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Milí čitatelia Ratolesti!
Ak sa niečo pravidelne opakuje,
zvykneme si na to. Striedanie dňa a noci,
prechod z jedného ročného obdobia do
ďalšieho, čas školy a čas prázdnin...
O mnohých veciach sme si zvykli
myslieť, že iné už byť ani nemôžu. Napríklad,
kedysi sme si nedokázali predstaviť iný ako
papierový časopis. A pozrite sa, časopisy
dnes čítame rolovaním kolieska počítačovej
myši alebo jemným pohybom ukazováka po
obrazovke smartfónu či tabletu. Alebo naši
starí rodičia možno hovorievali, že Vianoce
bez snehu v našich končinách nemôžu byť.
A niekedy také sú.
Vidíme, že jestvuje veľa vecí, ktoré sa
zdajú byť nemenné, ale nie sú. Iba Boh je ten
istý. Nikdy nám nedáva viac alebo menej
svojej Lásky. Dáva nám ju celú. Dáva nám ju
vždy. Veľmi si to uvedomujeme práve
v tomto vianočnom čase. Jeden voči druhému
sme pozornejší, štedrejší, milší...
Čo mám s redaktormi Ratolesti želať
všetkým? Prajme si navzájom, aby sme si
lásku nenechávali len na sviatočné chvíle.
Aby rytmom nášho srdca bola láska, ktorú
dávame aj prijímame.
školský kaplán František; foto: archív autora
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Majsterka slova odišla bez veľkých slov ...
Do domu Nebeského Otca 15. októbra 2020 odišla naša drahá kolegyňa a pani
učiteľka Henrieta Pustaiová.
Pani učiteľka, redaktorka školského časopisu Ratolesť. Nestihli sme jej všetko
povedať, poďakovať za mnohé veci. Všetci sme ju mali radi a sme jej vďační a za ňu vďační.
Ďakujeme nielen za to, že nám odovzdávala cenné rady, ale za jej priateľstvo a dobré srdce.
To, čo zostalo nevypovedané, posielame prostredníctvom Ratolesti, ktorá bola jej
srdcovou záležitosťou. Keby nebola učila, určite by pracovala v nejakej redakcii alebo
v rozhlase.
Majster slova bez veľkých slov odchádza.
Majster slova stojí pred Slovom, čo sa stalo telom,
a preto je géniom umenia žiť.
Majsterka slova, naša Henika, nenápadne plávala týmto životom a rovnako nenápadne
vplávala do vôd života vo večnosti.
Nepotrpela si na prejavy pozornosti iných, zato tú svoju pozornosť druhým dávala
úplne. Potichu, chodníkom modlitby, služby, bolesti a nadovšetko lásky kráčala k tomu,
ktorý dáva životu tvár i tvar.
Sme na tej istej ceste. Každý s vlastným batôžtekom radostí i bôľov. A prosíme, Bože,
nech raz sme Tvoji, jak ona je už teraz Tvojou.
Odpočinutie večné daj jej, Pane, ...
Ako si na pani učiteľku spomínajú žiaci a kolegovia ...

Odkaz Henike
Ak správu z neba poslať by si nám smela,
poznajúc teba, nejako takto by určite znela:
„Neplačte, ale radujte sa! Tak by som to chcela,
nech čiernu farbu smútku nahradí jasná biela.
Aj keď moje srdce už prestalo biť,
skutočný život až teraz začínam žiť.“
Vieru máme a nádej – tú nemôže nám nikto vziať,
že orodovníčku v nebi v tebe, Henika, budeme mať.
My modlitby budeme vysielať tam hore za teba
a ty všetko potrebné vyprosuj nám z neba.
Že máš nebo na dosah, to našu ranu zahojí.
Nech tvoja duša, Henika, odpočíva v pokoji.
Anka, bývalá kolegyňa

Myslím si, že by mala byť blahoslavená. O pani učiteľke by mali ľudia vedieť.
Neurobiť z nej a jej života len spomienku, ale živú inšpiráciu. Ďakujem, pani učiteľka,
za 4 a pol roka.
Peťa, 9.C
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V jedno uponáhľané a zároveň milé popoludnie som dostala otázku, ktorý učiteľ
z mojich školských čias ma najviac ovplyvnil. Odpoveď mala nasledovať po otázke,
veď my, ľudia, chceme mať odpovede vždy, na všetko a hneď. Áno, čo-to som povedala,
ale táto otázka vo mne potrebovala doznieť a odpoveď prišla sama... Prišla pár dni po
tom, v jedno rovnako uponáhľané popoludnie, v momente, keď sa dvere mojej izby
prudko otvorili a došli ku mne „iba“ dve slová...: „Henika zomrela...“ Nastalo ticho,
plač, silné objatie... a odpoveďou na otázku sa stala HENIKA. V myšlienkach som sa
vrátila k roku, v ktorom sa naše životné cesty stretli. Áno, na chodbách školy či na
hodinách sme sa stretávali možno krátku dobu, no ak ste obohacovaní zo srdca, s
láskou, úprimnosťou i materinskými poučeniami, čas nehrá žiadnu úlohu. Vtedy stačí
pár momentov a váš život sa začne uberať iným smerom, iným spôsobom, s novými
možnosťami či snami. A keď sa na vašej ceste neskôr obzriete, uvedomíte si, že nebyť
týchto stretnutí, boli by ste niekým úplne iným. Henika sa pre mňa stala tou, kto ma
naučil nebáť sa, pretože aj ONA mi bola ochotná kedykoľvek pomôcť, dôverovať si,
lebo ONA mi verila, prekonať svoje zdanlivé hranice a žiť tu, teraz a naplno, lebo ONA
bola jednou z mála ľudí, ktorí napriek svojmu neľahkému životnému príbehu, dokázali
v príbehoch iných písať nezabudnuteľné a nádherné riadky... až do momentu, kedy v
príbehoch mnohých z nás pribudla rovnaká veta: „Prečo Henika?“ Odpoveď nepríde
hneď, musíme si na ňu počkať. Avšak, skúste sa aj vy obzrieť a písať svoj život tak, ako
by ste ho písali spolu s Henikou... a uvidíte, oplatí sa to.
Veronika, bývalá žiačka

Pani učiteľka Pustaiová bola
výnimočná osoba. Vždy myslela na
druhých viac, ako na seba. Ja mám na
pani učiteľku veľmi pekné spomienky.
Každý výlet, burza, vianočné trhy s
ňou boli pre mňa zážitkom. Myslím, že
každému z nás prispela do života
svojou dobrotou a láskavosťou veľmi
veľa. Som veľmi vďačná, že bola
súčasťou môjho života. Bola a vždy
pre mňa bude veľkým vzorom.

Pani učiteľka bola veľmi milá,
srdečná a obetavá. V jej prítomnosti
nuda alebo zlá nálada nemala miesto.
Jej špecifickú chôdzu a klopkanie
topánok bolo poznať na metre.
Ďakujem jej za všetko, čo ma naučila.
Nielen po vedomostnej stránke, ale
taktiež, ako sa správať k druhým
ľuďom.
Zuzana, 9.C

Ema, 9.C

Pani učiteľka rozdávala okolo seba radosť a úsmevy. Vždy som sa tešila na jej
hodiny, lebo nebolo to len učenie, ale aj debata, ako sa nám darí, ako sa máme, taktiež
sme aj vtipkovali. Pamätám si ju vždy s úsmevom. Urobila veľmi veľa akcií v škole
(tanečnú pre deviatakov, burzu...). Pomáhala s radosťou na krúžku žiakom pri písaní,
ale aj na slovenčine.
Lucia, 9.B
spracovala: Emília; foto: archív školy
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Milí naši čitatelia, ak môžete, zahĺbte sa do myšlienok inšpirovaných štúdiom Svätého
Písma na hodinách náboženstva.

Ponecháva mi Boh možnosť slobodnej voľby v živote?
,,Ale ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy
a očistí nás od každej neprávosti.“ (1 Jn 1,9)
Boh mi dáva slobodnú voľbu. Sama si môžem vybrať, čo spravím, ako sa
rozhodnem, akým smerom sa budem v živote uberať.
Na svete je dobro, no aj zlo. Myslím, že je úplne prirodzené, keď zlyhám, keď
podľahnem hriechu, keď padnem... No dôležitejšie je vstať. A v tomto je Boh tak
úžasný, že aj keď si sama vyberiem zlo, tak On mi dáva možnosť prísť k nemu, oľutovať
to a vybrať si cestu dobra.
Ako aj Mária Magdaléna. Ona tiež urobila mnoho zlých rozhodnutí. No jedno jej
rozhodnutie ju priviedlo k Ježišovi. A ona s pokorou všetko oľutovala. Alebo ako svätý
Pavol, ktorý prenasledoval tých, čo milovali Boha. Jeho Boh osvietil a on napokon
všetko oľutoval a rozhodol sa pre dobro.
Boh mi dáva šancu oľutovať to, čo nebolo správne. Ba dáva mi viac, dáva mi
odpustenie. No dáva mi aj slobodu. On ma nenúti, On len čaká...
Emma, 9.B

Ako chceš zažiariť v živote ty?
Viem, že ešte nie som dospelá, ale veľa veciam už rozumiem. Napríklad to, že
žiariť, neznamená mať pekné šaty či postavu. Žiariť znamená mať v sebe lásku a žiť
s láskou.
Ako chcem zažiariť v živote ja? Je na to ťažké odpovedať. Keďže v niektorých
záležitostiach sa neviem rozhodnúť, tak môj život má v rukách Boh. Boh ma vedie,
pretože sa mu odovzdávam. Ako? Jednoducho. Začala som veriť v Boha. Pochádzam
z kresťanskej rodiny. Aj keď ma rodičia viedli k viere, ja som bola slepá a nepočujúca.
Návštevy kostola, modlitby, pobožnosti... boli pre mňa iba povinnosti. No Boh mi
otvoril oči a zasiahol aj do môjho mladého života. Až teraz som pochopila, aký je Boh.
Áno, je to zvláštne, viem. Ale som za to vďačná, pretože radšej neskôr, ako nikdy.
Skutočná viera v neho ma zmenila. Boh je tou láskou, ktorú som spomínala na začiatku.
Viete, čo je úžasné na Bohu? To, že v jeho očiach som už dávno hviezda a viem, že Boh
ma stvoril s láskou na svoj obraz. Aj keď pácham hriechy, On mi vždy odpustí. V Bohu
mám nádej. Už viem, že sa nemusím pretvarovať a kupovať všelijaké pekné a značkové
oblečenia preto, aby som zažiarila. Veď predsa v jednoduchosti je krása. Našla som na
internete jeden citát, ktorý sa mi veľmi páči. A znie takto: ,,I´m a princess not because
I have a princ, but because my father is a king and He is God!“ Znamená to: ,,Ja som

« SVÄTÉ PÍSMO A JA

princezná nie preto, že mám princa, ale preto, že mojím otcom je kráľ a je ním Boh!“
Nielen ja, ale aj všetky dievčatá sme v očiach Pána zažiarili už dávno, a to ešte pred
narodením. On je kráľ a my sme jeho princezné. No my potrebujeme byť ešte krajšie
a ešte viac, a viac zažiariť. Nechápem, načo je to dobré?
Keďže som Božie dieťa, tak svoju budúcnosť chcem prežívať s Bohom. Chcem
pracovať s ľuďmi a mám radosť, ak im môžem pomáhať. Ešte neviem, v akej oblasti, no
viem, že nech sa rozhodnem akokoľvek, tak Boh bude vždy so mnou. Pretože On je
cesta, pravda a život.
Lenka, 9.B

Boh je darca radostnej zvesti
Túžim byť šťastný, túžim mať radosť, túžim stále sa tešiť.
Najväčšiu radosť som od malička zvyčajne prežíval na Vianoce. Aj dnes je tento
čas pre mňa čarovný, ale už ho vnímam trochu ináč. Pekne spievame v piesni: „Z neba
k nám zostúpil, nás miloval, aby nás vykúpil, telo si vzal. Mnohé úzkosti v ľudskej
bytosti okusoval.“ Často mám pocit, že počas Vianoc celý svet rozpráva o malom
Ježiškovi. Boh nás tak má rád, že sa tak ponížil, že prišiel medzi nás sám Stvoriteľ,
k svojim stvoreniam. Môj Boh je nekonečne milosrdný. Obdarúva ma každý deň, som
mu za to veľmi vďačný.
Ohlasovanie radostnej zvesti (evanjelia) je krásne a múdre, pretože Boží zákon má
za cieľ dobro a šťastie človeka. Rád by som ju povedal všetkým slovom, skutkom. Nech
všetci máme radosť z toho, že sme milovaní Bohom.
Šimon, 6.B

Boh je darca radostnej zvesti
Čo je cieľom môjho života? Žiť život večný v nebi. Boh mi dáva smrteľný život na
zemi, ale v skutočnosti život smrťou nekončí, lebo po smrti pokračuje životom večným.
Boh ma prijal za svoju krstom, ktorým mi otvoril nebo. Rodičia ma dali pokrstiť
a tým mi začali ohlasovať radostnú zvesť. Čítali mi Bibliu, modlili sme sa spolu,
privádzali ma na svätú omšu, v treťom ročníku som prijala Eucharistiu. No aj my, deti,
môžeme ohlasovať radostnú zvesť. V tomto období vstupujeme do Adventu. Priateľom
a známym, ktorí nevedia celkom presne, o čom obdobie Adventu je, môžeme o ňom
porozprávať, vysvetliť, že je to príprava na to, že sa narodí Boží Syn – darca radostnej
zvesti. Môžeme im naplno pomôcť prežiť tento krásny čas.
Je mnoho možností, ako ohlasovať radostnú zvesť. No aby sme ju vedeli ohlasovať
iným ľuďom, musíme ju mať predovšetkým vo svojom srdci.
Zuzana, 9.C
spracovala: Zuzana
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ABY V ŠKOLE NEBOLELO
Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede,
a medzi ním a učiteľom.
Dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie, teda „vzdelávanie na diaľku“, je taký typ
vzdelávania, pri ktorom nemusia byť učiteľ a žiak na tom istom mieste, ale
komunikujú spolu „na diaľku“. Vzdelávanie a zadávanie úloh prebieha
prostredníctvom programov MS Office Teams a Edupage. Dôležité je
pritom sledovať webovú stránku školy.
Pre vás, žiakov, je to perfektný spôsob, ako pokračovať v učení v zložitých situáciách, ako je
táto, ktorú nám priniesla pandémia Covid-19. Vyžaduje si to však určitú úroveň disciplíny
a starostlivé plánovanie.
Čo skutočne robíte na internete?
- pozeranie videí (43%),
- online počúvanie hudby (55%),
- online komunikácia s priateľmi a rodinou (46%),
- sociálne siete (62%),
- online hry (27%),
- vzdelávanie (42%).
„Ako sa máte? Ako to zvládate? Čo potrebujete? Čo pre vás môžem urobiť?“
Tieto otázky sú často kladené žiakom našimi školskými asistentmi učiteľa.
Ako to funguje v projekte „Aby v škole nebolelo“?
Žiaci so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) musia byť ochotní učiť sa.
Asistent učiteľa:
„Pomáham prváčikovi pri príprave učebných pomôcok, sústavne ho kontrolujem,
usmerňujem, podporujem, dodávam pocit istoty. Povzbudzujem ho k zapájaniu sa do hier a
aktivít so spolužiakmi.“
„Pomáham žiačke s adaptáciou po chorobe, oceňujem jej snahu a tvorivosť.“
„U žiaka posilňujem sebadôveru počas vyučovania. Spoluorganizujem jeho činnosti počas
výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.“
„Moja asistenčná práca so začlenenými žiakmi počas dištančného vzdelávania spočíva v
kontaktovaní učiteľov, žiakov, a prípadne aj rodičov, a informovaní o prebratom učive a
úlohách z jednotlivých predmetov. Mne sa podarilo cez aplikáciu Teams zopakovať učivo so
žiakmi a pripraviť ich na test. Potešilo ma hlavne to, že žiaci dosiahli z týchto testov dobré
výsledky.“
„Doučila som žiačku na písomku, bola tomu veľmi rada, dosiahla úspech.“
„Na požiadanie rodiča som žiačke preposlala pracovné listy k zopakovaniu prebratého učiva
na online písomku.“
„Stretávam sa so žiakom 3x do týždňa a pomáham mu s kontrolou jeho už vypracovaných
úloh. Žiak spolupracuje a vidím, že táto pomoc mu viac vyhovuje ako pri prezenčnej forme.
Teraz je kamarátsky a nehanbí sa ma požiadať o pomoc.“
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Microsoft Teams je aplikácia na spoluprácu,
ktorá pomáha tvojmu tímu udržať si vo
veciach poriadok a byť v spojení na jednom
mieste. Môžeš si vytvoriť vlastné tímy,
začať skupinové alebo súkromné chaty,
zdieľať
súbory,
vytvárať
schôdze,
uskutočňovať hovory a vykonávať ďalšie
činnosti.

POZOR!
Čítaj DESATORO, ktoré ti pomôže pri zabezpečovaní online a offline bezpečnosti
počas dištančného vzdelávania:
1. Učiteľ a rodič
Kontaktujte svojich učiteľov, asistentov učiteľa a rodičov, keď potrebujete pomoc. Sú
tu pre vás! Vypočujte si ich spätnú väzbu.
2. Online trieda a Offline trieda = REŠPEKTUJEME PRAVIDLÁ!
Vzájomný rešpekt a tolerancia je cesta, ako zvládnuť učenie a nevyrušovať sa navzájom.
3. Jazyk triedy
Nezabudni na úctu a primeraný prejav. Vyhni sa zverejňovaniu negatívnych
komentárov.
4. Prestáááávka
Časové obdobie pred obrazovkou je vyčerpávajúce. Úplne super je, ak si urobíš
prestávky od obrazovky. Venuj sa niečomu, čo ťa baví – spoločenská hra, kniha,
prechádzka...
5. Školská lavica u mňa doma
Je úplne fajn, keď si vytvoríš prostredie na riešenie domácich
úloh, kde máš pohodlie, dobré svetlo a súkromie.
6. Informácie o mne sú SAFE
Správy, úlohy, obrázky, materiály, informácie udržuj v bezpečí.
7. Dva svety
Na neformálnu komunikáciu so svojimi spolužiakmi si urč iný čas, lebo aj to je dôležité,
aby ste spolu rozprávali. Veď si predstav, akú komunikáciu máte cez hodinu a akú cez
prestávku.
8. Do online školy štýlovo
Aj do online školy choď upravene a štýlovo. To, že sa učíš doma, neznamená, že si
nemôžeš dať svoje obľúbené oblečenie. Postaraj sa o svoj účes a zovňajšok. Budeš
vyzerať upravene a zachováš si návyky.
9. Prihlasovacie údaje a heslá
Heslá, údaje na registráciu maj v bezpečí, nezdieľaj ich s ostatnými, nezverejňuj ich.
10. Škola a súkromie
Školské komunikačné kanály maj oddelené od osobných kontaktov s priateľmi
a rodinou. Nenechaj sa zlákať na posielanie fotiek, videí, odkazov, ktoré nesúvisia
s učením.
spracovala: Gabriela Plichtová, asistent učiteľa
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Vďaka podpore Nadačného fondu TSystems Slovakia, spravovaného Karpatskou
nadáciou, sa v mesiacoch september a október vo
vybraných triedach realizovali dva zaujímavé
projekty.

Matematika, ktorá nás baví
Projekt MATEMATIKA, KTORÁ NÁS
BAVÍ bol zrealizovaný na hodinách
matematiky. Cieľom projektu bolo využiť
rôzne pomôcky, postupy a aktivity
inovatívnej a konštruktivistickej metódy
vyučovania matematiky – Hejného metóda.
Tá je okrem iného zameraná aj na to, aby žiaci
objavovali matematiku sami a s radosťou. V
rámci
grantového
programu
Učiteľ
budúcnosti vyhláseného Karpatskou nadáciou
získala naša škola finančnú podporu, vďaka
ktorej boli tieto pomôcky zakúpené. Žiaci sa
novým pomôckam tešili a tešiť sa môžu aj na
ich využívanie po skončení dištančného
vyučovania pri opätovnom návrate do školy.

Môj kamarát Edison
Na
hodinách
informatiky
sme
zrealizovali projekt MÔJ KAMARÁT
EDISON. Cieľom projektu bolo zatraktívniť
hodiny informatiky, ponúknuť žiakom nový
rozmer programovania a dať im príležitosť na
konkrétnu praktickú činnosť v oblasti IKT.
Programovanie a robotika sú v súčasnosti
čoraz viac populárnejšie, preto chceme našich
žiakov čo najlepšie pripraviť pre ich možné
budúce povolania. V rámci grantového
programu Škola budúcnosti vyhláseného
Karpatskou nadáciou sme získali finančnú
podporu, vďaka ktorej boli tieto pomôcky
zakúpené. Žiaci sa robotom tešili a určite ich
budú využívať aj v budúcnosti.
pani učiteľka Monika Jurašeková; foto: archív školy

« AKTUÁLNE 11

Jesenné účelové cvičenie
Branné cvičenie, ktoré nazývame aj účelové cvičenie, sa v pondelok, 14. septembra,
naozaj vydarilo. Turistický pochod na
Bankov, kam sa vybrali žiaci 2. stupňa
spolu so svojimi triednymi učiteľmi,
bol príjemnou prechádzkou v prírode
spojenou s hrami a rozhovormi. Cestou
si všímali nielen dopravné značky, ale
aj jesennú prírodu, upravené záhradky.
Zužitkovali i vedomosti, ktoré získali z
teoretickej prípravy. Počas celého dňa
nezabúdali ani na bezpečnostné a
protiepidemiologické opatrenia.
Emília; foto: archív školy

SABI viečka vo finále
Obľúbená detská aktivita v zbere SABI
viečok za školský rok 2019/2020 pozná
najúspešnejších zberateľov z našej školy. V
kategórii A4 sme ako škola skončili na
krásnom 6. mieste. Víťazka, Sofia Čonková z
9.B, ktorá nazbierala 16 775 kusov viečok, si
odniesla tablet. Aj ostatní zberatelia neobišli
naprázdno. Dostali tričká, perá, školské
pomôcky. Na stránkach školy sa dozviete
viac o tom, ako zbierali jednotlivé triedy aj
jednotlivci. Gratulujeme!
Petra; foto: oficiálna stránka organizátora súťaže

Šiestaci na vode
Krásne septembrové babie
leto si užili šiestaci spolu so
svojimi
triednymi
učiteľmi.
Vyskúšali si jazdu na kanoe a rafte
v Lodenici ANIČKA. Inštruktormi
boli pán učiteľ Drimák a pani
Janka z CVČ. Slnečné lúče
sprevádzali všetky tri partie a užili
si nielen jazdu, ale aj spoločný
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AKTUÁLNE »
pobyt na čerstvom vzduchu.
Poďakovanie patrí tým, ktorí
zrealizovali taký výborný nápad.
Klára; foto: archív školy

Literatúra
s Andersenom
Rozprávková
atmosféra
zavládla v 5.A počas hodiny
literatúry 9. októbra, ktorý bol
náhradným
termínom
pre
podujatie Noc s Andersenom. Piataci sa dozvedeli zaujímavosti o samotnom rozprávkarovi,
pripomenuli si jeho rozprávky prostredníctvom piesne Pán Andersen. Sami sa zahrali na
ilustrátorov a svoju najobľúbenejšiu rozprávku si zvečnili do zošitov.
Lucia B; foto: archív školy

Tu stojím ja!
Východoslovenská
galéria vyhlásila kreatívnu
súťaž pre žiakov základných
škôl k výstave Telo, forma a
gesto. Úlohou mladých
výtvarníkov bolo nakresliť,
namaľovať, vymodelovať, čo
im napadne. Svoju sochu
mohli umiestniť aj do
nejakého priestoru, mohol to
byť napríklad park alebo
námestie, alebo si vymyslieť
aj vlastnú krajinu. Lucka
Kaduková z 9.B vymyslela
časostroj a umiestnila ho na Železničnú stanicu v Košiciach. Za svoj nápad získala 1. miesto
a smart hodinky k tomu. Srdečne blahoželáme!
Zuzana; foto: súkromný archív autorky „časostroja“

« AKTUÁLNE 13

iBobor prezenčne i dištančne
Od roku 2004, kedy vznikla táto informatická súťaž v Litve, sa postupne rozšírila do
mnohých krajín. Vlani sa do súťaže zapojilo 2 977 217 žiakov v 54 krajinách. V tomto
školskom roku sa na Slovensku do súťaže zapojilo 55 064 žiakov z 804 škôl.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie
(IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce deti posmeliť k intenzívnejšiemu a kreatívnejšiemu
používaniu moderných technológií pri učení sa.
Hoci v jednotlivých krajinách prebieha súťaž rôzne, organizátori sa raz ročne stretnú,
aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretli (ako
inak ) virtuálne. (Viac o súťaži sa dozviete na stránke www.ibobor.sk).
Tento rok mali žiaci kvôli pandémii spôsobenej vírusom COVID-19 možnosť zapojiť
sa do súťaže buď v škole (žiaci na 1 stupni), alebo z domu (žiaci na 2. stupni a tí žiaci 1.
stupňa, ktorí neboli v stanovený deň prítomní v škole). Žiakom, ktorí riešili súťaž z domu,
boli prihlasovacie údaje zaslané prostredníctvom aplikácie EduPage. Samotná súťaž
prebiehala v termíne 10. – 16. novembra.
Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“.
V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v kategóriách
Benjamín a Kadet je to 50 bodov. O svojich výsledkoch boli všetci žiaci informovaní opäť
prostredníctvom aplikácie EduPage. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.
Kategória

Drobec

Bobrík

Benjamín

Kadet

3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet zúčastnených
žiakov našej školy

84

89

17

5

3

2

1

Počet úspešných
riešiteľov našej školy

56

37

13

4

2

2

1
Lucia K.

Attomat 5
Nezisková organizácia P-mat organizovala v tomto čase dištančného vvzdelávania už
piate kolo online matematickej súťaže ATTOMAT.
Attomat je individuálna online matematická súťaž určená nielen pre žiakov piateho až
deviateho ročníka základných škôl, ale aj pre každého, kto mal záujem zasúťažiť si a zabaviť
sa riešením matematických úloh. Súťaž pozostávala z 20 úloh, ktoré bolo potrebné vyriešiť
v časovom limite 60 minút.
Piate kolo súťaže sa konalo v piatok 27. novembra a zúčastnilo sa na ňom aj 6 žiakov
našej školy – siedmačka Mária Nebesňáková, ôsmačky Miriam Gburíková, Dominika
Hakulinová, Kristína Rendošová a z deviateho ročníka Dominika Brillová a Martin Sedlák.
Veľkú radosť máme z Dominiky, ktorá si vybojovala spomedzi 88 zúčastnených deviatakov
nádherné 2. miesto. Gratulujeme! Všetkým ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov a
radosti do ďalších kôl tejto zaujímavej matematickej súťaže.
Ema
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UČENIE Z DOMU »

V zajatí monitoru
Po dvoch mesiacoch v škole sme sa opäť presunuli do virtuálneho priestoru a začali
sa online hodiny pred monitorom počítača či na tablete, alebo mobile.
Ako vnímame dištančné vzdelávanie?
Covid-19 nám zabezpečil novú formu výučby, na akú asi nikto z nás nikdy nepomyslel.
Ako všetko ostatné, aj toto má svoje plusy a mínusy. Ja sa to snažím brať čo najpozitívnejšie
(aj keď som negatívna).
Je dobré, že nemusím až tak skoro vstávať a že som stále ,,v pohodlí
domova“. Mám tiež viac času na všetko, čo ma baví. Avšak, už mi chýba styk s ľuďmi,
keďže som takmer celý deň sama doma.
Vyučovanie je v pohode. Páčia sa mi
prezentácie, ktoré nám dávajú asi všetci
učitelia a vyhovuje mi, že ich po hodine
zavesia k súborom. Síce je škoda, že nemáme
aj druhý cudzí jazyk. Mne online výučba
nerobí problémy. Myslím si, že je to
zorganizované výborne. Štart o 8.45 hod., 15
min. prestávky a len max. 4 hod. za deň –
takýto ,,luxus“ moji rovesníci z iných
škôl nemajú.
Pevne verím, že sa do školy vrátime ešte
pred Vianocami. Aby sme sa konečne mohli
vidieť ,,face to face“. Aj keď je to oveľa
lepšie, ako pri prvej vlne, stále to nie je ono.
Teším sa na skoré videnie 
Katarína, 8.C; foto: archív školy

Sme doma. Sami. Bez kamarátov.
Vidíme sa len cez počítač.
No má to aj výhody: môžeš neskôr vstať,
nemusíš mať rúško, máš menej hodín...
Kamaráti nám chýbajú, no musíme vydržať
a zvládnuť toto ťažké obdobie aj bez nich.
Učte sa doma, spolu to zvládneme!
Keď to zvládneme, odmenou nám budú naši
kamaráti v škole.
Učitelia túto ťažkú situáciu zvládajú skvele.
Chvála všetkých učiteľom aj deťom .
Buďte zodpovední!
Lucia, 5.C

« UČENIE Z DOMU
Piataci pozorovali jesennú prírodu a takéto krásne miesta navštívili a objavili
zaujímavosti, ktoré príroda ukrýva.
Michalova jesenná prechádzka

Opekačka

Zaujímavosti lesa
Michal, 5.B; foto: súkromný archív autora

Luckin pozdrav
Dobrý deň,
chcem vás potešiť,
a preto posielam fotky z našej chaty.
Boli sme tam cez víkend
a našli sme lišajníky, machy a huby.

Lišajníky

Huby
Lucia, 5.C; foto: súkromný archív autorky
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Potulky lesom a krajinou v období karantény

Drevený kostolík v dedinke Dobroč

Výlet ku koníkom v Stratenej doline

Túra v okolí Bankova

V lese v blízkosti maďarských hraníc

Posledné tohtoročné hrozno
Kristína, 5.B; foto: súkromný archív autorky

« UČENIE Z DOMU
Počas dištančného vzdelávania piataci na hodinách slovenského jazyka vyrábali
vianočné pozdravy a 5.A sa zapojila aj do projektu „Vianočná pošta pre seniorov“.

Ivana, 5.A

Karolína, 5.A

Júlia V., 5.A

Martin, 5.A

Tereza T., 5.A

Rebeka, 5.A

Patrik, 5.A

Anna N., 5.A
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UČENIE Z DOMU »

Terézia Š., 5.A

Rafael, 5.A

Adela, 5.A

Samuel, 5.A

Sofia, 5.A

Teodor, 5.A

Šimon, 5.C

« UČENIE Z DOMU

Katarína, 5.C

Alžbeta, 5.C

Charlotte, 5.C

Veronika, 5.C
Lucia, 5.C
spracovala: Klára; foto: portfólio odovzdaných žiackych prác
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My sa pýtame, vy odpovedáte ...
Poprechádzať
sa
po
Žiaci Učitelia
chodbách
školy
a osloviť
Tri oriešky pre popolušku
164
20
všetkých žiakov aj vyučujúcich
Mrázik
68
2
nebolo v novembri možné. Ale
Vianočná koleda
9
2
my, redaktori, sme pracovali
z domu, aby sme vám, našim
Polárny expres
3
2
čitateľom,
priniesli
Perinbaba
32
0
zaujímavosti, ktoré sa udiali
Vianočné oplátky
4
1
v škole, ale aj doma, od
Luskáčik
2
0
septembra do decembra.
Keďže sa blížia najkrajšie
Sám doma
138
1
sviatky v roku, na ktoré sa tešia
Ako Grinch ukradol Vianoce
11
0
malí aj veľkí, opýtali sme sa
Snehová kráľovná
4
0
prostredníctvom online ankety
žiakov aj učiteľov, bez akej vianočnej rozprávky alebo filmu si nevedia predstaviť Vianoce.
Ponúkli sme im 10 najsledovanejších a oni si už len vybrali ten svoj najobľúbenejší titul.
A takto to dopadlo.
spracovala: Petra

ŽIACI

UČITELIA

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Imatrikulácia pre prvákov
Október bol významným mesiacom pre prvákov. Veľkí kamaráti, deviataci, si pre nich
pripravili imatrikuláciu, rôzne hry, aktivity, ale aj zveršovaný školský poriadok, aby si ho
čo najlepšie zapamätali.

Od veľkých deviatakov pre malých prváčikov
Vitaj, žiačik, vitaj v škole, básnička ti napomôže,
správať sa vždy práve tak, aby bolo akurát.
Do školy sa ponáhľaj, hlavu pritom neskláňaj.
Nechoď ako leňochod, zavrie sa ti hlavný vchod!
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
Ako sa máš slušne zdraviť? Nemusíš vždy úklon spraviť.
Krátky pohľad venovať, „Dobré ráno!“ povedať.
Na školníka pozor daj, ruky pekne umývaj.
Na hygienu riadne dbaj, len „Covida“ neschytaj.
Ak v tom niečo pokazíš, celú školu nakazíš.
A keď zvonček zazvoní, každý sa hneď posadí.
Kde? No predsa na miesto, čo ti patrí naisto.
S učiteľom buď vždy všade, netúlaj sa kade-tade.
Pri písomke všetci žiaci, sústredia sa – ako v práci.
Keď sa doma naučíš, odpisovať nemusíš.
Veľa práce? Hlávka bolí? Azda chýba trošku vody.
Do fľaštičky priprav si ju, cez prestávku vypi si ju.
Po druhej hodine v triede buď,
zapraj každému: „Dobrú chuť!“
Keď tretia hodina skončila, veľká pauza začína.
Ak chceš v triede kyslík mať, treba dobre vyvetrať.
Musí byť zotretá tabuľa, aby tam nebola machuľa.
Chceš byť Messi, chceš byť Pelé?
Nie na chodbe ani v triede.
Vieš čím lama známa je? Nepriateľa opľuje.
Tak sa ty však nesprávaj, úsmev vôkol rozdávaj.
Na ústa si pozor daj,
„rúško“ na nich zachovaj.
Oblečenie slušné maj, pekne, milo rozprávaj.
Lakovanie nechtov? Fuj! Radšej sa vždy osprchuj.
Musíme si vážiť všetci učebnice, skrinky, veci.
Snažme sa byť čestní, eko a na koši zavrieť veko.
Čo do tašky? Pozor daj! Cigarety nevkladaj.
Ani pištoľ, ani dýku, nie si pirát z Karibiku.
Ak pribalíš rumu, nemáš veľa umu.
Mobil vypnutý mávaj, do skrinky ho (pre istotu) dávaj.
V jedálni sa slušne správaj a popritom nerozprávaj.
Rýchlo jedlo dojedz a školy je koniec...
žiaci 9.B; foto: archív školy

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Písmenká v meste
Čo všetko už vedia prváci po mesiaci v
škole prečítať, napísať? To zisťovali aj oni 25.
septembra. Radosť a veselosť z objavovania
PÍSMENIEK V MESTE začala už na prvej
hodine. Kde všade sa s nimi stretneme, ktoré
už vieme prečítať? Nadpisy v knihách, titulky
v časopisoch, smerovníky, informačné tabule,
názvy obchodov, písmená sú všade okolo nás.
A, M, O, S, E, L, I, V, U sú veľké tlačené
písmená, ktoré naši prváci už vedia prečítať
aj napísať. Vedia ich spojiť do slabík, do slov
a zo slov vytvoriť vety. V skupinách plnia
rôzne úlohy. Predvádzajú písmenká, hrajú sa
na detektíva, keď majú zložiť rozstrihané
písmenká, na Popolušku, keď ich majú
roztriediť a vyskladať z nich čo najviac slov,
nakresliť na dané písmenko obrázok, ktorý
tvoril časť spoločného leporela. Bol to
nádherný deň poznania, radosti z čítania a
písania.
za všetkých prvákov pani učiteľka Anetta Némethová; foto: archív školy

Deň so sv. Františkom, patrónom 1.A
My, prváci z 1.A, sme prežili pondelok
5. októbra trochu inak, ako zvyčajne. Bol to
pre nás slávnostný deň – Deň so sv.
Františkom, naším patrónom. Ráno sme
začali modlitbou. Po nej sme sa zoznámili so
životom nášho patróna a jeho odkazom pre
nás. Dôležité okamihy jeho života sme

zdramatizovali aj nakreslili. Z kresbičiek
vznikla kniha o sv. Františkovi. Koniec
slávnosti patril tancu podľa bratov
františkánov. Pane, pomáhaj nám šíriť dobro
a pokoj podľa vzoru nášho patróna.
Anetta Némethová, triedna pani učiteľka;
foto: archív školy
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4.C objavovala vesmír

spracovala: Klára; foto: archív školy

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Jeseň na výtvarnej výchove v 2.A

spracovala: Lucia B.; foto: archív školy

Zatvorená školská knižnica? Nevadí!
V 4.B triede si túto situáciu dievčatá
ľahko vyriešili po svojom. Začalo to
niekoľkými príbehmi, ktoré začali
zlepovať dokopy a na svete bola prvá
knižka. Naša spisovateľka Martinka má
veľmi dobrú ilustrátorku Lucku, a tak
diela, ktoré vznikajú pod ich rukami, si
zaslúžia obdiv. Začali sa k nim pridávať aj
ostatné dievčatá a zrazu tých kníh bolo
dosť na to, aby si otvorili súkromnú
triednu knižnicu. Túto možnosť využili
všetci žiaci 4.B a dve hodiny čítania boli
vyplnené
čítaním
tejto
tvorby.
Momentálne sa pracuje na prepise kníh, aby mohli byť aj v tlačenej podobe. Naša knižnica
sa neustále rozširuje o nové tituly, v ktorých nájdete poučenie, zábavu aj napínavé
rozuzlenia. Ponúkame ukážky z Martinkinho diela Príbehy Pusy a Diega 2.
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Žralok
Raz v lete Diego a Pusa oznámili, že všetci pôjdu na pláž. „Hurá! Hurá!“ kričali
štence. Keď prišli na pláž, stretli tam Husaláka. Prišiel k šteňatám a povedal im, že v
mori je žralok. Bobi pribehol k Diegovi a povedal mu, že v mori je žralok. „Žiadny žralok
tam nie je,“ povedal Diego. Bobi radšej mlčal. Keď sa išli kúpať, Husalák si nasadil na
chrbát plutvu. Ponoril sa a z vody vytŕčala iba žraločia plutva. „Pomóc! Žralok!“ kričali
všetci. Vtedy sa Husalák postavil a smial sa z nich. Zrazu však priplával normálny žralok
a chcel zožrať Husaláka. Husalák kričal na plné hrdlo, ale nikto ho nezachránil.
Nakoniec mu už nezostávalo nič iné, iba šprintovať vo vode. Žralokovi sa podarilo
škrabnúť ho jeho obrími zubami. Ááááááááááááááááááááááááááu!“ skríkol Husalák.
Nakoniec sa mu podarilo na poslednú chvíľu utiecť. „Prečo ste ma nezachránili?!“
kričal na všetkých Husalák. „Tak ti treba!“ povedali všetci jednohlasne.
Návšteva vesmíru
Raz si Max čítal komiks o kozmonautovi. Veľmi by chcel ísť do vesmíru. Ale vedel,
že to nie je možné. Po prvé, rodičia by s tým nesúhlasili, po druhé, nemajú raketu a po
tretie, určite by na to nebol čas. Ale povedal si, že za pokus to stojí a išiel sa spýtať
rodičov. „Ocko?“ spýtal sa Max. „Áno,“ povedal Diego. Max povedal: „Viem, že s tým
nebudeš súhlasiť, ale mohli by sme ísť do vesmíru?“ „A ako, Max, keď nemáme
raketu?!“ spýtal sa prekvapený Diego. „Mohli by sme si ju kúpiť.“ „Aj ja som chcel ísť
do vesmíru, keď som bol malý.“ „Ale ocko, ja poznám niekoho, kto raketu má!“ vykríkol
Max. „Kto?“ spýtal sa Diego. Mne Brumko rozprával, že oni majú doma raketu.
„Naozajstnú?“ spýtal sa prekvapene Diego. „Áno!“ povedal Max. „To je výborné,
pôjdeme do vesmíru!“ zajasal Diego. „Takže môžeme ísť?“ spýtal sa Max. „Áno!“
povedal Diego. „Choď všetkým oznámiť, nech sa pripravia,“ povedal Diego Maxovi.
„Pôjdeme do vesmíru!“ ziapal Max na celý dom. „Fakt?“ pýtali sa štence. „Áno!“
ziapal Max. Diego zatiaľ išiel za medveďom a spýtal sa ho, či si môžu požičať raketu.
Medveď súhlasil. Nakoniec sa dohodli, že pôjde aj medveď so svojím synom. A tak išli
do vesmíru. Medveď mal našťastie presne 14 oblekov. Pristáli na Mesiaci. Tam stretli
mimozemšťana menom Mimo. „Ahoj!“ pozdravil sa nesmelo medveď Milan. „Ahoj!“
odzdravil veselo Mimo. „Ja som Mimo, teší ma!“ pozdravil sa Mimo. „Ja som Milan,“
povedal medveď. „Poďte, pozývam vás na mimozemskú kávičku.“ „Tá káva je
vynikajúca!“ povedala Pusa. Potom už museli ísť, a tak sa rozlúčili a išli domov.
Medveď
Lady a Max si kúpili sušienky. Nestihli zjesť ani len jednu a už Pusa povedala, že
idú na výlet. A tak si sušienky zbalili na výlet. Keď boli v lese, dali si prestávku a začali
jesť. Zrazu ich napadol medveď a chcel ich všetkých zjesť. „My ti dáme sušienky a ty nás
nezješ,“ povedal Diego. Medveď súhlasil. „Nejedol som už tri dni,“ povedal smutne
medveď. „Pozývame ťa teda k nám na hostinu,“ navrhla Pusa. Medveď so sebou zobral
aj svojho syna medvedíka. Na hostine sa malý medvedík hral so šteniatkami.
spracovala: Karolína; foto: archív školy

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Deň zdravia s prváčikmi
V posledný novembrový deň sa prváci hravou formou naučili o baciloch, vírusoch a
baktériách. Ako vzniká horúčka a akú máme mať teplotu ľudského tela. Naučili sa veľa o
zdravej výžive a ako by mala vyzerať zdravá desiata. Zahrali sa na doktorov a doktorky.
Liečili rôzne bolesti bruška, horúčky a ošetrovali si navzájom rany. Na záver si vyskúšali
povolanie lekárnikov. Deťom sa tento deň veľmi páčil a my sa už teraz tešíme na budúcich
lekárov.
pani učiteľka Jana Kolesárová; foto: archív školy
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„Remeslo má zlaté dno“
Šieste oddelenie ŠKD sa na niekoľko dní zmenilo na krajčírsku dielňu. Každé dieťa za
tých pár dní zvládlo základné stehy a prišívanie gombíkov. Nadšene sa všetci vrhli do
ozajstného šitia. Deti si ušili svoju hračku- maznáčika. Ich šikovnosť a nádherné výrobky
môžete vidieť na fotografii.

Jesenné tvorenie
s listami
Jeseň je prekrásnym farebným
ročným obdobím. Chodníky a
trávniky sú pokryté lístím, ktoré je
ako stvorené na tvorenie. A tak sme
aj my využili toto obdobie a s deťmi
sme počas poobedňajšej prechádzky
zbierali napadané listy. V triede sme
si z nich potom vyrobili krásne
výrobky, ktoré krášlia triedu a
neskôr aj vlastnú izbičku. Na to
všetko stačí len prírodný materiál,
popozerať sa po špagátiku, tvrdom papieri a použiť trošku lepidla... a veselá listová tvárička,
ježko, strom či ružička sú hotové.

Pani Jeseň
V novembri našu školu
navštívila pani Jeseň a my sme sa
stali jej súčasťou. Dievčatá, chlapci,
vychovávatelia, učitelia, dokonca aj
„dištanční“, prijali pozvanie obliecť
sa do jej farieb. A tak sa streda
zaodela do hnedej farby, štvrtok do
červenej a piatok zdobila oranžová
alebo žltá farba. Bolo veľmi milé a
hrejivé vidieť radosťou a nadšením
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žiariace tváričky detí plné očakávania, čo prinesie ďalší deň. Ďakujeme všetkým, že sa pani
Jeseň mohla ukázať vo svojej plnej kráse aj v našej škole...

Nebeskí svätí
Naši svätí v nebi sa určite
tešia... Tešia sa z našich detí, ktoré
prijali
výzvu
od
pani
vychovávateliek a pripravili sa na
aktivitu s týmto názvom ozaj
zodpovedne. Úlohou bolo priniesť si
atribút
–
predmet,
ktorý
charakterizuje vybraného svätca a
porozprávať o ňom. Samozrejme, až
potom, ako ostatné deti spoznali
svätca podľa tohto atribútu. V
siedmom oddelení to zasa vyzeralo
úplne inak... Tam si deti vybrali
spomedzi mnohých svätých svätého
Martina, s ktorým strávili tri dni.
Počas nich sa rozprávali o jeho
živote,
kreslili
a
vyrábali
svätomartinský
lampión
podľa
predlohy v časopise Rebrík. Na záver
ich prišiel pozrieť aj školský pán
kaplán Ferko, ktorý im porozprával o
tom, ako sa v živote priblížiť alebo
približovať svätým v nebi.

Šarkaniáda
Papierová hlava, mašličkový
chvost, pod oblohou pláva deťom pre
radosť. Uhádli ste, kto to je?
ŠARKAN. Prišla jeseň a vetrík
nezbedník šantí v korunách stromov.
A vďaka tomu nastal ten správny čas
na jesennú zábavu – púšťanie
šarkanov, ktorú deti obľubujú.
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Napíš list – poteš srdce
Školský klub detí sa zapojil do aktivity s názvom
„Napíš list – poteš srdce“. Organizátorom je
Knižnica pre mládež Košice v rámci mesiaca
október, ktorý je venovaný úcte starším. Deti
venovali pri písaní starkým milé slová, hádanky či
dokonca vtipy. Nechýbal obrázok pre potešenie.

Mária je s nami v ŠKD
Oddelenia v školskom klube detí sa
začiatkom októbra spájali výrobou
ruženca. Deti použili rôzne materiály.
Modlitba desiatku sv. ruženca nás
sprevádzala celým októbrom. Prosiac:
„Mária, skry nás pod svoj ochranný
plášť.“
upravila: Lucia Mihaliková, vychovávateľka;
foto: archív školy
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Tvorím, tvoríš, tvoríme
Sme tu opäť s vašou obľúbenou rubrikou. Tvoriť sa dá stále. Nemusíme byť ani v škole.
Múza nás môže kopnúť aj doma. Od septembra do decembra sa nám počas prezenčných,
ale aj dištančných hodín slovenčiny podarili zaujímavé veci. Nonsens, óda, prírodná lyrika
a iné básne. Vo viacerých triedach sa nájdu viacerí básnici alebo poetky. Veď posúďte sami.
Ratolesť

Svadba

Ratolesť nie je žiadna povesť.
Je to prehliadka výtvorov detí,
až z toho hlava letí.
Tieto krásne výtvory
pozrú si aj dospelí.
Dospelí hovoria: „Sláva týmto deťom!
Nech tá správa letí svetom…“

V nedeľu mal svadbu ktosi,
čo čiapku na bruchu nosí.
Že vraj zjedol čokoládu,
ktorá spadla do záchodu.

Damián, 3.D

A na hlave ponožka,
smeje sa mu stonožka.
Nevesta tiež smiechom plače,
lebo presolila hosťom koláče.

Michaela, 5.A

Lucia B.

Sám doma

V ZOO

Sedím si tu v izbe sám
a rozmýšľam, čo robiť mám.
V hlave mi už Ducklock beží.
Mama kričí: „Bež von, sneží!“

V zoologickej záhrade,
ťavy chodia po lane.
Slony majú airpody,
spievajú si koledy.
Zebra pečie perníky,
ozdobia ich poníky.
Divá sviňa repuje,
vianočný vinš vinšuje.
Kuriér nesie darčeky z Rajca,
vyliahol sa medveď z vajca.

Majner si tu sledujem.
Mame kričím: „Jem, jem, jem.“
Ak ma mama pristihne, budem v peknej kaši,
dovolí mi YouTube iba v anglickej „Maši“.
Mama furt len podcast, FM, „ingliš“,
pre mňa je to príliš.
Ja mám rád len repíky.
Mama, to sú papriky!!!
Gregor, 5.A

Tobiáš, 5.A

Lucia K.
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Nonsensová báseň

Maštaľný bál
Keď som išiel do maštale,
cítil som sa jak na bále.
Kravy sa tam zhovárali
a za ruky tancovali.
Bol tam aj kôl,
sedel na ňom vôl.
Prasiatko tam lietalo
a s chvostíkom špliechalo.
A tam v rohu, samom strede,
štyri slede.
Slepý sa na to pozerá
a s kozou si zaspieva.
„Ki-ki-ri-kí, kot-ko-dák, nie som koza,
som ja vták.“
Adela, 5.A

Rok hore nohami
Jar - pri nej kvety rastú a zvieratká pučia.
Čo nás v tej škole učia?
Že listy padajú zo zeme
a stromy kvitnú najradšej sušené?
Že na jar jeseň a v lete zima býva.
Či sa tí meteorológovia stále mýlia?
Asi áno. Už je to raz tak,
že v lete sa stavia snehuliak.
Že na jar medveď chodí spať
a v zime zasa musí vstať?
Už nech je to hocijak,
chcela by som si niečo priať.
Nech nám stále dobre je
a zima nás zahreje.
Rebeka, 5.A

Korytnačka je rýchla ako blesk,
mrož, ten má krásny lesk.
Macko Pu z rozprávky ožil
a má oveľa lepší štýl.
Ryba si plachtí vo vzduchu,
má v mozgu poruchu.
Hrnček sa sám pohybuje,
vraj mu to tak vyhovuje.
Mamka strúha ovsenú kašu
a pozerá sa na fľašu.

Karolína, 5.A
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Šialený svet

Kapela

Vošla som do jahodového mesta.
Zabalená do ružového cesta.
Kúpiť ho je ťažké,
preto ho nosím vždy v taške.
Osol mi ho závidí,
že on také nevidí.
Milá pani v obchode,
predáva ho náhodne.
Táto pani predavačka,
predáva ho iba kačkám.
Ja síce nie som kačka ani mačka,
ale predsa tá pani predavačka.
Kačky to cesto vyrábajú,
preto ho aj zadarmo majú.
Moja mamka koník je,
ten vždy všetko dostane.
Na Vianoce som jej cesto dala,
tak ma z toho vyobjímala.
To vôbec nie je hračka,
takáto veršovačka.
Buď je z toho babračka,
alebo dobrá skladačka.

Jedna malá kapela
vineou sa opila.
Huslista si sláčik vzal,
na trúbke si sám zahral.
Pridal sa aj bubeník,
nevšimol si ho však nik...
Potichu hral nezbedník!
Dobrý bol aj klavirista,
hoci nemal ani prsta.
Nosom ťukal do kláves,
noty si skryl za záves.
Nemý zbor je pripravený,
začne spievať koncom zimy.
Dirigent hluchý bez ruky,
v hľadisku preháňal iba muchy.
Kristína, 5.B

Nela, 5.A

Lucia B.

Ja – popleta
Kúpil som si bicykel,
mama zasa veľký kel.
Najprv som šiel na výlet,
potom k mame na obed.
Idem si uháčkovať chobotnicu,
rozpáral som si rukavicu.
Ak si uháčkujem mačku,
skočím jej do vačku.
Keď mi dôjde vlna,
zaspieva mi žlna.
Upletiem si hrubý šál
a pôjdem na zimný bál.
Martin, 5.B

Nonsens prírody
Bezzubý cerí zubadlá
na ľudí kukajúcich z lietadla.
Bezoký hľadí do diaľky,
že vraj tam hľadá zápalky.
Bezruký chce hrať basketbal,
lopta sa mu však zasekla.
Beznohý behá po lese,
sníva sa mu však o kresle.
Bezuchý hudbu počúva,
za dverami však načúva.
Nemý si spieva tra-la-la,
blíži sa k nemu pochvala.
Miroslava, 5.B
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ZOO
Ryba sa vyhrieva na pláži,
slimák je prvý v bežeckej súťaži.
Straka vždy poklad postráži,
komár sa mliečkom rád ovlaží.
Žirafa striehne na muchu,
krtko si plachtí vo vzduchu.
Motýľ má rád granule,
mačka číha na kotúle.

Opica škorica
Minula sa marmeláda,
cukor, káva, limonáda.
„K tomu ešte škorica,“
vraví mame opica.
„Načo ti to všetko bude,
milá moja opička?“
„Na koláčik škoricový,
milá moja mamička.“
Zuzana, 5.B

Elisa, 5.B

Veľkonočný stromček

O polnoci ráno

V lete na Vianoce v našej obývačke,
visí dole hlavou veľkonočný stromček.
Zo stromčeka visia zlaté klasy,
ktoré v zime natrhám si.
Zo stropu nám sniežik padá,
hurá, hurá, bude zvada.
Pod stromčekom hračky nie sú,
deti z toho veselé sú.
V byte zo snehu staviame si iglu,
mamka v byte šije ihlu.
Snehuliaci zimu majú,
pomaly sa rozpadajú.
Na veľkonočný stromček dospelí sa tešia,
všetky sladkosti z neho zjedia.

O polnoci ráno,
roztrhlo sa lano.
Na tom lane bola krava,
teraz si vo vani pláva.
S citrónom sa rozpráva,
na tučniaka nadáva.
Oranžový tučniak od zimy,
pozerá na hodiny.
Hodiny majú nožičky,
spievajú si pesničky.
Už je koniec básničky?
Nie, sú to len rečičky.

Klára, 5.C

Nela, 5.C

Corona
Keď corona prišla k nám.
Ok, moja. Čože ti ja dám?
Chceš mi zničiť moje vnútro?
Ejha, teda nerozmýšľaš múdro!
So spolužiakmi sa už nevídam.
To si chcela? Veď počkaj, ja ti dám!
Beriem všetky vitamíny,
aby som ťa dostal na pole, kde sú míny.
Chcem už v škole byť
a konečne veselo žiť.
Martin, 5.A

Michaela, 5.A

Doma
Keď musím byť stále doma,
Je to pre mňa veľká pohroma.
Ak už na omšu budem môcť ísť,
radosť ma naplní,
celú rodinu to duchovne posilní.
Lukáš, 6.A
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Poďme spolu ďalej
Čudný je tento čas,
keď sa deti učia zas.
No nie v škole normálnej,
my sme doma a sme v nej.
Sme v čase korony,
zbadali to aj stromy.
Že k nim mladí chodia
aj psíkov si tam vodia.
No my sa len tak nevzdáme,
čistotu vždy hľadáme.
V decembri hrdo do školy,
už nie je viac korony.
Ivana, 5.A

Zuzana, 6.A

Krajina
Každý človek krajinu má,
no nielen o nej sa mu zdá.
Veľa krajín existuje,
no po nich sa draho cestuje.
Človek fotky ihneď robí,
na Antarktíde polárne soby.
Hady v dažďových pralesoch,
tie fotky nie sú na osoh.

No spomienky sa v nich ukrývajú
a vzácne okamihy zachytávajú.
Aj ich pekne orezajú
a na nich len pozerajú...
... a spomínajú ...
Zuzana, 6.A

Keby Sládkovič písal Marínu v roku 2020
Možno mi rúška sa odrieknuť
Možno mi ruku nepodať
Možno mi doma v samote ostať
Možno mi ťa neobjať
Možno mi do školy nechodiť
Možno mi voľne nedýchať
Možno mi cestovania sa vzdať
Možno mi kultúry sa odrieknuť
Možno mi premiér testy dá
Nemožno mi ťa neľúbiť.

Možno mu rúška sa odrieknuť
Možno mi umenia sa odrieknuť
Možno mi cestovania sa odrieknuť
Možno mi dvoch metrov sa odrieknuť
Možno mi prechádzok sa odrieknuť
Možno mi školy sa odrieknuť
Možno mi stretávky sa s tebou odmietnuť
Možno mi zdravia sa odrieknuť
No nemožno mi ťa neľúbiť.
Kristián, 8.B
Timea, 8.B
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Príroda

Príroda naša

Ruže sú červené,
fialky modré.
Dievča, počúvaj: ,,Budeš moje!“

Hory a doliny aj skala tvrdá,
musím vám povedať, že som na vás hrdá.
Tie stromy vysoké, čo do neba sa týčia,
sú naším pokladom, no ľudia ich ničia.
Zelené lúky najkrajšie na svete,
farebné a voňavé na jar a v rozkvete.
Potôčik belasý cez ne si tečie,
tu zajko cupká si a slimák sa vlečie.
Včielky a čmeliaky bzučia si veselo
a srnka s mláďatkom prišla k nám nesmelo.
Tie listy zelené a voda priezračná
je naša príroda krásna a zázračná.

Ruže odkvitli,
fialky zvädli,
listy na stromoch už celkom zhnedli.
Stromy už holé
a druhý stupeň niet v škole.
V Oravskej Lesnej snehu niet
a v Košiciach je ešte jesenný svet.
Vonku je stále jasno,
v kine svetlo zhaslo.

Zuzana L., 8.B

Námraza sa angažuje,
škrabať okná na aute vyžaduje.
Tá príroda krásna
je ako Vlhovej víťazná jazda.
Karol, 8.B

Odkaz
Sme stromy, lesy a povedať vám chceme:
„Neničte, prosím, pľúca našej Zeme.
Veď žijeme spolu na tejto planéte.
Prečo sa správate ako jediní na svete?
Zničiť a vyrúbať, kto vám právo dal?
Sami ste rozhodli, človek si všetko vzal.
A nie sme jediní, kde sa pácha škoda.
Je to aj obloha, vzduch a najmä voda.
Veď čo vám donesie budúcnosť vaša?
Namiesto rýb v moriach plastová fľaša?
Všetko tu plienite a sny vás v noci budia
a pritom najväčšou hrozbou ste práve vy –
ľudia.
Ako len môžete ničiť tie dary?
Všetko, čo Boh vám dal, vy ste si vzali.“

Lucia B.

Peter, 8.B

ŽOLÍK
+1 bod v písomke
Meno žiaka: ............................................................

Trieda: ...............

Predmet: ..................................................................

Dátum: ..............

Platí od 11. januára 2021 do 31. marca 2021.
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Óda na jar
Slnko usmievavé na nebi,
ranná rosa padla práve,
teplo jest na koži veľmi,
nohy bosé (mokré) v tráve.
Vánkom ma zavinieš,
do svojich nadýchaných šiat,
už ma viac nepustíš,
nenecháš ma zmiasť.

Óda na jeseň
Moja jeseň prenádherná,
ty vieš, čo je umenie…
Nos nám ďalej hmlisté rána,
každý list nech zrumenie.
Ty na duboch nechala si
svoje jantárové vlasy.
A niekde rubíny či meď,
nalej do údolí med !
Pod nohami šuští lístie zlaté,
počujem havranie škreky…
Aj keď slnko nie je bohaté,
nevadí – veď máme deky.
Keď striebristé slzy tvoje
dopadajú na náš svet,
raduje sa srdce moje,
ó – náš ohnivý kvet!

Ó, ty Vesna, čo farbami prekvitáš,
do našich očí vždy zavítaš,
pohľadom prvým na teba,
dostať sa chcem do neba.
Vdýchnuť peľ tvojich kvetín,
prebudiť sa v korune stromov,
ta hore vyletím,
ta môj domov.
Ó, ty mocný dub uprostred raja,
tvoje listy, čo hladia ma,
ty, čo do lona mi ich kladieš,
ty, ty vidíš mňa, ja teba tiež.
Tvoje brucho ti rastie ako človeku,
v ktorom duša tá prebýva,
v tvojom mladom veku
na husle ti hrá.
Sofia, 9.B

Ty spomedzi svojich sestier
najjasnejšie farby máš,
keď vytiahnem teplý sveter,
uvidím, že prichádzaš...
Michaela, 9.B

Lucia K.

Lucia K.
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Óda na knihu

Óda na lunu

Ó, ty kniha múdrosti?
Útočište príbehov
Rozprávok aj románov
Detektívok či trilerov

Svoje lúče ťaháš sťa strieborné nite,
ó, ty luna...
Prečo len mizneš pri slnečnom svite?
Prečo neostaneš tuná?

Sedí ani vypasený škriatok
1. kapitola, to je počiatok
Od končekov prstov až po hlavu
Preskúmame celú postavu

Tvoja krása prežiari každú noc,
ten lesk by ti každá závidela.
V neskorých tmavých hodinách mi prídeš
na pomoc.
Ó, ty zázrak Stvoriteľa!

Kniha, knižka, knižôčka
Stredná, veľká, maličká
Plná múdrosti, hnevu aj smútku
Vie rozpútať aj búrku
Ó, ty vyjadrenie básnikov
Ty studňa vedomostí
Ty liek hlupákov
Ty dielo spisovateľov
Z rúk do rúk putuje
Stále nová je
Posledná strana, posledná veta
Ale to už je koniec svetla
Sára, 9.B

Tvoja pýcha, ten tvoj jas,
v kom nevzbudí vášeň?
Keď zapadáš, píšeš zas
na oblohe báseň.
Jagavé tvoje vlasy
vzácnejšie než drahé kamene.
Ó, ty zhmotnenie krásy,
ty pôvodca každej nádeje!
Trblietavý odraz tvoj na čírej vode,
ten balzam pre oči.
Čo bude na Zemi po tvojom odchode ?
Len smútok, ak ťa nikto nezočí...
Amália, 9.B

Lucia B.

Lucia K.

Požehnaný a zdravím naplnený
nový rok Vám vyprosuje
redakčná rada

