bobor“?
V roku 2004 vznikla v Litve informatickú
súťaž, ktorej symbolom bol usilovný, inteligentný
a čulý bobor, preto sa súťaž volá po
litovsky Bebras a po slovensky Informatický
bobor, skrátene iBobor. Úspešná súťaž sa odvtedy
rozšírila do mnohých ďalších krajín. V minulom
školskom roku sa súťaž konala v 44 krajinách a
zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem
o informačné a komunikačné technológie (IKT) u
všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch
využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a
kreatívnejšom používaní moderných technológií
pri učení sa.
Tento rok sa súťažilo v dvoch nových
kategóriách – Drobci a Nevidiaci. Novinkou boli
aj upravené intervaly riešenia úloh pre
kategórie Bobríci
a Benjamíni
(viac
o jednotlivých súťažných kategóriách nájdete na
stránke www.ibobor.sk).
Každý účastník sa dozvedel počet bodov
ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie
každej školy bolo sprístupnené až neskôr, po
ukončení celej súťaže. Zároveň je od rovnakého
Drobec

termínu
každému
zúčastnenému
žiakovi
sprístupnené
kompletné
hodnotenie jeho úloh.
Samotná
súťaž
prebiehala v termíne 6. – 13.
novembra. Naši žiaci sa do
súťaže zapojili v utorok 7.
novembra v kategórii Drobec
(93 žiakov 3. ročníka), v
stredu 8. novembra to boli
Bobrík
(61
žiakov
4.
ročníka a 12
žiakov
5.
ročníka) a vo štvrtok 9.
novembra Benjamín (10
žiakov 6. ročníka a 9 žiakov
7. ročníka).
Úspešní
riešitelia sú
všetci súťažiaci, ktorí dosiahli
aspoň polovicu „kladných
bodov“. V kategórii Drobec je
to 45 bodov, v kategórii
Bobrík je to 60 bodov, v
kategórii Benjamín je to 50
bodov.

Bobrík

Benjamín

Kategória
Počet zúčastnených
žiakov
Počet úspešných
riešiteľov

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

93

61

12

10

9

33

14

10

4

5

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.
pani učiteľka Demjanovičová

GODZONE 2017
Tour 2017 generácie KIOBK, ktorá túži po
Božom kráľovstve, nesie v tomto roku myšlienkuODHODLANÍ ZMENIŤ SVET. Časť z nich sa v
deň ich koncertu v našom meste - 14. novembra

predstavila aj našim starším
žiakom vo veľkej telocvični.
Ich svedectvá i hudba oslovili
mnohých žiakov, ktorí sa
potom v podvečernom čase
zúčastnili celého programu v
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KALENDÁR AKTUALÍT »
Cassosporte. Ako sme sa
dozvedeli, myšlienka Godzon
nadchla
aj
niektorých

rodičov, ktorí tam nemohli chýbať. Viac na
TOUR.GODZONE.SK
Dominik, 9.B

Deň triedneho učiteľa
počas Testovania 5
Kmeňové triedy 6. – 9.
ročníka poslúžili 22. novembra
skúšaným piatakom, ale ich
žiaci spolu s triednymi učiteľmi
mali veľmi zaujímavý a pestrý
program. Jedna šiestacká trieda
navštívila výstavu Bricklandia,
druhá si zašportovala. Siedmaci
boli spoločne na exkurzii v
Solivare, ôsmaci na filmovom
predstavení Hora medzi nami a
deviataci
zažili
duchovnú
obnovu v blízkom Saleziánskom
stredisku Tri hôrky na tému Kto
som?. Bol to príjemný a
užitočný čas mimo školy!
Marek, 9.A

TESTOVANIE 5
už máme za sebou

ATak a Chcel-a by som letieť...

Možno aj tak si 22.
novembra povedali naši
piataci, ktorí spoločne s
piatakmi z celého Slovenska
zvládli otázky a úlohy z
testovaných
predmetov
matematika a
slovenský
jazyk
a
literatúra.
Všetci sme na
nich mysleli aj
v modlitbách.

Známe tanečné divadlo ATak sa koncom
novembra predstavilo aj mladému košickému
publiku v Spoločensko-kultúrnom centre na
Jedlíkovej ulici v Košiciach. K stredoškolákom sa
pridali aj naši siedmaci, ôsmaci, deviataci, aby v
podaní účinkujúcich sledovali dôležité životné
cesty rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej.
Uvádzali ich tancom, hovoreným slovom a
hudbou, ktorú zložila a texty napísala tvorivá
skupina POETICA MUSICA. Jej členkou je aj
Zuzka Eperješiová, naša absolventka. Ďakujeme
celému tímu umelcov za krásny umelecký a
duchovný zážitok. Viac na www.tdatak.sk,
www.poeticamusica.net

Alexandra, 9.A

Annamária, 9.C

« KALENDÁR AKTUALÍT

Slovo bez hraníc
Celomestská recitačná súťaž Slovo
bez hraníc sa v tomto školskom roku
konala
28.
novembra
už
po
dvadsiatydruhýkrát. Radničná i sobášna
sála MÚ na Hviezdoslavovej ulici v
Košiciach privítala priaznivcov poézie aj
prózy. Šiesti recitátori z našej školy
predviedli svoje recitátorské umenie, za
ktoré im boli udelené aj pekné
umiestnenia.
Pani
vychovávateľka
Juríčková ich nielen sprevádzala, ale aj
zachytila momenty z tohto dňa.
Michaela, 9.C

Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane
Historické priestory Kaštieľa v Krásnej nad
Hornádom hostili 29. novembra školské súťažné
tímy v arcidiecéznom kole 23. etapy náboženskej
súťaže. Trojčlenné družstvo – Emka Uliková zo
6.B, Matej Benko zo 6.C a Katka Jiříčková zo 7.B
sa na určené témy starostlivo pripravovalo pod
vedením pani učiteľky Snopkovej. Témy
tohtoročnej súťaže a hodín príprav boli aktuálne –
bl. Titus Zeman a Fatima. Ďakujeme za výbornú
reprezentáciu a pekné 5. miesto!
Natália, 9.A

PRO EDUCO
Už tradične sa žiaci 9. ročníka v mesiaci
november zúčastňujú Medzinárodného veľtrhu
práce PRO EDUCO, ktorý pre žiakov ZŠ ponúka
workshopy stredných škôl v rámci mesta i okolia.
V závere vyučovania počas dvoch dní tam
putovali aj naši najstarší žiaci spolu s triednymi

pani učiteľkami. Zastavili sa
pri rôznych školách, spoznali
stredoškolákov, aj našich
absolventov, a pýtali sa na
všeličo zo života SŠ.
Marek, 9.C

Adventné vence
a sviece
Posledný novembrový
deň sa pri rannej sv. omši
školská kaplnka zaplnila
nielen
deťmi,
ale
aj
adventnými
vencami
a sviečkami, ktoré požehnal
školský pán kaplán Paľko.
Každou horiacou sviečkou
sme sa stále viac a viac blížili
k veľkému
tajomstvu
narodenia Pána.
Veronika, 9.C
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KALENDÁR AKTUALÍT »

Cesta za Buratinom
Deň pred sviatkom sv.
Mikuláša sa piataci a šiestaci,
spolu so svojimi triednymi
učiteľmi, pani riaditeľkou a
pani učiteľkou Ferkovou,

vybrali za Buratinom do Divadla Jonáša
Záborského v Prešove. Sledovali cestu malého
nezbedníka, ktorý mal veľký sen. Rozprávka bola
popretkávaná pesničkami a veselým rozprávaním.
Láska, ktorá je taká dôležitá, nechýbala ani v
tomto príbehu.
František, 9.C

Mikulášske prekvapenie
Aj tento rok nás v škole navštívil Mikuláš. Spolu s ním sme vás, milí kamaráti,
navštívili aj my, roznášači darčekov a najmä posolstva, ktoré sme ukryli do scénky.
Dlho sme premýšľali, aké posolstvo
roznesieme po škole. Nakoniec sme sa
rozhodli, že témou scénky bude
klamstvo a deťom, mládeži ukážeme,
že klamať sa nemá. Posolstvo, že
klamstvo ničí medziľudské vzťahy,
ubližuje ľuďom okolo a neprináša
radosť, ale smútok a bolesť, nech
zostane platné stále.
Ako povzbudenie a mikulášske
prekvapenie
sme
vám
rozdali
„kinderka“. Ako bonus pridávame
„maličkú básničku“:
Mikulášku, dobrý strýčku,
každému si dal po kindervajíčku.
Deti z toho šťastné boli,
s chuťou si ho rozbalili.
Mikulášovi poslovia
Verča, Miška, Ama, Kajka, Simča,
Emma, Mišo, Lukáš, 9.C

„...a Slovo bolo
u Boha ...“
Recitačná
súťaž
kresťanskej
poézie
a prózy „...a
Slovo
bolo
u Boha
...“ spoznala
8.
decembra mená víťazov.
V Humennom sa zišlo 80
recitátorov
z Košickej

arcidiecézy, aby s radosťou predviedli svoj talent
a potešili všetkých, ktorí majú radi krásne slovo.
Slávnosť slova sa začala sv. omšou v školskej
kaplnke. Naše dievčatá si domov doniesli pekné
umiestnenia. Laura Čurová z 3.B 2. miesto
a Karolína
Kaduková
zo
7.A a Veronika
Gburíková z 2.C 3. miesta. Gratulujeme
a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie
patrí aj Michaele Mižurovej z 3.C, Kataríne
Marcziovej a Viliamovi Ferkovi z 5.C a Sonji

« KALENDÁR AKTUALÍT
Sedlákovej zo 7.B, ktorí
krásnymi textami prispeli
k sviatočnej atmosfére.
Viktória, 9.C

Hronského Jasov
Slovenské povesti a
ľudové
rozprávky určite
nájdeme v domácej knižnici
každého žiaka. Sú však aj
takí, ktorým čítanie nestačí a
chcú si v ich prednese aj
zasúťažiť. Tak tomu bolo aj
8. decembra na 8. ročníku
súťaže v prednese Hronského
rozprávok a povestí žiakov

Prešovského a Košického kraja, ktorá sa konala v
Jasove. Našu školu v 2. kategórii zastupovala
Laura Kopsová zo 7.B triedy s povesťou od J. C.
Hronského viažucou sa ku Kapušianskemu hradu.
Získala 2. miesto a spolu s pani asistentkou
Tothovou spoznali aj krásy Jasova a okolia počas
cesty tam a späť. Gratulujeme!
Za zodpovednú prípravu na recitačnú súťaž
ďakujeme aj Kristianovi Brossmannovi zo 4.A
triedy a Lillian Gardoňovej zo 6.C triedy, ktorí sa
zo zdravotných dôvodov nemohli podujatia
zúčastniť. Deň pred súťažou ich zasiahla zimná
nádcha, zaškrípali hlasivky.
Už teraz sa však môžu tešiť na školské kolo
Šalianskeho Maťka!
Michaela, 9.A

Ratolesť a jej benefičné akcie
Náš školský zbor Ratolesť rozdáva radosť spevom na rôznych školských
akciách a pred Vianocami aj pre tých, ktorí potrebujú pomoc. 9. decembra vystúpili
speváci aj hudobníci pod vedením s. Zuzany Buntovej a pani učiteľky Bačinskej na
benefičnom koncerte na pomoc mamičkám a deťom v núdzi, ktorý organizovala
Arcidiecézna charita Košice v priestoroch seminárneho kostola a 12.
decembra v Kasárňach (Kulturparku) na benefičnom koncerte Tmavomodrý svet pre
slabozraké, nevidiace a hluchoslepé deti. „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“
Klára, 9.C
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UČITEĽOVINY »

Jánošík roztancoval divákov
Tanečné divadlo Jánošík bolo zaujímavým
programom aj pre zahraničných hostí z
partnerských škôl, ktorí spolu s našimi učiteľmi
zavítali do Štátneho divadla v Košiciach 18.
októbra na spomínané predstavenie. Tanec, spev,
hudba, kostýmy, scéna, to všetko umocnilo
atmosféru, ktorá sa odohrávala na javisku. V
závere sa do víru tanca dostali aj diváci z
hľadiska. Bol to príjemný umelecký večer plný
folklóru, ktorý je pre nás, Slovákov, taký vzácny a
jedinečný.
pani učiteľka Ferková

Pevný bod na duchovných
cvičeniach pedagógov
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove sa pre
pedagógov a zamestnancov školy stal aj v tomto
šk. roku oázou pokoja, hľadania, spoznávania
Ježiša i seba samého. Exercície viedol v dňoch 9.
– 11. novembra ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.,
osobný tajomník Eparchiálnej kúrie. Duchovným

Pedagógovia na metodickom dni
Celodiecézny metodický deň pedagogických a
výchovných zamestnancov katolíckych ZŠ a SŠ
Košickej arcidiecézy sa 16. novembra začal
slávostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a
spoločníkov v Košiciach. Slúžil ju Marek Forgáč,
pomocný košický biskup, spolu s duchovným
správcom farnosti - Mons. Jurajom Kamasom a
prítomnými školskými kaplánmi. Slová vďaky i
povzbudenia pre nás, pedagógov, našli symboliku
v povolaní misionára, ktorým je aj každý z nás.
Prednášky pod vedením Mgr. Radovana Ivanka a
dona Antona Červeňa sa konali v Spoločenskom
pavilóne a boli inšpiráciou i povzbudením
pedagóga 21.storočia. Bol to príjemný a veľmi
podnetný deň!
pani učiteľka Pustaiová

programom,
slovami
meditácií, čítaním a hlbokým
kontaktom
so
Svätým
písmom, časom osobných
modlitieb,
stretnutí
a
spoločných zdieľaní sme
napĺňali kľúčovú myšlienku
exercičných dní – Hľadanie
pokoja,
hľadanie
seba
samého. Ďakujeme, Pane, za
tento čas, za Tvoju blízkosť...
Čítajte viac...
Centrom každého dňa
bola sv. liturgia, večerná
Eucharistická poklona, krásne
spevy a slová Akatistu, ktoré
naplno
otvorili
srdcia
všetkých. Príjemné jesenné
počasie a blízka Kalvária
ponúkli aj čas popoludňajším
prechádzkam a oddychu na
tele i na duši.
pani učiteľka Pustaiová

« UČITEĽOVINY / EXKURZIE

Denník Anny
Frankovej
Experimentálne tanečné
divadlo v podaní košického
baletného súboru s Táňou
Pauhofovou v hlavnej úlohe a
v netradičnom priestore Malej
scény malo svoje ďalšie
uvedenie aj v jeden nedeľný

novembrový večer. Čo však nemožno dať do viet
je silný umelecký zážitok našich pedagógov a ich
rodinných príslušníkov, ktorí v hľadisku hlboko
ľudsky prežívali udalosti jednej židovskej rodiny.
Jej život v ťažkých dobách 2. svetovej vojny do
listov denníka vpísala Anna Franková. Silné
emócie, profesionalita tvorcov a umelcov a najmä
odkaz histórie v nás budú ešte dlho znieť...
pani učiteľka Pustaiová

Horný Zemplín navštívili ôsmaci
Naši ôsmaci sa spolu s ruksakmi, dobrou turistickou výbavou a náladou vybrali
spoznávať krásy Horného Zemplína. Tradičný jarný termín nahradili jesenné dni 28.
– 29. september. Odbornými sprievodcami boli p. uč. Bačinská a p. kaplán
František, rodák z tohto kraja. Obidve triedy sprevádzali pani učiteľky triedne
Ferková a Soľárová a pani učiteľka Bučáková.
Filip, 9.A
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EXKURZIE »

Siedmaci na exkurzii
v Solivare
Solivar je národnou kultúrnou
pamiatkou,
ktorá
je
expozíciou
Slovenského technického múzea. Pár
rokov dozadu prešlo celé miesto
rekonštrukciou a obnovou a na jar 2016
bolo otvorené pre verejnosť. Z vlakovej
stanice v Prešove sa tam za 7 minút
dopravíte trolejbusom č. 1. Stačí vám
iba 10minútový lístok a nezabudnite
vystúpiť na predposlednej zastávke –
určite to miesto zbadáte – blízko pri
zastávke je tabuľa so šípkou k múzeu.
A určite vám poradí aj pán šofér.
Že odkiaľ to všetko už vieme? No
my, siedmaci, sme toto krásne miesto
navštívili 22. novembra, keď sme sa
spolu s triednymi pani učiteľkami
Bednárovou, Pustaiovou, Sorgerovou
a pani asistentkou Tothovou vybrali na
EXKURZIU. Hlavným „posolstvom“
bolo vypátrať odpovede na otázky,
ktoré nám dala s. Zuzana na hodinách
chémie a týkali sa tohto miesta.
Napríklad výroba soli – ťažba soli
v minulosti ??? Preto sme si k desiate
pribalili aj zápisníky a vynaliezavci pani
sprievodkyňu aj nahrávali a pýtali sa
ako novinári v telke. Potom stačilo dať
všetko na papier a odovzdať na chémii a
„zarobiť“ si niečo do žiackej knižky.
My však nemáme chémiu, preto
vám prinášame netradičnú anketu
o exkurzii!
Zvedavé otázky:
1. Čo podľa teba zanemená slovo
EXKURZIA?
2. Čo prináša exkurzia žiakom, triede?

Z lístočkov siedmakov:
 Exkurzia – chodenie po múzeu aj
vonku, učenie nových vecí,
informácií.
 Spája triedu, neučíme sa,
zažijeme zábavu i poučenie do
života.
Katka

 Slovo
znamená
prehliadku
múzea s výkladom. Má nás to
zaujať a niečo naučiť.
 Hlavne to upevňuje kolektív,
zažijeme dobrú náladu. Má nás
to nové naučiť a môžeme dobre
stráviť deň s triednym učiteľom.
Alžbetka

 Exkurzia je prehliadka vonku,
mimo školy.
 Aby sme vedeli, aké krásne
pamiatky máme na Slovensku.
Natália D.

 Toto
slovo
znamená
–
prehliadka, preskúmanie miesta.
 Posilňuje kamarátstvo medzi
nami
a je
to
iný
druh
učenia/neučenia
sa
v škole
v lavici.
Martin

 Exkurzia je taký náučný výlet, na
ktorom sa niečo nové dozvieme.
 Zmyslom je to, aby sme nevedeli
iba veci v škole, ale zistili aj
niečo nové, o čom sme v škole
hovorili.
Lucia

« EXKURZIE / PROJEKTY
Bonus:
Srdečne Vás pozývame na toto
pekné miesto. V zime sa poriadne
oblečte, budete chodiť aj vonku na
prehliadky budov, miest, kde sa soľ
ťažila a spracovala. Pozvite aj rodinu

a vstupy každú 1. nedeľu v mesiaci do
múzeí sú zadarmo.
Už teraz si plánujeme ďalšiu
exkurziu. Pridajte sa k siedmakom!
Peter, 9.A

Erasmus+ 2017
Jedného dňa sme celí vyplašení prišli za pani zástupkyňou z 1. stupňa, ktorá si
nás zavolala. Vydýchli sme si, keď sme zistili, že sme prišli, lebo budeme 3 dni
sprevádzať zahraničných hostí po našej škole, meste a po Slovensku. Zavítali k nám
žiaci aj so svojimi učiteľmi z Grécka, z Nemecka, z Rakúska, zo Slovinska aj zo
Španielska.

A tak sme ich v utorok, 17. októbra, poctivo čakali aj so žiakmi, ktorí im pripravili
úvodný program. A bolo sa veru na čo pozerať – a aj počúvať. Talentované dievčatá
tancovali, hralo sa na rôzne nástroje, bola aj scénka a, samozrejme, nechýbal náš zbor
Ratolesť.
Zahraničných študentov a učiteľov sme potom previedli po triedach, kde ich
čakali veľmi kreatívne workshopy a vystúpenia. Poobede sme šli na ARTfarmu
v Drienovci, kde si návštevníci, okrem prehliadky, rozvíjania svojej predstavivosti,
vymenili aj vlajky tohtoročného projektu.
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PROJEKTY»
V stredu sme boli na Arcibiskupskom úrade a potom nás prijala pani
viceprimátorka na Historickej radnici. Neskôr mali učitelia konferenciu, takže my,
mladší, sme sa zataľ naozaj zabavili v multifunkčnej telocvični.
V štvrtok bol náš posledný spoločný deň. Začali sme ho cestou do Žakoviec
a odtiaľ sme šli do Belianskej jaskyne. Ani sme si neuvedomili, ako rýchlo tieto dni
prešli a už sme boli späť v Košiciach. A hoci 3 dni sú málo času, určite nám zostane
množstvo spomienok.
Verča, 9.C

Záložka do knihy
spája školy
8.
ročník
československého
projektu
Záložka do knihy spája
školy naozaj spojila našu
školu s partnerskou školou z
Čiech, ktorá nám bola
pridelená. Bola to ZŠ s MŠ
Potěhy. Bola veľmi dobrá
komunikácia s pani učiteľkou
Lenkou
Zemanovou.
Priebežne sme si písali a pred
jesennými prázdninami sme
poslali do Čiech záložky,

DVD o našej škole, na ktorom je akadémia
z výročia školy, pohľadnice, letáčiky. Aj
z partnerskej školy sme po jesenných prázdninách
dostali záložky, pohár a pero. Bolo to veľmi milé.
Naši žiaci, ktorí boli zapojení do projektu,
veľmi zodpovedne pristúpili k tomu, že majú
vyrobiť záložku pre kamarátov. Zapojili sa
prevažne žiaci 1. stupňa, piataci a 7.A. Každá
záložka odzrkadľovala autora a jeho vzťah ku
knihám. Boli veľmi pekné.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom
tohto projektu. Niektorí žiaci si na zadnú stranu
záložky napísali mailovú adresu, preto
komunikácia bude pokračovať ďalej. „Čítanie sú
otvorené dvere do sveta fantázie.“
pani učiteľka Ferková

« ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
V tomto školskom roku začala na našej škole pôsobiť ŽIACKA ŠKOLSKÁ
RADA (ŽŠR). Má deviatich členov, ktorým „šéfuje“ pani učiteľka Bačinská. Každý
z nás má na starosti niečo iné.
To sme my (v poradí zľava):

Jakub Eštok
 Trieda: 8.C
 Oblasť pôsobenia: vzťahy/ interné
záležitosti
 Hobby: PC
Michal Grešš
 Trieda: 9.B
 Funkcia: podpredseda
 Hobby: klavír, dramaťák, knihy
Sophia Sedláková
 Trieda: 8.B
 Oblasť pôsobenia: šport
 Hobby: matematika
Zuzana Sklenková
 Trieda: 5.A
 Oblasť pôsobenia: knihy
 Hobby: príroda a scouting

Natália Dvorčáková
 Trieda: 7.B
 Oblasť pôsobenia: výtvarná
 Hobby: tanec, hudba, čítanie a šport
Karolína Kaduková
 Trieda: 7.A
 Oblasť pôsobenia: výtvarná
 Hobby: knihy, štrikovanie, ručné
práce /obľúbená farba - modrá
Anna Mária Sudzinová
 Trieda: 5.C
 Oblasť pôsobenia: knihy
 Hobby: knihy, kreslenie, DIY,
priečna flauta
Lucia Kaduková
 Trieda: 6.B
 Oblasť pôsobenia: šport
 Hobby: kreslenie
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ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA »
Lukáš Kubík
 Trieda: 9.C
 Funkcia: predseda
 Hobby: gitara, futbal, florbal

Akcie, ktoré sa nám už podarilo
zorganizovať:

teplých ponožiek. Triedy si aj v zbere
zasúťažili a naj „ponožkári“ získali aj
odmenu. Najväčšou odmenou je však
modlitba a pomoc ľuďom v núdzi!
Hlavná
myšlienka
zbierky
ponožiek:
Rob dobre priateľovi, kým
neumrieš, koľko môžeš, podaj a daruj
chudobnému! (Sir 14,13)

Deň sukní a košieľ sa vydaril
Chlapci a dievčatá si jeden
novembrový piatok košele a sukne
doma nachystali a do školy sa
vyparádili.
Žiacka
školská
rada
vyhlásila Deň sukní a košieľ, aby sme
spoločne nezabudli na kultúru slušného
a vhodného oblečenia. Jej zvolení
členovia počas prestávok pozorným
okom nakukli do tried, spočítali sukne,
košele a skoro 100% darovali aj balíček
sladkých cukríkov. A pridali sa aj pani
učiteľky a páni učitelia!

Pomáhame ponožkami
Nie, nepomýlili sme sa, že
ponožkami. Žiacka školská rada v
dňoch 13. – 15. novembra vyhlásila
zbierku dámskych a pánskych ponožiek,
ktoré najmä v zime pomôžu ľuďom v
ťažkých životných situáciách, o ktorých
sa už niekoľko rokov starajú d. o.
Gombita a d. o. Kuffa. Každú prestávku
ich v školskej kaplnke zbierali členovia
rady a pri poslednom sčítaní im vyšlo
úžasné číslo – 347 párov nových

Plánujeme:
 Súťaž- zimná nástenka
Michal, 9.B

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Beseda so spisovateľkou
Máriou Vrkoslavovou –
Šefčíkovou
Tretiaci a štvrtáci privítali 8.
septembra na besede pani spisovateľku
Máriu Vrkoslavovú-Šefčíkovú. Prišla aj
so psíkom Gordonom, ktorý bol veľmi
dobre vychovaný a deťom sa veľmi
páčil. Rozprávala o knižkách, v ktorých
aj tento psík vystupoval ako hlavný
hrdina.
„Pani
spisovateľka
napísala
knižku, ktorá má dve časti - o psíkovi
Gordonovi
a o psíkovi
Gastonovi.
Gaston bol veľmi dobrý, pekný a žil až
16 rokov. Tento psík ich zachránil pred
dopravnou nehodou. Ďalšou knižku je
Šťastná Ježibaba. Je to kniha o tom, ako
deti priviedli ježibabu do Krajiny ľudí.
Ježibaba bola preto šťastná a veselá,
lebo bola medzi dobrými ľuďmi.
Nakoniec sme mohli psíka pohladkať a
kúpiť si spomínané knihy.“

prezradili? „Dozvedeli sme sa, odkiaľ
zemiaky pochádzajú, aké odrody boli
vyšľachtené i to, aké fantastické jedlá z
nich doma varíme či pečieme. Pomocou
zemiakových pečiatok sme vyrobili
krásne prestierania. No najväčšiu radosť
sme mali z čerstvo upečených
hranolčekov. Mňam! Už sa nevieme
dočkať ďalšieho ročníka.“
prvácke pani učiteľky

K. Andrejková, 4.B

Projektový deň
o Nemecku
Krásny deň prežila naša trieda 17.
októbra, keď k nám prišli hostia
z Grécka, Slovinska, Španielska a aj
z Nemecka. Pripravili sme si pre nich
pekný program a pohostenie. Do
projektu sa zapojila celá škola.
žiaci 3.B

Zemiakový festival
v 1. ročníku
Presne tak si prváci a ich triedne
pani učiteľky pomenovali pekný 26.
októbrový deň. Čo nám ešte prváci

Stretnutie
s Jánom Milčákom
Stretnutie s Jánom Milčákom sa
nám veľmi páčilo. Čítali sme od neho
knihy
Jakub
s veľkými
ušami,
Rozprávkový vláčik a Trinásta komnata.
Aj postavy, ktoré v nich vystupovali,
boli zaujímavé. Môžete si ich prečítať aj
vy.
Julka, Dorotka a Alžbetka z 3.A

21

22

PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
Tretiaci začínajú spoznávať vybrané slová. A aby si ich lepšie zapamätali, písali
na ne aj príbehy.
O vybraných slovách po B
Boli raz jedny slová, po
ktorých sa vždy písalo tvrdé y.
Raz sa jedno slovo, ktoré sa
volalo „BY“, spýtalo, či aj slovo
„ABY“ je vybrané slovo. A tak
vzniklo vybrané slovo ABY.
Ďalšie slová sa tešili, že majú
ďalšieho kamaráta. Raz sa
vybrané slová dostali do ZŠ sv.
Cyrila a Metoda do Košíc do 3.B.
Raz sa Maťo Sudzina spýtal, či sa
trieda môže ísť pozrieť do Múzea
starých áut, ale pani učiteľka mu
povedala, že radšej by sme mohli
ísť do Múzea vybraných slov.
Pani učiteľka nalepila žiakom
oznam, že 22.11.2017 sa ide do
Múzea
vybraných
slov.
Vyučovanie NEBUDE! Žiaci sa
potešili, že sa nebudú učiť. Pani
učiteľke sa to až tak nepáčilo, no
ale čo sa už dá robiť. Pani
učiteľka im to sľúbila a sľuby sa
majú dodržať!
(Na druhý deň už v múzeu)
„Aha, tam sú vybrané slová po
B, ktoré sa učíme! Hoci ich
všetky ešte neviem, ale sú tam!“
povedal
Tomáš
Zuščák.
„Prečítaš mi ich Lili?“ spýtala
sa pani učiteľka. „Áno!“
povedala Lili. Začala čítať: „BY,
ABY, KEBY, BYLINA, BYSTRÝ,
BYŤ, OBYČAJ, DOBYTOK,
KOBYLA,
BÝK,
BÝVAŤ“
dopovedala Lili. A odkedy sa 3.B
vrátila s Múzea vybraných slov,
odvtedy vedia vybrané slová po B
(Aj Tomáš Zuščák.)
Klára Kucharčíková, 3.B

Ako kupec nevedel vybrané
slová po B
Bol raz jeden kupec a volal sa Svorad.
Chcel kúpiť 4-izbový byt. A tak išiel
o ňom napísať inzerát. Tak začal písať:
„Chcem kúpiť 4-izbový b_t.“ A nevedel,
ako sa píše slovo byt. Tak sa šiel opýtať
pána suseda Bystríka. „Viete ma,
prosím, naučiť vybrané slová po B?“
A pán Bystrík povedal: „Áno, viem.“
„Dobre, tak mi ich poviete?“ „Áno,
poviem: by, aby, keby, bylina, bystrý,
byť, obyčaj, dobytok, kobyla, býk,
bývať.“ A tak sa ich učil a učil, že sa ich
naučil. Potom ich vedel tak dobre, ako
ich ešte nikto nevie. A tak vedel, ako sa
píše slovo byt.
Samuel Ištoňa, 3. B

O vybraných slovách
Určite ste už počuli o vybraných
slovách po B. Bola jedna trieda 3.C
a začínali sa ich učiť. Skoro celej triede
sa nedarilo. Ale bola tu Zuzka a tá, keď
ju pani učiteľka vyvolala, odriekala ich
ako básničku: by, aby, keby, bylina,
bystrý, byť, obyčaj, dobytok, kobyla, býk,
bývať. Pani učiteľka bola taká rada, že
jej stále dala 1. Spolužiaci jej závideli.
Vybrané slová boli smutné, keď videli,
ako sa ostatní žiaci 3.C radšej hrajú hry
na počítači, než by sa išli učiť vybrané
slová. A tak poprosili Zuzku, aby naučila
aj ostatných žiakov 3.C vybrané slová po
B. Chodila ku každému a učila ho
vybrané slová po B. Každý deň ich
skúšala a pomáhala im. Potom vybrané
slová vedela celá trieda.
Šimon Lakatoš, 3. B

« ŠKD V SKRATKE

Privítanie prvákov v ŠKD
V tomto školskom roku sa brány školy
otvorili aj pre našich najmladších spolužiakov –
prvákov. V ŠKD sme im pripravili malé uvítanie,
pri ktorom sa nám predstavili. Naši tretiaci im
zaspievali niekoľko pesničiek s ukazovačkami a

zahrali krátku scénku o tom,
ako Ježiš prijímal najmenších.
Našim novým spolužiakom
prajeme, aby sa aj oni cítili
prijatí a milovaní a aby
trpezlivo pracovali na svojom
raste vo všetkých oblastiach.

Minimaratón
Prvá októbrová nedeľa patrí Medzinárodnému maratónu mieru. Ani v našom
ŠKD nemohol chýbať Minimaratón. Deti si zasúťažili v behu a dokázali svoju
vytrvalosť. Zabehnúť celý okruh nebolo ľahké, no každý dobehol do cieľa. Klobúk
dole pred všetkými bežiacimi a víťazom srdečne gratulujeme.

Spoločné večeradlá v ŠKD

Policajtky v ŠKD

Raz mesačne sa v našej kaplnke spoločne
modlíme sv. ruženec, ktorý je doprevádzaný
pesničkami. Do svojich modlitieb zahŕňame
všetky deti, pedagógov a rodičov našej školy, no
nezabúdame ani na ostatné potreby Cirkvi a sveta.
Na záver sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, aby nás v Ňom chránila a menila na
obraz svojho Milovaného Syna.

V októbri sme v ŠKD
privítali tety policajtky, ktoré
našim tretiakom a štvrtákom
porozprávali o bezpečnosti na
vlakovej stanici aj v okolí
koľajníc. Svoje rozprávanie
doplnili o krátku rozprávku,
ktorá deťom dokázala, že
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nebezpečné správanie v okolí
železničnej
trate
sa
nevypláca. Tetám policajtkám
ďakujeme, že nás naučili
správať sa bezpečne.

Ovocné popoludnie
Svetový deň zdravej
výživy sme si pripomenuli aj
v ŠKD. Deti spolu s pani
vychovávateľkami pripravili
chutné a aj oku lahodiace
zdravé pohostenie. Je tu jeseň

a treba posilniť imunitu. Taniere zostali raz-dva
prázdne. No povedzte, kto by odolal?

Súťaž Strašiak v poli
Centrum voľného času pripravilo pre školy
súťaž Strašiak v poli. Aj naša škola bola jej
súčasťou. Dievčatá z tretieho ročníka perfektne
zvládli zábavný kvíz na tému Ako poznám
prírodu, ktorý bol plný zaujímavých hádaniek a
úloh. Výborne sa popasovali aj s náročnejšou
úlohou, s vytvorením strašiaka, za ktorého získali
Diplom za tvorivosť.

Návšteva v Klube kresťanských seniorov
„Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho
starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.“
(E. M. Remarque)

Preto sme sa v mesiaci úcty k starším s desiatimi deťmi z 3.B vybrali potešiť a
priniesť Ježišovu lásku našim kresťanským seniorom. Cez piesne, básničky a tance
sme mohli vidieť mnoho úsmevov na tvárach ľudí. Naša radosť bola potom ešte
väčšia!

« ŠKD V SKRATKE

Psovodi
Pred jesennými prázdninami sme sa tešili z
návštevy psovodov z Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Košiciach pod vedením npor.
Leška. Prišli spolu s tromi vycvičenými
policajnými psami. Dozvedeli sme sa množstvo
zaujímavých informácií o schopnostiach psíkov a
o ich nezastupiteľnej pomoci pri práci polície.
Nechýbali názorné ukážky výcviku mladých psov
a predstavil sa nám aj skúsený pes, ktorý pred

našimi očami chytil páchateľa
– prezlečeného policajta. O
tom, že sa deťom akcia
páčila, svedčil silný potlesk a
aj to, že sa po odchode
psovodov hrali na policajtov.
Pánom policajtom a pani
policajtke
veľmi
pekne
ďakujeme.

Karneval svätých
Začiatkom novembra sa oddelenia ŠKD zmenili na nebo. To sa deti s pani
vychovávateľkami prezliekli za rôznych svätcov a predstavili nám ich život. Všetci
sme sa tak povzbudili príkladom svätých na našej spoločnej ceste Domov. A aby
sme mali účasť aj na ich radosti v nebi, nechýbali ani rôzne súťaže, tanec a maškrty.
Každý z nás je povolaný k svätosti. Nech nám k nej všetci svätí pomáhajú svojím
orodovaním.

upravila: pani vychovávateľka Marcela Mezeiová
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MOJE RETRO GRAMOFÓNOVÉ VIANOCE
Prvé, čo sa v roku 1877 dalo počuť
ako zaznamenaný zvuk, boli slová
nahrané na staniolový fonograf pána
vynálezcu Edisona. Sám Thomas Alva
Edison tu recitoval detskú riekanku
Mary had a little lam (Mary mala
jahniatko). Odvtedy sa hudba, spev,
hovorené
slovo
a
iné
zvuky
zaznamenávali
na
fonogravické
valčeky,
gramofónové
platne,
magnetofónové
pásky,
cédéčka,
empétrojky atď.
Keď som bol chlapec, mali sme
občas požičaný veľký kotúčový
magnetofón, na vlastný tuzexový
kazeťák som si ešte musel počkať. Prvý
rodinný
prístroj
na
prehrávanie
zaznamenaného zvuku bol veľmi
jednoduchý gramofón. Priniesol nám ho
môj krstný z Brna. Šlo o tak jednoduché
zariadenie, že ho šnúrami poprepájal so

starým kuchynským rádiom a až cez
rádiový reproduktor ako „príživník“
vyludzoval
zvuk
prehrávaných
gramoplatní. Navyše, keďže bol v
kuchyni, v ktorej nebolo dosť miesta,
umiestnili sme ho na kuchynský pult.
Prvé platne kupovala moja mamka. Aby
urobila radosť svojej mamke, čiže mojej
babičke, ktorá žila s nami, najčastejším
prírastkom
boli
albumy
vtedy
najpopulárnejšieho československého
speváka Karla Gotta. Ale myslelo sa i
na
vianočné
obdobie.
Starý
komunistický režim nemal rád Vianoce
– sviatky narodenia Pána. Ani im
nevedel prísť na meno, preto ich radšej
volal Sviatky pokoja. Lenže ozajstné
Vianoce sa z myslí ľudí vygumovať
nedali.
Preto
sa
na
pultoch
gramopredajní občas objavili nahrávky
s koledami, tie ľudia kupovali ostošesť.

Ľudmila Krupová, 5.B

« ŠKD V SKRATKE

Juliana Chovancová, 4.B

Do našej gramozbierky pribudol,
pochopiteľne, vianočný Karel Gott s
albumom Vánoce ve zlaté Praze
výlučne s náboženskými motívmi
(niekde som čítal, že tento album
speváka je dodnes jeho najúspešnejším i
v cédéčkovej podobe). Na malej
vianočnej platničke sme zas počúvali v
starodávnej češtine slová Lukášovho
evanjelia, ktoré sa čítavajú na
polnočných omšiach. Doteraz vám
viem: „I stalo se v těch dnech, vyšlo
poručení od císaře Augusta, aby byl
popsán všecken svět...“ odrecitovať
celé. Okrem českých gramoplatní, z
vydavateľstiev Supraphon a Panton,
mali
v
Československu
svoje
vydavateľstvo i Slováci. Volalo sa
Opus. V Opuse vyšla napríklad krásna
nahrávka Ľudové vianočné koledy.
Počujeme na nej spievať legendárnu

Darinu Laščiakovú. Rokmi u nás v
rodine gramoplatne (i s vianočnou
tematikou) pribúdali. Vymenili sme aj
pár gramofónov za lepšie. Hlavným
odborníkom na túto elektotechniku som
sa stal ja. Už sme vedeli šetrnejšie
zaobchádzať s nahrávkami. Gramofón
funguje na veľmi jednoduchom
princípe: Z gramoplatne sa z jej drážok
ihlou prenáša rezonujúci zvuk, ten sa
zosilňovačom zosilní a cez reproduktor
vychádza medzi počúvajúcich. Drážky
sa však môžu poškrabať alebo zaniesť
prachom a toto všetko sa dá, k našej
nemilosti, tiež počuť. Preto sme
obľúbené, ale takto poškodené platne,
vyraďovali
a
kupovali
nanovo.
Našťastie sa všetko nedalo nahradiť
novým, lebo sa už v predajni niektoré
tituly viackrát neobjavili. Prečo
hovorím našťastie? Lebo na tých
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najpoškodenejších
nevymenených
gramofónových platniach sa okrem
autentického
záznamu
zvuku
zaznamenali i moje základoškolské
Vianoce
s
prvým
kuchynským
gramofónom. Mamka a babička vaľkali
cesto na medovníčky či iné vianočné
pečivo, smiali sa pri tom, spomínali,
ozajstná predvianočná atmosféra, ja so
sestrou sme im pomáhali ...a múka z
pultu nenápadne dopadala na drážky

platní. Tá múka je tam stále. Keď mi
dnes hrá: „Stromček, stromček, zelená
jablonka, pod ňou sedia pastuškovia,
jedia kašu z hrnca...“, pukot z múky mi
sprítomní vtedy mladú mamku, už
nebohú babičku, strýčka Peťa, rovnako
staré dievča ako ja – moju sestru a
samotné čaro mojich detských Vianoc,
rokov sedemdesiatych.
pán učiteľ Ján Zachariáš

Zimné tvorivé písanie
Veľmi sa tešíme, že sa opäť podarilo stretnutie žiakov redakčných rád ZŠ sv.
Cyrila a Metoda a ZŠ sv. Marka Križina. Jedna vyučovacia hodina ukázala, že keď sa
stretnú šikovní mladí ľudia, 45 minút je dosť času na peknú prácu.
O čom sme tentokrát písali? No predsa o Vianociach! Skupiny tvorené žiakmi
oboch škôl skladali jednoduché, vtipné rýmovačky na niekoľko vianočných tém.
Ako si užiť zimu v troch krokoch
Rodič kričí: žiadne četovanie!
Vyber si radšej lyžovanie!
Na kopci bude zábava,
od večera až do skorého rána.
Zima je čas Vianoc,
sneží noc čo noc.
Ožívajú deti,
čas nám rýchlo letí.

V dome tíško ohník praská,
medzi ľuďmi vládne láska.
Aj my skúsme lásku dať,
budeme sa omnoho viac radovať.
autori: Peťa, Dávid, Samuel, Zuzka, Tomáš

« ZIMNÉ TVORIVÉ PÍSANIE
Ako zabaliť darček v troch krokoch
Ak chceš sestre darček kúpiť,
Do obchodu musíš vstúpiť.
Kúpim jej tam niečo pekné,
Niečo, čo jej celkom sekne.
Do škatuľky to vložíme,
papierom to obalíme.
Mašličku tam priviažeme,
pekný odkaz napíšeme.

Večer, keď sa najeme,
darčeky si pozrieme.
Sestra sa bude radovať,
Ježiškovi za darčeky ďakovať.
autori: Samuel, Jano, Juraj, Patrik, Lukáš K., Lukáš P., Marek

Ako ozdobiť stromček v troch krokoch
Ak chceš pekný stromček mať,
musíš ho dlho pestovať,
po zrezaní ho do domu dať
a môžeš ho vyzdobovať!
Keď ozdoby chýbajú,
panvice sa na strom vešajú.
Na strome miska, hrnček, lyžička,
k tomu teplý rum a pesnička.
Keď si stromček zapálime,
dobrú náladu si urobíme,
na nepriateľstvá zabudneme,
darčeky si darujeme!
autori: Samuel, Jozef, Miriam, Vojtech

Ako postaviť snehuliaka v troch krokoch
Chceš postaviť snehuliaka?!
Vykašli sa na to! Na jar z neho aj tak bude mláka!
Z mrkvy vraj musí mať nos veľký,
dajme ju radšej do polievky!
Snehuliaci zdobia detské ihriská,
Hlavy im okopujú detiská.
autori: Natália, Tomáš, Zuzana, Igor
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Aktivita 2: Vymysli báseň v siedmych riadkoch – toto sa podarilo iba jednej skupine
Riadok 1 ... napíš názov sviatkov

Na vianočné sviatky

Riadok 2 ...napíš niečo, čo môžeš vidieť

na uliciach vidieť dedkov aj babky

Riadok 3 ... napíš niečo, čo môžeš cítiť

všade cítiť pečené oblátky

Riadok 4 ... napíš niečo, čo môžeš počuť

počuť dojaté matky

Riadok 5 ... napíš niečo, čo môžeš ochutnať

ochutnať silu lásky, zanechať hádky

Riadok 6 ... napíš niečo, čo môžeš chytiť

chytiť môžeme hodvábny kus látky

Riadok 7 ... napíš názov sviatkov

takto vyzerajú vianočné sviatky
autori: Peťa, Dávid, Samuel, Zuzka, Tomáš

upravila: Mária Sarková

Hodiny literatúry majú aj tvorivého ducha. Deviataci sa sami stali básnikmi, keď
vytvorili zaujímavé ódy. Ani by ste neverili, na čo všetko sa dá óda napísať.
Ponúkame zopár veršov z 9.C.
Óda na víkend

Óda na prestávku

Ó, ty, ktorý si pre nás útechou,
ty, ktorý nás držíš pri živote,
ty, na ktorého čakáme celý týždeň,
ó, náš milovaný víkend.

Ó, prestávka, ty žiakov šťastie,
ty odmena vytúžená.
Vďaka tebe vieme,
že po trápení príde zmena.

Ó, aká škoda, že si taký krátky,
preto si ťa tak vážime.
Kiežby si mal viac dní,
všetci po tom túžime.

Ó, ty naše svetlo v diaľke,
často nádej jediná.
Že raz konečne už skončí
tá predlhá hodina.

Vďaka ti, že si,
aspoň za tých pár dní.
Viac ich už nebude,
aj tak na teba každý v pondelok zabudne.

Zvonček konečne zvoní,
nádej pre nás zasvieti.
No prestávka ako motýľ
veľmi rýchlo odletí

Simona

Verča

« VLASTNÁ TVORBA
Óda na ľuľok zemiakový
Na poli tichučko rastie si,
ten, kto ho uvidí, povie si:
„Čo to za plodinu šíri sa vdiaľ?
To ľuľok zemiakový. Kto ho tam sial?“
Čoby sial! Predsa sadil!
To ľud pracovitý, počestný.
By nasýtil sa celý národ,
náš národ malý, slovenský.

Óda na prázdniny
Ó, naše prázdniny, blížia sa zas,
žiadne úlohy, pokoj a čas.
Už len týždeň a potom sláva,
nastane vytúžená dvojmesačná
oslava.

Ale i celý svet zasýtiš,
ty pokrm chutný, škrobový,
svoju púť začal v Peru,
každý to vie a hovorí.

Priatelia, príroda čakajú nás,
objaviť nové dobrodružstvá chceme
už zas.
Čaká nás zábava, pokoj a radosť,
úloh a projektov už máme dosť.
Ó, naše prázdniny, kam utekáte?
Rozlúčiť sa s vami, nám nedáte.
Ale prázdniny budú zas,
pre žiakov najkrajší čas.

Ó, či si krásny, okrúhly a guľatučký,
ľuľok zemiakový, mám ťa rád,
vďaka tebe je v Mac Donalde
veľmi často dlhý rad.
Veď len vďaka tebe
hranolčeky a chipsy chrúmame
a nad obsahom zemiakovej kaše
v školskej jedálni dumáme.
Daniel

Fero

Modlitbu, ako literárny žáner, preberajú
ôsmaci na hodinách literatúry. Modlitby,
ktoré napísali v 8.B, boli naozaj veľmi
úprimné a môžeme si všimnúť, že majú aj
umeleckého ducha.
Bože náš, opatruj nás.
My v Teba veríme, modlíme sa
a prosíme.
A tí, čo neveria ... veď oni raz uveria.
Amen.

Pane Bože, volám na Teba,
daj mi svoje dary z neba.
Nech Ťa nikdy neopustím,
na zlý chodník sa nespustím.
Bez Teba je život drina,
hneď všetko omrzí ma.
Žehnaj moju rodinu,
ocka i maminu.
Daj nám zdravie
i Tvoje požehnanie. Amen.
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Bože, pomáhaj mi na ceste
životom. Daj, aby som sa
dokázala tešiť z maličkostí,
ktoré ma denne obklopujú.
Pomáhaj všetkým ľuďom, aby
zvládali ťažkosti aj radosti
svojho života. Vďaka Ti aj za
utrpenie, cez ktoré sa veľa
učíme. Vďaka Ti aj za dnešný
deň, za čerstvý vzduch, za každú
hviezdu, ktorá je na oblohe.
Vďaka Ti za každého človeka,
ktorý prišiel na túto zem. Vďaka
Ti za rodičov a za to, čo pre nás
robia. Vďaka Ti za spolužiakov,
s ktorými trávim veľa času.
Vďaka Ti za ľudí, ktorí ma
posúvajú dopredu. Vďaka Ti za
to, že som. Amen.

Pane, prosím, daruj mi svetlo, keď
sa začnem topiť v tmách.
Podaj mi, prosím, ruku, keď sa
potknem a nebudem vedieť vstať.
Obdar ma odvahou, aby som sa
vedela postaviť hriechu.
Daruj mi rozum, môj Pane, aby som
vedela povedať správne „áno“
pravde a „nie“ klamstvám,
aby som našla to, čo hľadám. Teba,
Pane, s láskou hľadám,
no kvôli hriechom stále padám.
Preto Ťa chcem skromne prosiť,
vyzbroj ma láskou na dlhú cestu,
ktorou si prejdem, kým dôjdem
k mestu.
K mestu Tvojmu, k bráne neba,
ochraňovať si budem srdce len pre
Teba. Amen.

Anekdoty a humor v 6.C
Tieto slová k sebe určite pasujú. Ak neveríte, začítajte sa do triednych krátkych,
vtipných viet, ktoré táto veselá kopa detí vymyslela na hodinách literatúry. Príklady
v učebnici, literárnej čítanke im veru nestačili, preto spoločne vytvorili – napísali
triednu zbierku anekdot. Už len vymyslieť názov. Keď to je niekedy najťažšie?
Hihihi!
„Zlomil som si pravú ruku
a zistil som, že som ľavák.“

„Tatársku omáčku vyrábajú hlavne
Tátari.“
Zuzka

„Slimák hovorí slimákovi:
„Maj oči na stopkách.“

„Viete, čo je maximálna opatrnosť?
Keď slimák brzdí do zákruty.“
Maroš

„Ide piškóta po ulici a roztrúsi sa.“
Ester

„Viete, prečo sú chlapi leniví? Aj by
som povedal, ale sa mi nechce.“
Šimon M.

„Bez práce nie sú čipsy.“

Mimka

Daniela

„Nevstávaj skoro, lebo nebudeš meškať
do školy.“
Emka
„Povedala si doma,
že si dostala päťku?
Povedala.
A čo na to rodičia?
Nič, neboli doma!“

Pridajte aj vy svoju anekdotu alebo dobrý vtip!

Daniela

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO

Anketa
Pred sviatkami sa často redaktori pýtajú na vianočné darčeky. Aj my sme sa
opýtali našich spolužiakov - piatakov, na aký najkrajší darček si spomínajú. Tie
darčeky boli naozaj krásne. Mnohokrát vôbec neboli hmotné.



















nemám najkrajší darček, ale na Vianociach je najkrajšie to, že sme všetci spolu
LEGO a vlak na diaľkové ovládanie
sada áut od nemeckého výrobcu hračiek – značka Bruder
kuchárska kniha a náušnice
aktovka
auto na diaľkové ovládanie
odpružený bicykel
kopačky
hracia konzola
plyšová žirafka
kolobežka
že sme mohli byť celá rodina spolu
malý foťák
kolieskové korčule
luk
hokejka a lopta
akvárium s kôrovcami
najkrajšie je to, že ja svojím darčekom môžem potešiť ostaných
Michaela, 9.C

Tipy na zimné výlety
Vezmite celú rodinu,
pribaľte vianočné dobroty
a k tomu aj dobrú náladu!
Možno si niečo vyberiete aj vy! A možno aj pošlete peknú pohľadnicu z výletu!
Naši siedmaci pre vás vybrali:
 lyžovačka – smer Malý Lipník na severnom Slovensku
 pešia prechádzka na Alpinku
 prechádzka niektorým slovenským mestom
 lyže treba vybrať a ísť na svahy
 výlet do Tatier – Zámkovského chata, Rainerova chata, Téryho chata
 prechádzka okolo Štrbského plesa
 výlet do Bardejovských kúpeľov
 lyžovačka na Drienici
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navštíviť Múzeum voskových figurín v Urbanovej veži v Košiciach
ísť do kina
vidieť pekné divadelné predstavenie
navštíviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu
ísť s rodinou na vianočné trhy
ísť si oddýchnuť do bazéna
prečítať dobrú knihu
zahrať si spoločenské hry doma
tvorivé dielne a niečo vlastnoručne vyrobiť
pomôcť doma
postupne myslieť aj na školu a chystať sa na január v škole.

Pekné prázdninové dni!
Danka a Terezka, 9.B

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ bol blahorečený 30. septembra 2017.
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BLAHOSLAVENÝ, SALEZIÁN, SNÁĎ, VAJNORY, SLOVÁK, ŠAŠTÍN,
KRAVA, VANDAL, POVOLÁ, SÁRA, DVOR, RYSUĽA, MALINA,
POVOLENIE, MORAVA, SÚD, SESTRY, RYBKY, SLNKO, LET, LOĎ, TÁBOR,
LÚKA, VÄZEŇ, MÁRIA, PÁN
Sára Lakatošová, 7.A

Keď hlavička sčervená,
koniec nôžky znamená.
Čo je to?
(zápalka)

Mňauká to ako mačka,
má to chvost ako mačka,
má to nohy ako mačka,
ale nie je to mačka.
Čo je to?
(kocúr)
Martin Sedlák, 6.C

Je to ťažké,
ale nič to neváži.
Čo je to?
(hádanka)
Pavol Valko, 6.C

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
__ __ __ __ __ sa narodil na Vianoce.
Kto bol Ježišov pestún?
Čo je na adventnom venci?
Z čoho je vyrobená rúra?
Čo je najdrahšie?
Čo jeme na Vianoce k rybe?
Samuel Fabík, 6.C

Viete, čo sa mi stalo na Vianoce? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Dáva sa do šalátu, ale aj na tvár
Ku kaprovi jeme zemiakový ...
Na Vianoce zdobíme ...
Peter a ...
Lyžica, nôž a ...
Nadprirodzená okrídlená bytosť
a ... bolo u Boha...
Nebeský Otec

9. Ježišova matka
10. Ježiš ...
11. Hlavné mesto Slovenska
12. Najvyšší predstaviteľ katolíckej
Cirkvi
13. Hlavné mesto Talianska
14. Dopravný prostriedok
Matej Benko, Šimon Kubík, 6.C
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24. decembra je __ __ __ __ __ __

__ __ __.
1. Malý psík
2. Najvyššie hory na
Slovensku
3. Mesto, kde sa narodil
Kristus
4. Najväčšie lesné zviera
5. Ryba, ktorú jeme na Štedrý
večer
6. Zisk (napr. v lotérii)
7. Príhovor k Bohu
8. Dopravný prostriedok
9. Lesné zviera s parohami

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

Petra Sýkorová, Natália Fedurcová,
Miriam Kacsmariková, 5.B
a Veronika Zamborská, 5.C

Blížia sa __ __ __ __ __ __ __.
Na stole je adventný ...
Boží syn
Prvý muž
Mesto, kde býval Ježiš
Pestún Ježiša
Sv. ... a sv. Metod
Prvá žena
Samuel Skladaný, 6.C
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Keď budete písať pohľadnice, listy alebo SMS-ky,
nezabudnite, že:

Nový rok (len 1.1.)
nový rok (celý kalendárny rok)
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Počas Vianoc sme __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keď sneží, padajú snehové ...
Lyžovanie a korčuľovanie sú zimné ...
Mesiac, v ktorom sa narodil Ježiško
Mária bola Ježišova ...
Pieseň Tichá ...
Ročné obdobie, v ktorom sú Vianoce
Chvála Bohu na ...

8. Voľno v škole počas Vianoc
9. Pieseň ... pastier sa narodil
10. Traja králi dali Ježišovi zlato, ...
a myrhu
11. Pred Vianocami robíme doma
veľké ...
Katarína Drangová, Lillian Gardoňová, 6.C

__ __ __ __ __ __ __ sú najkrajšie sviatky v roku.
22. písmeno abecedy
Adventný ...
Ryba, ktorú jeme na Vianoce
14. písmeno abecedy
Na vianočný stromček dávame ...
Ľad visiaci zo strechy
Na adventnom venci sú 4 ...
Ema Mária Sorgerová, 6.C
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Prajem vám __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __!

Rastlina inak
4. planéta od Slnka
Ježišov pestún
Vianočná ryba
Samec kačky
Tešiť sa inak
Mastná tekutina
Má meniny 7.10.
Opak slova zvädnúť
Jemnosť inak
Je to z vosku
4 ročné obdobia zložil Antonio ...
Dráp inak
Paprika je ...
Roznáša poštu
Má meniny 22.11.
Predmet, na ktorom sa učia dejiny
Zuzana Dlhá, 6.C

Veselé __ __ __ __ __ __ __!
Veľký vták n „V“
Knihy inak
Pravopis inak
Cicavec lietajúci v noci
Košická rieka
Obieha okolo Zeme
Naša planéta
Samuel Szczurek, Tobias Frič, 5.B

Platí od 29. januára 2018 do 28. februára 2018.Michaela

1 uprednostnenie
v rade na obed

Platí od 8. januára 2018 do 8. februára 2018.

1 návšteva bufetu
mimo pravidiel

Platí od 8. januára 2018 do 8. februára 2018.

Požehnané Vianoce
v kruhu rodiny
želá
redakčná rada

