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Milí čitatelia, priatelia našej Ratolesti,
srdečne
vás
pozdravujeme
z redakčnej rady, ktorá sa v novom
zložení stretáva každý utorok popoludní
a v príjemnej tvorivej atmosfére píše,
fotí, kreslí a premýšľa o všetkom, čo by
čitateľov zaujalo a potešilo. Prebrali
sme novinárske žezlo od bývalých
redaktorov, ktorí majú za sebou úspešné
a peknými cenami hodnotené čísla
Ratolesti – Podtatranský školák,
Perohryz aj Pro Slavis.
Do strán prvého čísla v tomto
školskom roku sme pripravili príjemné
vianočné čítanie, retro fotografie
našich..., zvedavé ankety, spoznáte
školské novinky aj nové chutné recepty
a na prázdninové leňošenie aj pestré
všeličo.
Prajeme vám príjemné čítanie,
pravé zimné prázdninové dni a najmä
krásne
a požehnané
vianočné
a novoročné sviatky v kruhu rodiny,
príbuzných a priateľov.
S pozdravom
Petra, 7.C; foto: archív školy
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ÚSPECHY ŠKOLY »

Úspešná žatva
Ratolesť získala od septembra krásne ocenenia za minuloročné vydania
časopisu. Spod Tatier sme si domov doniesli bronz a zo Žiliny Cenu riaditeľky
Matice slovenskej v Žiline.

Našim žiakom sa darilo v tomto štvrťroku vo viacerých oblastiach. Ďakujeme
im za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov aj v budúcnosti.
Názov súťaže

Kolo

„... a Slovo bolo u
Boha ...“

Krajské

Technická
olympiáda

Okresné

Dominikova
vianočná pieseň

Najkrajší sen

Regionálne

Celomestské

Deti a architektúra Celoslovenské

Povedz drogám nie,
Celoslovenské
zvoľ si umenie!

Miesto

Meno a trieda

1.

Kristína Matušová, 4.A

2.

Laura Čurová, 4.B

2.

Ján Sorger, 9.C
Matej Šomšák, 9.C

Strieborné
pásmo

Ema Kandráčová, 1.A

Strieborné
pásmo

Kristína Matušová, 4.A

1.

Dominik Nagy, 8.B

2.

Justína Nagyová, 1.A

Čestné
uznanie

Sára Žoffčáková, 1.B

Čestné
uznanie

Jakub Ištoňa, 1.A

1.

Ivan Jandošek, 5.B

2.

Adam Smatana, 6.A

3.

Ľubica Patakyová, 5.A

Cena nadácie
SPP

Viktória Vargová, 5.B

Čestné
uznanie

Matej Bratko, 5.C

Čestné
uznanie

Martina Dziaková, 5.C

1.

Ema Baranová, 8.A
Tomáš Fečko, 8.A

1.

Soňa Šomšáková, 5.A

3.

Sára Lakatošová, 8.A

« ÚSPECHY ŠKOLY

Názov súťaže

Bedminton

Kolo

Miesto

Meno a trieda

2.

Anna Skybová, 8.C
Daniela Zaicová, 8.B

3.

Jakub Eštok, 9.C
Matúš Gburík, 9.C

3.

Jakub Forgáč, 9.C
Matúš Gburík, 9.C
Viktor Onuška, 9.C

1.

Miriam Kacsmariková, 6.B

3.

Maxim Marko, 8.B

2.

chlapci – 8. a 9. ročník

Okresné

Cezpoľný beh

Okresné

Šach

Okresné

Futsal

Arcidiecézne

Slovenské školy hodnotí INEKO
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy uviedol aktuálny celoslovenský
rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Podľa jednotlivých
kritérií sa v celoslovenskom hodnotení umiestnila naša škola na 20. mieste. V
rebríčku základných škôl Košického kraja sme získali 4. miesto a medzi základnými
školami v meste Košice nám patrí 2. miesto. Detailnejšie informácie nájdete na
www.ineko.sk. Ďakujeme za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru!
upravili: Sára Lakatošová a Simona Hudáková, 9.B
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AKTUÁLNE »

Novinky a zaujímavosti
Od konca minulého školského roka prešla škola rôznymi zmenami. Viete, čo
všetko je u nás NOVÉ?
Nová učebňa
Určite ste si už všetci všimli, že
nám v tomto šk. roku pribudla nová
učebňa. Ľahko ju zbadáte hneď po
vstupe do školy smerom z vrátnice.
Naša zvedavá redakcia o nej zistila
niečo navyše. Používa sa viac-menej na
chémiu, no učí sa tam aj angličtina,
technika a vyučovací predmet poznaj
a ži. Tí, ktorí ste tam už boli, tak ste si
určite všimli rôzne modely molekúl
a chemických zlúčenín. Ak náhodou
neviete, čo sa skrýva v tých veľkých
hnedých skriniach, hneď vám to
ukážem, sorry, napíšem. Nachádzajú sa
tam pomôcky všetkého druhu – na
pokusy či už sklenené, železné alebo aj
porcelánové. Skrývajú sa tam aj rôzne
chemikálie ako etanol, modrá skalica,
jód. Určite vás, ktorí tam chodíte,
trápilo, že ste sedeli vzadu a nevideli na
počítač. Ale nebojte sa, už je tam
namontovaný dataprojektor.

Na návšteve v učebni sme sa stretli aj
so s. Zuzanou, najčastejšou vyučujúcou
v novej učebni. Veľmi rýchlo si tam
zvykla a dobre sa jej tam pracuje a učí.
My, žiaci, sa tam tiež dobre cítime
a cestou tam po celej škole si urobíme
malú rozcvičku a prelistujeme aspoň
posledné učivo. Hihi!!!
Lara, 7.C; foto: archív školy

Stojany na bicykle
V átriu pribudlo niečo nové. Sú to
stojany na bicykle. Na začiatku
školského roka chodili členovia Žiackej
školskej rady zisťovať, kto by mal
o tieto stojany záujem, resp. kto by ich
využíval. Počet žiakov, ktorých by to
určite potešilo, bolo okolo 75.

Aj v mojej triede (7.C) bolo dosť
bicyklistov a kolobežkárov, ktorým sa
nápad zapáčil. A ešte niečo. Jeden
z bicyklov poznáme všetci veeeeeľmi
dobre. Prečo? Lebo naša redakcia
vypátrala, že patrí pánu učiteľovi,
ktorého meno a priezvisko sme ukryli
do iniciálok M. K. Hádajte, kto to je!
Zuzana, 7.C a Lucia, 7.B; foto: archív školy

« AKTUÁLNE

Karolína Kaduková, 8.A

Andrea Liptáková, 9.C

Tamara Lakatošová, 9.B

Natália Dvorčáková, 8.B

Karol Hertély, 6.B

Marek Vrabec, 7.B

Juraj Špacai, 5.A
a Júlia Varhoľáková, 5.B

Samuel Fabik, 7.C
Martin, 7.C; foto: archív školy
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AKTUÁLNE »

Redaktori na stope...

Zľava: Zuzana (7.C), Lara (7.C), Martin (7.C), Petra (7.C), Tobiaš (7.C), Lucia
(7.B) a ďalší (ktorí práve na tomto stretnutí redakčnej rady chýbali) mapujú od
septembra dianie v škole aj mimo nej.
Zuzana, 7.C; foto: archív školy

Skrinky na druhom stupni
Na chodbách školy na nás vždy čakajú naše farebné kamarátky – skrinky.
Strážia nám veci, kým my sa učíme. Sú pekné a farebné. No určite majú svoje
výhody aj nevýhody. A tu sú odpovede od našich kamarátov.
VÝHODY
 sú akurát
 veľmi sa mi páčia
 pekné farby
 dobrá na odloženie vecí
 používam ju ako zakladač
 taká ,,kamarátska“
NEVÝHODY
 sú malé
 nepáčia sa mi farby
 zlé rozmiestnenie
 mohli by byť krajšie
 nezmestí sa mi do nej taška
O skrinkách na 1. stupni sa dočítate v ďalšom vydaní Ratolesti
Lucia, 7.B; foto: archív školy

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Návšteva v Kosite
Tretieho októbra sme sa my, žiaci
2.B
a 2.C,
zúčastnili
exkurzie
v Mestskom podniku Kosit. Špeciálny
autobus nás odviezol priamo do Kokšov
Bakše, kde Kosit sídli. Počas celého dňa
nás sprevádzala pani lektorka. V herni
nám pomocou rozprávok a prezentácií
ukázala, akými cestami prejde odpad
z mesta, pokiaľ sa dostane priamo do
spaľovne v KOSITE.

Dozvedeli sme sa, čo môžeme my,
deti, urobiť, aby ho bolo čo najmenej
a tým chrániť životné prostredie aj
vzduch, ktorý dýchame. V triedení
odpadu doma i v škole budeme ešte
dôslednejší.
Najviac sa nám páčila prehliadka
areálu, hlavne
triedička
odpadu
a smetiarske autá. Bol to veľmi poučný,
ale i zábavný deň.
Vladimír Kudlička, 2.C; foto: archív školy

Imatrikulácia
Dve vyučovacie hodiny 12.
októbra patrili prvákom, ktorých do
veľkej školskej rodiny privítali najstarší
žiaci, deviataci. Pripravili si pre nich
slávnostné
prijatie
spojené
s
dekorovaním.

Radosť
nechýbala
ani
pri
súťažiach a tanci. V telocvični vládla
radostná atmosféra, ktorú dotvorili aj
rodičia našich prvákov. Ďakujeme im,
že prijali pozvanie a prišli povzbudiť
svoje ratolesti.

Sára, 8.A; foto: archív školy

Deň jablka
Tohtoročnú bohatú úrodu jabĺk
sme využili v druhom ročníku na
projektový deň. To, že je jablko ovocie
a že je veľmi zdravé, sme vedeli. Ale
že existuje z neho toľko odrôd, to bola
novinka aj pre nás. Nehovoriac o tom,
koľko rôznych receptov na jedlá z jabĺk
sme
si
povymieňali.
Dokonca
i ochutnali niekoľko z nich. Najväčší
úspech
mala
súťažná
výstava
v jednotlivých triedach o najkrajšie
jablko. Verím, že budúci rok si takýto
projektový deň zopakujeme.
Zuzana Gajdošíková, 2.C; foto: archív školy
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KTO JE KTO...? »

Retro spomienky
Skúste uhádnuť, ktorí učitelia sú na jednotlivých fotografiách „spod vianočného
stromčeka“. Svoje odpovede (tabuľka na konci tejto strany) odovzdajte pani učiteľke
Demjanovičovej do 25. januára 2019. Odmenu má istú každý, kto správne
identifikuje aspoň polovicu učiteľov.

A

B

C

D

Meno žiaka:

Trieda:
Priezvisko pedagóga

Priezvisko pedagóga

A

F

B

G

C

H

D

I

E

J

« KTO JE KTO...?

E

F

G

H

I

J
Karolína, 8.A; foto: domáci archív pedagógov
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INTERVIEW »

Horár spisovateľom
28. septembra k nám zavítal vzácny hosť, pán spisovateľ Juraj Raýman. Prišiel
k nám až z Bratislavy a naša škola bola jeho prvou zastávkou. Po uvítaní sme mu
v knižnici položili pár otázok.
nejakým spôsobom zabaviť tak,
aby to bola zábava aj pre mňa.
Aká je vaša obľúbená kniha alebo
autor?
Teraz som si zobral do vlaku,
lebo som cestoval asi 6 hodín,
poslednú
knižku
Pétera
Esterhazýho Pankreasík, ale to ešte
nie je kniha pre deti, pretože je
trochu smutná, pretože je o tom,
ako tento spisovateľ zistí, že trpí
nevyliečiteľnou chorobou. Takže to
asi nie je knižka, ktorú by som
odporúčal deťom. Ale pamätám si,
že moja prvá knižka v detstve,
ktorú som naozaj sám prečítal, bol
Budkáčik a Dubkáčik od Jozefa

Skúste nám priblížiť, kto
vás inšpiroval k tvorbe.
Moje deti. Teda k tej
detskej tvorbe. K detskej
tvorbe ma inšpirovali moje
deti, pretože sa narodili
a predstavte si, že keď sa
narodili, ešte nevedeli čítať.
Tak som im musel začať
čítať ja. A keďže niekedy sa
mi čítať nechcelo, lebo už
bol večer, tak pri chatrnom
osvetlení v detskej izbe som
si radšej vymýšľal. Takže v podstate
všetky tie detské veci vznikli tak, že
som sa snažil ich buď uspať, alebo
udržať v posteli, keď boli choré alebo

Cígera Hronského. To sa mi veľmi
páčilo, lebo tie prasiatka mi vlastne tak
trošku pripomínali mňa samého.
Správali sa ako ľudia, hovorili, na hlavy

« INTERVIEW
si dali geletky miesto
klobúkov. To sa mi veľmi
páčilo. Aj tie ilustrácie.
Ilustrácie robil pán Vodrážka.
Čím ste chceli byť, keď ste
boli žiakom základnej školy?
Horárom, lebo starý
otec bol horár. To sa mi tak
trochu aj splnilo, lebo
v prírode som dosť, aj keď
nie som horár. Vždy, keď sa
dá, napríklad cez prázdniny
a keď ma doma už tak
nepotrebujú, tak som na
chalupe a chovám kone.
Takže v prírode som dosť.
S tým vlastne súvisí aj to, že
byť spisovateľom alebo scenáristom
(touto prácou sa živím) je v podstate
taká práca, ktorú môžem robiť
kdekoľvek. Dnes aj vďaka tým
internetom a moderným technológiám
je to slobodné v tom, že môžem prísť
hocikam a keď mám trošku sústredenia,
tak môžem pracovať. Takže takáto
práca sa mi páči, lebo nechodím do
práce.
Máte aj medzi svojimi knihami, ktoré
ste napísali, nejakú, o ktorej si myslíte,
že sa vám tak najviac vydarila?
To neviem. Lebo obvykle je to tak,
že sa mi prestane tá knižka páčiť, lebo
v nej začnem hľadať veci, ktoré mohli
byť urobené lepšie. Takže asi obľúbenú
mám tú, ktorú som ešte nenapísal.
Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?
Ide o to, že čo píšem. Keď píšem
pre deti, tak inšpiráciu hľadám v tom

vymýšľaní samotnom. Lebo sú veci,
ktoré píšem preto, aby som sa aj sám
zabával a to sú tie detské knižky.
A potom sú častokrát veci, ktoré píšem
preto, aby som sa uživil a to je tá práca
pre televíziu, tie seriály. Takže v tých
detských knižkách si dávam záležať na
tom, aby ma to prekvapovalo. Vlastne si
sadám k tomu počítaču s tým, že
neviem, čo idem písať a keď sa
náhodou podarí nejaká parádna
„volovina“, tak ma to poteší.
Kedy ste začali písať?
No v prvej triede. V prvej triede,
keď som sa zamiloval do spolužiačky
a napísal som jej milostnú báseň. Poslal
som jej ju po spolužiakoch, ona si ju
prečítala, očervenela a rozplakala sa.
Čo by ste odkázali našim žiakom?
Čítajte s radosťou!

Veríme, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé o pánovi spisovateľovi.
Veľmi pekne mu ďakujeme za ochotu poskytnúť nám rozhovor a tešíme sa, že nás
poctil svojou návštevou.
Zuzana Sklenková a Adam Smatana, 6.A; foto: archív školy
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ŠKD V SKRATKE »

Privítanie prvákov v
Školskom klube detí

Návšteva Klubu
kresťanských seniorov

Pri otvorení školského roka
2018/2019 sme privítali najmenších
prváčikov. Nové obdobie života,
obdobie školské, sme radostne rozbehli
aj v Školskom klube detí (ŠKD). Pani
vychovávateľky previedli svoje deti
Lienky, Žabky, Rybky, Včielky do
školskej kaplnky. Po úvodnej modlitbe
sa nám deti predstavili. Na záver
odzneli ďakovné chvály a piesne pre
Pána Ježiša.

Dňa 8. októbra navštívili naši
žiaci Klub kresťanských seniorov.
Potešili
ich
nielen
svojou
prítomnosťou, ale zaujali aj svojimi
talentami.
Celý
program
bol
popretkávaný myšlienkami sv. Matky
Terezy. Na záver boli seniori
obdarovaní malým darčekom záložkou v tvare jabĺčka či hrušky. Bol
to krásny čas plný radosti a
obdarovania.

Minimaratón v ŠKD

16. október – Svetový deň
výživy v ŠKD

Tento rok bežalo minimaratón až
61 detí.
Za podpory svojich
spolužiakov a pani vychovávateliek
úspešne dobehli do cieľa. Všetci dostali
účastnícke listy a sladkú odmenu.
Víťazi si okrem medailí a diplomov
odniesli aj vecné ceny. Udelili sme aj
cenu fair play za športové správanie.

Každoročne sa venujeme tejto
téme a o zdravej výžive sa rozprávame
v našich oddeleniach. Spoločne sme si
pochutnali na jablkách, hruškách,
hrozne a inom ovocí a zelenine.
Všetkým veeeeeľmi chutilo!

« ŠKD V SKRATKE

Strašiak v poli

málo. Páčil sa mi veľký zub. Mal dva
korene.“

Posedenie pri čaji
v 7. oddelení ŠKD

CVČ Domino aj v tomto
školskom roku pripravilo pre školy
súťaž Strašiak v poli. Dievčatá z 3.B s
úsmevom zvládli zábavný kvíz na tému
Ako poznám prírodu. V druhej časti
súťaže sa popasovali s vytvorením
strašiaka, za ktorého získali Diplom za
tvorivosť.

V rámci Mesiaca úcty k starším
2.C trieda zorganizovala milé stretnutie
so starými rodičmi. Porozprávali nám
niečo zo svojho detstva, zo školských
čias a naučili nás hry, ktoré sa kedysi
oni hrávali. Všetky deti môžu byť hrdé
na svojich starých rodičov.

Karneval svätých v ŠKD

Dentálna hygiena v ŠKD

Do ŠKD k nám zavítala aj
dentálna hygienička, ktorá veselou
formou rozprávala o zúbkoch. Deti si
pozreli aj rozprávku o lenivom sysľovi,
ktorý si neumýval zuby. Niekoľko
odpovedí od detí: „Ja si zuby čistím,
niekedy zabudnem, ale to len veľmi

Aj tento rok sa u nás konal
KARNEVAL
VŠETKÝCH
SVÄTÝCH. Kreativita rodičov a
žiakov bola nápaditá. Žiaci sa
predstavili v maske obľúbeného
svätého. Mali sme tu sv. Patrika, bl.
Annu Kolesárovú či sv. Alžbetu.
upravila: Lucia Mihaliková, vychovávateľka;
foto: archív školy
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PROJEKTY »

Ale nám bude hej!
Projekty hýbu svetom. Ani my nechceme zaostať za trendom dnešnej doby
V tomto školskom roku máme rozpracovaných niekoľko projektov. Postupne vám ich
predstavíme. V tomto čísle sa dozviete viac o projekte určenom pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a o projekte pre deviatakov.
Aby v škole nebolelo
Asistenti v tomto projekte pomáhajú žiakovi so ŠVVP
počas vyučovania na tých predmetoch, s ktorými má ťažkosti.
Zameriavajú sa na jeho pozitívne prežívanie v škole, nielen na
výkon. Žiak môže využívať aj pomôcky – slovníky, kartičky,
pracovné listy, obrazové materiály...
Útulným pracovným priestorom je trieda „100 - vka“,
v ktorej pracujú tempom, ktoré im vyhovuje.
V spolupráci s pani asistentkami žiaci zažívajú:
 radosť zo zvládnutého postupu a z výsledku usilovnej práce,
 pocit pohody, istoty,
 väčší časový priestor na overovanie vedomostí.

Ľuboslava Bedriová, špeciálny pedagóg

„100-ka“

Asistentky učiteľa zapojené do projektu (zľava): Zlatica Porubcová, Gabriela
Plichtová, Lýdia Tothová, Margita Skvašíková, Katarína Selecká.
Katarína, 8.B; foto: archív školy

« PROJEKTY

Dobré návyky, dobrý život
My, deviataci, sme 21. novembra
navštívili hneď zrána Saleziánske
stredisko Tri hôrky. Bola pre nás
pripravená
prednáška
spojená
s workshopmi o médiách a ich vplyvoch
na dnešnú dobu. Ráno sme všetci boli
ešte mierne zasnívaní, a tak nás
rozohriala spoznávacia aktivita. Pani,
ktorá sa nám predstavila ako Baška,
nám po nej hovorila rôzne všeobecné
zaujímavosti s grafmi a obrázkami zo
sveta
médií
a sociálnych
sietí.
Nasledovali kvízy, práca v skupinách
s obrázkami vyjadrujúcimi škodlivé
vplyvy mediálneho sveta, ktoré sme
opísali a prezentovali pred spolužiakmi.

ako byť zdravo aktívni na týchto
sieťach. Posledné minúty sme venovali
videu, ktoré sme si rozobrali z rôznych
pohľadov, čo bolo veľmi zaujímavé.
Samozrejme, neminula nás odmena za
aktivity, výhercov pozdravia ich
obľúbené známe tváre prostredníctvom
videí, ktoré sa ku nám dostanú.

Ďakujeme za čas v príjemnej
priateľskej atmosfére, kedy sme sa
mohli dozvedieť veľa informácií
a hlbšie sa nad nimi zamyslieť, možno
zmeniť svoje postoje. Určite sa raz
ukáže ovocie tohto pekne stráveného
dňa.
Tereza Panocová, 9.C; foto: archív školy

Nechýbali videá o úprave fotiek
ani možnosť otestovať našu tvorivosť
a vytvoriť zaujímavé očné klamy
pomocou videa a fotiek. Spomenutá
bola aj dôležitá téma – kyberšikana
a ako ju rozpoznať, ako sa proti nej
brániť. Dozvedeli sme sa veľa faktov
o Facebooku
a Instragrame,
ktoré
mnohí
používame
denne,
plus,

17

18

STRETNUTIE S... »

Redaktori na stope Vianoc 2018
Ako sa hovorí, dobré zvyky treba zachovávať. A preto my zachovávame už tretí
rok veľmi milý zvyk – stretnutie redakčných rád Základnej školy s materskou školou
sv. Marka Križina, Košice-Krásna a Základnej školy sv. Cyrila a Metoda na
Bernolákovej ulici v Košiciach. Zimné stretnutie už tradične organizujeme na
Základnej škole sv. Cyrila a Metoda a to letné na Základnej škole v Krásnej.

Tento rok naše predvianočné
stretnutie
môžeme
označiť
za
jednoznačne vydarené, plné dobrej
nálady,
smiechu
a zaujímavých
nápadov. A čo bolo ich úlohou? Najprv
si mali predstaviť, že sú práve oni
svetová darčeková komisia a iba oni
môžu vybrať a dať každému jednému
dieťaťu na svete jeden rovnaký
vianočný darček. Mali vybrať, ktorý
darček by to bol a napísať, prečo práve
tento.
Diskutovali
a rozmýšľali,
čo
všetky deti spája a čo by sa všetkým
mohlo dať. A ako sa nakoniec rozhodli
tri skupiny redaktorov pri tejto úlohe?
Posúďte sami!
Prvá skupina by venovala každému

dieťaťu Poukážku na jedlo do ALL
YOU CAN EAT. Jedlo má predsa
každý rád!
Druhá skupina by každému
dieťaťu podarovala nejakú pokrývku
hlavy. Tým, čo žijú okolo rovníka,
slamené klobúky, tým, čo na Sibíri
baranice. A ešte ako bonus, každé dieťa
by v tej čiapke malo lieky. Musím sa
priznať, že o aké lieky išlo, to sme sa
nedozvedeli!
A čo tretia darčeková komisia? Tá
sa rozhodla pre kombináciu dva
v jednom – každé dieťa dostane MC
Donald
Happy
meal.
Prečo?
Jednoduchá odpoveď – v jednej škatuli
jedlo aj malá hračka. To, čo každý
potrebuje, plus niečo na zábavu.

« STRETNUTIE S...
Druhá úloha bola veľmi tematická. Samozrejme, súvisela s Vianocami. Úlohou
každej skupiny bolo dokončiť vetu „Dúfam, že tieto Vianoce: ... desiatimi rôznymi
vetami v rýmoch.
V aké Vianoce naše mladé talenty dúfajú?
Dúfam, že tieto Vianoce
bude more horúce,
nebudú žiadne domáce,
sa niekto aj zarehoce,
že budú sviečky tlejúce,
slinky tečúce
a kapre vynikajúce,
že bude hrniec plný kapustnice
a krásne budú vyzdobené ulice.
(Adam, Martin, Peťa,
Zuzka, Michaela, Mariana)

Dúfam, že tieto Vianoce
bude zase snežiť,
poďme sa s vločkami rozveseliť.
Zvončeky sa hýbu vo vetre
a nevidno ani na dva metre.
Stromčeky nám v bytoch svietia,
vločky na nás z neba letia.
Na Alze sa tablety už predávajú,
no s nami sa všetci zahrávajú.
Vianočné darčeky sa kupujú,
alzáci sa radujú.
(Lara, Peťa, Klára, Laura, Paťa, Tomáš)

Dúfam, že tieto Vianoce
dostanem pod stromček nohavice,
že mi nezamrznú mihalnice.
Dúfam, že navštívime Michalovce,
že mi nespadne Iphone do kapustnice,
že Titanic 2 nenarazí na ľadovce,
že nebude len samé ovocie,
že k nám neprídu sesternice-kolednice.
(Ján, Lucia, Natália, Lucia, Tomáš)
upravili: Katarína a Laura, 8.B; foto: archív školy
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ENGLISH CORN(ER) »

5.
1.
2.

3.

4.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Miriam Labaničová, 8.A

« ИГРАЕМ – УЧИМСЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Michaela Borgoňová a Anna Čurajová, 8.A

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

Dorota Filková, Natália Dvorčáková a Alžbeta Kozelová, 8.B
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DEUTCHE SPIEGEL »

1.
2.

O
3. W

4.
5.

M
6.

7.
8.

L

9.
10.

Nela Harčaríková a Veronika Füleová, 8.A
1. ZU WEIHNACHTEN
SCHMŰCKEN WIR
WEIHNACHTEN ...?

1.
2.

2. ANDERES WORT
FŰR JESUS IST ...?

3.
4.

3. DIE NACHT IST
STILLE UND ...?

5.

4. JESUS IST GOTTES
...?

6.
7.

5. NACH DEM TAG IST
DIE ...?

8.

6. TIER IM SEE ...?

9.
7. WELCHER MONAT IST JETZT?

9. DIE KOHLSUPPE IST AUCH ...?

8. WAS FÄLLT AM HIMMEL ...?

(CH ist ein Buchstabe)

Tamara Bodnárová, 8.A

« DEUTCHE SPIEGEL

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ , Heilige Nacht...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Terézia Hlatká a Michaela Majerníková, 8.A
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ANKETA »

Jesenné oblečenie
Na konci septembra som sa raz v jedálni
zapozerala na deti a všimla si, čo všetko sa nosí,
čo je teraz v móde a hneď sa objavila zvedavá
otázka:
ČO ASI NOSIA NAJRADŠEJ?
Anketu som na druhý deň urobila u nás
v triede – 4.B, potom som sa vybrala k tretiakom
– do 3.A a nakoniec ešte zašla k prváčikom – ku
deťom do 1.D triedy.
Deti s radosťou odpovedali a chceli aj viac
o móde. To si necháme do jarnej Ratolesti.
Predstavte si, že prváci sú na jeseň celkom otužilí –
nie veľmi nosia tielka a teplé nohavice. Dúfam, že teraz
v zime ich už nosia!.Ale naj... vychytávkou sú bundy
a mikiny! Asi preto, že sú farebné, s nápismi, obrázkami
a každý by chcel mať takú, akú má kamarát, kamarátka.
Určite sa zídu aj v zime, lebo je v nich teplo a príjemne.
Už teraz mám nápad na ďalšiu módnu anketu! Máte
sa na čo tešiť! Teraz v zime si však nezabudnite pripraviť
čiapku, šál a rukavice!
Klára, 4.B; ilustrácie: Petra, 7.C

Jesenné oblečenie
30

25

20
Počet žiakov

24

15

10
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Tielko

Teplé nohavice

Bunda

Mikina

1.D
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4
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3.A

13
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24
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4.B
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13
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« SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY

V kuchyni sa zvianočnieva
Milí kuchári, cukrári,
ponúkame vám chutné recepty na sladké pochúťky. Nezabudli sme ani na
vianočné perníčky.
Recepty sú od šikovných školských redaktoriek, ktoré ich majú vyskúšané
a hlavne chutia im aj všetkým naokolo.
Jednoduché perníčky
Budete potrebovať:
250 g hladkej múky, 100g masla, 10
g škorice, 1 vanilkový cukor, 3 lyžice
cukru, 2 lyžičky prášku do pečiva, 1
vajce
Pracovný postup:
Všetky suroviny zmiešame na cesto,
vykrajujeme formičkami perníčky, ktoré
dáme na plech vyložený papierom na
pečenie. Pečieme asi 8 minút pri teplote
180 °C.
Perníčky sú výborné ku kávičke
a kakau.
Čokoládovo-mandľové makrónky
Budeme potrebovať :
4 bielky, 200 g kryštálového cukru, 250 g
pomletých mandlí, 2 PL nasekaných mandlí, 3 PL
kakaa
Postup :
1. Rúru vyhrejeme na 140/120 °C. Dva plechy
vyložíme papierom na pečenie. Z bielkov
vyšľaháme tuhý sneh. Postupne stále miešame
a pridávame cukor. Nasekané mandle zmiešavame
s dvoma lyžicami kakaa. Zmes po častiach
zašľaháme do snehu.
2. Na plech kladieme malé kôpky snehovej hmoty (1
makrónka približne 1 lyžička snehovej hmoty).
Vo vyhriatej rúre pečieme asi 25 min. Upečené makrónky necháme vychladnúť.
Potom ich stiahneme z papiera a posypeme zvyšným kakaom.
Ešte na záver:
Príprava trvá približne 40 minút a dokopy nás na konci čaká asi 50 chutných
makróniek.
Príjemné vianočné pečenie a dobrú chuť!
spracovali: Lucia, 7.B a Dominika, 6.C; foto: domáci archív
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VLASTNÁ TVORBA »

Tvorím, tvoríš, tvoríme ...
Pani učiteľka na hodine slovenského jazyka dala 4.B zaujímavú úlohu. Mali
vymyslieť bájky. Nonsensové básničky aj básničky o Vianociach a o zime tvorili na
hodine literatúry žiaci 5.C. Celkom sa im to podarilo. Veď posúďte sami, akých
šikovných básnikov a prozaikov máme.
Chameleón a mucha

Sliepka a dážďovka
Sliepka si išla po dvore. Zrazu
uvidela kameň. Myslela si, že jej kameň
bude chutiť. Tak ho zjedla. Keď kameň
prehltla, vykukla zo zeme dážďovka.
„Sliepka, nejedz kamene, lebo si
škodíš.“ Sliepka dážďovku neposlúchla
a jedla kamene, listy a trávu. Rozbolelo
ju brucho. Nabudúce si už dávala pozor.

Raz sa chameleón ocitol bez
domova. Po dlhých dňoch blúdenia
stretol muchu. Mucha mu vraví : „Čo sa
ti stalo, braček?“ „Ale, som bez
domova,“ povedal smutný chameleón.
„Tam som videla dutý strom. Môžeš sa
doň nasťahovať, ak ma nezješ.“
„Dohodnuté,“
povedal
chameleón
a muchu nezjedol.
Poučenie: Čo dobré urobíš druhému, to
sa ti vráti.
Karla Duditšová, 4.B; ilustrácia: Petra, 7.C

Poučenie: Nechaj si niekedy poradiť.
Damián Porubec, 4.B; ilustrácia: Petra, 7.C

Chameleón a mucha
Bol raz chameleón Krútisko. Bol
veľmi starý a hladný. Raz letela okolo
mucha. Chameleón jej povedal: „Čo si
ty? Poď bližšie, nech ťa môžem lepšie
vidieť!“ Mucha uverila a prišla bližšie.
Keď sa priblížila, chameleón otvoril
svoju veľkú pusu a ...CHŇAP!
...HAM,HAM,
HAM,
HAM,
HAM,HAM... Chameleón chytil muchu
svojím dlhým jazykom a bolo po nej.
Ponaučenie: Nedôveruj každému hneď,
keď ho stretneš!
Júlia Majláthová, 4.B

Prešibaná blcha
Jedného dňa sa opici nechcelo
umývať. Namiesto povinností začala
pozerať televízor. Na druhý deň ju blška
Barborka išla pozdraviť, ale opica ani
netušila, že prišla. A tak sa celé dni
a noci škrabala. Prečo? Lebo blška
Barborka sa na jej chrbte ubytovala.
Ponaučenie: Treba si robiť svoje
povinnosti, lebo budeme mať problém
ako opica.
Lívia Sláviková, 4.B

« VLASTNÁ TVORBA
Vianoce
Vianoce sú za rohom,
mamka kričí: „No, zbohom!
Ozdobovať stromček treba,
vločky padajú z neba.“
Deti sa vonku guľujú,
snehuliaci tancujú.

Mamka po dome chodí,
jej syn je na poschodí.
Ježiško je pred dverami,
prišiel s novými sánkami.
Betlehem je vysvietený,
Ježiško je narodený.
Tamara Kakalejčíková, Dorota Vašková,
Lenka Dobríková a Sára Selecká, 5.C

Zimná zábava
Zima je už za dverami,
chce prísť k nám, nech nie sme sami.
Vianoce už chystá pre nás,
uvidíme, ako prekvapí nás.
Guľovačka, lyžovačka, to sú zimné športy,
lyžiari na svahu ako veľké torty.
Korčuľovať by sme sa radi išli
i na snowboarde do Afriky prišli.
Hokej je vraj veľká zábava,
pre niekoho super otrava.
Susedy sa už na trhy chystajú,
snehuliaci nad nimi lietajú.
Idú si kúpiť korčule,
možno z nich budú cencúle.
Veronika Matušová a Natália Bagošová, 5.C
ilustrácia: Petra, 7.C

Nákladiak
Zaparkoval nákladiak na kopci,
našli ho tam ľudia z obcí.
Keď ho potom odtiahli, dali mu pohár coly,
nech ho už nič nebolí.
Všetci boli šťastní
ako verše v básni.
Len nákladiak bol smutný,
pohár coly nebol chutný.
Vyplakal si trocha cukru,
myslel si, že mu svaly puknú.
Nepukli mu jeho svaly, odpukol mu kúsok hlavy,
išiel rýchlo do opravy.
Tam mu potom povedali, že nech si dá trocha kávy,
od kávy mu dobre trávi.
Pavol Cerňák, Matej Korba, Patrik Majoroš a Jakub Brilla, 5.C
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Vianočná osemsmerovka
Vianočné jedlá: __ __ __ __ __

__

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
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EKO (ekologický), OREO (keks),
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EVA, KG (kilogram)

K

C

A

M

A

M

I

Z

O

S

L

A

V

A

A

Ť

MIKULÁŠ, ČIAPKA, RUKAVICE,
ZIMA, VEČERA, OSLAVA,
SNEH, OKO, ORECH, GUĽA,
DOM, MAMA, UŠIŤ,
EGG (vajíčko po anglicky), LES,
LOĎ, SYN, SÚŠ (pevnina),
SUV (typ auta), ČIN, OVČIA (vlna),

Matúš Polák, 5.C

Na stromčeku sú __ __ __ __ __ __ __ __.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Narodil sa ... Pán

5. Ježiškovi píšeme pred Vianocami ...

2. Ryba, ktorú jeme na Vianoce

6. Pod stromčekom nájdeme ...

3. Premieňa sa na ňom chlieb a víno

7. Jeme ich na Vianoce s makom

4. O chvíľu sú tu ...

8. Dáme si ju ako prílohu s mäsom
Kristína Šudáková, 5.A

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
Na Štedrý večer sa rozžiari __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ .

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1. Lozí po stromoch

9. Neurčitok od slova sneží

2. Po Mikulášovi čakáme na ...

10. Posledný deň v roku

3. Mudrcov viedla k Ježiškovi ...

11. Modlitba z piatich desiatkov

4. Ježišova matka

12. Ryba, ktorú jeme na Vianoce

5. Jeme ich s medom a cesnakom

13. Deti dostávajú darčeky už na ...

6. Chráni nám hlavu pred zimou

14. Štedrý ...

7. Snehuliak má ... z mrkvy

15. Adventný ...

8. Na zohriatie pijeme ... čaj

16. Typické vianočné pečivo z medu
Kristína Struňáková a Ema Štupáková, 5.A
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ODDYCHOVÉ VŠELIČO »
Narodilo sa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Na Vianoce sa narodil ...
2. Dostávame vianočné ...
3. Ježiškov pestún je ...
4. Kvet s tŕňmi je ...
5. Panne Márii sa zjavil ...
6. Teraz je (ročné obdobie) ....
7. Predmet, na ktorom počítame, je ...
8. Vianočná kyslá polievka je ...
9. Zdobíme vianočný ...
10.Na Vianoce ideme do ...
Amália Vinterová, 5.A; ilustrácia: Petra, 7.C
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Krehké pečivo môžeme nazývať

OBLÁTKY aj OPLÁTKY.

O
K
I
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Požehnané Vianoce
v kruhu rodiny
želá
redakčná rada

