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Sviatky Veľkej noci sú blízko, ale
ešte bližšie je nové číslo školského
časopisu Ratolesť.
Verím, že si si počas jarných
prázdnin užil každučkú vločku, ktorú už
vymenili prvé jarné slnečné lúče. To už
zima odovzdáva žezlo jari.
Buďme spätí s prírodou (veď dnes
je to „in“), ale hlavne s Ježišom, ktorý
prichádza ako Víťaz.
Nezabudni na posledné prázdne
kolónky v pôstnom kalendári a termín
ich odovzdania. Čítanie Svätého písma
bolo našou každodennou súčasťou.
Veľkonočná Ratolesť je plná
zaujímavostí a noviniek. Pozorne čítaj
aj medzi riadkami. Niečo tam nájdeš!
Prajem vám nielen príjemné
čítanie, ale aj Božie požehnanie do
nasledujúcich dní.
Michal, 9.B
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SÄTÉ PÍSMO A JA »
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za slová: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15)

Kajajte sa a verte
evanjeliu. Zastav sa,
zmeň sa, ver. Čo to pre
teba znamená? Počas
celého pôstu sa skús
zamýšľať
nad
touto
vetou. Raz za deň si urob
chvíľku ticha a prečítaj
si Sväté písmo a rozjímaj
nad tým, čo ti tým chcel
Boh povedať. Uvidíš, tá
chvíľka ťa posilní.
Miška, 7.A

Foto: archív školy

Boh chce, aby sme boli soľou zeme
a svetlom života. Všetko robí pre nás. Ale my
to berieme ako samozrejmosť. Musíme byť
pokorní a veriť evanjeliu, kajať sa a byť
dobrí. Boh chce, aby sme boli svetlom
v temnosti. A aby sme oslavovali nášho Otca,
ktorý je na nebesiach.
Anna, 7.A

Musíme sa nechať viesť Božou rukou
a nesnažiť sa byť vždy tým, ktorý má pravdu.
Vyžaduje to od nás dávku POKORY.
Karolína, 7.A

Veľa ľudí tejto doby je nedôverčivých.
V niektorých oblastiach je to dobré. No
pokiaľ ide o evanjelium, tomu by sme mali
veriť. Aj keď sa zdá, že tie veci sú hlúposti, že
sa nemohli stať, no opak je pravdou.
Anna Mária, 7.A

Aby sme úprimne
verili
v Božie
slovo
a počúvali Boha, lebo On
vie, čo je pre nás dobré.
Lebo ak budeme konať
dobro a budeme pokorní,
Boh nás odmení.
Kika, 7.A

Verte a radujte sa zo
života. Pretože Boh chce,
aby sme nežili v hriechu,
ale v čistote. Máme veriť
evanjeliu a riadiť sa
podľa
neho.
Len
evanjelium a dobro nás
privedú do večného
života.
Marek, 7.A

Láskou
vyprosuje

naplnený

čas

PK Človek a hodnoty

« ÚSPECHY ŠKOLY
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

Kolo

Miesto

Meno a trieda

Olympiáda zo SJL

Krajské

2.

Michal Grešš, 9.B

MatX

Československé

3.

Veronika Klemová, 9.C
Michaela Jurková, 9.C
Klára Ivančová, 9.C
Annamária Hyková, 9.C

Olympiáda z NJ

Krajské

2.

Viktória Šimková, 9.C

2.

Matej Ivančo, 5.C

2.

Adriana Bujňáková, 7.A

2.

Matúš Gburík, 8.C

3.

Michaela Jurková, 9.C

1.

Daniel Tadeáš Dobrík, 9.C

2.

Alexander Jandošek, 7.A

2.

Tadeáš Kaduk, 6.B

1.

Katarína Jiříčková, 7.B
Laura Kopsová, 7.B
Michal Grešš, 9.B
Daniel Tadeáš Dobrík, 9.C
Michal Jiříček, 9.C

1.

Miriam Kacsmariková, 5.B
Maxim Marko, 7.B
Lukáš Varga, 9.A
Lukáš Kubík, 9.C

3.

Samuel Fabík, 6.C

Postup do
celoslovenského
kola

Alžbeta Rajňáková, 7.A

Geografická
olympiáda
Olympiáda z
biológie
Olympiáda z
dejepisu

SAFi 2018

Majstrovstvá
Košického kraja v
šachu 4-členných
družstiev ZŠ
Vesmír
očami detí

Okresné

Obvodné

Obvodné

Celoslovenské

Krajské

Okresné

Národné testovanie žiakov 5. ročníka
Predmet

Výsledok našej školy

Priemerná úspešnosť v SR

Matematika

80,9%

64,7%

Slovenský jazyk a
literatúra

78,2%

62,8%
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RETRO PÁRTY »
Fašiangová diskotéka je udalosť, na ktorú sa tešia najmä piataci. A ako sa im
páčila tohtoročná RETRO PÁRTY? Tu sú ich postrehy. Niektorí ich dali aj do
veršov.

Na diskotéke bolo super,
každý bol tvoj súper.
Vyhrávali sa skvelé ceny,
každý lístok bol veľmi cenný.
Všetci sme sa zabávali,
na staré topky tancovali.
Súťaž o naj kostým taktiež bola,
vyhrali ju dvaja chlapci s három,
nie celá škola.
Bufet bol tiež, to mi ver,
na kávenky a horalky by prišiel aj
Tom Sawyer.
Keď si viacej drobných mal,
na čipsoch si si pochutnal.
Takto bolo na RETRO PÁRTY,
našim deviatakom veľká vďaka
patrí.
Zuzka S., 5.A

Bolo tam cool a super. Najviac
som sa tešil, keď pustili Just Dance
Rasputin. Občerstvenie bolo chutné.
Aj pani učiteľky tancovali. Vyhral
som 2. miesto za svoj kostým.

Kika, 5.A

Vítame vás u nás,
nemáme však guláš.
Nemáme ani holú oblohu,
ale dobrú tombolu.

Kajo

Kúp si lístok, staň si tam
a keď vyhráš, zahvízdaj.
U nás detí ako smetí,
tancujú až balón letí.

Páčilo sa mi tam. Bolo dobré
osvetlenie aj ceny. Fajn bolo aj
oblečenie niektorých žiakov.

Skáče Jurko, skáče Ema,
tancuje sa Makarena.
Rasputin už tiež zaspieva,
ruský tanec sa rozbieha.

Gregor
Julka, 5.A

« RETRO PÁRTY / ŠPORTU ZDAR

Foto: archív školy

Veľmi ma prekvapilo, ako na
začiatku padali konfety. DJ púšťal
piesne podľa nášho želania.

Ďakujem všetkým deviatakom za
super diskotéku. Občerstvenie bolo
chutné a lacné.

Ema

Kaja
Michal, 9.B

Siedmaci na lyžiarskych svahoch
Telesnú
výchovu
naživo,
presnejšie s lyžami na nohách a celou
športovou výbavou, zažili obe lyžiarske
výpravy siedmakov počas dvoch
januárových týždňov na svahoch
Levočskej doliny. Hneď v prvom
termíne 8. – 12. januára tam cestovali
7.A a 7.C spolu s triednymi pani
učiteľkami a po týždni mali kufre
pripravené lyžiari zo 7.B spolu s
triednou pani učiteľkou a pani
asistentkou Tothovou. Obidve výpravy
sprevádzal školský kaplán Paľko a pán
učiteľ Vaško, vedúci kurzu. Aby sme
nezabudli na dôležitú správu! Všetci
prítomní na svahu zvládli všetky

inštrukcie
super
inštruktorov aj
záverečný súťažný slalom a domov si
odniesli štedrú medailovú odmenu aj
diplom, školský certifikát z lyžiarskeho
kurzu.
Lyžiarske všeličo
Každodenný lyžiarsky výcvik sa
začal o 9.00 hod. lyžiarskou rozcvičkou
a pokračoval už rovno na svahoch a
vlekoch. Presne na obed sa začala
hodinová prestávka s bagetou a teplým
čajom. Potom ešte dobrá dvojhodinovka
na lyžiach s dobrou náladou a odvahou.
Lyžiari zo 7.B si vychutnali aj sneženie
a snehovú guľovačku priamo na svahu.
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ŠPORTU ZDAR »

Foto: archív školy

Oddych na tele i na duši čakal
lyžiarov v peknom hotelovom zariadení
na Čingove. Polievka hneď po príchode
padla veľmi dobre!
Pokiaľ sa veci sušili, prišiel
večerný čas a s ním pravidelná sv.
omša, chutná večera a večerný program
– zábavný kvíz, spoločenské hry,
komediálny film a posledný večer show
– Vtipnejší vyhráva, lyžiarska módna
prehliadka, triedna scénka a diskotéka.
Samozrejme,
nemohlo
chýbať
vyhodnotenie celého týždňa, bodovania

izieb a všeličoho zaujímavého z pobytu.
Posledný deň na svahu sa konala aj
súťaž v slalome a odovzdávanie medailí
šikovným lyžiarom. Tie sa ušli aj
inštruktorom ako poďakovanie za celý
výcvik a dobré kamarátske vzťahy vo
všetkých lyžiarskych skupinách.
Z obidvoch lyžiarskych výcvikov
ostanú všetkým nielen fotografie a
videá, ale aj zážitky z každého dňa s
triedou, kamarátmi a celou výpravou
a milé malé básničky...

Foto: archív školy

« ŠPORTU ZDAR

Na lyžiarskom zima je,
čerstvý čaj nás zohreje.

Sniežik sa nám chumelí
aj slniečko svieti.
Na lyžiarsky idú,
všetky siedmacké deti.

V partii sme ja i ty,
poďme spolu na párty.
S kamarátmi dlhý čas,
zbehne ani sa nenazdáš.
Natália D.

Holá, holá, holá,
lyžovačka volá,
7.A, 7.B, 7.C boli na svahu,
videli ste tú námahu?
Snažia sa aj na izbe,
spevácky zbor a program dobrý je.
Tancovačka parádna,
diskotéka volá nás!

Na lyžiarskom zima,
v hoteli teplá perina.

Daniela

Partia a kamaráti,
to sa mi nikdy nestratí.
Všetkým pedagógom ďakujeme,
hops, lyžiarku si obujeme.
Sonja

Lyžiarsky sme výborne prežili,
celý svah sme v zdraví zdolali.
Partia sme veľká
aj zima nám bola veľká.
Alžbetka

Foto: archív školy
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ŠPORTU ZDAR »

Zima krásna prišla k nám,
len si nohy nedolám.
Partia je natešená,
taška vonku pobalená.

Išli sme na lyžiarsky
ako spolok kamarátsky.
Sme my zimná partia,
vypukla tam hašlerková mánia.

Na lyžiarskom výcviku,
s kamarátmi zo zvyku,
po desiatom cukríku,
opakovali sme matematiku.

Výsledková listina zo záverečného
slalomu:

Matúš

Janko

7.A a 7.C
1. miesto (začiatočníci):
Matilda Neufeldová, 7.C

Na lyžiarskom bola sranda,
my sme všetci veľká banda.
Jedlo chutné, izby krásne,
prežili sme chvíle šťastné.
Každý deň sme na svah išli,
vďaka Bohu šťastne došli.
Zima bola, sniežik padal,
všetkým veľkú radosť dodal.
Katka

1. miesto (mierne pokročilí):
Anna Paulína Čurajová, 7.A
1. miesto (pokročilí):
Tamara Bodnárová, 7.A

7.B
1. miesto: Adam Stollár
2. miesto: Ján Šimko
3. miesto: Sonja Sedláková
Michaela, 9.A

Matematický hlavolam – A

Matematický hlavolam – B

« MAREC – MESIAC KNIHY

V marci s knihou a čítaním
Áno, už jarný mesiac patrí oddávna literatúre, knihám, knižniciam, čítaniu,
oddychu a leňošeniu s knihou, chutnému čaju a čokoláde, lebo aj to súvisí s čítaním.
Máte pravdu, to všetko pozná iba ten, kto číta a nezabúda na obľúbené knihy, ktoré
mu čítali rodičia, babka s dedkom. Pamätáme si prvý čitateľský zápisník a postupne
pri čítaní spoznávame nové literárne postavy, situácie, zápletky, šťastné konce
príbehov.
Radosť z toho by mal aj Pavol Dobšinský, Mária Ďuríčková, Milan Rúfus.
A určite ju majú aj súčasní spisovatelia Roman Brat, Marta Hlušíková, Gabika
Futová a ďalší, ďalší. S mnohými z nich sme sa stretli aj vďaka našej školskej
knižnici, pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice. Viete, kde ju nájdete! Buďte
IN a čítajte!

Redakcia časopisu navštívila 7.A
triedu a spýtala sa žiakov aj na tieto
otázky:
„Spomeniete si na obľúbenú
knihu z mladších čias?“
 Nepamätám si presne, ale bola to
hrubá
kniha
plná
obrázkov
a pamätám si, že som ju čítala stále
dookola.
Kristína H.
 Kniha Ovečka Barborka a čítali sme
si ju v škôlke.
Barbora
 Moja obľúbená kniha z detstva je
knižka o ježkovi... Už si na názov
presne nespomínam. Ale pamätám
si, ako som ju mala rada a chcela
som, aby mi z nej doma čítali.
Časom som sa naučila čítať
a čítavala si sama. Dokonca som aj
kreslila ilustrácie z tejto knihy.
Michaela M.

Ema, 5.B

 Je to kniha Psíček a mačička
a kniha o mackovi. Jej názov si už
nepamätám.
Terézia

 Obľúbenou knihou zo škôlkarských
čias je Žabiatko.
Anna Paulína

 Moja naj kniha z detstva sa volá Zo
života koní.
Ľudmila

Annamária

 Dodnes obľubujem všetky knihy
o koníkoch.
Alžbeta

 Rada spomínam na knihu Abeceda.
 Názov knihy je Ako sa majú včelí
mackovia.
Nela
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MAREC – MESIAC KNIHY »
 Obľúbená kniha má taký názov –
Nezblázni sa, mamička.
Miriam
 Naj knihou z detstva je Barbie a jej
dobrodružstvá.
Zuzana a Katarína
„Máte svoj obľúbený literárny
žáner?“
 román, fantasy literatúra, poviedky
zo súčasného života, detektívky,
ľudové rozprávky a hlavne žartovné,
dievčenský román, dobrodružná
literatúra, citáty..., lebo vystihujú
situácie,
ktoré
sa
v živote
stávajú, dodávajú nádej a pomáhajú
vyriešiť isté problémy
Michaela M.

Zahrajte sa na spisovateľov,
ktorí píšu o knihách a čítaní
Keď si večer do postele líha,
padne jej do oka kniha.
Dobrodružstvá si z nej číta,
sama seba sa po chvíli pýta:
„Azda je to dobrodružstvo len sen?
Aha, veď už prichádza krásny nový
deň!“

Miriam, 5.B

Kniha je tvoj priateľ,
váž si ju a chráň.
Ona ti rozvíja myseľ,
tak si ju bráň.
Kristína H.

Michaela M.

„Nemilovať knihu, znamená,
nemilovať múdrosť.“

„Kniha je priateľ, nie nepriateľ.“
Alžbeta

Barbora

„Knihy sú naše potešenie.“
Anna Paulína

„Kniha je tvorcom fantázie.“
Michaela B.

„Nebuď suchár, radšej čítaj!“
„Čo je lepšie ako ranná káva?
No predsa čaj s knihou!“
Zuzana

Kde je láska, tam je kniha.
Kde je kniha, tam je dobrodružstvo.
Kde je dobrodružstvo, tam je viera,
že všetko dobre dopadne.
Miriam

« MAREC – MESIAC KNIHY

Keď čítam, môžem byť
kým len chcem...,
môžem robiť, čo len chcem....,
môžem sa preniesť, kde len chcem.
Všetko to je ako sen,
z ktorého sa zobudiť nechcem.
Terézia

Nepozeraj telku, keď sa nudíš.
Radšej zober knihu a potom uvidíš,
že nuda sa dá prekonať.
Ľudmila

„Kniha je najlepší liek.“
Katarína

Boli sme zvedaví aj na to, čo čítajú žiaci našej školy. Niektorých sme oslovili
a oni nám veľmi radi povedali, akú knihu majú rozčítanú. Možno inšpirujú aj vás.
 Alchymista
 Jazdec bez hlavy
 Atlas sveta
 Grécke báje a povesti
 Biblia
 Kamoš obor
 Gigantické stroje

Adam, 5.A

 Nebo nie je výmysel
 Chlapec, vtáčik a truhlár
Bystrík, 5.B

 Traja pátrači

 Jules Verne: Cesta na Mesiac,
Morská obluda

 Jana Eyrová

 Denník odvážneho bojka

 Veľká jablková farma

 Roald Dahl: Matilda

 Mačiatka a ich nový domov

 Za bránou slova

 Bibi a Bubi

Simona, 9.C
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REPORTÁŽ »

TV LUX a naša cesta so SAFi 2018
Milí čitatelia Ratolesti, kamaráti, hlasujúci,
prinášame vám netradičnú reportáž, ktorá mapuje cestu školského SAFi tímu,
ktorý sa jedno popoludnie v škole rozhodol zapojiť do tvorivého projektu TV Lux
a do SAFi súťaže pripraviť, natočiť, zostrihať a poslať video na tému Môj dar. Tak sa
dobre usaďte a poďte s nami zaspomínať na dôležité dátumy, termíny, udalosti
a zážitky...

Foto: archív školy

8.1.2018

 opäť v škole po vianočných a novoročných sviatkoch
 školský pán kaplán Paľko odchádza na lyžiarsky kurz a na dverách jeho
miestnosti ostáva visieť vrecúško s desiatou
 pani učiteľka Pustaiová potajomky skladá myšlienku SAFi – Môj dar a
vrecúško s desiatou

11.1.2018  na hodinách mediálnej výchovy predloží pani učiteľka tento námet
prvýkrát nahlas žiakom a začína sa spoločná debata
22.1.2018  keď sa pani učiteľka vráti z lyžiarskeho kurzu, na chodbe ju oslovia
dvaja deviataci – Mišovia a myšlienka sa dostáva do pohybu
 do tímu treba aj dievčenskú posilu a súhlas dáva siedmačka Laura
 pripravuje sa scenár

« REPORTÁŽ
23.1.2018  zatiaľ 4-členná výprava ide s filmovou misiou za pani zástupkyňou
Hrebeňárovou a všetko sa dostáva do pohybu
 začína sa filmovanie a do partie prichádza siedmačka Katka, vyslaná
redaktorka v teréne – na chodbách školy
 školská kuchynka sa mení na televízne štúdio, na chodbách školy sa
filmuje ostošesť a kamera sa zastaví aj pred školskou zborovňou
 počas prestávok sa celý tím stretáva v „štúdiu“ a dáva dokopy, čo už
natočené je a čo by sa ešte zišlo
 chýba niečo do záveru a jednohlasne sa odsúhlasí citát zo Svätého
písma
 celú jednu vyučovaciu hodinu trvá nahrávanie všetkého natočeného
materiálu do PC
 s dobrým pocitom i s únavou sa končí nahrávací deň SAFi tímu
24.1. – 28.1.2018
 obdobie strihania, úprav a „čistenia“ natočeného materiálu
 do tímu pristupuje deviatak Daniel, ktorý je tvorcom úvodnej časti
videa – spravodajské štúdio a spojenie s vyslanou redaktorkou
 obdobie trpezlivej a precíznej domácej práce technika Miša a
„trpezlivého čakania“ celej partie SAFi

Foto: archív školy

29.1.2018  video Môj dar bolo prvýkrát spustené a celý tím ho s malou dušičkou
videl na ploche monitora
 bolo to zaujímavé a nezabudnuteľné vidieť toto dielko, seba na
obrazovke, počuť svoj hlas a rozhodnúť sa, ako ďalej
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REPORTÁŽ »
 dobrá rada sa ide pýtať k pani zástupkyni Hrebeňárovej, ktorá vyučuje
informatiku, aby s technikmi skontrolovala technické požiadavky na
video a tiež ako nezávislý divák zhodnotila dojem, myšlienku videa
a pridala svoj komentár
30.1.2018  celý tím povedal jednohlasné ÁNO a video sa posiela na Prepoštskú
ulicu č. 5 v Bratislave, kde sídli TV Lux
 parametre videa nedovolili poslať ho elektronicky, preto putuje 1.
triedou pekne poštou na CD v obálke
13.2.2018  v živom vysielaní TV Lux – v relácii Doma je doma sú uvedené všetky
videá, ktoré amatérski filmári poslali do súťaže
 medzi 20 videami bolo na predposlednom mieste uvedené aj naše
 v relácii boli v krátkych zostrihoch ukázané aj časti z neho – rozhovor
moderátorov v úvode videa, spojenie sa s redaktorkou i nezabudnuteľná
Laurina úprava vlasov
 video veľmi príjemne zhodnotila aj odborná porota a spustilo sa 1. kolo
hlasovania do polnoci pondelka 19.2.2018
 na chodbách školy sa objavili plagáty s obrázkom televízora
a upútavkou na video a hlasovanie
 začala sa manažérska a reklamná práca celého SAFi tímu a s pomocou
spolužiakov, kamarátov, saleziánskych stretkárov, rodičov a učiteľov
školy to bolo veľmi pekné obdobie

Foto: archív školy

« REPORTÁŽ
20.2.2018  živé vysielanie TV Lux a relácia Doma je doma a my všetci doma pri
televízoroch očakávame výsledky, ktoré dve videá postupujú do finále
z hlasovania a ktoré dve videá posunie odborná porota
 naše školské video postupuje do finále z 2. miesta, dokopy je nás 5
filmových partií, lebo z hlasovania postúpili 3 videá a 2 videá posunula
odborná porota
 moderátor Pavol Danko pozýva dňa 27.2.2018 do TV Lux všetkých
tvorcov videí, ktoré postúpili do finále a spúšťa sa 2. kolo hlasovania
 kampaň v škole pokračuje ďalej
 v našom kraji sú v tom čase jarné prázdniny, ale SAFi tím sa s radosťou
chystá na cestu
27.2.2018  o 16.10 hod. stojíme pred bránami TV Lux a opatrne zvoníme
 stretávame sa v príjemnom prostredí televíznych štúdií a priestorov s
moderátorom Pavlom Dankom, Veronikou Strelkovou, PR manažérkou
a produkčnou Monikou a ďalšími finalistami
 atmosféra tam je veľmi optimistická, veselá... aj sme pomaly zabudli,
že navzájom súťažíme
 okolo 17.00 hod. nás zoznámia s tým, ako bude prebiehať živé
vysielanie relácie Doma je doma
 my sa do živého vysielania dostávame okolo 18.10 hod., spolu s tímom
tvorcov z Cirkevnej ZŠ zo Sabinova
 odborná porota vyhlasuje výsledky a my získavame 1. miesto, hlavnú
cenu fotoaparát a milé darčeky s logom TV Lux
 ostávame ešte v Bratislave a na večernej prechádzke v Starom meste,
plní dojmov, tomu ešte stále nevieme uveriť
 po nočnom oddychu, v Saleziánskom stredisku v Petržalke, cestujeme
na druhý deň domov, kde sú ešte prázdninové dni
5.3.2018

 sme v škole a ďakujeme za podporu, povzbudenie a stretávame sa so
súrodencami Lakatošovými – Tamarkou, Sárkou a Šimonkom, ktorí už
niekoľko rokov, deň čo deň, nosia desiatu na kľučku dverí pána kaplána
a do vrecúška pribalia veľa lásky, dobra, úcty
 SAFi tím ďakuje za pozdravy, gratulácie a rovnako ďakuje vedeniu
školy za podporu, všetkým hlasujúcim a podporovateľom
 v škole sa začínajú prípravy na sv. omšu, ktorá patrí do darčekového
balíčka víťazov a TV Lux ju odvysiela naživo

11.3.2018  o 10.30 hod. sa začína sv. omša so živým prenosom TV Lux z Farnosti
sv. Gorazda a spoločníkov Košice – Terasa
 školský zbor Ratolesť ju obohacuje spevom, úsmevom a milou detskou
radosťou
 pred začiatkom sv. omše ešte moderátor Pavol Danko zastavil do
živého vstupu účinkujúcich videa a predstavil farnosť i školu
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Foto: archív TV Lux

Svätá omša bola najlepším a najsilnejším poďakovaním za všetko, čo TV Lux
prináša, za celú SAFi cestu nielen pre nás, ale pre všetkých, ktorí na nej prešli cestou
nápadov, tvorivosti, spolupráce, objavili svoje talenty, zručnosti, získali priateľstvá,
spoznali nových ľudí.
Pre nás sú to nezabudnuteľné dojmy, spomienky, zážitky, nekonečné
poďakovanie za pomoc, podporu, povzbudzovanie od všetkých vás.
A na záver... možno sa ešte niekde uvidíte... chystáme zostrih z natočeného
materiálu... to je cena od nás, tvorcov, pre vás, divákov...
S pozdravom váš SAFi 2018 tím
Laura Kopsová, Katka Jiříčková (obe 7.B), Michal Grešš (9.B),
Michal Jiříček, Daniel Dobrík (obaja 9.C) a p. uč. Pustaiová

Matematický hlavolam – E

Matematický hlavolam – D

« VETRÁK
Už dlho sme nikoho neprevetrali. Napadlo nám, že by sme mohli položiť zopár
otázok našim miništrantom, ktorých pravidelne vidíme na školských sv. omšiach. Vy,
ktorí chodievate, viete, že sú to najmä Matej Benko zo 6.C a Karol Hertély z 5.B.

Vidíme vás pravidelne miništrovať.
Koľko rokov ste mali, keď ste prvýkrát
miništrovali a kde to bolo?
Matej: Prvýkrát som
miništroval
v Kostole uršulínok v Košiciach. Mal
som vtedy tri roky. Miništrovali aj
moji dvaja starší bratia, Tomáš
a Šimon.
Karol: Už ako malému sa mi veľmi
páčilo, ako chlapci miništrujú.
Prvýkrát som miništroval v našej
školskej kaplnke, keď som nastúpil do
1. ročníka. Mal som šesť rokov.
Usmerňoval vás niekto v tejto službe
miništranta?
Matej: Veľmi si na to nepamätám. Ale
určite ma usmerňovali starší chlapci.
Bol to Kiko Sabo a keď
som bol prvák, tak
Jakub Šimoňák. On bol
vtedy deviatak.
Karol: Hlavne
Kiko
Sabo. Chcem sa mu za
to
veľmi
pekne
poďakovať.
Miništrujete aj inde
alebo len u nás v škole?
Matej: Často
miništrujem na Terase,
v Kostole sv. Gorazda
a spoločníkov.
Karol: V Kostole sv.
Gorazda a spoločníkov
na
Terase
aj
v Kluknave. Býva tam
moja babka a chodíme
k nej každý víkend.

Máte
konkrétnu
úlohu,
keď
miništrujete?
Matej: Zo začiatku som nemal. Len
som tam stál, ale teraz otáčam Misál.
Karol: Od začiatku tohto školského
roka otáčam Misál na striedačku s
Matejom, ktorý ma to aj naučil.
Zaberá vám miništrovanie veľa času?
Stíhate aj nejaké koníčky?
Matej: Vôbec mi to nezaberá čas.
V piatok poobede idem najprv
k saleziánom na Tri hôrky a potom so
spolužiakom Dominikom ideme spolu
na šiestu do Gorazda miništrovať.
V škole je to úplne v pohode. Ráno
vstávam o šiestej, aby som prišiel
načas.

Foto: archív školy
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VETRÁK / PROJEKTY»
Karol: Nezaberá. Ráno na školské sv.
omše vstávam o šiestej. A stíham sa
venovať plávaniu a chodím aj na
stretká na Tri hôrky.
Čo by ste odkázali chlapcom, ktorí sa
rozhodujú, či pôjdu miništrovať?
Matej: Nech prídu. Určite to nie je
strata času.

Karol: Môžu
kedykoľvek
prísť.
Prijmeme ich s radosťou. No musia
prísť včas, lebo niekedy je nás,
miništrantov, toľko, že nemáme
miništrantské oblečenie 
Za rozhovor ďakuje
Bystrík Dolník z 5.B

Týždeň v Kozani
Pani
učiteľky
Katarína
Zentková,
Katarína
Fabianová
a pani
vychovávateľka Gitka Skvašíková sa 5. – 9. februára 2018 zúčastnili nadnárodného
európskeho stretnutia v rámci projektu Erasmus+KA2 Werte wagen – Partizipation in
unserer Stadt v Grécku, v mestečku Kozani. Cesta bola náročná a poriadne dlhá, ale
zážitky a nové skúsenosti z práce s deťmi stáli za to. Témou stretnutia v Kozani bola
Migrácia.
Cestovali vlakom Košice – Bratislava, autobusom Bratislava – Wien, lietadlom
Wien –Atény, Atény – Thessaloniki, autobusom Thessaloniki – Kozani a späť.
Spolu s nimi sa tohto stretnutia zúčastnili kolegovia a žiaci z ďalších piatich
krajín Slovinska, Rakúska, Nemecka, Grécka a Španielska.
Hosťujúca krajina veľmi dobre zvládla organizáciu celého stretnutia. Južanský
temperament a pohoda sa ukázali v plnej miere. Spoznávali nielen prostredie malej
vidieckej školy, ale aj krásnu prírodu a mnohé historické pamiatky.

Foto: archív školy

« PROJEKTY
Utorok 6. február 2018 Migration
„Ráno 8.30 hod. nás čakal pán
Ioannis Bounovas pred hotelom a
spoločne sme celá skupina mikrobusom
odchádzali na Základnú školu Perioxis
Vathylakkou. Bolo veľmi pekné slnečné
ráno a nádherný pohľad na celú okolitú
krajinu. Žiaci a učitelia nás už čakali.
Nasledovalo srdečné privítanie. Mali
sme možnosť vidieť v podaní žiakov tisíc
rokov staré póntske tance prvých

utečencov z Pontosu. No neostalo to len
pri videní, ale aj pri vyskúšaní. Celý
program doprevádzala živá hudba
v podaní žiakov a učiteľov. Žiaci
druhého ročníka si pre nás pripravili
divadelnú scénku na tému Migrácia. Po
hodnotnom programe bol workshop na
tú istú tému. Spoločne sme vytvorili loď
s utečencami a ich kufríkmi.

Foto: archív školy

Diskusiu o migrácii a utečencoch
v dnešnej Európe viedol koordinátor
projektu v Grécku, pán učiteľ Kostas
Penekelis. Spoločne s ostatnými
kolegami sme sa spojili prostredníctvom
Skype konferencie s našimi kolegami v
Nemecku.
Po usilovnej práci nás čakal
bohatý stôl gréckych tradičných jedál.
Jedlo v Grécku je fantastické! A
veeeeľa! Veľmi nám chutilo.

Po dobrom obede nasledovala
návšteva dedinky Neraida. V tejto
dedinke sa pôvodne usídlili utečenci z
Pontosu.
Následne
však
bola
premiestnená. Jej pôvodné miesto bolo
zaliate vodou a vzniklo veľké jazero,
ktoré je dnes miestom oddychu a
turizmu domácich obyvateľov. V okolí
jazera je nádherná príroda, ktorá
tentokrát
bola
ešte
umocnená
prekrásnym jarným počasím.“
pani zástupkyňa Katarína Zentková
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
Tretiaci sa učia zostaviť osnovu a podľa nej napísať rozprávanie. Vďaka tomu
sme sa dozvedeli čo-to o tom, ako prežívali jarné prázdniny. Učia sa aj to, ako sa píše
opis. Vyskúšali si opísať školskú tašku. Naozaj sú veľmi šikovní.

Jarné prázdniny sa začali v pondelok
tým, že sme sa išli s ujom korčuľovať. Na
druhý deň sme relaxovali a večer sme išli
so sestrou na gymnastiku. V stredu nás ujo
zobral k nemu domov. Spoznali sme tam
papagája, ktorý sa volal Monty. Potom sme
si zahrali hry. Na ďalší deň sme cestovali
do Liptovského Jána s dedom a ockom do
hotela Liptovský dvor. Mali sme dreveničku
číslo päť. Bolo tam útulne, ale aj dusno.
Tešili sme sa, kedy sa pôjdeme lyžovať. Keď svitol deň, išli sme sa lyžovať na Malinô
brdo do Ružomberka. Bolo tam veľmi dobre. Mali sme ticho a pokoj. Škoda, že sme
tam boli len tak krátko. Cestou domov sme sa zastavili na Hrebienku. Pod zubačkou
som stretla spolužiačku Biancu. Hore sme išli pešo. Boli tam aj naši kamaráti
Stašíkovci. Keď sme tam prišli, pozreli sme si ľadové sochy. Dole sme sa už spúšťali
na saniach. Boli tam také kopčeky, že sme až skákali. V nedeľu sme išli do kostola
a keď sa Johanka a Adelka vyspali, vybrali sme sa do Kulturparku. Tam bola výstava
emócií. Boli tam všelijaké pocity: smútok, strach, hnev aj radosť. Veľmi sa nám to
páčilo. Tešíme sa na ďalšie prázdniny.
Osnova:
1. Korčuľovanie
2. Gymnastika
3. Hrala som hry
4. Liptovský Ján
5. Lyžovačka Malinô brdo
6. Ľadové sochy
7. Návšteva výstavy emócií

Anetka Joščáková, 3.C

V sobotu sme cestovali k starým
rodičom do Popradu. V Poprade nás
prekvapilo množstvo snehu. S krstnou
mamou sme išli na Kubašok požičať lyže.
Chvíľu sme sa aj bobovali. Chceli sme sa
ísť lyžovať, ale bola veľká zima a fúkal silný
vietor. Rozhodli sme sa, že sa radšej
pôjdeme korčuľovať. V pondelok sme sa už
konečne lyžovali. Sneh bol veľmi dobrý,
lyžovalo sa výborne. Škoda, že sme v stredu
už museli odcestovať domov. Po príchode do Košíc sme si dali výborný obed.
V piatok ma čakalo prekvapenie, išla som s tatíkom do jeho roboty. Hrala som sa na
realitnú maklérku. Pri odchode z práce sme sa skoro zasekli vo výťahu. Bol to strašný
pocit. Večer, keď som si ľahla do postele, tak som si počúvala audio knihu Meno
ruže. V sobotu sme korčuľovali v Aréne sršňov. Bolo nám super! Domov sme išli
mokrí ako myši. Zimno-jarné prázdniny sa vydarili.
Osnova:
1. Cesta do Popradu
2. Požičanie lyží
3. Korčuľovanie
4. Lyžovanie
5. Návrat domov
6. V ockovej práci
7. Aréna sršňov

Karolína Magdolenová, 3.C

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Soňa Šurinová, 3.A

23

24

PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »

Júlia Hakulinová, 3.A

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Jakub Šimegh, 3.A
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »

Mária Weagová, 3.A

« ŠKD V SKRATKE
 Aj v druhom polroku v ŠKD pokračujeme v modlitbe svätého ruženca. Posledné
piatky v mesiaci sa stretávame, aby sme sa spoločne modlili a spievali našej
nebeskej Matke i Bohu a vyprosili pre všetkých hojné milosti.
 6. februára sa piekli a predávali fašiangové šišky. Vyzbieraná suma – 200€ –
putovala na podporu vzdelávania žien v Keni prostredníctvom OZ SAVIO.
 V januári sa uskutočnil tretí ročník výtvarnej súťaže Biblický príbeh.
I. kategória (1. – 2. ročník)
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Ďalší ocenení:

Anna Kupková – Malý Mojžiš v košíku
Karolína Kaľuhová – Stvorenie sveta
Hana Dubcová – Potopa sveta
Tomáš Polák – Jonáš a veľryba
Renáta Zupková – Malý Mojžiš v košíku
II. kategória (3. – 4. ročník)

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Ďalší ocenení:

Lívia Sláviková – Židovská pascha
Ivana Dvorčáková – Svadba v Káne
Veronika Nigutová – Mojžiš na púšti
Zuzana Filová – Jonáš a veľryba
Daniela Bujňáková – Daniel v jame levov
Ľudovít Raffaelis – Mojžiš s tabuľami Zákona

 11. február –návšteva v Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede
v Košiciach pri príležitosti Svetového dňa chorých.

Foto: archív školy
upravila: pani vychovávateľka Marcela Mezeiová
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ENGLISH CORN(ER) »

EASTER & COLOURS
V rámčekoch na tejto strane sa nachádzajú anglické názvy farieb a čísel. Každá
farba je spojená s jedným číslom. Podľa toho zistíš, koľko vajíčok máš danou farbou
vyfarbiť v košíku na nasledujúcej strane.

« ENGLISH CORN(ER)
Podľa pokynov na predošlej strane vyfarbi vajíčka v košíku a do textu doplň
počty rôzne farebných vajíčok.

upravila: Sára, 7.A
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DEUTCHER SPIEGEL »

OSTERN
Ergänze das Kreuzworträtsel:

Verbinde die wichtigsten Tage des Jahres mit den Bedeutungen:
der Gründonnerstag
der Karfreitag
der Karsamstag
der Ostersonntag

A. die Kreuzigung Jesu Christi
B. die Grabesruhe Jesu Christi
C. die Auferstehung Jesu Christi
D. das letzte Abendmahl von Jesus mit den Aposteln

Terezka, 8.C

« ИГРАЕМ – УЧИМСЯ
Žiaci 7.A a 7.B už zvládli azbuku a počas hodín ruského jazyka si pripravili pre
vás, ktorí viete po rusky, tajničky a rébusy.

Разгадайте ребусы.

Správne odpovede na papieri odovzdajte v 7.A Kristínke Hudákovej a Amy
Hintošovej do konca apríla.
P.S.: Čaká vás skvelá odmena.
Prvým kvetom jari je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.

(VLAK)

2.

(OKNO)

3.

(PENIAZE)

4.

(SRDCE)
(PONOŽKA)

5.
6.

(ČMELIAK)

7.
8.

(KORUNA)

9.
10.

(CHROBÁK)

(SLIMÁK)
(MOTÝĽ)

Anička a Miška, 7.A
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ИГРАЕМ – УЧИМСЯ »
Tajnička: _ _ _ _ _ (Veľká noc po rusky).
1.
2.
3.
4.
5.
Dorota, Natália D., Alžbeta, 7.B

Ktorý mesiac má len 28 dní?
Ako sa prepravujem?
Kde si kupujem lístky?
Ak niečo nájdeme, hovoríme, že sme to ...
Čo sa učíme v prvom ročníku?
Maxim, Martin, 7.B

Les v meste, kde sa môžeme prechádzať.
Mliečny výrobok (zbierame z neho viečka).
Dávajú nám to v škole na doma.
Ideme spať a zobudíme sa ...
Dýcha žiabrami.
Otvárame ho, aby sme vymenili vzduch.
Meniny má 25. novembra.
Andrej, Dávid, 7.B

Ročné obdobie, v ktorom padá sneh
... a Eva
Na raňajky je dobrý mliečny ...
V zime dobre padne teplý ...
3D štvorec
Hlavné mesto Ruska
Adam, Sebastián, 7.B

« ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY
Vybrať chutný recept do školského časopisu a aby bol nenáročný na prípravu
nie je vôbec ľahké. Čo keby sme si poradili receptami, ktoré nám niekto dal odpísať
a patria k veľmi obľúbeným receptom napr. našich pedagógov, pani upratovačiek,
pána školníka i žiakov.

Tak sme v skrinke v školskej
kuchynke našli a vyskúšali aj tento
recept na chvíle sviatočné i všedné
s názvom DO POHÁRA.
Pripravíme si: 7dcl vody, 3 lyžice
Zlatého klasu, 3 lyžice kakaa, 10
lyžíc cukru, ovocie podľa chuti a
možností , šľahačku v spreji
Pracovný postup:
 všetky prísady spolu zmiešame
a uvaríme krém
 do
pudingových
pohárov
poukladáme
ovocie,
zalejem
zmesou a necháme vychladnúť
 pred
podávaním
ozdobíme
šľahačkou
a podľa
vlastnej
fantázie

LINECKÉ VEĽKONOČNÉ PEČIVO
Pripravíme si: 1 Heru, 50 dkg
hladkej múky, 15 dkg
práškového cukru, 1 vajce,
1 vanilkový cukor, lekvár
Pracovný postup:
 všetky prísady spojíme do
cesta, ktoré vyvaľkáme na
hrúbku 0,6 – 0,7 cm
 z
cesta
vykrajujeme
všelijaké
veľkonočné
motívy a pečieme v teplej
rúre
 po vychladnutí lepíme
rovnaké motívy lekvárom
a podľa fantázie ozdobíme

33

34

ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY »
VARENÁ ČOKOLÁDA
Pripravíme si: 1liter vody, 10 lyžíc
kryštálového cukru, 1BB
puding
Pracovný postup:
 vo vode necháme rozpustiť cukor,
uvaríme zmes, necháme ju vychladnúť
 do toho zamiešame 1BB puding
a môžeme servírovať do pohárov
a ozdobiť podľa fantázie
TRUFFLE Z ČOKOLÁDY
Pripravíme si: 150 g masla, 150 g
práškového cukru, 400 g
čokolády
ORION
na
varenie, 3 lyžice kakaa
Pracovný postup:
 zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom do peny, pridáme čokoládu na varenie
a kakao
 zmes necháme vychladnúť a po vychladnutí tvarujeme guľôčky, ktoré ešte
obalíme v kakau alebo kokosovej múčke
Milí
cukrári,
príjemné
veľkonočné
pečenie a kuchárčenie!
Nabudúce
sladké
recepty
vystriedajú
recepty na niečo, čo sa
dá zabaliť do vaku
a zobrať na prázdninové
výlety a túry do prírody.
Stretneme sa v ďalšej
Ratolesti
v závere
školského roka.
A nezabudnite
doniesť do školskej
kuchynky
alebo
odovzdať triednym učiteľom vlastné rodinné recepty. My si ich už nájdeme,
pripravíme, ochutnáme a odpíšeme do Ratolesti.
Dobrú sviatočnú chuť!
Alexandra, 7.B

« ČO NA SRDCI, TO NA JAZYKU
Vyjadrovať sa na hodinách slovenčiny obrazne a nepriamo je úplne normálne.
My, žiaci, často ani nevieme, aké perly povieme a pani učiteľky z nás majú „radosť“,
lebo tvorivosť nám nechýba.
Tak tomu bolo aj u nás, v 8.B, kedy sme si našu fantáziu pustili na špacír.
A výsledok? Smiala sa nielen pani učiteľka, ale aj tí, ktorí vymysleli nové frázy. Veď
posúďte sami.

Vrana k vrane sadá, ožran na zem padá.
Vrana k vrane sadá, jedlo si tam hľadá.

Správne:
Vrana k vrane sadá,
rovný rovného si hľadá.

Vyšiel na kozí vŕšok.
Vyšiel na kopec.

Správne:
Vyšiel na psí tridsiatok.

Kto vysoko lieta, ďalej dovidí.
Kto vysoko lieta, dlho padá.
Kto vysoko lieta, ten sa dobije.

Správne:
Kto vysoko lieta, nízko padá.

Naše vysvetlenie niektorých frazeologizmov:
Mať maslo na hlave – má mastné vlasy
Sedieť na dvoch stoličkách – je veľmi tučný
Utierať kľučky – je poriadkumilovný a pracovitý, zahladzuje za sebou stopy
Streliť capa – odhaliť niekoho, keď robil zle
Robota mu ide od ruky – všetko zničí
Je všetkými masťami mazaný – veľmi sa leskne
Pobavili sme vás? Ak áno, budeme radi, keď nám do ďalšieho čísla prispejete
svojimi „hláškami“ alebo hláškami, ktoré odzneli u vás v triede. A možno ste voľačo
„zaujímavé“ napísali aj v písomke a stojí to za to, aby ste to povedali aj nám.
Svoje príspevky môžete odovzdať pani učiteľke Ferkovej do konca mája.
Ďakujeme a už teraz sa tešíme na zaujímavé čítanie 
Terezka a Kika z 8.B

Ak viete správane vysvetliť týchto šesť fráz, tak neváhajte.
Napíšte ich na papierik a doneste svoju odpoveď do 8.B Kike
a Terezke. Prví traja budú za svoju bystrosť odmenení.
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VLASTNÁ TVORBA »
Olympijské hry oslovili aj nás v 5.A a 5.B počas hodín slovenského jazyka sme
tvorili básničky, v ktorých sme mali použiť podstatné mená, ktoré súvisia
s olympiádou v Pjongčangu. Ani nevieme ako a zopakovali sme si skloňovacie vzory
a skloňovanie podstatných mien.

Kuzminová ide na to,
možno vyhrá pre nás zlato.
Fialková skoro v cieli,
na terčíky pekne mieri.
Vlhová už prišla k nám,
prvé miesto vyhrá nám.
Zuzulová je už tu,
vyhráva nám do ľuftu.
Zimné športy radi máme,
prenosy si pozeráme.
Bystrík, 5.B

Na mostíku lyžiar je,
ničoho sa nezľakne.
Reprezentant pozerá,
jak sa hokej rozohrá.
Hokejista ide rýchle,
na ľade sa nepošmykne.
Olympijské hry sa hrajú,
všetci sa tam zabávajú.
Lyžiari sa dobre majú,
v outfitoch sa predvádzajú.
V olympijskej dedine,
majú kačku na víne.
Damián, 5.B

Na ulici padá sneh,
poďme vonku hneď.
Zoberme si sane,
skočme rýchlo na ne.
Môj brat je hokejista
a kamarát futbalista.
Na olympiáde budem pozerať hokej,
dúfam, že naši získajú trofej.
Olympijská dedina,
to je veľká rodina.
Obklopená je horami,
dostaneš sa tam aj bobami.

Peter S., 5.B

Terézia S., 5.A
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pôstna škatuľka
a nie

pôstna krabička

O
K
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« VLASTNÁ TVORBA
Z množstva prác, ktorými sme sa zapojili do súťaže Vesmír očami detí vám
predstavujeme šesť. Cenu síce nezískali, ale nepochybne sú zaujímavé svojou
farebnosťou i celkovou kompozíciou.

Michaela Balúnová, 6.B

Terézia Vaňová, 5.A

Ema Mamráková, 5,B
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VLASTNÁ TVORBA »

Adela Trnková, 2.A

Terézia Špacaiová, 2.A

Ella Némethová, 1.C

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
Na vigíliu na Bielu sobotu sa spieva _ _ _ _ _ _

__

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1. Vrch, na ktorom zomrel Pán Ježiš
2. Svieca, na ktorej je napísané alfa
a omega
3. ... cez Červené more
4. Na Veľkú noc sa obnovujú ... sľuby
5. Oblievačka a ...
6. Na Veľkú noc sa zdobia ...
7. Na Veľký piatok sa spievajú ...
8. Veľká ...
9. Šibačka a ...
10. Meniny má 9. januára

11. Kristus je ... sveta
12. ... k blížnemu
13. Biela ...
14. Ježiš za nás obetoval svoj vlastný ...
15. ... večera
16. Hľa ... kríža, na ktorom zomrel
Spasiteľ sveta
17. ... je Máriin syn
18. Na Veľkonočnú nedeľu bol
odvalený kameň od ...
Natália D., Dorota, Alžbeta, 7.B
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Aktuálne ročné obdobie: _ _ _.
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RAJ, LETO, JESEŇ,
ZIMA, FEBRUÁR, SNEH,
VLOČKY, CENCÚLE,
SLNKO, MRAKY,
BLESKY, ZÁVEJE,
JAMA, MAK, KOKOS,
OČKO, OROL, SRNA,
SOPEĽ, ŠARKAN, MEČ,
ZVIERATÁ, OSOL,
LEGO, PÁV, LAŇ

Ľ
Bystrík, 5.B

Dobre sme sa zabávali na fašiangovej _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Tanec po anglicky
Meniny má 3. januára
Na párty svietia farebné ...
Meniny má 4. júna
Tohtoročná téma párty na 2. stupni
Obuté máme ...
Leto po česky
Môžeš si ich požičať v knižnici
Meniny má 18. augusta
Terézia S., 5.A

Fašiangová diskotéka bola v _ _ _ _ _ štýle.
365 dní má ...
24. december sú ...
Rod je mužský, ženský a ...
Žiacka školská ...
Patrón saleziánov – don ...
Adam, 5.A

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
Druhý _ _ _ _ _ _ je už v plnom prúde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tamarka, 5.A

Najvzrušujúcejšia bola na diskotéke _ _ _ _ _ _ _.
Sú na ňom čísla z tomboly
Podľa neho vieme, kto vyhral
Výherca dostane ...
Je tam napätie ale aj ...
Proces „ťahania“ čísel tomboly
Musíš to nafúkať, aby to lietalo
Človek, ktorý vylosované čísla, má je ...?
Dávid, 5.A

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

Na Veľkú noc zdobíme veľkonočné ...
Na Veľký piatok bolo ukrižovanie Pána ...
Pána Ježiša odsúdil ...
Pán Ježiš zomrel na Veľký ...
Ježiš za nás zomrel z ...

6. Na Veľký piatok je ... Pána
Ježiša
7. Pánovi Ježišovi nasadili
tŕňovú ...
8. ... bičovali Pána Ježiša
Jakub, 5.A
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RÉBUSY A HLAVOLAMY »

Matematické hlavolamy
Našli ste v tomto čísle časopisu
podobný matematický hlavolam, ako
je tento?
V tomto čísle časopisu je ich
skrytých niekoľko. Okrem nich sú
v textoch ukryté aj iné úlohy, ktoré
môžete splniť.
Zdali sa vám matematické hlavolamy
náročné?
Matematický hlavolam – C
Môže to byť spôsobené tým, že
sú zoradené podľa náročnosti (A najľahšie, E najťažšie). Hlavolam označený
písmenom A je určený pre piatakov, B pre šiestakov, C pre siedmakov a D,E pre
ôsmakov. Nakoľko deviataci hlavolamy vymýšľali, nemôžu za ich vyriešenie získať
odmenu.
Dokázali ste niektorý z matematických hlavolamov vyriešiť?
Svoje správne odpovede môžete nosiť pani učiteľke Jurašekovej. Pani učiteľka
v každej kategórii odmení prvých troch, ktorí prídu so správne vyriešeným
matematickým hlavolamom.
Kreslené matematické hlavolamy si pre vás pripravili žiaci 9.B:
Kategória A – Igor Kopsa a Jakub Mikloš
Kategória B – Jakub Murin
Kategória C – Zuzana Bándyová a Natália Jačaninová
Kategória D, E – Miriam Ducárová, Zuzana Jačaninová, Anna Kupková
A čo bude odmenou pre úspešných riešiteľov?
Okrem dobrého pocitu z riešenia, získate za správne riešenie matematických
hlavolamov, resp. za správne splnenie niektorej z ďalších úloh nachádzajúcich sa
v tejto Ratolesti, ŽOLÍKA, ktorý vás oslobodí od odpovede.
Natália, 9.B

Požehnané
veľkonočné sviatky
želá
redakčná rada

ŽOLÍK
+ 1 bod v písomke
Meno žiaka: .................................................... Trieda: ...............
Predmet: ................................................. Dátum: ........................

Platí od 4. apríla 2018 do 9. mája 2018.
(Neplatí na predmety, ktoré sú len raz v týždni.)

ŽOLÍK
1 návšteva bufetu
mimo pravidiel
Meno žiaka: .................................................................................
Trieda: ......................

Dátum: .........................................

Platí od 4. apríla 2018 do 9. mája 2018.

ŽOLÍK
1 možnosť neisť
vonku na veľkú prestávku
Meno žiaka: .................................................................................
Trieda: ......................

Dátum: .........................................

Platí od 4. apríla 2018 do 9. mája 2018.

