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Prežívame obdobie adventu. Je to
príprava na najromantickejšie sviatky v roku
– Vianoce. Môžeme povedať, že ADVENT je
cesta k Vianociam.
Tak ako Jozef a Mária, hľadáme miesto
pre dieťa Ježiša. Kedysi Jozef a Mária našli
iba jaskyňu, ktorá slúžila ako maštaľ pre
zvieratá. Nájde dnes Dieťa Ježiš miesto v
našom srdci? A nebude to len nehostinná
maštaľ?
Ozdobujme ho (svoje srdce) každý deň
adventu úprimnou modlitbou a dobrými
skutkami. Urobme každý deň aspoň jeden
dobrý skutok a v krátkej modlitbe poprosme o
potreby našich blížnych. Môžeme to robiť
napríklad modlitbou na tieto úmysly:
 v pondelok za požehnanie pre deti
a mládež,
 v utorok za požehnanie pre naše rodiny,
 v stredu za predstavených štátu
a Cirkvi,
 vo štvrtok za našu školu,
 v piatok za chorých, trpiacich a tých,
ktorí sa o nich starajú,
 v sobotu za pokoj a porozumenie
v rodinách,
 v nedeľu za pokoj vo svete a odvrátenie
pandémie.
Toto môže byť naša adventná cesta k
Ježišovi a pozvanie Ježiša do nášho
„ozdobeného“ srdca.
Pozdravujem čitateľov Ratolesti a
prajem všetkým požehnaný adventný čas i
radostné a milostiplné vianočné sviatky.
Váš priateľ
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ADVENT »

NARODÍ SA DIEŤA...
AKÉ MENO MU DÁŠ?

Začiatkom decembra sme sa vydali na adventnú cestu, počas ktorej sme sa snažili
nájsť meno pre očakávané Dieťa. Tohto hľadania sa mohol zúčastniť každý virtuálne. V
utorok a vo štvrtok sa v správe na EduPage objavila príloha s návrhom mena pre Dieťa,
ktoré k nám príde na Vianoce. Bolo to povzbudenie pre všetkých – žiakov, rodičov aj
učiteľov.
A aké mená sme dávali Dieťaťu?
Správna Cesta
„Kristián, aké meno dáš novonarodenému Dieťatku?“
„Správna Cesta.“
„Správna Cesta? Aké zvláštne meno!“
„Chceš? Vysvetlím ti to. Cesty sú pre život veľmi dôležité. Pomáhajú nám dostať sa do
cieľa. Ale buď opatrný! Nie všetky cesty vedú do dobrého cieľa.“
„Kristián, ako teda spoznám tú správnu cestu?“
„Vieš, aj ja som ju niekedy hľadal. A objavil som ju v Ježišovi, Božom Synovi, ktorý o sebe
povedal: „Ja som cesta...“ (Jn 14,6). On je to očakávané Dieťa. Jemu chcem dať meno
Správna Cesta. Na neho sa môžem spoľahnúť vo všetkom. Viem, že on sa nikdy nemýli.
Keď kráčam za ním, cítim sa istejšie.
A chcem ti povedať, že poznám viacerých, ktorí po tejto ceste už prešli. A iní po nej ešte
len kráčajú.“
„Aha, rozumiem. Ďakujem, si super kamoš. Porozmýšľam o tej Správnej Ceste.“
„Výborne! Ak budeš chcieť, nabudúce ti poviem o inom mene pre to očakávané Dieťa.“

KEĎ BUDEŠ NAJBLIŽŠIE
NA CESTE...
SKÚS BOHU „LEN TAK“
POĎAKOVAŤ.

« ADVENT 5
Kameň Uholný
„Ahoj, dnes dám Dieťaťu meno Kameň Uholný.“
„Čože? Kameň Uholný? Čudné meno! Čo má to Dieťa spoločné s uhlím?“
„O uhlie tu nejde. Nehovorím ti „uhoľný“, ale „uholný“. Bez mäkčeňa! Uholný kameň sa
používa na stavbe. Od neho závisí, či dom bude, alebo nebude pevný. On drží celú váhu
stavby.“
„Aj tak netuším, prečo sa ten kameň spája s Dieťaťom!“
„No preto, lebo ono sa narodí, aby bolo základom života Cirkvi a života človeka.
Nemusíme už hľadať istotu nikde inde.“
„Tak to Dieťa musí byť silnejšie ako všetci superhrdinovia dokopy.“
„Áno, správne tomu rozumieš!“

KTO JE UHOLNÝM KAMEŇOM TVOJHO ŽIVOTA?
Ďalšie mená pre Dieťa:
Princ Pokoja

Voda Života
Svetlo Sveta

Emanuel

Dobrý Pastier

PK Človek a hodnoty
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ÚSPECHY ŠKOLY / AKTUÁLNE »

Ani obmedzený režim nás nezastaví
Aj napriek tomu, že väčšina súťaží, ktoré neboli zrušené, prebieha online formou, naši
žiaci sa nevzdávajú ani v náročných situáciách a zviditeľňujú našu školu.
Tamara

Názov súťaže

Kolo

Zlatá podkova, zlaté
Celoslovenské
pero, zlatý vlas
Beniakove
Chynorany 2021

Najkrajší sen

Technická
olympiáda

Krajské

Miesto

Meno a trieda

1.

Tereza Tverďáková, 6.A

2.

Viliam Ferko, 9.C

1.
2.
3.
Celoslovenské
3.
3.
Čestné uznanie
Okresné

1.

Filip Tverďák, 2.A
Viktória Huková, 2.A
Adam Pavlulik, 2.C
Júlia Majláthová, 7.B
Karol Zentko, 9.C
Kristína Žoffčáková, 6.B
Adam Smatana, 9.A
Jakub Brilla, 8.C

Chodby sa nám rozžiarili
Školské chodby už nezívajú prázdnotou. Na druhom stupni ich rozveselili farebné
sedačky a oddychová zóna na seba nenechala dlho čakať. Počas prestávok, ale aj niektorých
hodín, sú obsadené na sto percent. Farebné podušky tešia aj žiakov v triedach na prvom
stupni.
Viliam; foto: archív školy

« AKTUÁLNE 7

Viliam Ferko, 9.C

Richard Sukovský, 8.B

Daniela Bujňáková, 7.D

Sofia Kardošová, 7.A

Richard Soľár, 5.D

Martin Kekeňák, 5.C

Alžbeta Jenčušová, 8.A

Klára Kucharčik, 7.B

Júlia Verebová, 6.A
Daniela; foto: archív školy
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AKTUÁLNE »

Domček pre vtáčiky

Milión detí sa modlí ruženec

Žiaci 5.B si všimli, že búdka pre
vtáčiky na školskom ihrisku je dosť
zničená. Neváhali ani chvíľu a kúpili novú,
zavesili ju na strom a teraz už len čakajú,
kedy sa v nej objavia noví návštevníci, aby
si pochutnali na dobrotách, ktoré ich tam
čakajú.

18. októbra o deviatej hodine sme sa
spojili spolu s deťmi na celom svete a
pomodlili sme sa celá škola online ruženec
za mier a jednotu vo svete.
Karolína, ilustrácia: Martina

Lucia; foto: archív školy

Zdravé včielky a 7.D
7.D, spolu s pánom učiteľom
Drimákom, boli pri tom, keď 19. októbra
primátor mesta, Jaroslav Poláček, otvoril
náučný chodník. Ten sa nachádza v záhrade
Nataša na Toryskej ulici. Náučný chodník
je venovaný zdravým včelím produktom a
zaujímavým receptom.
Daniela; foto: archív školy

Deti písali pápežovi
Svätému Otcovi deti písali zaujímavé
odkazy a modlitby. Aj takto ho chceli
potešiť počas návštevy na Slovensku.
Určite by sa zaradoval, keby si to prečítal.
Tereza; ilustrácia: Tamara

Siedmaci na návšteve
u svätých
V októbri naši siedmaci spolu so
svojimi triednymi učiteľmi a školským
kaplánom Františkom opäť obnovili
tradíciu duchovných obnov v Prešove.
Téma duchovnej obnovy bola „Svätí v
mojom živote“.
Júlia; foto: archív školy

« AKTUÁLNE 9

Záložka do knihy spája školy
Počas celého mesiaca október žiaci
vyrábali záložky pre svojich kamarátov zo
Zemianskej Olče. Táto škola nám bola
pridelená v rámci projektu Záložka do
knihy spája školy. Rozprávkové bytosti
ožívali počas hodín výtvarnej výchovy, ale
aj hodín literatúry.
Tereza; foto: archív školy

Ponožkový október
Naša škola sa zapojila do zbierky
Ponožkový október tak, ako minulý
školský rok. Jej cieľom bolo vyzbierať čo
najviac párov ponožiek ľubovoľnej farby
a veľkosti. Počas októbra mohol každý do
ponožkovej
škatule vhodiť
nové
ponožky. Vyzbieralo sa spolu 623 párov,
ktoré poputovali k ľuďom bez domova
prostredníctvom sestier vincentiek. Vďaka
štedrým srdciam sa môžu ľudia bez
domova chrániť pred chladom či
omrzlinami. Ďakujeme.

pozdravy, vypísali ich a poslali neznámym
starkým do domova dôchodcov na Orave.
Seniorom začínajú Vianoce prvým
pozdravom na stolčeku. Je to pre nich
ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol
toho, že na nich niekto myslí.

Klára; ilustrácia: Martina

Tereza; foto: archív školy

Taštička prekvapení

Vianočná pošta pre seniorov
Žiaci 6.A sa tieto Vianoce opäť
prihlásili do výzvy Vianočná pošta pre
seniorov. Vyrobili krásne vianočné

Veríme, že urobíme radosť starkým v
Domove dôchodcov pri Kostole Ducha
Svätého v Košiciach taštičkou prekvapení.
Pripravíme im darček, do ktorého im
deviataci naukladajú rôzne potrebné
vecičky. Pomôžeme všetci, veď pomáhať
sa má a my pomáhame radi. A v čom
spočíva naša konkrétna pomoc? Jedna
sladkosť a 1€ každý za seba a dva vianočné
pozdravy za triedu. Je to veľa? Tak akurát,
aby sa niekto potešil.
Viliam, 9.C
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AKTUÁLNE / MISIE »

Prišiel k nám Mikuláš
Mikuláš prišiel aj so svojím
sprievodom a doniesol dobrú náladu a
sladké prekvapenie každému žiakovi aj
vyučujúcim. Nezabudol pozdraviť ani
žiakov, ktorí boli na dištančnom
vyučovaní. Aj oni sa potešili mikulášskej
návšteve. Nechýbala veselosť po celý deň.

na podporu ich projektov a na zlepšenie ich
života.
Tamara; ilustrácia: Martina

Karolína; foto: archív školy

Okuliare pre Afriku
Staré nepoužívané dioptrické okuliare
viacerí doniesli do školy a takto pomohli
ľuďom v Keni, ktorí ich naozaj potrebujú,
ale si ich nemôžu dovoliť. Okuliare majú v
Keni hodnotu ročného platu.
Júlia; foto archív školy

Deti deťom
Sladká pomoc
Na našej škole sa už druhý rok
uskutočňuje
charitatívna
aktivita
Pápežských misijných diel s názvom
„Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda“.
Počas Adventu sa predávala malá čokoláda
v cene 0,50€. Pre deti a mládež v Ugande,
Rwande, Etiópii či v Keni je to veľká
pomoc, pretože čistý zisk z predaja putuje

Tohtoročná adventná burza sa niesla
v duch tradície, ktorú na našej škole začala
pani učiteľka Henrieta Pustaiová. Výrobky
z dielne
žiakov,
učiteľov
i pani
vychovávateliek sa veľmi páčili a bol o ne
veľký záujem. Spoločnými silami sa nám
podarilo vyzbierať 1 106€, ktoré pomôžu
deťom zo sociálne slabých rodín, pre ktoré
zorganizujú sestry vincentky tábory.
Ďakujeme.
Viliam

« NAŠA HENIKA... 11

Otvorené srdce pre všetkých...
Uplynul už viac ako rok, keď sme sa dozvedeli, že naša drahá kolegyňa, pani učiteľka
Henrieta Pustaiová, dokončila moderovanie rozhlasovej relácie s názvom Pozemský život.
Odišla do večnosti, pretože aj tam chceli počuť jej hlas. O dobrých, múdrych, vtipných,
dynamických a priateľských moderátorov je predsa vždy veľký záujem.
Starší z vás, žiakov, mnohí rodičia a absolventi našej školy, ale aj väčšina učiteľov ju
dobre pozná. Pani učiteľka Pustaiová bola človekom veľmi tvorivým. Jej silnou stránkou
bola empatia – vedela sa k druhým ľuďom priblížiť s pochopením, nech by prežívali
akúkoľvek radosť či bolesť. Poznáme ju ako tú, ktorá mala poriadne otvorené oči, ale
hlavne srdce, a preto vedela podať pomocnú ruku chudobným, bezdomovcom, trpiacim
a aj s podporou iných im chcela aspoň na chvíľu zmierniť ich trápenia. Podporovala misie
a mnohé dobročinné diela. V jej srdci bolo more trpezlivosti so staršími ľuďmi.
Henika bola veľmi vtipná, veselá, dokázala si urobiť srandu aj sama zo seba. Na
školských diskotékach a karnevaloch zabavila všetkých a obliekla si najrozličnejšie
kostýmy. Mala rada módu. Vieme, že v jej šatníku mali priestor hlavne veselé farby
a neraz prekvapila topánkami na vysokých podpätkoch. Mnohí žiaci, ktorí sú už na
stredných alebo vysokých školách, by si spomenuli na tanečnú školu pani H, ktorou
ich previedla, aby veľkolepo ukončili roky na základnej škole. Na výletoch bola za každú
srandu a za akúkoľvek športovú disciplínu.
Všímate si, drahí čitatelia, koľko dobra sa zmestí do jedného jediného človeka? Už pri
písaní týchto riadkov vidím, ako sa tretiak Bruno škriabe na „hamšíkovskom“ účese a húta:
„Fíha, aj ja by som chcel byť taký dobrý.“ A ôsmačka Amália sa pozerá cez okno a pri
spomienke na hodiny s pani učiteľkou
Pustaiovou si hovorí: „Je dobré mať dobré
vzory, od ktorých sa môžeme učiť, ako
správne žiť.“
Áno, pani učiteľka Henrieta je pre
nás dobrým vzorom. Je tu však jedna
veľmi dôležitá otázka: „Odkiaľ sa to
všetko v našej pani učiteľke Henike
zobralo?“ Odpoveď je jednoduchá –
Vedela, že sa dá byť dobrým. Pán Boh jej
dal príležitosť a ona ju využila. Starala sa
o svoju vieru, modlila sa, živila sa
Eucharistiou a bola veľmi živou súčasťou
Cirkvi. Mala rada Ježišovu Mamu – často
navštevovala
pútnické
miesto
Medžugorie.
Aj my berme svoju vieru vážne
a dovoľme Pánu Bohu, aby cez nás mohol
zažiariť na tomto svete podobne ako cez
našu Heniku.
pán kaplán František
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »

Vesmírny deň
Vedeli ste, že vo vesmíre existuje
neskutočné množstvo hviezd, planét a iných
vesmírnych telies? To všetko, a ešte omnoho
viac, sa mali možnosť dozvedieť aj naši milí
štvrtáci počas projektového dňa 27. októbra,
ktorý sme nazvali Vesmír – Božia
nekonečnosť.
Z našich žiakov sa v tento deň, po
úspešnom zvládnutí prijímacieho pohovoru,
stali astronauti v zácviku, ktorí počas dňa
skúmali blízky aj vzdialený vesmír, no najmä
našu Slnečnú sústavu, našu Zem a jej
prirodzenú družicu – Mesiac. Z tohto dňa si
odnášali množstvo nových vedomostí
a zážitkov zo spoločne vykonanej práce.
Rebeka, 5.B

Deň priateľstva
Priateľstvo. Čo všetko sa skrýva za týmto slovom? 27. októbra druháci zisťovali,
pátrali, čo znamená. Pesničkou Ty a ja to začalo, pokračovalo to vzájomnými portrétmi. Na
rad prišli pekné slová, ktoré si navzájom písali „na chrbát“. To bolo ale prekvapenie, keď si
papier zložili dole a prečítali si tie nádherné slová, ako je každý výnimočný a koľko má
dobrých vlastností. O dobrom priateľstve sa dočítali aj v príbehu Starý Bodrík a vlk. Svoje
poznanie, slová, ktoré znamenajú priateľstvo, napísali na tabuľu: dar, láska, prajnosť,
úprimnosť, pravda, vernosť,
komu veríš, vzájomná pomoc,
dobrota, odpustenie, rodina,
rozhovor, priateľ, ten, s kým je
mi dobre... Po zaujímavých
rozhovoroch vznikali krásne
úvahy napísané na papieri. Čítali
si ich, rozprávali sa o nich, ale
hlavne sa tešili zo svojej
spolupráce,
vzájomnej
pomoci, radosti a zistenia, že
priateľstvo je vzácna vec.
pani učiteľka Némethová;
foto: archív školy

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Povolania
2. decembra sa druháci naučili, že každé povolanie je dôležité. A ak ho robíme s
láskou, tak nemusí byť iba zamestnaním. Deti boli super pripravené nielen oblečením, ale
aj spôsobom, ako sa predstavili. Boli to nádherne vymyslené básničky alebo hádanky.
Projektový deň sa naozaj vydaril. Súťažili, kreslili, tvorili, hrali sa – učili sa... Nebolo to len
o jednotlivých povolaniach, ale aj o spolupráci, rešpektovaní, fungovaní v tíme.
Zopár pripravených básničiek. Vymyslených alebo prepísaných ponúkame aj vám:
Emka – sestrička, 2.A
Keď budem veľká, chcem byť sestrička,
ako moja mamička.
Ošetrí rany, odmeria tlak,
chorého pacienta nenechá tak.
Pomôže nám, keď sme chorí,
ošetrí nás, keď nás bolí.
Ďalšie veci urobia lekári,
robí všetko s úsmevom na tvári.
Oliver – opravár, 2.A
Stala sa vám havária?
Mama kričí: „Mamamia!“
Keď sa práčka pokazí,
šikovník vždy dorazí.
Šrúbku, klinec vždy on má,
opraví vždy to, čo má.
Keď sa stane problém zas,
pomôže vám veľmi rád.
Nataška – psychologička, 2.A
Keď si trochu smutný a niečo ťa trápi,
môžeme sa porozprávať JA a TY.
Dnes mám pekné šaty, k tomu červené
líčka,
moje povolanie je psychologička.
Jurko – kozmonaut, 2.A
Letím, letím do vesmíru,
zdržím sa tam dlhú chvíľu.
Objavujem nové veci,
tešíme sa z toho všetci.
Biely oblek, prilba k tomu,
nejdem na ples, verte tomu.
Veľa chlapcov chce mnou byť,
vesmírom sa povoziť.

Danielka – kaderníčka, 2.C
Potrebujem tvoje vlasy,
hrebeň, kefu aj fén asi.
Učešem ťa, ostrihám,
nový účes pre teba mám.
Adam – stavbár, 2.A
Ja som stavby kamarát,
postavím ju veľmi rád.
Tehly, maltu, drevo dám,
nový domček poskladám.
Laurinka – baletka, 2.A
Keď hudba mi hrá, tak tancujem,
vtedy si tanečné piškótky obujem.
Veľmi veľa cvičím,
chrbát si neničím.
Šesť pozícií máme,
pri tanci ich striedame.
Šimon – kozmonaut, 2.C
Nosí odev biely, ale bez kravaty.
Na hlave zas klobúk, tvar má guľatý.
Keď bol malý lietať chcel,
obletel by celú Zem.
Teraz sa mu splnil sen,
zhora vidí našu Zem.
Pozná všetky planéty.
Na ktorú z nich poletí?
Skúmať vesmír to ho baví,
nikdy ho to neunaví.
Dominika – kozmetička, 2.C
Používam štetce, no maliarka nie som,
ženu krásnou urobím pred každým
plesom.
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PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO »
Janko – archeológ, 2.C
Každý slávny archeológ
má svoj vlastný kód.
Hrabe v zemi, v lete, zime,
nachádza tam fosílie.
Sú to zuby a či kosti,
povedia im písomnosti.
Keď objavia niečo staré,
pre múzeum je to pravé.

Teo – stavbár, 2.C
Na raňajky cement, piesok ,vodu,
nech vyrastiem ako šuhaj k nebu.
Tehla sem a tehla tam
aj strechu vám vystaviam.
Amálie – letuška, 2.B
Lieta, lieta ponad domy,
mestá, hory, ba aj stromy,
Celý svet má pod nohami,
s mnohými miestami sa zoznámi.
Dospelým aj deťom milo sa prihovára
o ich pohodlie i bezpečnosť sa vždy
postará.

Alžbetka – lekárka, 2.A
Rada nosí biely plášť,
usmieva sa na mňa zvlášť.
Zakričí len: „Ďalší, prosím!“
Choroby k nej svoje nosím.
Kto som?

za druhákov pani učiteľka Némethová;
foto: archív školy

Advent v 2.A
Prežívame jedno z najkrajších
období roka, obdobie očakávania.
Snažíme sa byť k sebe dobrí, a
tak pripraviť sa na prichádzajúce
sviatky. Aj deti z 2.A začali
s prípravou. Skoro každý deň tvoria
niečo, čím sa snažia potešiť
ostatných. Tašky na vianočné
tajomstvá, štipčekové menovky na
darčeky, pozdravy, originálne
sklenené
svietniky,
vianočný
stromček zo šišiek...
Adventná dedinka, s malým
prekvapením na nástenke, im
pomáha počítať dni do Vianoc.
Vlastnoručne vyrobené zaujímavé
čižmy čakali na sv. Mikuláša.
Tvorenie si spríjemňujú počúvaním
a pospevovaním adventných piesní.

Nezabudli ani na spolužiaka v zahraničí, ktorému
pripravili zaujímavý list a pozdrav. Niektoré
výrobky poputovali aj na školskú adventnú burzu.
Tešia sa na radosť pod stromčekom, za vianočným
stolom, ale najmä na tú RADOSŤ, ktorá sa
o polnoci oslávi „polnočnou“.

Radostné prežitie sviatkov prajú
deti z 2.A s pani učiteľkou Némethovou, svojou triednou; foto: archív školy

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Jedno písmeno
Tretiaci vymýšľali počas hodín slovenského jazyka básničky a príbehy na jedno
písmeno. Vznikli zaujímavé dielka.

Mamička

Monika mlela múku.
Mixérom mieša maslo. Mamička Monika
maľuje medovníky. Majú málo medu.
Minule mali med. Má malého múdreho
Miška. Malý múdry Miško máva mamičke
Monike. Montuje model mamuta. Miško
minule minul malinovú marmeládu. Miško
má muchotrávku. Mamička Monika má
malú mačičku Mimku. Malá mačička
Mimka má malé mačiatko Micinku.
Mačiatka museli mať mlieko. Mačiatka
Mimka, Micinka milujú mlieko.
Julianka, 3.B

Môj miláčik má meno Murko. Mačka
má milé malé mačiatka. Mačiatka musia
mať myši. Myši majú moju malú misku.
V miske musia mať musli s medom
a marhule.
Daniel, 3.B

Mamka

má malé mačiatko, milo
mihá mihalnicami. Má modrú misku
mlieka. Mamka mačky Mici mocne mykla
myškou.
Dianka, 3.B

Máme

malé motýle. Možno môžu
mať malé motýliky. Moja mamka mala
malého modrého motýľa. Moja mamka
miluje motýle.
Libuška, 3.B

Lujzina láska, leto. Lebo lopta lieta.
Lastovička letí. Lížem lepkavú lízanku,
Ležím v lese na lavičke lenivá ako lev,
Letmo líšku lešujem.
Lujza, 3.C

Petra Peťa, Peťuška, pozná Patrika
Pilca. Pošle pusu pani prezidentke. Prečo?
Pretože potrebuje potvrdenie. Pozorne
pozoruje pekné prasiatka, píše poznámky.
Píska pesničku, papá pukance, prežúva
pizzu, prezúva papuče, páli prskavku.
Poslepiačky pochoduje pešo po peróne.
Pánovi Pavlovi podáva padnutú peňaženku
plnú peňazí. Petina posádka preplávala po
prúde potoka. Počas plavby priplávali
pažravé pyrane. Požrali polystyrénové
plaváky. Prežili parádnu plavbu. Presne po
pól piatej písala Paťovi pohľadnicu.
Predsa pekným perom. Pohľadnicu poslala
poštou. Príde piatok. PáPá.
Dominika, 3.C

Zuzka,

Zuzička, zima zaspala,
zaspala aj Zuzka, veľmi zadriemala. Zite
zamrzla zmrzlina. Zeto zamrzol. Zuzka,
zima, zimušnica. Zaujímavá Zuzka
zmrzlinu zlíže. Zuzke zamrzne zmrzlina.
O zaujímavej Zuzke.
Ninka, 3.C

Šlišký

šlimák še šliská po šliskej
šmýkalke. Šomrák šomre. Šľahač šľahá
šľahačku. Šimon šikanuje. Šlimák šije šál.
Šikovná šiška šije šál šo šušňom.
Bruno, 3.C

Olívia,

Olivka otrhá si okienka.
Okuliare opraví a oči otvorí. Olívia,
Ondrej pri oceáne ochutnávajú ovocie
a ovoniavajú. Olena v ordinácii ošetruje
oči.
Lenka, 3.C
spracovala: Lucia
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ŠKD V SKRATKE »

Privítanie prvákov
Privítanie prvákov v ŠKD, či skôr
pasovanie za princezné a princov 1.
ročníka, bolo 28. septembra. Deti zažili
veľké prekvapenie, keď sa pani
vychovávateľky zmenili na kráľovné s
korunou a v plášti. Veľký meč prikladali
deťom na plece, ako to videli len v
rozprávke.

Deň jablka
Hovorí sa: „Zjedz jedno jablko denne
a tvoje telo sa ti poďakuje“. V duchu tohto
hesla si pani vychovávateľky pripravili pre
deti v ŠKD veľmi zaujímavé aktivity. U
prváčikov sa kreslilo a vyrábalo, niekde sa
aj jabĺčko vyšívalo, v šiestom oddelení to
bolo divadielko, v deviatom sa ochutnávalo
rôzne ovocie a niekde sa deti dozvedeli
priamo o tom, ako jabĺčko rastie. Ďalšie
deti
si
odmerali
svoju
výšku
jabĺčkometrom... a to všetko preto, lebo aj
jablko má svoj medzinárodný deň a to
znamená, že je dôležité. Deti z ŠKD už
nezabudnú na 21. október – Deň jablka.

Minimaratón ŠKD
Keď sa rozbehnú športovci na
košickom Medzinárodnom maratóne
mieru, naši malí športovci sa pustia do
tréningu. To preto, aby ukázali, že aj oni
majú športového ducha a vytrvalosť v
behu. V akcii s názvom Minimaratón ŠKD
si mohol každý, kto chcel, od prvákov po
štvrtákov, zabehnúť jeden okruh školského
ihriska. ...a potom sa rozdávali už len
diplomy a medaily a všetci zúčastnení si
odnášali sladkú odmenu.

« ŠKD V SKRATKE 17

Napíš – nakresli list
– poteš srdce
Už druhý rok naše deti svojimi listami
a kresbami tešia starých ľudí v
nemocniciach a domovoch seniorov. Je
zaujímavé, ako deti prežívajú túto dobu
coronavírusu. Aj ony sa zamýšľajú nad
tým, že si nesmú zabudnúť rúško, že môže
ich babka, dedko ochorieť a že už nie je
samozrejmosťou ísť na návštevu k starým
rodičom. A tak túto úlohu, napísať
seniorom list a potešiť ich, prijali
zodpovedne a svojím listom a obrázkom
naozaj vyčarili úsmev na tvárach starkých.

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 obliecť sa do
oblečenia vybraného svätca a priniesť si
atribút – predmet, ktorý ho charakterizuje a
porozprávať o ňom. Samozrejme, že naše
deti svätých poznajú.

Nebeskí príbuzní
Deti z desiateho oddelenia si v mesiaci
november uctili svojich zosnulých
príbuzných milou aktivitou. Spoločne s
rodičmi a starými rodičmi si zaspomínali
na niekoho zo svojej rodiny a porozprávali
jeho príbeh. Niektorí boli výnimoční a
krásne maľovali, spievali, dožili sa
krásneho veku, piekli neskutočné koláče,
vedeli šiť topánky či pestovať hrozno. ...ale
jedno mali spoločné – vieru v Boha.
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Tvoríme sovičky
To je neuveriteľné! V našej škole sa koná
veľké vtáčie, konkrétne, sovie stretnutie. Všetky
sovy, malé-veľké, maľované-kreslené, látkovévyšívané-tkané, vypletané-lepené, látkovévlnené prileteli do nášho školského klubu.
Výzva vytvoriť sovičku akoukoľvek technikou a
v najväčšom možnom počte bola prijatá. ...Ale
aké mená dáme toľkým sovám? Žiadny
problém: Blesk, Hu-hu, Hedviga, Pelé, Messi,
Abraham Neismith II., Okaňa, Hugo, ...
upravila: Eva Németová, vychovávateľka; foto: archív školy

Vianočné medovníky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda
V našej škole má dlhoročnú tradíciu pečenie medovníkov podľa overeného receptu,
ktorý nás naučila teta Marika, bývalá pani vychovávateľka. Viaceré pani učiteľky podľa
neho pečú medovníky každé Vianoce. Ponúkame ho aj vám, milí naši čitatelia.
Cesto
 1,20 kg hladká múka
 2 dcl olej
 2 kávové lyžičky sóda bikarbóna
 2 kávové lyžičky mletá škorica
 7 ks rozdrvené klinčeky
Všetky ingrediencie zmiešame dokopy a vypracujeme cesto.
Nálev
 1,5 kg kryštálový cukor
 3 dcl studená voda
 30 dkg med
Urobíme nálev a necháme ho do budúceho dňa odstáť. Na druhý deň nálev zapracujeme do
cesta a vypracované cesto zabalíme do potravinárskej fólie a necháme odležať v chladničke.
Potom už vykrajujeme medovníky rôznych tvarov. Môžeme ich ozdobiť polevou.
Poleva
 13 dkg preosiaty práškový cukor
 1 bielko
Vyšľaháme ručne. Keď je riedka poleva, môžeme pridať 1 – 3 lyžičky solamyl. Keď je
hustá, pridáme citronku.
Poleva je hotová, ideme zdobiť Dobrú chuť
Martina; ilustrácia: Tamara

« ANKETA 19

FARBY vianočného stromčeka
Oslovili sme žiakov aj pedagogický zbor prostredníctvom aplikácie EduPage a opýtali
sme sa ich, do akých farieb zaodejú vianočný stromček tento rok. Na výber sme im dali
niekoľko možností. Svoj hlas stihlo odovzdať 41 členov pedagogického zboru a 154 žiakov.
Ako hlasovanie dopadlo?

Žiaci

Pedagogický zbor

Daniela
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Русский фильм
в школе
В этом году мы смотрели
фильм „Серебряное
копытце“ по мотивам сказки
Павла Бажова.
„Старик – охотник по имени
Кокованя взял жить к себе
девочку-сиротку
Дарёнку
и
кошку Мурёнку. Вместе в лесу
они увидели необыкновенного
козлика. Тот козлик - особенный.
У него на правой передней ноге
серебряное копытце. В каком
месте топнет этим копытцем –
там и появится драгоценный
камень. Раз топнет – один камень,
два топнет – два камня, а где
ножкой бить станет – там груда
драгоценных камней.“
После просмотра фильма,
дети нарисовали героев фильма
или сценки из фильма.
text a ilustrácia: Martina
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Alžbeta, 8.C
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Alžbeta, 8.C

« VLASTNÁ TVORBA 23

Tvorím, tvoríš, tvoríme...
Od septembra sa počas hodín literatúry vôbec nenudíme. Vymýšľame rôzne
nonsensové básničky, piktogramy, ódy, modlitby a všeličo iné. Postupne vám naše dielka
budeme prinášať na stránkach Ratolesti.

Lenka, 5.D
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Mara

Oka klam

Bola jedna krieda,
bývala v nej trieda.
Písali ňou žiaci,
a to po matraci.

Vrana kope pod zemou.
Krtko letí nad vodou.
Voda kričí na slnko:
Daj si pozor na oko!
Oko loví veľa hviezd,
uloví i teba tiež.
Slnko kričí: „To je klam!
Kde sa to ja ponáhľam?“

Bývala v nej Mara,
ktorá veľa tára.
Mala jeden krátky vlas,
ktorý jej bol až po pás.

text s ilustrácia: Ella, 5.C

Mala veľmi rada hajtvanoše,
pretože z nich padali groše.
Večer na obed dala si raňajky
a potom vstala z postieľky.
Benita, 5.D

Nonsensová básnička
Hlúpy rieši príklady,
len to tak zabolí.
Múdry sedí za pecou,
lapá muchy varechou.
Krajčír stavia domy,
murár delí tromi.
Učiteľ ten oblek šije,
Eskimák celý spotený je.

Zvieracie fašiangy
Fašiangy sú tu,
rýchlo bež po povrchu.
Kostým chytro obliekaj,
prekvapenia nachystaj.
Pes ako mačka,
sova ako kačka.
Líška rybím chvostom vrtí,
vlk zas zajačika škrtí.
Vráť mi masku medveďa,
veď tebe ju netreba.
Už nám hrajú pesničky,
už nám tlieskajú lastovičky.
Alexandra, 5.C

Júlia, 5.D

Nonsensové hádanky
Čo je fialové a rastie na strome? No predsa jahoda.
Čo lieta a robí hú-hú? No predsa bocian.
Čo znáša vajíčka a robí gá-gá? No predsa lastovička.
Čo je modré a guľaté? No predsa vesmír.
Čo sa varí v hrnci? No predsa koláč.
Čo nevie chodiť, ale vie lietať?
No predsa mačička.
Ako robí krokodíl? Haf-haf.
Prečo je v polievke broskyňa?
Lebo je to broskyňová polievka.
Ako sa volá prvá Princezná? Ľahké, no predsa, princezná.
Aké je to zvieratko, keď hovorí: „Mňau-mňau?“ No predsa psík.
Ako robí lietadlo? Bŕm-bŕm.
text a ilustrácia: Michalina, 5.C
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Zákaz behania po TRIEDE!!!

Zákaz spania v ŠKOLE!!!

Renáta, 5.C

Zákaz
šikanovať
deti!!!

JEDÁLEŇ

TELOCVIČŇA
Michalina, 5.C
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Óda na knihu
Ó, kniha, knižka!
Malá či veľká,
hrubá, či tenká;
stále lepšia ako telka.
Keď ťa čítam
večer v posteli,
šťastím sa napĺňam,
som veselý.
Že nemárnim čas
pri obrazovke,
ale som radšej
ponorený v rozprávke.
Keď inokedy siahnem
po dobrej encyklopédii,
podľahne môj mozog
množstvu informácií.
Keď vynašli knihu,
ó, to bola sláva!
Všetkým spisovateľom
sa nová možnosť dáva.
Možnosť vyjadriť svoje
pocity, nálady, postoje;
tak, jak to aj štúrovci
dali do svojej poézie...
Adam, 9.A; ilustrácia: Tamara

Óda na rezeň
Ó, ty rezeň kurací,
vždy si ma v správnej chvíli nájdeš a zasýtiš.
Tvoj chrumkavý kabát, tak výnimočný je,
vždy ochotný potešiť moje chute je.
Celé dni by som ťa jedla,
no nikdy by som sa ťa neprejedla,
Ó, ty rezeň kurací!
Už len pomyslenie na teba ma nasýti!
Dvojobal či trojobal,
so syrom či bez,
stále chutíš rovnako,
či včera, či dnes.
Tvoja chuť taká dokonalá je,
po každom jednom súste moje srdce
vzplanie.
Tvoja vôňa taká prenikavá,
vždy, keď ju zacítim, moja duša plesá.
Ó, ty rezeň kurací, ku chlebu či k šalátu,
tvoja chuť sa nemení...
Ó, dar z Elýzia ty,
kto neokúsil ťa, akoby nežil!
Alexandra, 9.A; ilustrácia: Martina

Óda na hudbu
Ó, ty hudba vznešená!
Buď mojim ušiam ľúbezná
Tvoje tóny sú ako jarný kvet
A rýmy ako tečúca rieka
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Ba slzy či radosť prebúdzaš
Tvoje tóny vánkom šíria sa
Ťaživé ticho vyháňaš
So slnečnými lúčmi zjavíš sa
Ó, ty hudba vznešená!
Ty vo mne lásku rozpútaš
Tichom tvoj spev nesie sa
Na tvári úsmev vyvoláš

Óda na Slovensko

Vo dne v noci sprevádzaš ma
Slzy smútku zotieraš
Bez teba zmysel nič nedáva
Samého nikdy nenecháš ma

Ó, ty moja vlasť!
Začína ma triasť
Žijem v tvojom náručí
Nikto ma tu neruší

Harfa je tvojou priateľkou
V praskaní ohňa zjavíš sa
Pre mnohých si tešiteľkou
Všetko zlé zrazu roztápa sa.

Tvoje žily vodnaté
Doliny smaragdové
Hrby skalnaté
To všetko je svetové!

Boris, 9.C; ilustrácia: Martina

Ľud tvoj jazyčný
Ľud, ešte slávu zaži!
Ľud dobrotou žičný
Ľud po moci baží
A tá naša slovenčina...
Pozná ju každá dedina
Naši básnici sa zjednotili,
aby jazyk vytvorili
To je moja obsluha...
Moje hlasy spievajú ti
čo moje ruky dávajú ti...
Čia je to zásluha?
Daniel, 9.C; ilustrácia: Martina

Óda na priateľstvo
Ó, ty kvet čarovný!
Ľudí spájaš ako nikto iný,
nachádzaš nám spriaznené duše,
ako každý básnik píše.
Ó, jasné slnce!
Kým by sme bez teba boli?
Ty dávaš nám druhé šance,
aj keď nie vždy sme k sebe milí.
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Ó, nádej žiarivá!
Osvecuj nám všetky tmavé tunely.
Veď čo iné s tebou môžeme robiť
než žiť život veselý?
Ó, ty dcéra lásky!
Nachádzame ťa na nezvyčajných
miestach,
ukazuješ nám deň, čo deň krátky,
že skutočné sú piesne o priateľstvách.
Ó, ty naša zástava!
Ukazuj nám správny smer!
A ako vtákom na sever,
na konci zimy nám zamávaj.
Anna Mária, 9.C; ilustrácia: Martina

Ó, pravda oslobodzujúca!
Ako si ťa u mňa privítať?
Keď občas taká krutá si?
A stále len jeden hlas počuť sa ozývať
Ó, pravda!
Nikto čistú nevidel ťa
Každý sebe prispôsobil si ťa
Zmenili sme ťa
Katarína M., 9.C; ilustrácia: Martina

Óda na gitaru

Óda na pravdu
Ó, pravda, dar nebeský!
Srdce zaplesá mi
Radosťou malého dieťaťa
Počujúc tú nádheru medzi slovami.
Ó, kvet náš vädnúci!
Rastieš nenávidený v svete
nekalých túžob a lží
Nikto viac nevidí tú krásu v tebe
Ó, drahocenná pravda!
Stratená si v horách údolia
Nikto si ťa neváži
Všetci tu sú kráľovia

Ó, ty nástroj zunivý,
keď ťa držím v každej chvíli,
moje srdce túžbou hrať kvíli,
som do teba bláznivý.
Ty moja krásna,
do dreva zaodená,
zvukovo jasná,
hudbou obdarená.
Každá tvoja strunka
jedna po druhej brnká,
tvorí hudbu vábivú,
núti ťa hýbať sa do rytmu.
Keď vyludzuješ vznešené tóny
sťa srdca stony,
nebeskú hudbu
vytvárajú ony.

« VLASTNÁ TVORBA 29
Ó, gitara moja zázračná,
vďaka tebe vystúpim zo zeme až nad mračná.
Príjemné pocity vo mne oživuješ
a dušu moju uzdravuješ.
Martin, 9.C; ilustrácia: Martina

Kráľovná ľadu, snehu, chladu
spustila lavínu vianočnej krásy.
Prišla k nám na parádu
v čas vianočnej lásky.
Matej, 9.C; ilustrácia: Martina

Óda na pohyb
Ó, pohyb to je aktivita krásna!
Po ňom som zase celá šťastná.
Robí mi radosť každým dňom,
cítim sa ako doma v ňom.

Óda na prírodu
Ó, príroda krásna!
Vždy pestrofarebná.
Ó, znečistená zdá sa...
Opatrovať ju treba.
Šírym svetom štebot počuť.
Veď berme to ako dar!
Sandále si poďme obuť,
odo dneska je už jar!
A nasleduje leto,
pre deti radostný čas.
Veď dva mesiace bez školy
si musí užiť každý z nás.
Ó, jeseň listy farbí!
Prechádzame do školského režimu.
Vtáci spievajú posledné skladby,
kým odletia na zimu.

Ó, pohyb ty všelijaký!
Zaženieš mi všetky chmáry.
Cvičenie - to je moje!
Odstráni všetky nepokoje.
Tréning, beh či prechádzka...
Ó, to je moja láska!
Nevzdám sa jej ani dnes,
poteší sa aj náš pes 😊
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Ó, pohyb ty môj krásny!
Vyčaríš mi úsmev jasný.
Radosť zo mňa preniká
a môj stres pomaly uniká.

Už si prikryl celú zem,
deti sa veľmi radujú.
Autá sa šmýkajú tam aj sem
a cestári sa burcujú.

Dúfam, že tu budeš so mnou stále,
ja ťa potrebujem neustále.
Nešťastná som bez teba,
je mi ťa vždy potreba.

Ó, zima, zima studená!
Bola to dobrá šmýkačka.
Už mám rozbité kolená,
teraz mi je dobrá aj obývačka.

Petra, 9.A; ilustrácia: Martina

Timea, 9.A; ilustrácia: Martina

Óda na hudbu
V mojich ušiach sa odohráva
Koncert slávnych skupín
V hlave možno stretnem
Aj všetkých tých ľudí
Ó, tá hudba nebeská ma rozkolíše
Tak jak ten vietor líže
Jemnú trávu za jarných dní
A silno vyje, keď tá jeseň príde
Text je mi blízky
Je mi dobre známy
Sama ho viem do nemoty
Vyprávať príbeh zhudobnený

Óda na zimu
Ó, sneh, kráľ zimy!
Keď vletíš do komína,
prikryješ mestá, dediny,
zahreje ma iba hrubá perina.
Padáš z oblohy,
pod nohami nám škrípeš.
Už mám studené nohy,
Čakám, kedy odídeš.
Ó, mráz, zima, sneh!
Aj keď mám teplé rukavice,
pod nechtami ťa cítim hneď,
keď nosím vianočné krabice.

Má aj zmysel
Lieči, ubližuje, no aj zbližuje
Rada si ho spievam
Keď radosti nemám
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Ó, keď tie nástroje dohrajú
Hudba stíchne
Koncert skončil
Ticho príde
Veronika, 9.A; ilustrácia: Tamara

Pod nohami lístie šuchoce všade,
v záhradke, na lúkach, ale aj v sade.
Buď pozdravená jeseň, pani milá,
pri tebe je vzácna každučká chvíľa.
A chvíle prežité v samote, tichu,
počujem ozvenu vlastného dychu.
Ďakujem za tieto nádherné chvíle,
nepokoj vzdialil sa na dlhé míle.
Ďakujem, čo stvorila ruka Božia,
nech sa tieto dary naďalej množia.
Úchvatné dielo nášho Stvoriteľa,
zovšadiaľ dýcha na nás krásy veľa.

Chválim a ďakujem
Chváliť chcem krásne chvíle v objatí lesa,
tam duša podskočí a srdce plesá.
Tá jeseň farebná do hory láka,
vôbec nám nevadí na ceste mláka.

K anjelovi...
Anjel môj strážny,
nebuď taký vážny.
Rád by som ti pomohol,
ale veď ty by si celú armádu premohol.
Rád by som sa spýtal,
ako tam v nebi je,
aj by som všetkých privítal,
ale asi ma písomka ešte dnes pribije.
Dúfam, že mi pomôžeš ešte dnes
aj to bremeno na chvíľu nes.
Dnes mám veľmi veľký stres,
písomky sú iba des.
Ochraňuj ma vo dne, v noci,
buď mi stále na pomoci,
aby som sa prestal báť
a mohol sa pokojne smiať.
Michal, 8.C; ilustrácia: Martina

V pokojnom žití nech plynie zas ten čas,
kolobeh života o rok je tu zas.
Daj, nech príde opäť vo veľkej sláve,
nech sa tu tešíme navždy a stále.
Viliam, 9.C; ilustrácia: Martina
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Ďakujem Ti, Pane...

Bože, daj...

Ďakujem Ti, Pane, za svoju drahú rodinu,
dúfam, že sa nám dobré slová nikdy neminú.
Ďakujem, že sú tu s úsmevom a sú zdraví,
sú veľmi múdri a chápaví.
Ďakujem za celý svet,
lepších duší inde niet.

Bože, daj, aby som zvládol písomku,
lebo mám z nej iba stres.
Bože, zruš, prosím, všetky písomky,
lebo ma z nich chytá des.

Dorota, 8.C; ilustrácia: Tamara

Ďakujem ti, že mám dom,
že mám jedlo, že mám pitie.
Ale prosím, zruš písomky,
lebo zrušia moje bytie.
Juraj, 8.C; ilustrácia: Tamara

Prosím a ďakujem...
V tento deň Ťa, Pane, prosím,
o radosť do všetkých rodín...
Do každého domu zdravie daj,
každým dňom nás sprevádzaj.
Chcem Ti však aj poďakovať.
Ďakujem Ti za rodinu
aj za každú kvetinu.
Poďakovať Ti ja chcem
za kamošky, pekný deň.
Laura, 8.C; ilustrácia: Tamara

Vďaka Ti, Bože, ...
Vďaka Ti, Bože, za náš svet,
za to, že rovnakého niet.
Vďaka Ti za dar života,
ktorý krásu, no i bolesť ponúka.
Vďaka za divy prírody úchvatné,
udivovať nás to nikdy neprestane.
Ďakujeme za lásky čaro,
v živote ho iste nebude málo.
Lucia, 8.C; ilustrácia: Tamara

Bože, ...
Ďakujem Ti, dobrý Bože, za to, čo nám dávaš, že každý deň mám, čo potrebujem. Prosím
Ťa o požehnanie v tomto krásnom, ale ťažkom dni a nech veľa sily mám. Amen.
Nika, 8.C
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Alžbeta, 7.A
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Na hodinách biológie, v rámci dobrovoľnej domácej úlohy, vznikli aj takéto zaujímavé
projekty. Zložité javy, ako je sopečná činnosť, šikovné ruky deviatačiek znázornili
originálnymi prácami.

Laura, 9.C

Dominika S., 9.C

Miriam, 9.C

Katarína S., 9.C
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Radka, 9.A

Zvieratká zo šikovných rúk Liliany zo 6.B
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Tatrách
tatranské

Veronika zo 6.C vytvorila darček
pre pani učiteľku Zachariášovú

sú zasnežené
končiare.
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Radi snívate? Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže na tému: SEN – želania,
priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. O tom, že naši žiaci
dokážu snívať a ich sny sú skutočne pozoruhodné, svedčia úspechy dosiahnuté v tejto súťaži.
V galérii si môžete prezrieť ocenené práce.

1. miesto: Filip Tverďák, 2.A – Vynálezca

2. miesto: Viktória Huková, 2.A
– Jazdiť na jednorožcovi

3. miesto: Adam Pavlulik, 2.C
– Vyhrám SuperStar

3. miesto: Karol Zentko, 9.C
– Otvorenie oka snov

3. miesto: Júlia Majláthová, 7.B
– Dráha snov pod mestom v oblakoch

Čestné uznanie: Kristína Žoffčáková, 6.B
– Cesta do rozprávky
spracovala: Karolína, 7.B

« ODDYCHOVÉ VŠELIČO
GEOGRAFICKÁ TAJNIČKA – Čo máme najradšej na Vianociach?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1. Slnko je naša najväčšia ...

1.

2. Hlavné mesto Japonska
3. Slovenský hrad, kde sa natáčal
film Drakula
4. Krajina tulipánov

2.
3.
4.
5.
6.

5. Rodný štát H. Ch. Andersena
6. Zakázané mesto sa nachádza v ...

7.

7. Štát v tvare čižmy

8.

8. Madame Tussauds je ...
voskových figurín

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

9. Záliv Čierneho mora: ... more
10. Pologuľa, kde sa nachádza
Švédsko
11. Republika, ktorá sa nachádzala aj
na území Slovenska v roku 1960
– skratkou

12. Skratka ktorého mesta je NY?
13. Ktorý zo štátov USA je v španielčine „kvetinový“?
14. Štát, ktorý s nami susedí na východe
Barbora a Viktória Va., 8.B

Vianočná polievka: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Tradičná vianočná ryba
Meniny má 26.7.
Synonymum k slovu „celý“
Nachádza sa v niektorých teplomeroch
Americká vesmírna organizácia
Ostrovná krajina v juhovýchodnej Ázii
Slúži na príjem signálu
Inteligencia sa určuje v ...
Vitamín nachádzajúci sa v pomarančoch
Kvety a stromy inak
Maximilián a Michal, 8.A
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Pastierov viedla __ __ __ __ __
1. Zemiaky (po česky)

1.
2.

2. Sú pod stromčekom

3.

3. Vianočná polievka

4.

4. Tehotná Mária
sedela na ...

5.
6.

5. Spolu s Máriou
putoval aj ...

8.
9.
10.

6. Tradičné slovenské
jedlo – bryndzové ...

7.

7. Vianoce trávime
s rodinou alebo ...

11.

8. Pečieme a zdobíme
sladké ...

12.
13.

9. Zo stromčeka
potajomky
„vyjedáme“...

14.
15.

10. Pospevujeme si
vianočné ...

16.
17.
18.

11. Božia Matka

12. Svietia v noci na oblohe

16. Synonymum slova tradície

13. Kapor pláva vo ...

17. Druh vianočného stromčeka

14. Na Štedrý deň v televízii pozeráme ...

18. V decembri slávime ...

15. Keď je zima, zakúrime si v ...

Alžbeta a Veronika, 8.A

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

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

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

Dátum: ...............

Platí od 10. januára 2022 do 13. apríla 2022.

Nech Vianoce sú pokojné
a požehnané.
redakčná rada

