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Jar je už v plnom prúde a s ňou
prichádza aj nové číslo školského
časopisu Ratolesť.
V tomto čísle časopisu nájdete
príjemné jarné čítanie, zvedavé otázky,
ale hlavne odpovede našich žiakov na
ne či novinky zo školy. Nezabudli sme
ani na pestré kresbičky, ktoré vám
určite spríjemnia chvíľky, napríklad
počas upršaných jarných dní.
Počas nasledujúcich dní budeme
sláviť najväčšie kresťanské sviatky –
Veľkú noc – zmŕtvychvstanie Pána
Ježiša. Majme ich v srdci, v rodinách,
v blízkom.
Prajem
vám krásne
prežitie
veľkonočných sviatkov, príjemné jarné
dni strávené v prírode, na výletoch aj
chuti do učenia v poslednom školskom
štvrťroku.
Teším sa na vás v ďalšom čísle
Ratolesti.
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ÚSPECHY ŠKOLY »
Plodný zber
Našim žiakom sa darilo v mnohých oblastiach aj v období od decembra do
marca. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov aj v budúcnosti.
Názov súťaže
Šaliansky Maťko

Kolo
Okresné

Pytagoriáda

Okresné

Chemická
olympiáda

Okresné

Fyzikálna
olympiáda

Okresné

Geografická
olympiáda
Biologická
olympiáda

Okresné

Okresné
Krajské

Dejepisná
olympiáda

Okresné

Miesto

Meno a trieda

2.

Dominika Čigášová, 3.B

2.

Dominika Hakulinová, 6.C

3.

Christian Brossmann, 5.A

1.

Dominika Brillová, 7.C

1.

Karolína Kaduková, 8.A

2.

Matúš Gburík, 9.C

2.

Matúš Gburík, 9.C

3.

Gabriela Palenčárová, 9.B

2.

Matúš Gburík, 9.C

3.

Tadeáš Kaduk, 7.B

3.

Matej Ivančo, 6.C

2.

Sára Lakatošová, 8.A

3.

Terézia Hlatká, 8.A

2.

Tadeáš Kaduk, 7.B

1.

Zuzana Sklenková, 6.A

2.

Natália Pončáková, 6.A

2.

Tadeáš Kaduk, 7.B

3.

Alexander Jandošek, 8.A

Biblická olympiáda

Okresné

1.

Tadeáš Kaduk, 7.B
Dominika Brillová, 7.C
Gabriela Palenčárová, 9.B

Všetkovedko

Celoslovenské

1.

Richard Soľár, 2.D

Prezentácia na PC

Okresné

3.

Tomáš Fečko, 8.A
Michaela Majerníková, 8.A

1.

Alžbeta Rajňáková, 8.A

postup na
celoslovenské
kolo

Karolína Kaduková, 8.A

Čestné
uznanie

Miriam Labaničová, 8.A

2.

Karolína Kaduková, 8.A

Vesmír očami detí

Koláže rozprávajú

Okresné

Celomestské

« ÚSPECHY ŠKOLY

Názov súťaže

Kolo

KOŠICE STAR
2019

DANCE CITY 2019

Volejbal - chlapci

Okresné

Okresné

Okresné

Miesto

Meno a trieda

3.

Sarah Beľanová, 8.C

3.

Katarína Jiříčková, 8.B
Lucia Koribská, 8.B
Petra Szinaiová, 8.B
Daniela Zaicová, 8.B

Čestné
uznanie

Rebeka Beľanová, 2.B

1.

12 tancujúcich princezien
(mix ročníkov)

2.

Roland Lacko, 9.B
Benedikt Lukáš, 9.B
Matúš Sedlák, 9.B
Marek Surmánek, 9.B
Jakub Forgáč, 9.C
Viktor Onuška, 9.C
Ján Sorger, 9.C

Centruško je náš!
Potešte sa spolu s nami z úžasného 1. miesta, ktoré získal náš školský časopis
v súťaži „O skleného Centruška“ (viď foto na obálke časopisu). Obstáli sme
v konkurencii šestnástich školských časopisov košických škôl. Darilo sa nám aj
vďaka vám, milí naši čitatelia. Podnetná bola aj spoločná diskusia s členmi poroty
a prínosom sú cenné rady. V každom čísle nášho časopisu sa snažíme vás
informovať, potešiť, prekvapiť či rozosmiať.
upravili: Lucia, 7.B a Petra, 7.C

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

Platí od 29. apríla 2019 do 31. mája 2019.
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AKTUÁLNE »

Novinky a zaujímavosti
Ako sme spomínali už v minulom čísle, naša škola prešla rôznymi zmenami.
Viete, čo je ešte NOVÉ u nás v škole?
4.B a 4.D má veľkú radosť
S mojím spolužiakom sme si chceli
vymeniť skrinku preto, lebo on
chcel mať skrinku pri chalanoch
a ja som chcela mať skrinku pri
babách; nepodarilo sa nám však
presvedčiť pani učiteľku; skúsime
to ešte raz.

Police na knihy
Milé čitateľky a čitatelia, určite ste
už postrehli, že sa na chodbách školy na
I. aj II. stupni objavili police na knihy.
Nájdete v nich slovníky, časopisy,
encyklopédie a ešte veľa zaujímavých
kníh na „prestávkové“ čítanie. Ak ste
milovníkmi listovania a čítania kníh,
môžete sa tu zastaviť. Učitelia vás
určite radšej uvidia čítať knihy, ako
„lietať“ po škole.

Lebo minulý rok sme mali skrinky o
poschodie nižšie od triedy, teraz ich
máme oveľa bližšie.

Petra, 7.C; foto: archív školy

Lepšie je to preto, lebo nemusíme
chodiť hore-dole, ale od skriniek nás
delí len zopár krokov.
Je super mať skrinku pri triede.
Páčili by sa nám možno aj iné farby
alebo potriedené podľa chlapcov
(mali by modro-zelené) a dievčatá
(mali by sme svetlotyrkysovú a
maslovú).

« AKTUÁLNE

Na začiatku školského roka sme
všetci túžili mať nové skrinky práve
na tomto mieste.
A ešte jeden tajný skrinkový
príbeh: „Keď moja spolužiačka
Domča dostala kľúče od skrinky,
spolu so svojou partiou išli ku
skrinkám zistiť, čo sa do nich
zmestí. A rovno pri nich si aj
podelili
úlohy
–
jedna
kontrolovala, či je vzduch čistý,
druhá kamoška pomáhala Domči
vliezť do skrinky, ďalšia sa ju
snažila do skrinky zavrieť a jedna
ich vraj len „pozorovala“
a dúfala, že sa to nedozvie pani
učiteľka Fabianová.“

Redaktori
na stope...
My, z redakčnej rady,
sme prvé jarné dni privítali
na
výstave
orchideí
v Botanickej
záhrade
v Košiciach. Očarila nás
ich
krása,
vôňa,
rozmanitosť a dokonalosť.
Nádherné a zaujímavé boli
aj
rastliny,
hlavne
citrusové plody v ďalších
skleníkoch.
Zuzana, 7.C; foto: archív školy

Myslíte, že keby mali učitelia svoje
skrinky, mali by na nich nalepené
ZAKÁZANÉ NÁLEPKY?
Klára, 4.B; foto: archív školy
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AKTUÁLNE »
Siedmaci boli
na lyžiarskych svahoch
V týždni od 14. do 18. januára
vymenili naši siedmaci školské
povinnosti za športové povinnosti,
presnejšie inštrukcie, a všetko, čo patrí
k lyžiarskym kurzom. Na prváčikov
čakali každý deň svahy športového
strediska na Jahodnej. Výprava 7.C si to
nasmerovala do Levočskej Doliny, kde
ich v rezorte čakali super inštruktori,
krásna zimná krajina a vo voľnom čase
bohatý program so spolužiakmi a
pedagógmi. V poslednom januárovom
týždni levočské svahy brázdili žiaci 7.B
triedy spolu s triednou pani učiteľkou
a pani asistentkou Tothovou. Vedúcim
oboch výprav bol pán učiteľ Vaško.
Prežili tam pekné zimné dni a v
batohoch si domov doniesli aj kopec
veselých zážitkov.

 A potom to prišlo – Po namáhavej
rozcvičke
ešte
namáhavejšie
lyžovanie!

A ešte niekoľko žiackych hlášok:
 Obľúbená hláška pána učiteľa
Vaška: ,,Ticho, budeš šliapať!“
 Domov sme prišli všetci vyparádení
– v tričkách s vlastným lyžiarskym
logom. Až potom mohla dôjsť
módna polícia!!!

 ,,Pepru nikdy nie je dosť“ povedala
žiačka, pričom mala celý tanier
zaplnený peprom.

spracovala: Ema, 7.C

« AKTUÁLNE
Zo života ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
Žiacka školská rada (ŽŠR) vymyslela od 6.
februára TEMATICKÉ STREDY. Počas nich sme sa
obliekali podľa jej pokynov. Prvá streda bola pásikavá,
druhá rifľová. Po jarných prázdninách sme do školy prišli
v košeliach. Cez pôst nám ŽŠR odporúčala obliecť si
pokoru či úsmev. Usmievali sme sa na všetkých okolo.
Tematické stredy sme zakončili 27. marca teplákovou
stredou – do školy sme prišli v teplákoch
Už teraz
máme pripravené ďalšie aktivity. Máte sa na čo tešiť
Tamara, 9.B; foto: archív školy
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AKTUÁLNE »
Noc Oscarov
Stretnutie s priateľmi, tanec, krásne chvíle, na ktoré budú mnohí spomínať ako
na najkrajšiu akciu počas školského roka. Aj taká bola Noc Oscarov na záver prvého
polroka. A čo na ňu hovoria ôsmaci?
Deviataci pripravili pre nás,
mladších spolužiakov, parádnu zábavu.
Počas Noci Oscarov – taká bola téma
fašiangovej diskotéky, sme sa všetci
zabavili. Naozaj to bol SUPER večer.

 Super ceny v tombole.

 Najviac sa mi páčila výzdoba. Dali
si na nej záležať.
 Fotostena bola veľmi pekná. Máme
pamiatku na tento večer.
 Originálny nápad na súťaž
natočiť video zo života v triede.
 Boli
sme
ocenení
„oskarov“. Oplatilo sa.

–

soškami

 Páčilo sa mi, že sme sa mohli fotiť
každý so svojím foťákom.
 Aj pani učiteľky sa zapájali do
tanca a aktivít.
 Ďakujeme deviatakom, že pamätali
aj na bufet 

 Niektorí si dali záležať na oblečení.
Boli veľmi pekne nastajlovaní.
 Dzivá hudba.
spracovala: Lucia, 7.B; foto: archív školy

« AKTUÁLNE
EKO nápady
Skutočnými odborníkmi na ochranu životného prostredia sú naši ôsmaci. Ich
EKO nápady, ako šetriť energiou, ocenili aj na Strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej v Košiciach, kde sa zúčastnili podujatia s názvom Dni energií.
Možno niektoré EKO slogany povzbudia aj vás, milí naši čitatelia
„Každý centík ušetrený,
pomôže vždy v každej tiesni.“

„Keď odchádzaš z miestnosti,
zhasni svetlo bez zlosti.“
„Voda je dar,
ktorý nám dal Pán.
Chráň si prírodu, chráň,
je to veľký Boží dar.“
„Ži v zdravom prostredí,
duša sa ti v dobrom odmení.“

„Keď chceš vodu mať,
musíš o ňu dbať.“

„Šetrím, šetríš, šetríme,
prírodu si chránime.“
spracovala: Laura, 8.B; foto: archív školy
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AKTUÁLNE »
Košickí mučeníci u nás v škole
Noc z 22. na 23. marca bola venovaná Košickým mučeníkom. Tradičné bdenie
v škole sa nieslo v duchu týchto svätých, ktorým je venovaný celý rok, keďže si
pripomíname 400. výročie od ich smrti. Žiaci z 2. stupňa prichádzali so svojimi
triednymi učiteľmi, aby prosili, ale aj ďakovali za všetky udelené dary.
Postrehy žiakov:
„Najviac sa mi páčila krížová cesta
okolo školy. Bol to pre mňa
zážitok.“
„Agapé bolo super, lebo sme si
sami mohli pripraviť nejakú
dobrôtku.
Potešila
nás
aj
prítomnosť pána kaplána Paľka,
ktorého sme v našej triede pohostili
zapekanými toustami.“

Palmový list – symbol mučeníctva
(Vytvorili ho všetci, ktorí bdeli v škole.)

„Zaujímavé veci sme sa dozvedeli o
Košických mučeníkoch, keď nám
pani učiteľka triedna čítala úryvok o
ich mučení.“
„Mne sa páčili litánie k Trom
Košickým mučeníkom.“
„Adorácia v kaplnke bola tiež
pekná. Ešte nikdy som nebola na
adorácii v noci.“
„V triede sme sa rozprávali o
pokore. Potom sme na malý
palmový lístok mali napísať, v čom
sa chceme zmeniť. Naše malé
lístočky vytvorili krásny palmový
list v kaplnke počas rannej sv.
omše.“

Krížová cesta okolo školy

spracovala: Karolína, 8.A; foto: archív školy

« AKTUÁLNE
Bodka za školskou burzou
Milí naši priatelia zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach!
Chceme Vám zo srdca poďakovať za to, že vďaka vašej štedrosti sme prežili
nádherné jarné prázdniny. Od pondelka do stredy sme prichádzali k sestričkám
vincentkám, ktoré nám pripravili každý deň niečo zaujímavé. (poznámka redakcie:
Výťažok z 1. ročníka školskej burzy – 466,30€ sme venovali kamarátom v núdzi)
V pondelok doobeda sme súťažili
v skupinkách. Stavali sme loď, hrad
a pripravili sme si jednohubky, aby sme
ich na olovrant zjedli
Keď sme sa
naobedovali, boli sme si zahrať
minigolf.
V utorok sme navštívili výstavu
v Kulturparku, kde sme si na vlastnej
koži vyskúšali rôzne zrakové klamy.
Bola to super zábava a niekedy aj
skúška odvahy
Obedovali sme
v meste, dali sme si pizzu, ktorá
všetkým chutila. Po nej sme sa rozdelili
na dve skupinky. Jedna obdivovala

krásy prírody vo Východoslovenskom
múzeu a tí menší boli v Bricklandii
a hrali sa s legom.
Posledný deň sme boli v kine.
Videli sme pekný animovaný film
Ľadová sezóna, ktorý sa nám veľmi
páčil. Po ňom sme mali na obed
suprové parené buchty. Po obede sme sa
od sestričiek dozvedeli, že veľa zábavy
a radosti sme mohli zažiť vďaka vašej
vynaliezavej láske. Na záver sme sa za
vás pomodlili. Ešte raz vám posielame
jedno obrovské ĎAKUJEME!!!
vaši kamaráti z prímestského jarného tábora
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AKTUÁLNE »

« SVÄTÉ PÍSMO A JA
„Obetovali svoj život, aby večne žili
a ukazovali nám cesty k svätosti.“
Táto veta sprevádzala žiakov a učiteľov našej školy v pôstnom období 2019. Čo
na to hovoria dievčatá zo 7.B? Nech sa páči, začítajte sa.

V dnešnej dobe je málo
takýchto ľudí, ktorí by obetovali
vlastný život pre dobro druhých.
Každý by sa mal chcieť stať
lepším. Aj ja sa o to snažím. Ale
veľmi mi to nejde, je to ťažké. Tí
ľudia museli mať veľmi silnú
vieru. Veľa si vytrpeli, ale
dosiahli svoj cieľ. Určite zmenili
životy
viacerým
ľuďom
k lepšiemu. A o to by sme sa mali
snažiť aj my. Ale najprv sa my
musíme zmeniť. Lebo bez toho to
nejde.
Anna

Ja si myslím, že je dobré
pomáhať druhým, obetovať sa
pre druhých. Boh nám povedal,
že sa máme veľa modliť a robiť
dobré skutky. Keby sa mučeníci
rozhodli napríklad zaprieť Boha,
tak by si to vyčítali do konca
života. A keďže Ho nezapreli, išli
do Božieho kráľovstva. Ja sa
snažím obetovať
tým,
že
nebudem pozerať telku, nebudem
na mobile a počítači, ale sa
budem viac venovať svojej
rodine, pomáhať, modliť sa,
vzdelávať sa.
Terka

Mala by som sa usilovať o to,
aby som bol svätá. Budem sa viac
snažiť obetovať pre druhých,
pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Táto veta hovorí o tom, že hriech
ubližuje mojej duši, a preto mám
robiť dobro. Na svete treba
rozdávať lásku a dobro. A taktiež
svedčiť o Ježišovej láske k nám.
Ema
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SVÄTÉ PÍSMO A JA »

Myslím si, že sa obetovali za
nás, pre vieru v Ježiša. Obetovali
sa, aby mohli byť s Ježišom
v nebi. Mali by byť pre nás
veľkým vzorom. Ukazujú nám,
že sa nemáme vzdávať. Máme si
veriť a veriť Ježišovi. Nenechať
sa od Neho odhovoriť. Modliť sa
k Bohu. Byť silní. Odpustiť aj
tým, ktorí nám ublížili. Obetovať
sa a odrieknuť si maličkosti, aby
sme boli silnejší v pôstnom
období.

Občas, keď ideme k dedovi,
začíname v kostole. Tam, kde on
chodí, je kostol zasvätený Trom
košickým mučeníkom. Vždy sa
zadívam na ich obraz, ktorý je za
oltárom. Oni nikdy nezapreli
svoju vieru. Myslím si, že tá veta
znamená, aby ľudia nikdy
nezapreli svoju vieru, aj keď sa to
ostatným možno nepáči. Tú cestu
nám už ukázali. Ukázali ju tým,
že obetovali svoj život za Ježiša
a že život po smrti nekončí.

Kiara

Terka
spracovala: Sára, 8.A, foto: archív školy

Prečo Boh povoláva v historických obdobiach svätých?
Aby nám ukazovali, ako putovať do neba?
(zamyslenie)

Boh povoláva ľudí k svätosti vždy. Chce, aby ľuďom okolo ukazovali cestu
k Nemu. Sú to akoby jeho poslovia na zemi.
Boh posiela svätých ľudí, aby nám priblížili to, čomu častokrát nerozumieme.
Boh chce, aby sa každý dostal k nemu do neba. Skrze svätých nám ukazuje cestu.
Svätí ľudia to nikdy nemali v živote ľahké. Museli veľa obetovať. Ľudia sa k nim
väčšinou nesprávali pekne, pretože ich považovali za „čudných“. Boh dával svätým
milosť a silu zvládať utrpenie. Oni mu to odplácali tým, že žili jeho vôľu, pravidelne
sa modlili, prinášali obety a pozývali ľudí žiť sväto.
Boh posiela svätých v každom historickom období. Potrebujeme vidieť ich
príklad vždy. Ak by sme poznali len svätcov z minulosti, mysleli by sme si, že
svätosť už nie je aktuálna. Tiež si myslím, že svätým sa človek rozhodne stať. Boh
nezhodí z neba dokonalého človeka, ktorý bude hlásať a žiť, čo káže evanjelium.
Poslal nám už svojho Syna ako príklad a teraz od nás chce, aby sme ho nasledovali,
a tak ukazovali blížnym Božiu lásku a milosrdenstvo.
K svätosti sme povolaní aj my. Máme žiť takým životom, akým žili svätci. Podľa
mňa to nie je ľahké. Preto sa treba modliť o silu zvládať životné situácie také, aké sú.
Aj keď si myslíme, že Boh nás opustil, On je stále pri nás, pomáha nám, ale my si
to mnohokrát neuvedomujeme. Chceme všetko riadiť, chceme, aby všetko išlo podľa
nás – ľahko a bez problémov. Lenže práve cez skúšky sa dostávame bližšie k Bohu
a k trpiacim. Ukážkou toho nám sú životy svätých, napr. sv. Rity. Boh nás nikdy
neopustí a v ťažkostiach nás ponesie na svojich mocných rukách. Treba len veriť
a odovzdať mu svoj život. On z nás už spraví svätcov. Ale aká bude naša odpoveď?
Tamara, 9.B

« ANKETA
Verný priateľ človeka
Mesiac marec sa všetkým spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou.
A s akou knihou v ranom detstve začínali niektorí
naši učitelia? Spýtali sme sa ich, či si pamätajú na
knihu, ktorú si prečítali už sami a dodnes je v ich
spomienkach
 Smelý zajko
 Svrček a mravce
 Odvážna školáčka
 Už ho vezú
 Miroslav Válek: Do Tramtárie
 Žofka vymýšľa
 Betty McDonaldová: Mary a ja
 Pollyanna
 Kuriatko a obláčik
 Slovenské ľudové rozprávky
 Jozef Pavlovič: Bračekovia mravčekovia
 Laura Vicuňa
 Zajačik prváčik
 S dievčiskom sa nehráme
 Sandrin denník
 Zlatá brána
 Mačka Micka
Niekoľkých žiakov sme sa opýtali na ich obľúbenú knihu, keď boli maličké deti.
A zistili sme, že niektoré knihy sa páčili aj učiteľom, aj žiakom.













Za bránou slova
Osmijanko
Popoluška
Slovenské ľudové rozprávky
Modrá kniha rozprávok
Maťko a Kubko
Smelý zajko
Svetovládny rytier
Tri prasiatka
Čarodejnica Dorka
Strakaté mačiatko
Mapa pokladov
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ANKETA »
Sto žiakov z 2. stupňa nám odpovedalo na našu otázku: „Akú literatúru máš
najradšej?“

15

20
sci-fi

25

fantasy

40

rozprávky
encyklopédie

spracovala: Lara, 7.C

Zvedavá ANKETA medzi prváčikmi
Škola je už v plnom prúde a naši prváci sa usilovne učia. My, starší, sme veľmi
zvedaví, preto sme prvákov navštívili počas odpočinku v ŠKD a opýtali sa na ich
obľúbený predmet.
Odpovede boli rôzne, ale v niečom sa zhodla väčšina.
1.A

V tejto triede majú deti najradšej výtvarnú a telesnú výchovu.

1.B

Tu je najobľúbenejšia telesná výchova.

1.C

Veľmi obľúbená? Tipujete výtvarnú výchovu? Tak tipujete dobre.

1.D

A aj v tejto triede majú prváci najradšej výtvarnú výchovu.

Už som netrpezlivá, či aj v ďalšej ankete budú najobľúbenejšie tieto predmety.
Psst! Nechajme im čas a v júni sa k nim vyberiem na návštevu opäť. Už teraz môžete
hádať, ktoré predmety to budú.
Prvákom prajeme veľa úspechov a radosti nielen na týchto obľúbených
predmetoch!
spracovala: Zuzana, 7.C

« DEVIATACI NA SLOVÍČKO
„Čím by si chcel byť?“
Takúto otázku sme položili našim deviatakom. Odpovede boli veľmi zaujímavé
a prekvapivé. Niekto chce byť pilotom, niekto učiteľom... veď si to prečítajte sami.
Uvádzame ich mená, prezývky. Ak ich spoznáte, povzbuďte ich!

,,Asi kňazom (augustiniánom).“ (Daniel)
,,Pilot, kuchár a parašutista.“ (Rolo)
,,Kuchárka alebo maliarka. No už od malička
ma to ťahá k herectvu, i keď viem, že to nie je
možné. Niekde vo vnútri ten sen stále mám.“ (Kaja)
„Advokát.“ (Marek)
„Ešte neviem, čím by som chcel byť,
ale rozmýšľal som nad
elektrotechnikom alebo kameramanom.“ (Bruno)
„Architektka.“ (Gabika)
„Lektorkou, fotografkou, dizajnérkou.“ (Bianka)
„Psychologička.“ (Sára)
„Športovcom.“ (Beňo)
„Zverolekárka.“ (Simonka)
„Psychologička, záchranárka.“ (Timea)
„Právnik.“ (Matúš)
„Technik PC.“ (Dávid)
„Sprievodkyňa, prekladateľka,
učiteľka dejepisu, španielčiny
alebo francúzštiny.“ (Klára)
Ďakujeme našim deviatakom a dúfame, že sme vám touto otázkou pomohli pri
výbere strednej školy. Veľa šťastia a nech sa vám darí!
spracovala: Lucia, 7.B; ilustrácia: Sára a Karolína, 8.A
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ŠKD V SKRATKE »
Stretnutie s policajtkou v ŠKD

Maňušky v ŠKD

Aj tento školský rok prišla medzi nás
pani policajtka. Pre každý ročník mala
pripravenú
zaujímavú
tému.
Porozprávala o správaní sa na priechode
pre chodcov, čo robiť v prípade
nebezpečenstva, o opatrnosti voči
cudzím ľuďom... Každý zvedavec
dostal pracovný zošit plný úloh a
nakoniec boli najšikovnejšie deti
odmenené super pexesom alebo
maľovankou.

Papierové maňušky sme v 2.
oddelení vyrábali 5. februára. Deťom
sa to veľmi páčilo. Na ďalší deň sme si
zahrali aj zábavné divadielka s
vyrobenými maňuškami.

Vydarený karneval

Biblický príbeh – súťaž
V ŠKD sa uskutočnila súťaž v
kreslení biblických príbehov. Všetky
práce boli pekné a najlepšie z nich sme
odmenili vecnými cenami. Prvé miesta
každej kategórie postúpili ďalej.
Všetkým
zúčastneným
deťom
ďakujeme a víťazom blahoželáme.

V deň odovzdávania vysvedčení sa
na I. stupni konal aj super karneval.
Deti mali rôzne masky – pekné
princeznovské
aj
netradičné
až
hrôzostrašné. Kostýmy vyrobené aj
požičané. Ale všetci mali spoločný cieľ
– zabaviť sa posledný deň pred
polročnými prázdninami. A o tom, že
zmysel pre zábavu majú aj naše pani
vychovávateľky, svedčia aj fotografie.

« ŠKD V SKRATKE
Fašiangové šišky,
mňam, mňam, mňam!
K Fašiangom v škole už roky patria
FAŠIANGOVÉ ŠIŠKY, ktoré nám s
láskou v závere februára napiekli naše
pani vychovávateľky. Už od skorého
rána krásne rozvoniavali po celej škole.
A nielen voňali, ale aj všetkým veľmi
chutili. Spolu napiekli 590 šišiek z 10
kg múky. Počas veľkej prestávky ich na
chodbách školy ponúkali žiacki
dobrovoľníci. Vyzbieralo sa 244,02 €.

Kto pozná don Bosca?
No predsa detí z 2.C triedy. Je
patrónom ich triedy. Presvedčili nás
o tom v literárno-dramatickom pásme
„Život vyznačený snom“, ktoré podľa
knihy o don Boscovi upravila pani
vychovávateľka Eva Németová. Hercineherci, celá trieda účinkovala v tomto
divadielku zo života malého Janka
Bosca. A predviedli sa naozaj skvele.
Odohrali 6 predstavení pre svojich
spolužiakov a potom jedno veľké pre
svojich rodičov.
Krížová cesta

Marec – mesiac kníh
Marec je známy tým, že je celý
venovaný knihám. Preto sme boli v
knižnici a pani knihovníčka nám
rozprávala o knihe Ako sa Otko potkol
o Fidlibuma. Bolo to o potkanovi,
ktorého si kúpil chlapec. V knižnici sa
nám veľmi páčilo a najlepším
kamarátom je pre nás kniha. Už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutia v knižnici s
knihou a pani knihovníčkou.

...Kríž je znakom spásy, kríž ten
drevený... znela pieseň z úst detí
a rodičov v školskej kaplnke počas
krížovej cesty. Naše deti spolu s pani
vychovávateľkami
skladali
ruky
k modlitbe, ďakovali Ježišovi za lásku,
za pokoj, za dobroty a vyprosovali
milosť kráčať po cestách prikázaní
nášho Pána. V závere stretnutia deti
podarovali svojim rodičom symbolický
kríž.

upravila: Lucia Mihaliková, vychovávateľka;
foto: archív školy
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ENGLISH CORN(ER) »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Common tradition in England is Easter eggs ...
It’s not healthy to eat whole … bar alone.
When you do something bad, you can end up in …
A cute little black and white coloured animal living at cold places.
When someone dies, you have to … him.
… man.
A baby of a sheep.
Loud sound escaping from your mouth when something terrifies you.
You shouldn’t leave children alone because they could get …
Something you write with.
Sound made by dogs.
Emma, 8.A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. cukor
2. lesná cestička
3. dažďový prales

4. vitamín
5. ráno
6. kapusta
Michaela B., 8.A

« DEUTCHE SPIEGEL

OSTERN

Ergänze die Kreuzworträtsel:
1. Etwas mit Wasser
2. Gründonnerstag, Kar________, Karsamstag
3. Ein Tier
4. Hier sind die Eier
1.
2.
3.
4.

Wir wünschen euch ein wunderschönes Osterfest!
Terezka, 7.B
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DEUTCHE SPIEGEL / ИГРАЕМ – УЧИМСЯ »

S L C F
H

I

F

I

H C S

S

D A R R H A F A

A E P M A L Ö S A D
N B K A U F E N N
G E

S C H

E N E

I

ANGENEHM, DIE, FAHRRAD,
FRAU, GESCHICHTE, HÄSLEIN

I

C H T E

S O W O H E R

N O R M A L

Použité slová:

S Z N E

E D N U T

S E T N T

H Ä S L E

I

N D A S

M E R F T E

S T M O

DAS, KAUFEN, LAMPE,
LIEBEN, MANN, NORMAL,
OSTEREI DAS, SCHIFF,
STUNDE, WOHER, ZEIT
Šimon L., 8.B

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

4.

3.

5.
Dorota, Natália, Alžbeta, 8.B

« SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY
Pizzové slimáčiky
Potrebujeme: 1 lístkové cesto, šunku alebo prosciutto, karičku alebo bambino,
vajíčko
Postup: Rozvaľkáme lístkové cesto a celé ho natrieme vrstvou karičky alebo
bambina. Potom poukladáme vedľa seba šunku alebo prosciutto. Podľa
vlastnej chute môžete pridať kukuricu alebo olivy. Cesto zrolujeme do rolky
a pokrájame na kolieska. Kolieska poukladáme na plech, ktorý je vystlatý
papierom na pečenie. Potrieme ich vyšľahaným vajíčkom. Pizzové slimáčiky
vložíme do rúry na 200 °C a pečieme 15 minút. Po upečení necháme
vychladnúť a môžeme servírovať a ochutnať!
Čokoládový závin
Potrebujeme: 1 čokoládu (podľa vlastného výberu), lístkové cesto (1 – 2 kusy, podľa
toho, koľko chceme závinov)
Postup: Na plech odstrihneme papier na pečenie. Rozvaľkáme lístkové cesto
a položíme na papier na pečenie. Okraje cesta si narežeme na pásiky. Do
stredu lístkového cesta položíme celú čokoládu. Z lístkového cesta
vytvoríme pleteničku. Potrieme vajíčkom a dáme do rúry na cca 20 – 30
minút na 180 °C.
Veľkonočná bábovka
Potrebujeme: 6 vajec, 1 kypriaci prášok, 200g hladkej múky, 200g kryštálového
cukru, 2dcl oleja, 2dcl vlažnej vody, štipku soli
Postup: Vyšľaháme si žĺtka s cukrom. Bielka vyšľaháme a pridáme štipku soli. Do
vyšľahaného žĺtka s cukrom pri stálom miešaní pridávam
e striedavo vodu a olej. Do múky pridáme kypriaci prášok. Ľahkým miešaním
spojíme žĺtkovú zmes s bielkami.
Do celej zmesi ľahkým
miešaním pridávame múku
s kypriacim
práškom.
Všetko vylejeme do formy
a vložíme
do
vopred
vyhriatej rúry na 180 °C.
Pečieme 45 minút až
hodinu, podľa potreby.
Na
záver,
po
vychladnutí,
posypeme
práškovým cukrom.
Dobrú chuť!
Anka, Kia a Amy, 8.A
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VLASTNÁ TVORBA »

Tvorím, tvoríš, tvoríme ...
Hodiny literatúry sú nielen o spisovateľoch. Aj my, šiestaci, sme sa stali
básnikmi, poetkami aj prozaikmi. Zapojili sme sa do súťaže Literárne Košice Jána
Štiavnického. Témy boli naozaj zaujímavé:
1. Vstúpil/vstúpila som do svojho obľúbeného filmu
2. Nohy mi vrástli do zeme
3. Niekde sa stala chyba
Celkom sa nám to zapáčilo a pustili sme svoju fantáziu na „špacír“. Pani
učiteľky poslali naše práce aj odbornej porote. Možno sa jej niektoré zapáčia a budú
ocenené Keby aj nie, budeme tvoriť aj naďalej

Džungy
Priala som si zvieratko,
bude moje dieťatko.
Postarám sa oň sama,
budem ako jeho mama.
Túžba sa mi splnila,
mamka škrečka kúpila.
Meno som mu Džungy dala,
veľa lásky preňho mala
aj klietku mu prichystala.
Ale stále som sa bála.
Škrečok žije krátko len,
dnes je tu a zajtra už len jeho tieň.
Staráme sa o neho
jak o princa malého.
Čo sa kúpiť dá,
všetko Džungy má.
Tyčinky a rôzne mňamky
aj mrkvičku od mojej mamky.

Ale potom... Chvála Bohu,
Džungy zrazu zdvihol nohu.
Nebol mŕtvy, iba spal,
lebo celú noc sa hral.

No raz ráno brat môj beží:
„Džungy v klietke mŕtvy leží!“
Nohy mi vrástli do zeme.
Už o neho navždy prídeme!

Moja radosť veľká bola,
lebo by to bola smola,
keby Džungy nebol s nami,
to je strach Džungyho mamy!
Zuzana L., 6.B

« VLASTNÁ TVORBA
Nevydarená rybačka
Keď je teplo, slnko svieti,
keď sa vonku hrajú deti.
Každého to niekam láka.
Či sa nájde činnosť dáka,
ktorou vyplní sa čas,
keď je leto u nás zas?

No konečne záber mám!
Podberák si prichystám.
Čo to bude? Šťuka, kapor?
Ide ťažko, riadny nápor.
Ale zrazu! Čo sa stalo?
Toľko práce mi to dalo.
Stala sa tam niekde chyba,
nebola to žiadna ryba.

Naša činnosť, moji drahí,
je rybačka, to ma baví!
Zoberiem so sebou všetko,
čo mi radil rybár dedko.
Veľký háčik, udicu
aj rybársku čapicu.

Miesto ryby, namojveru!
Starý hrniec v strede dieru
ako oko mal...
Dedo sa mi smial.

Na brehu sa usadíme,
čakáme, čo vylovíme.
Nahodím si všetko sám,
všetky ryby pochytám.
Čakám, čakám nedočkavý,
lebo čas sa nezastaví.

Aj keď som nič nechytil,
rybník som tam vyčistil.
Rybárom sa také stáva.
Prídem opäť! Jasná správa!
Peter, 6.B; ilustrácia: Karolína, 8.A

Niekde sa stala chyba
Stalo sa vám niekedy to,
čo mne deje sa stále,
že nemáte čas ani
popremýšľať v hlave?
Mama raz povie:
„Choď si robiť úlohy!“
Otec na to:
„Choď spať, zajtra ideš do školy!“
„Týka sa to vôbec mňa?“
pýtam sa sám seba.
Odpoveď zatiaľ nepoznám.
To sa riešiť nedá...
Nohy mi zastali
a hlava už ďalej nemôže,
Čo sa deje?
Zoderiem sa teraz z kože?

ERROR
ERROR
ERROR

ERROR
ERROR
ERROR

Ten beh mi je neznámy.
Ako to urobiť bez rany?
Už som na to prišiel!
Chybu som konečne našiel!
Tá hlava! To je problém!
Neviem, čo kedy poviem...
Úlohy musím riešiť sám,
no kde na to prísť mám?
Konečne si ľahnem,
budík natiahnem,
na hodinky pozriem..
Potichu zahundrem:
„Kto sa v tom vyznať má?
Možno Einstein,
... keď zrovna nie ja
Karol, 6. C; ilustrácia: Karolína, 8.A
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VLASTNÁ TVORBA »
Vstúpila som do svojho obľúbeného filmu
„Pohni si! Už sa to začína!“ Bola sobota večer a ja
s kamarátkou Leou sme sa chystali pozerať náš obľúbený
film - Harry Potter 7, druhá časť. S pukancami som
rýchlosťou svetla pribehla a sadla si na gauč. Spustila sa
hudba a film sa začal. Na obrazovke sa objavili moje
obľúbené postavy. Hermiona Grangerová, Ron Weasly
a Harry Potter s malým škriatkom Dobym v náručí sa
objavili na pláži neďaleko jedného domčeka. Pri tejto
scéne skoro stále plačem, pretože Doby v nej ukrutne
zomiera. Lea mi podala servítku a ja som sa vysmrkala.
Ďalej som už, našťastie, neplakala.
Boli sme asi v polovici filmu, keď sa to stalo.
Obrazovka sa začala vlniť a nakoniec sa rozostúpila. Od
strachu som sa triasla ako osika. Pocítila som jemný
vánok, ktorý postupne silnel, až ma vtiahol do obrazovky.
Znenazdania som sa ocitla v jednej z chodieb Rokfortu.
Práve tam prebiehala veľká bitka medzi prívržencami
lorda Voldemorta a obyvateľmi Rokfortu. Nechcela som
veriť vlastným očiam a ušiam, že som súčasťou tohto
hrôzostrašného diania. Bol to boj dobra so zlom. Lietali
okolo mňa kamene, triesky a rôzne úlomky, keď vtom sa
priamo proti mne vyrútil jeden z rozzúrených
smrťožrútov. Maska, ktorú mal smrťožrút na tvári,
a vztýčený kúzelnícky prútik neveštili nič dobré. Môj
mozog mi velil, aby som utekala, ale nohy som mala
zmeravené, akoby boli zrastené so zemou. Uvedomila
som si, že ak sa nepohnem, bude so mnou veľmi zle.
Vzala som nohy na plecia a utekala ako o život. Chytro
som sa obzrela a zistila som, že smrťožrút sa ma rozhodol
prenasledovať a bol mi priamo v pätách. Bežiac pozdĺž
chodby som kútikom oka zazrela na zemi položený džbán
s vodou, ktorý som nechtiac rozliala. Omylom som
stúpila do rozliatej vody a cítila, ako sa prepadávam...
O zopár sekúnd neskôr som sa ocitla v našom dome
na gauči vedľa Ley. Otočila sa ku mne a spýtala sa: „Dáš
si pukance?“
Annamária, 6.C, ilustrácia: Sára, 8.A

« VLASTNÁ TVORBA
Vstúpil som do svojho obľúbeného filmu
Stále som túžil v tomto filme hrať.
A teraz sa mi to môže stať.
Zvažujem všetko, čo ma v budúcnosti
čaká.
Možno raz to bude aj veľká mláka.
Prechádzam okolo skupiny ľudí,
záujem o nich sa vo mne budí.
Kamery, svetlá, reflektory.
Čo sa tu deje? Kto tam stojí?
Režisér prechádza všade naokolo,
nájsť ešte jedného herca by dobré bolo.
Cítim, že príležitosť je tu veľká
a mňa už zrazu točí telka.

Chcel by som hrať a stretnúť známe
tváre,
tá túžba vo mne drieme neustále.
Tam v diaľke ktosi lezie po strome,
len aby nedošlo k pohrome.
Sall, Tess, Max a Anika
a mňa už chytá panika.
Tak blízko nich som zrazu stál
a režisér sa opýtal:

Bojujem s túžbou filmového sveta
a v ušiach mi znie jedna veta:
„Tvoj domov, tvoja dedina,
nevyrovná sa im iná krajina.“
Ale domov aj niekde inde bude.
Možno priamo v Hollywoode.
A ja si konečne zahrám vo filme hlavnú
postavu,
moji priatelia mi pripravia oslavu.

Režisérovi dávam odpoveď: „Áno!“
„Prihlásiť sa môžeš hneď ráno.
Vyrážame na ďaleké turné,
pobaľ si svoje veci, je to súrne.“
A začína sa nový život, veľká sláva.
Aj takým obyčajným ľuďom sa to stáva.
Zahrám si vo svojom obľúbenom filme.
A vôbec to nie sú reči silné.

„Budeš hrať piatu postavu?
Chystajú veľkú oslavu.“
Hm! Neviem. Možno. Asi.
Až sa mi z toho zježili vlasy.
Viliam, 6.C; ilustrácia: Sára, 8.A
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Nohy mi vrástli do zeme
V Košiciach som nastúpil na vlak
číslo 13, do vagóna s číslom 13. Sadol
som si do kupé číslo 13 na sedadlo s
číslom 13. Asi... Sedadlá v kupéečku
boli obtiahnuté koženkou a pri okne stál
malý rozkladací stolík.
Začínal krásny deň. Šiel som do
Tatier. Do môjho kupé pristúpila žena
so svojím šibalsky vyzerajúcim synom.
Vlak sa ťahavo dvíhal, klesal a nakláňal
zo strany na stranu. Cítil som, ako
pomaly zaspávam...
Keď som sa prebudil, moji
spolucestujúci práve vystupovali. Ten
malý chlapec sa na mňa šibalsky
uškŕňal. Nevenoval som mu veľkú
pozornosť. Zasa som na chvíľu
zdriemol...

Po neviem ako dlhom čase som
rozlepil oči. Nakukol som von oknom a
tam veľký nápis POPRAD.
„Musím vystupovať!“ spanikáril
som. Rýchlo som vstal. Keď som sa
však chcel pohnúť... RACH!!! Nohy mi
nejako vrástli do zeme! Ocitol som sa
na podlahe. Cítil som obrovskú bolesť
na čele... Nuž tú modrinu som si
nechcel ani predstaviť... Niekde sa stala
chyba!
Už som len videl svoje šnúrky
pevne priviazané o sedadlo vo vlaku...
Ten malý šibal! Vlak pomaly
odchádzal...
„No čo, vystúpim na ďalšej
zastávke...“
Adam, 6.C

Niekde sa stala chyba
Mám doma sestru – počítačovú maniačku
Už nemá čas ani na hračku
Je na ňom deň i noc
Počítač už má nad ňou moc
Virtuálny svet - to je jej
Zrazu PÍP, počítač stratil niť
Už ma chce skoro zbiť
Traste sa, ľudia, traste
Agresivita v byte rastie
Už vstáva, už kráča...
Už zaliezlo i mača
Čo sa v tomto svete robí?
Každý sa v tých počítačoch topí
Už nik nezazrie na toho druhého
Každý myslí len na seba samého
Kde sa stala chyba?...
Katarína, 6.C; ilustrácia: Miriam, 8.A

Na ďalšie zaujímavé čítanie, na tieto témy, sa môžete tešiť v prázdninovom čísle.
Tentokrát to budú práce siedmakov a ôsmakov. A možno aj piatakov 
upravila: Dominika, 6. C

« VLASTNÁ TVORBA
Šikovní bájkari zo 4.D takto tvorili na hodinách slovenského jazyka.
Neobyčajný pavúk
Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa voda sypala
a piesok sa lial, bol jeden strapatý pavúk, ktorý nemal hrebeň. Bol to výnimočný druh
pavúka. Druh strapatého pavúka bol zákonom chránený. Každý, kto ho stretol, si
chcel s ním dať selfie. Strapatý pavúk mal už 1500 rokov a stále vyzeral na desať.
Ani by ste nepovedali, že je z neho už starý dedko.
Raz sa strapatý pavúk vybral do sveta za svojou hviezdnou kariérou. Chcel sa stať
slávnym spevákom, ale každý, kto ho počul spievať, hneď ohluchol. Nemal žiadnych
fanúšikov. Strapatý pavúk bol z toho veľmi nešťastný. Jedného dňa sa strapatý vybral
na obed. Stretol nádhernú strapatú a tiež bezzubú pavúčicu. Tiež bola
nešťastná. Zrazu sa začali rozprávať, až sa do seba zaľúbili. Pavúk
bol taký šťastný, že až
zabudol na svoju spevácku
hviezdnu
kariéru.
Aj
pavúčica bola šťastná. Od
tej doby strapatý pavúk
spieva
iba
strapatej
pavúčici a svojim malým
pavúčatám. Ony z toho
spevu neohluchli.
Júlia, 4.D, ilustrácia: Michaela M., 8.A

Chameleón a mucha
Chameleón chcel zjesť muchu, ale nepodarilo sa mu to, lebo mucha bola za
sklom. Keď sa mu začala vysmievať, že ju nezjedol, zjedla ju mäsožravá rastlina, čo
bola hneď blízko nej.
Poučenie: nevysmievaj sa iným.
Adam, 4.D
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Pán Ježiš.
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Rozprávková fyziky
Verili by ste, že aj na fyzike je možné tvoriť rozprávky? Neveríte? Opýtajte sa
žiakov z 8.A. Ponúkame vám jednu z ich. Ďalšie uverejníme v budúcom čísle.
Príbeh Fera, Joža a Romana
Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno
Slnko. A nebolo to obyčajné Slnko, ale to
naše. Toto naše slniečko má mnohé rôzne
vlastnosti. Jednou z nich je to, že v ňom
vzniká svetlo. Pre našu modrú planétu je
hlavným zdrojom svetla. Slniečko
nepretržite šíri svetlo do vesmíru
všetkými
smermi
po
myslených
priamkach, ktoré sa volajú slnečné lúče.
Toto je príbeh troch takýchto lúčov.
Sú to najlepší kamoši – Fero, Jožo
a Roman. Bývali na Slnečnej ulici č. 30,
v mestečku Slniečkovo. Hoci od ich
vzniku uplynula iba sekunda, už mali
naše lúče smelé plány. Chystali sa
cestovať a zamierili si to na Zem.
Nestihli sa ani poriadne zbaliť a už aj
leteli. A veruže, leteli rýchlejšie ako
čokoľvek iné na svete. Cez vákuum
vesmíru letia na Zem za 8 minút a 20
sekúnd.
Lúč Fero sa chcel vykúpať v mori.
Bolo pekné počasie, úplné bezvetrie
a hladina vody bola rovná ako zrkadlo.
Fero
preletel
atmosférou
a bum,
hlavičkou vletel do mora. Chudák Fero
pri dopade do vody sa celý zlomil. A to
nielen tak hocijako, ale ku kolmici. To sa
veru slnečným lúčom stane, keď preletia
z riedkeho vzduchu do hustej vody. Fero
sa nestihol ani poriadne namočiť, keď
hlavou narazil sardinke do lesklej šupiny.
To vám bol trapas! Od rybej šupiny sa
Fero odrazil, vyletel z vody von, pričom
sa zase zlomil. Tentokrát od kolmice
a vletel do oka hladnej čajke. Čajka mala
optiku v malíčku, pravda, ak by nejaký
malíček mala. Dobre vedela, že voda
láme svetlo. Keď zbadala lesklú rybu,

odhadla jej polohu, rýchlo sa ponorila
a chytila sardinku do zobáka. „Oplatí sa
študovať fyziku,“ pomyslela si čajka
s plným bruchom.
Lúč Jožo mal iný plán. On si to
namieril na Mesiac. Preletel vákuom
vesmíru, zľahka sa dotkol mesačného
prachu na Mesiaci a rýchlosťou svetla sa
odrazil na Zem. Práve v tej chvíli
astronóm Galileo Galilei dokončil práce
na svojom ďalekohľade. Astronóm si
chlipol trocha vína, pošúchal si nos
a priložil oko k objektívu. Namieril
ďalekohľad na Mesiac a zaostril šošovku.
Vtedy lúč Jožo vletel do rúry
ďalekohľadu, preletel sústavou šošoviek
a vletel Galileovi do oka, pričom vytvoril
zväčšený obraz Mesiaca. „Je spln
a Mesiac
krásne
svieti,“
povedal
astronóm. „Mesiac vôbec nesvieti, on len
odráža svetelné lúče na Zem,“ pomyslel
si lúč Jožo na konci svojej cesty.
Tretí lúč Roman, ktorý stále trval na
tom, aby ho všetci volali „RAY“, čo
v preklade znamená LÚČ, mal namierené
do dažďových oblakov. „Urobím ľuďom
dúhu,“ povedal kamošom ešte skôr, než
sa rozišli. Roman vedel, že pri prechode
cez dažďové kvapky v atmosfére sa jeho
biele svetlo láme na farebné spektrum.
Roman vletel cez kvapky dažďa a jeho
biele svetlo sa lámalo na červenú,
oranžovú, žltú, zelenú, modrú a fialovú.
„Pozrite, aká krásna dúha!“ kričali deti na
Zemi. A tak sa skončil výlet troch
kamarátov zo Slnečnej ulice č. 30
v Slniečkove. Verím, že vás ich príbeh
pobavil a možno aj niečo naučil.
Zuzana, 8.A

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
„__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __.“ „Bohu vďaka!“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Nedeľa pred Veľkou nocou ...
„Urobím z vás ... ľudí.“
Sobota, kedy sa číta sedem čítaní,
sa nazýva ...
Na akom zvierati vchádza Pán
Ježiš v slávnostnom sprievode do
Jeruzalema?
Akú korunu dali Pánu Ježišovi na
hlavu?
Pána Ježiša na Veľký piatok ...
Aké sľuby sa obnovujú na Bielu
sobotu?
Zmŕtvychvstanie ináč

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

V Gecemanskej záhrade sa Pán
Ježiš potil ...
Na Zelený štvrtok bola Posledná ...
Kto odsúdil Pána Ježiša?
Ako sa volá veľkonočná svieca?
Miesto umučenia Pána Ježiša je ...
Jedna zo žien, čo stáli pod krížom,
sa volala Mária K...
Kto podal Pánu Ježišovi počas
krížovej cesty šatku?
Pána Ježiša trikrát zaprel ...
S Ježišom ukrižovali aj dvoch ...
Tajným učeníkom Pána Ježiša bol
Jozef z ...
Viliam, 6.C
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__ __ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __!

Opak pekného
Vidíme ním
Vyteká z nej láva
Inak povedaný somár
Má klepetá a chodí dozadu
Piaty mesiac
Vyrábajú ho včely
Natriem si ho na chlieb
Pomáha nám zväčšiť predmety
Stúpa pri varení z hrnca
Píšeme ním
Vodný živočích
Kristína, 5.A

Zápas Realu Madrid s FC Barcelóna sa nazýva: __ __

__ __ __ __ __ __ __.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Najmladší strelec vo finále MS
Najlepší strelec Ligy majstrov
Štát, ktorý skončil 2. na MS
Slovenský hráč, ktorý hrá za Celtu
Vigo
5. Najlepší mladý hráč MS
1.
2.
3.
4.

6. Najlepší strelec La Ligy
7. Hráč, ktorý prestúpil z Manchestru
United do LA Galaxy
8. Ľavý obranca Realu Madrid
9. Kapitán Španielska a Realu Madrid
Max a Juraj, 5.A

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov,
hojnosť požehnania
od vzkrieseného Pána
praje redakčná rada

