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Beáta Bušiková, 3.A

ZŠ s MŠ Dobrého Pastiera
Gaštanová 53
010 07 Žilina

Rád chodím do školy
lebo čítame a počítame,. Spievame.
Vytvárame.
Alessko, 1.A

Milí škôlkari, dúfam, že budete pekne písať.
1.C

Otvorená hodina pre predškolákov v
1. ročníku
(18.3.2016)
2

Úvodník
Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci,
v tomto období prijmite spolu so mnou pozvanie
sprevádzať nášho Kráľa.
Kráľa, ktorému hoci patria všetky bohatstvá, stáva sa
Mgr. Stanislava Bednariková
vydedencom od tých najbližších.
Stanislava Bednariková
Kráľ, ktorý neprišiel v sláve a ozdobách, aby tým získal našu pozornosť.
Náš Kráľ prišiel, aby slúžil, aby daroval to, čím je, a tak nás vyzdvihol z prachu hriechu a smrti.
Kráľ, ktorý nejde cestou svetskej moci.
Náš Kráľ prijíma cestu odsúdenia, potupy a výsmechu.
Kráľ, ktorý sa neprišiel posadiť na trón, aby nám rozkazoval.
Náš Kráľ prišiel, aby dovolil Zlému pribiť svoje ruky a nohy na drevo kríža.
Náš Kráľ prichádza, aby daroval svoj vlastný život za tých, ktorí ho stratili.
Náš Kráľ prišiel, aby zachránil Teba a mňa, aby svojou smrťou porazil tvoju i moju
beznádej.
Už viac nie víťazstvo hriechu a smrti, ale víťazstvo Jeho láske, ktorá nám dáva život.
Tak čo, chceš sprevádzať Kráľa, ktorý stratil seba, aby našiel Teba? ....
Aj keď niekedy pôjdeš cestou, ktorá sa zdá až príliš úzka, vedz, že práve ona vedie k
životu, a to preto, lebo je tam On - náš Kráľ.
Stanislava Bednariková

English Idioms: Time
Zdroj:
https://sk.pinterest.com/
pin/232076187023770337/
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Plavecký kurz

8.3.-14.3.2016 - prvý ročník
Jedna z ďalších skúšok odvahy pre našich prvákov bol
kurz plávania s Nereusom vo vodách Mestskej plavárne
v Žiline.
Každý deň sme si na dve hodiny sadli v škole za knihy, a
potom sme vyrazili autobusom až ku plavárni. Počkali
sme na trénerov a mohli sme sa vybrať do šatní. Sprcha,
rozcvička a skok do bazéna bola každodenná rutina.
Ale čo všetko deti stvárali s inštruktormi v bazéne... to bola radosť sledovať. Žiaci plávali, skákali do vody, ponárali sa najprv pomaly a s istým
rešpektom, ale ako išiel deň za dňom, všetky zábrany postupne mizli.
15.3.-15.3.2016 - tretí ročník
Hneď po prvákoch pokračovali v plávaní tretiaci a veruže na tých bolo vidno, že majú naplávaných niekoľko
metrov.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s plavárňou a úžasnými
inštruktormi. Veríme, že žiaci za týždeň nabrali skúsenosti,
ale aj nezabudnuteľné zážitky.

Deň otvorených dverí SHMÚ
V piatok 18.
marca sme pri
príležitosti Dňa
otvorených
dverí spolu so
žiakm i
5.A
a 5.B navštívili
pobočku Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Žiline.
Na tomto pracovisku našich žiakov odborníci oboznámili o spôsobe predpovedania
počasia, o hydrologických meraniach
v prameňoch, studniach i tečúcich tokoch. O svojej práci nám porozprávali meteorológovia z bratislavskej centrály SHMU,
medzi nimi aj pán Pavol Beránek, ktorý
predpovedá počasie v Slovenskej televízii.
Všetkých nás obohatilo poznanie dôležitosti i náročnosti práce meteorológov
a hydrológov.

Karneval, kde veci ožívali 1.4.2016 .

Deň zeme sme chránili
zem od odpadkov
22.3.2016.

Burza kníh po prvýkrát
na našej škole
22.3.2016.
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6. Koľký rok už
funguje pôstna
stránka 40dni.sk?

Pán učiteľ fyziky, chémie, ale aj
veľmi aktívny animátor. Je tu
telom i dušou pre deti a mladých.

Siedmy.
7. Čo na stránke
mohol nájsť žiak
našej školy?

1. Prečo ste sa stal učiteľom?

Bavila ma práca s deťmi a mládežou.

Každý rok je deťom a mládeži venovaná
zvlášť sekcia. Môžete nájsť na stránke
kvízy, úlohy, čítania, príbehy, aj praktické
úlohy. Pre súťaživých je vždy pripravená
súťaž a výhercovia sú odmenení.

2. Chceli by ste učiť aj nejaký iný predmet
než fyziku? Aký?
Asi nie, to by som nestíhal popri práci v
centre.

8. Oplatilo sa vytvoriť stránku? Aké bolo
ovocie tejto stránky?

3. Viete hrať na gitaru, na aké iné hudobné
nástroje ste už hral?

Myslím že sa oplatilo, každý rok tam chodí
denne kopu ľudí. Vždy na konci pôstu ľudia píšu ako sa
im páčila pôstna príprava a
píšu veľmi pozitívne.

Basgitara, kontrabas, guitalele, bicie, na
tom by som niečo zahral. Skúšal som aj klavír, husle, flautu, fujaru, saxofón, ale na tom
moc nezahrám...
4. Aké máte obľúbené jedlo a farba?
Mám rád vyprážaný encián s brusnicami
preto, lebo mi jednoducho chutí. A farbu
asi modrú.

9. Koľko ľudí
pracuje na
stránke a z
akých farností?

5. Čo vás podnietilo k myšlienke vytvoriť
stránku 40dni.sk?

Na stránke pracuje asi 10 ľudí z našej farnosti a pán farár Hýrošš z Kláštora pod
Znievom.
Agáta Kováčová, 6.A

Prišiel taký nápad a zrealizovali sme ho.
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Mladí spisovatelia
Šteniatko

Lucia Martinčová, 5.B

Bolo raz jedno šteniatko. Volalo sa Cappi.
Cappi raz išla ďaleko od domova. Ich dom bol na kraji
lesa a šteniatko Cappi zablúdilo hlboko do lesa. Cappi
už bola hladná a kňučala, lebo nevedela, kam má ísť.
Zrazu videla veveričku, ako sedí na strome. Veverička sa
opýtala: „Prečo plačeš?“ „Pretože som zablúdilo.“ Veverička vyliezla vysoko na stom. „Tvoj domček má oranžovú strechu?“ „Áno,“ vyskočil psík a veselo

zakrútil

chvostíkom. Veverička Cappi odprevadila k domčeku.
Od tej doby sa z nich stali nerozluční kamaráti.
Martin Brandýský, 2.A
Lietajúci záchranár
Bol raz jeden slimák, ktorý žil v meste Záhrada.
Raz cez prestávku na vysokom liste ho jeho zlý spoluslimák zhodil. Slimák sa bál, že mu
nepomôže ani ulita. Ale zrazu sa zastavil a zistil, že dokáže lietať. Vrátil sa po kmeni stromu
na list práve vtedy, keď prišla aj pani učiteľka Slimáková. Mali telesnú a učili sa skok z listu.
Zlý slimák Vlado, ktorý zhodil Ľubka – lietajúceho slimáka, chcel ukázať, že ostatní sú bojkovia. Vyplazil sa na najvyšší list. Keď skákali, vedci Ulitovci vypočítali, že neprežije. Vlado
už teraz tomu veril. Vtedy vzlietol Ľubko a zachránil ho.
Odvtedy lieta po Záhrade ako lietajúci záchranár!!!
Dorota Heglasová, 4.B
Jarné mesiace
Ak nefúka, v marci si
môžeš trhať narcisy.
Apríl nesie prvosienky,
obúvaj si podkolienky.
V máji sa každý rok
rodia stáda jahniatok.

Berenika Verešova, 2.A

Anna Strašíková, 3.B
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Jar

Lúka
Pod lesom je vyhliadka
na maličké prasiatka.
Veselo si krochkajú
a v blate sa váľajú.
Vedľa blata rastú kvietky:
púpavy a margarétky.
V sade nám už úspešne
rozkvitajú čerešne.
Aj les už je v rozpuku,
rastú lístky na buku.
Aj lúka je v rozkvete,
no krajšia bude v lete.
Končí jarná riekanka,
ktorú píše Svetlanka.

Na jar všetko rozkvitne,
kuriatko prvý raz pípne.
Mačiatko si zamňaučí,
káčatko sa namočí.
Namočí sa ono do vody,
plávanie má za tri body.
Kozliatko si rado poskočí,
šťavnatú trávičku zočí.
Šteniatko už hrá naháňačku,
naháňa strakatú mačku.
Na paši sa pasie jahniatko,
baran je jeho dobrý tatko.

Svetlana Fillová, 2.A

Už aj deti vonku vyšli,
na koniec básničky prišli.

Dorota Heglasová, 4.B

Anna Strašíková, 3.B

Slniečko
Keď slniečko ráno vstalo,
kvietky lúčom pohladkalo.
Snežienky aj fialky
zodvihli svoje hlávky,
fialové hlavičky,
vykúkajú z trávičky,
pozerajú vôkol seba,
Na tú krásu sveta.
Jakub Lesko, 2.A

Kristína Skladaná, 2.B
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Krásny deň
Miško bol v škole a písal si do zošita. Bol veľmi unavený, a tak na chvíľočku zaspal. Snívalo sa
mu, že vyhral školskú olympiádu. Zobudil sa až na
buchnutie stoličky. Keď zodvihol hlavu, aby zistil,
čo sa stalo, zadíval sa pod sba a uvidel podlahu.

Bol zmätený, ale potom zistil, že spadol zo stoličky.
Dorota Heglasová, 4.B

Zľakol sa a vstal. Pani učiteľka na neho zakričala
a bolo vidno, že Miško sa trošku zapýril.
Miško sa ospravedlnil a sadol si. Snažil sa počúvať

pani učiteľku, ale nedalo sa. Mysľou sa stále vracal ku okamihu, keď zaspal na hodine. Bál sa, že to pani učiteľka povie rodičom. Zrazu si spomenul na svoj sen. Spomenul
si, ako oslavovali a zistil, že to bolo počuť až do USA.
Keď prišiel domov, rodičom radšej nič nepovedal. Bol nezvyčajne tichý a rodičia sa
čudovali, lebo Miško je väčšinou neposedný, ukričaný a neposlušný. Miško zrazu za-

čul klopanie na dvere. Otvoril a predo dvermi zbadal starých rodičov. Usadil ich do
obývačky a oni sa ho spýtali: „Miško, čo si prosíš na narodeniny?“ Miško povedal, že
by chcel psíka a starí rodičia vytiahli veľkú škatuľu. Miško ju otvoril a div mu oči nevypadli z jamôk. V škatuli bolo malé šteniatko. Miško ho nazval Fliačik. Nazval ho tak
preto, lebo mal na pravom boku biely fliačik. Inak bol celý čierny. Ukázal ho rodičom,
ktorým sa veľmi páčil. Spravili mu krásnu búdu a psíkovi Fliačikovi sa veľmi páčila
aj záhradka mu vyhovovala.
Ale zrazu Miškovi všetko zmizlo spred očí a zistí, že je nový deň a mešká do školy!

Karolína Košútová, 3.A

Báseň
o kovbojovi
2.B

Hladný som ako kovboj,
kus chleba mi odkroj.
Na stôl polož nápoj
a zahraj mi na hoboj.
Barborka Michalcová

Ahoj, kovboj,
Máš ten náboj?
Chleba odkroj,
Vypi nápoj.
Ondrej Hrudkay
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Išiel kovboj...
hľadal náboj
našiel hoboj,
spadol na roj,
zbadal orloj.
Jakub Sokol
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VEDELI STE?
Beáta Bušiková, 3.A

Ako vypočítať, kedy bude Veľkonočná
Veľkonočná nedeľa je vždy prvá nedeľa po splne, ktorý je prvý po jarnej rovnodennosti
21. 3.
Podľa dátumu Veľkej noci sa vždy vypočíta Popolcová streda aj všetky ostatné pohyblivé sviatky v liturgickom kalendári.
Napr. tento rok spln po 21. 3. bol
23. 3., čo bola streda,
potom prvá nedeľa po splne
bola 27. 3., a tá sa stala Veľkonočnou nedeľou.
Dátum Popolcovej stredy je potom posunutý o 7 nedieľ spätne
od piatka do stredy.

Viac informácii o Veľkonočnom
období: https://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20100326027

http://kalendar.azet.sk/lunarny/mesiac/2016-3/

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ
Svoj pohľad dvíhame k výšinám, príde na pomoc
nám; príde nám Záchranca
z Božích brán, Milosrdný Pán.
Zblúdených nájde a v náručí
túli a tíši strach.
Z kríža nás prúdmi riek vylieči,
vdýchne nádej nám.

R:
Pán naše úpisy splatil sám,
živý Syn z hrobu vstal. Duch volá: „Ježiš je slávny Pán!“
Pred svetom ho chváľ!

R:
R: Milosrdní sú blahoslavení,
Bridge
lebo len tí, len tí, milosrdenstvo
dosiahnu.
Pred Pána prines trápenia
a pri ňom slobodne dýchaj!
Ak by nám Pán neodpusŽiť v úžase ti Vzkriesený dá,
til hriech, nik z nás neobstojí.
živý Boh, tvoj Pán.
Blížneho prijmi a kráčaj s ním, v
R:
láske buď podobný!
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Adriana Černáková, 4.B

Naši štvrtáci sa učili na vlastivede jednoduché
stroje. Dajme si vďaka nim krátke doučovanie ...
Jednoduché mechanické stroje uľahčujú prácu tým, že umožňujú meniť smer sily, prenášať
jej pôsobisko, prípadne ju znásobovať. Sú to
napr.: KLADKA, OZUBENÉ KOLESO, ŠIKMÁ ROVINA, KOLESO, PÁKA, KLIN.
Matej Kováč, 4.B

Dorota Heglasová, 4.B

Marek Šutarík, 4.B

Matúš Buček, 4.B

Skúste nájsť jednoduché stroje na obrázku a zaznačte
svoje odpovede na
obrázku, ktorý sa
nachádza na ďalšej
strane. Správne odpovede spolu s vašÍm menom a priezviskom vhoďte do
škatule školského
časopisu. Odmena
čaká na tých, ktorí
majú postreh.
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Toto si prečítajte...
BÁJKA O
MYŠOM SNEME

Nápady,
ktoré nie
je možné
uskutočniť, nie sú
Dorota Heglasová, 4.B dobré.

Matúš Buček, 4.B

Ak si nejaký zlostník zaumieni urobiť niečo zlé, nič ho od toho neodradí.

O JELEŇOVI DESATOROVI
O SEDLIAČKE A SLIEPKE

Adriana Černáková, 4.B

Čo ja som si parohy vynachválil,
tak mi boli zradou.

Čo ja som si nohy
neschvaľoval,
tak boli mojou
ochranou.

Matej Kaprál, 4.B

Kto chce veľa, nemá nič.

Odpovede zakrúžkuj na
obrázku tak, aby bolo
jasné, ktorý stroj je ktorý.

———————
———————
———————
———————
———————
———————
———————
———————
———————
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Viac
informácii u
p.uč. Gažovej.

:)

Súťažná šifrovačka
Túto úlohu môžu rozlúštiť len žiaci našej školy. Šrafované časti treba vystrihnúť! Kľúč: Škola, Laura, Len s úctou nájdeš poklad.
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Laura Vicuña, 22.január
Laura sa narodila vo veľmi váženej rodine v Chile.
Keď otec zomrel, matka sa
rozhodla ujsť do Argentíny
aj s oboma dcérami.
Tam sa stretla s Manuelom
Morom, majiteľom ranča,
ktorý veľmi pil a bol panovačný. Súhlasil, že prijme
túto malú rodinu, ak s ním Laurina matka bude
žiť. Súhlasila.
Blízko majera v meste Junín otvorili misijnú školu
rehoľné sestry Dcéry Panny Márie Pomocnice.
Túžila byť jednou z nich, na jedenásťročné
dievča to bola nezvyčajná požiadavka. Laurin
spovedník však videl, že jej túžba je zrelá a trvalá a dovolil jej zložiť sľuby súkromne, kým nebude dosť stará na to, aby vstúpila do saleziánskeho spoločenstva.
To, čo sa v škole naučila o kráse sviatosti manželstva, jej otvorilo oči, aby pochopila pravdu
o vzťahu svojej matky a Manuela Moru. Každý
deň sa modlila za matkino duchovné uzdravenie a prosila Boha, aby jej dal dosť síl opustiť
Manuela.
Laurine slová boli vypočuté. O nejaký čas
ochorela na tuberkulózu. Niekoľko mesiacov
trpela a stále sa modlila za svoju matku. Keď
Laura cítila, že sa blíži jej posledná chvíľa, zverila sa mame: „Mama, chcem ti ešte niečo povedať. Je to už dávnejšie, čo som ponúkla Ježišovi svoj život... Za Teba, mama, aby si sa vrátila k nemu. Mama, sľúb mi to ...“ „Prisahám ti,
Laura.“ Laurine poslanie sa skončilo. Zomrela
22. januára 1904, nemala ešte ani 13 rokov.
Hneď na druhý deň jej mama dodržala svoj
sľub a zmierila sa s Bohom.
Laurina viera bola pravá a stala sa dôležitou
patrónkou pre zneužívané ženy.

Dominik Savio,
9.marec
Dominik sa narodil 2. apríla 1842
v Turíne. Bol vychovávaný v rodine, ktorá žila pre naozajstné hodnoty a kresťanské zásady. Veľmi
rád miništroval a ako sedemročný
už vedel naspamäť katechizmus.
Kňazi z okolia mu vzhľadom na
jeho duchovnú vyspelosť povolili na Veľkú noc pristúpiť k sv. prijímaniu. Jeho prístup k životu bol naozaj hlboký, čo dokazuje aj jeho malý „životný projekt“, ktorý si iba ako sedemročný zapísal do zošita
práve v deň svojho prvého svätého prijímania:
1. Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí.
2. Chcem svätiť sviatočné dni.
3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.
4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.
Keď mal dvanásť rokov, stretol don Bosca a požiadal ho o prijatie do turínskeho oratória. Po prijatí
do oratória poprosil don Bosca, aby mu pomohol
stať sa svätým.
Dominik však onedlho ochorel. Po predchádzajúcich ťažkostiach dostal silný kašeľ. Dominik sa ešte
vyspovedal a prijal Eucharistiu a odišiel domov.
Nič však nepomohlo. Zomrel 9. marca 1857 u rodičov. Jeho posledné slová boli: „Ach, aké krásne
veci vidím!“
Dominik je patrónom miništrantov i nastávajúcich
mamičiek.

Pier Giorgio, 9.marec
Pier Giorgio sa narodil 6. apríla 1901 v Turíne vo veľmi bohatej buržoáznej rodine.
Na turínskom lýceu nepatril k študentom s nadpriemerným nadaním, ale mal mimoriadne pevnú vôľu. Pre veselú, úprimnú a priamu povahu si získal všeobecnú obľubu.
Bol skromný, nikdy sa nevystatoval, spolužiaci sa dozvedeli o vysokom postavení jeho otca iba z novín.
Nikdy sa nehanbil verejne vyznať svoju vieru prežehnaním sa pred chrámom, miništrovaním či účasťou na náboženských sprievodoch.
Pier Giorgio mal zvláštny dar priblížiť sa k ľuďom trpiacim biedou a k obetiam sociálnej nespravodlivosti.
Spomína sa, že zabránil samovražde zúfalého človeka. Určitý čas sa staral o rodinu slepého vojnového
invalida s piatimi deťmi. Miloval prírodu, mal zmysel pre krásu a umenie.
Vo veku jeho 24 rokov mu lekári zistili ťažkú formu detskej obrny. Na štvrtý deň sa mu sťažilo dýchanie a
ochrnutie pokročilo, takže sa sám takmer nevládal napiť. Uvedomil si, že je piatok, deň návštevy chudobných. Prosil, aby pre nich vyradili niečo z jeho šatstva. Posledné slová, ktoré pred smrťou ťažko napísal trasúcou sa rukou, boli inštrukcie pre priateľa s prosbou zariadiť nejakú sľúbenú pomoc istým chudákom, ktorú už sám nestačil vykonať.
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p.vych. Martina Nekorancová

Vtipovisko
Mamička sa pýta Janka keď príde zo školy: Aké známky si dostal?
Janko odpovie:
- Štyri jednotky a jedna päťka.
Mamička otvorí žiacku knižku a uvidí:
- 11.11. Matematika 5 .
Ide babka po lese a stretne hríb, ktorý jej povie:
- Splním ti tri želania.
Babka nato:
- Chcem byť mladá. CINK. Chcem byť múdra.
CINK. A to tretie si ešte rozmyslím.
Ako ide po lese zakopne o kameň a povie:
- Joj, ja hlupaňa stará. CINK.
- Pani učiteľka, môžem vám dať hádanku? Dobre. Je to zelené, má to 8 nôh a 6 očí. Čo je
to?
- Odkiaľ to mám vedieť?
- Ja tiež neviem, ale sedí vám to na hlave.
Sudca:
- Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa vlámal päťkrát do rovnakého obchodného domu?
- To je jednoduché - chcel som dať manželke
šaty.
- To chápem, a čo tie ostatné vlámania?
- To ma ich potom štyrikrát poslala vymeniť,
pretože sa jej nikdy nepáčila látka!
Dávid Bálek, 4.A

Pátračka
Na obrázku je fotografia topánok
jedného z našich učiteľov. Vieš, komu
patria? Pošli odpoveď do škatule školského časopisu, tri správne odpovede čaká
odmena.

Milí čitatelia, žiaci aj dospelí,
ako redAKČNÁ rada Vás chceme povzbudiť,
aby ste sa zapojili do tvorby časopisu. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať na mailovej adrese
skolsky.casopisdp@gmail.com alebo vhoďte
svoju pripomienku, článok do škatule školského
časopisu pri vrátnici.
V súťažiach: Pátračka, Šifrovačka, Jednoduché
stroje posielajte odpovede mailom alebo vhoďte správne odpovede do škatule školského časopisu. Nezabudnite na svoje meno, priezvisko
a triedu.
Každým zapojením nás povzbudíte, aby sme
usilovne ďalej vytvárali časopis pre všetkých,
ktorých zaujíma naša škola a jej život.
Ďakujeme za podporu!

redAKČNÁ rada
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Pátračka: Lívia Drusková (4.B), Sofia Ščerbáková, Sára Tobiášová,
Martina Masná,
Jozef Brezáni(4.A)
Najkrajšia zimná fotografia:
Matúš Buček (3.B)
Tajnička: Dávid Bálek (4.A)

Všetky dôležité informácie o našej škole sa dozviete na stránke: http://skoladp.solinky.sk/
15

Matej Kaprál, 4.B

Adriana Černáková, 4.B

Sára Fuljerová, 2.B

Dorota Heglasová, 4.B

Krištof Moravčík, 4.B
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