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Stanislava Bednariková 

Úvodník  
     

 Milí čitatelia, žiaci  

aj dospelí, ktorí nás 

podporujete, 

 

v prvom čísle tohto 

školského roka sa 

chceme zamyslieť 

nad koncom a za-

čiatkom.  

Skončili letné prázdniny, začala 

škola. Končí jeseň, prichádza ad-

vent. Brány Božieho milosrdenstva 

sa zatvorili, ale brána v našom srd-

ci by mala byť otvorená pre blíz-

kych.   

Možno sme si povedali, že tento 

rok si dáme záležať a ponoríme sa 

do vôd milosrdenstva, ale teraz si 

nevieme spomenúť na žiadny po-

riadny skutok, ktorý sme vykonali. 

Ak je tak, aj ukončenie nás má 

prebudiť, aby sme nanovo začali. 

Zamyslime sa, koľko dobra sme 

obetovali pre druhých a nepýtaj-

me sa, čo spravili ostatní pre mňa. 

„Dávajte a dajú vám: mieru dob-

rú, natlačenú, natrasenú, vrchova-

tú vám dajú do lona.“(Lk 6,38)  

Pán Boh je milosrdný Otec, vždy 

má pre nás ďalšiu šancu. Prijmime 

aj nový školský rok ako príležitosť 

na zlepšovanie sa a nadobudnutie 

nových vedomostí. S radosťou a 

dôverou sa pripravme na očaká-

vanie nového začiatku v zrodení 

Krista.  

Listy pokryli krajinu, aby sa pripravi-

la na zimný oddych, no my nene-

chajme oddychovať svojho du-

cha.            

               

   Martina Gažová      

 

Mgr. Martina 

Gažová 

Raining cats and dogs Face like thunder 

Raining very heavily. Being clearly very angry 

or upset. 

Storm in a teacup Chase rainbows 

Exaggerate a problem. Try to achieve the impossible. 

Lightning fast 

Under the weather Snowed under 

Head in the clouds 

Being very fast. Have unrealistic or impractical  

ideas. 

Having too much to do. Feeling unwell, sad or lacking 

energy. 

http://kplan.do/illustrations 
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Privítanie  
prvákov 

5. september 2016 - 

deň, na ktorý mnohí pr-

váci čakali spoločne so 

svojimi rodičmi. Niektorí 

s veľkou radosťou, vzru-

šujúcim očakávaním, možno malými obavami. Ale určite s nedočkavosťou, čo ich 

v škole čaká.  

Škola v prírode, 

Kunerad  

september 2016 

Upratujeme okolie školy 

7.9.2016 

Európska Noc výskumníkov 2016 
30.9.2016 sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka zúčastnili  

10. ročníka Európskej Noci výskumníkov v Auparku. Spo-

jenie vedy, techniky ale i záchranárskych zložiek bolo 

pre nás lákadlom od začiatku. Dievčatá si vyskúšali ob-

liekanie požiarnej výstroje na 

čas, zastavili sme sa pri stánku s robotom, ktorého naprogra-

movanie na skladanie USB kľúča bolo veľmi zaujímavé. Na 

poschodí sme obdivovali krásy vláčikov a mnohé ďalšie zaují-

mavosti. Pre väčšinu žiakov bola táto nezvyčajná exkurzia 

veľmi prínosná. 

Košiar 9.10.2016 

Beseda s horským zá-

chranárom 14.10.2016 

Viac: http://skoladp.solinky.sk/index.php?

menu=zs&submenu=cobolo 

Stretnutie s misionárkami 

20.10.2016 

3.roč. 

2.roč. 
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1. Tento školský rok ste začali učiť na 

našej škole. Ako sa vám tu páči? 

Cítim sa tu veľmi dobre, je tu veľmi 

príjemná atmosféra. 

 

2. Kde ste učili predtým?  

Po vysokej škole som učila 9 rokov na zá-

kladnej škole v Michalovciach, odkiaľ 

pochádzam. A potom som učila 4 roky 

na Strednej odbornej škole svätého 

Jozefa robotníka tu v Žiline. 

 

3. Čo je výnimočné na našej škole oproti 

predchádzajúcej? 

Oproti strednej škole je to asi vekový 

rozdiel žiakov a to, ako zmýšľajú. A čo sa 

týka predošlej základnej školy, tu cítim 

väčšiu chuť učiteľov, nadšenie z práce. 

Deťom sa viac venujú, cítiť to na nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Čo vás na učení teší, ktorý predmet je 

vaša srdcová záležitosť a prečo? 

Mám rada prácu s mladými ľuďmi a teší 

ma, keď ma žiaci obdaria úsmevom za 

to, čo im odovzdám. A ktorý predmet? 

Každý predmet má svoje klady aj zápory. 

Povedala by som, že aj jeden, aj druhý 

ma napĺňa svojím spôsobom (IKT, ANJ). 

 

 

 

 

 

 

5. Pokúste sa nám predstaviť troma 

vetmi, ktoré vás najviac vystihujú. 

Myslím, že som priateľská a pracovitá. 

Mám rada prírodu a ručné práce alebo 

kreatívne práce akéhokoľvek typu. 

Napríklad vyrezávanie z dreva, vyrezáva-

né madeirové vajíčka, čipkované 

perníčky, dám vám recept. Voľný čas 

trávim zvyčajne s rodinou alebo na 

rybačke. 

 

6. Čo vám dokáže urobiť najväčšiu ra-

dosť? 

Asi je to moja rodina, ale ja sa poteším 

každej maličkosti. 

 

7. Aké jazyky ovládate? 

Angličtinu, ruštinu, po poľsky rozumiem, 

ale neviem rozprávať. A po francúzsky sa 

viem len ospravedlniť:  

 Mme Prof. être assez aima-
ble pour me excuser, je ne 
suis pas prêt, mais ma tête 
me faisait mal. (Pani prof 

buďte taká láskavá a os-

pravedlňte ma, že nie som 

pripravená, ale bolela ma 

hlava.) 

 

8. Čo by ste chceli odkázať žiakom našej 

školy? 

Aby sa správali k druhým tak, ako by 

chceli, aby sa k nim druhí správali.  
 

 

 

 

 

 

Margaréta Kováčová, 4.A 

Odporúčaný recept na vianočné perníčky 

http://medovniky.artmama.sme.sk/

medovnikove-cesto/medovniky-od-n0emi 

Mgr. Beátka Jurková 

Triedna učiteľka 5.B, 

pôvodom z Michalo-

viec. 

Predmety: IKT a ANJ 

Starostlivá mamina a 

kreatívna žena. 

http://medovniky.artmama.sme.sk/medovnikove-cesto/medovniky-od-n0emi
http://medovniky.artmama.sme.sk/medovnikove-cesto/medovniky-od-n0emi
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V škole  

 

Skončilo sa leto krásne, 

škola volá – to je jasné! 

Odlietajú lastovičky, 

deti musia do školičky. 

 

Slzy, plat a smútok v duši, 

do školy sa chodiť musí! 

Nezúfajme, milé deti, 

školský rok nám rýchlo zletí. 

 

Pani učiteľky milé, 

spríjemnia nám školské 

chvíle. 

Jednotky a hviezdičky, 

tešia naše mamičky. 

 

Aj tato sa hrdo chváli, 

ako sa mi v škole darí. 

V našej škole dobre je, 

láska všade panuje. 

 

Radi sa tu učíme, 

prácou Boha chválime. 
 

 

Sára Fuljerová, 3.B 

Ilus: Dorota Heglasová, 5.B 

  Mladí spisovatelia  

Jeseň 

 

Idem, idem do lesa.  

Hurá, už som v ňom! 

Prechádzam sa v lese letnom, 

v lese tichučkom. 

Niekto ďalší kráča lesom, pekne 

pomaly 

a zrazu sa veľké zmeny v lese 

udiali. 

 

Stromy sfarbili sa dozlata, 

z duba spadol žaluď do blata. 

Pozriem hore – a tam farebný 

buk, jaseň... 

A to lesom kráča pani jeseň. 

 

Dorota Heglasová 5.B 

Október 

 
Tento mesiac koľkatý je? 
Je to ľahké, nepoviem ti. 
Všetci sme tam kamaráti. 

Uhádol si veľmi dobre, 
tento mesiac desiaty je. 

Tento mesiac veľmi rada mám. 
Nebojte sa, poviem prečo, vám! 
Ďakujem v ňom veľmi mamám, 

ale jednej najviac. 
Je to Panna Mária! 

 
Margaréta Kováčová 4.A 

Báseň o divej jabloni 
 

Divé jablká, plánky drobné, 
čo rastie v blízkom lese, 

plody zelené, trpkastohorké, 
o vás si spievam túto pieseň. 

Jablká v sadoch, ružové a veľké, 
čo voňajú a chutia sladko, 
veď sú to deti divých jabĺk, 

stoja si pekne v rovných riadkoch. 
Vetvy jabloní štedro obsypané, 

ťarcha plodov ich k zemi skláňa, 
les je plný ich sladkej vône. 

Jablká moje neprestanú padať. 
 

Lenka Paulenová 6.B  
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        Gaštanko Guľko  
 

Bol raz jeden strom  - gaštan. A na ňom 

rástli gaštany. Jeden z nich sa volal Gaš-

tanko Guľko. Gaštanko Guľko ešte spo-

kojne spinkal vo svojom pichľavom ka-

bátiku na strome, keď tu zrazu prišiel ka-

marát vietor. Vetrík fúkal, fúkal, konáre 

ohýbal a tu zrazu Gaštanko Guľko spa-

dol na zem. Jediné šťastie bolo, že Gaš-

tankovi jeho pevný kabátik prežil aj pád, 

a tak na Gaštanka nefúkalo a nepršalo, 

a ležal si spokojne schovaný v lísti a v 

tráve. Guľkovi sa v jeden deň otvoril ka-

bátik, a vtedy sa vybrali na prechádzku 

v daždi cez park dievčatko so psíkom. Psík behal po parku za loptičkou, dievčatko mu 

ju hádzalo. A zrazu Guľko zažil šok. Prišiel k nemu psík Astulka a zobrala Guľka do úst 

namiesto loptičky. Guľko sa veľmi zľakol. Všetko bolo slizké a mokré, ale bolo mu tep-

lejšie. Síce nevedel, načo sú tam tie „ostré cencúle“ dookola, no bolo mu tam teplo 

a príjemne ho to kolísalo. Vtom niekto zapískal a Astulka sa rozbehla; Guľko začal ská-

kať a skákať a všetko ho šteklilo a búchalo, až sa opäť ocitol na studenej zemi. Bol ce-

lý mokrý a zase na neho fúkalo... a ...aha teplo. Čo to je? Guľko sa ocitol v Katkinej 

dlani. Katka si ho obzerala, mojkala, moc sa jej páčil, a tak si ho zobrala domov do 

teplúčka. Katka si ho na druhý deň zobrala do školy na výtvarnú. Pani učiteľke sa Guľ-

ko tiež veľmi páčil. A keďže tam pani učiteľka mala gaštany, tak Guľka dala k ostat-

ným jeho kamarátom. Guľko sa s nimi hral a hral, vyvádzali, šantili sa a smiali, hlavne 

keď tam neboli žiaci. Potom si ho Katka zobrala naspäť na svoju lavicu a nastala hodi-

na výtvarnej. Katka sa rozhodla, že z gaštanov urobí koníka. Guľka dala na vrch ako 

hlavu. Síce ho to trošku bolelo, ale mal veľmi dobrý výhľad. Katka si koníka s Guľkom 

zobrala domov a každý večer ho chodievala umývať Astulka a Katka ho vždy pohla-

dila na dobrú noc. Guľko mával veľmi rád aj Katkinu hru s ostatnými koníkmi. Katka 

mala koníka s Guľkom tak rada, že ho dala do kvetináča a začala ho polievať. A kde 

sa vzali, tu sa vzali, z kvetináča vykukli prvé lístky. Katka sa veľmi potešila, a keď trošku 

podrástol, tak ho presadila do ich veľkej záhrady. A Guľko rástol a rástol a vyrástol 

z neho krásny, veľký silný strom...a Katka ho pomenovala gaštanko Guľko a často sa 

chodila k nemu hrávať....a možno tam stojí až dodnes, ak ho nevyťali kvôli chorobe. 

Viktória Ologunová, 4.B 

Býkovia 
Bol raz jeden rýchly býk.  Zo všetkých strán počuť o ňom. Raz mal ísť do Banskej Bystri-

ce. Ukázalo sa, že je pomalý ako korytnačka. Zrazu sa rozprávalo, aký je pomalý. Raz 

si povedal toto,, do býka musím sa zmeniť´´. A tak si nacvičil veľmi rýchly beh, vypral si 

oblečenie a znova šiel do Bystrice . No a čo sa stalo potom? Tento raz vyhral. Zase bol 

slávny a hovorilo sa o ňom aj v Bytči, aj v Bytčici a aj na Myjave. A čo sa stalo potom? 

Mal na sebe zvonec ktorý zazvonil a rozprávky je   KONIEC.    Tomáš Filip, 4.B 

Karolína Jankovičová, 3.B 
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                                            Keď šarkan vzlietne...                                                   
  

,,A je to tu !“povedala Terezka a pevne stisla šarkana. Vzala tašku na plecia a sadla si 

do auta. 

Celou cestou obdivovala svojho šarkana a rozmýšľala, čo by na ňom vylepšila. Ale 

potom 

si povedala, že je to zbytočné ,veď predsa ona aj tak určite vyhrá. 

Keď vošla do triedy nemohla uveriť vlastným očiam. Deti mali krásne šarkany! 

Peťko mal žltého šarkana a po okrajoch mal prilepené farebné jesenné listy. 

Jeho šarkan bol veľmi pekný. Jakubov zelený šarkan na ňu pozeral s milým úsmevom 

a žiarivými očami. 

Aj ostatné deti mali pekných šarkanov, ale zo všetkých najkrajší bol práve Aničkin. 

Jej šarkan sa skvel všetkými farbami. Namiesto nosa mal hrušku a na lícach sa mu 

usmievali červené jabĺčka. 

Aničkin šarkan mal ešte dlhý chvost a na ňom nalepené farebné mašle. Taký dlhý 

chvost 

Terezka ešte nevidela. 

,,Akého má Anička krásneho šarkna, aj 

ja by som takého chcela!“ pomyslela si 

Terezka 

a len sa ďalej so závisťou naňho poze-

rala. 

Teraz nasledoval obed a po ňom sa 

mala začať šarkaniáda. Terezka sa už 

nemohla dočkať. Rýchlo všetko zjedla 

a potom utekala do triedy, kde mali 

deti odložené šarkany. 

Keď vošla dnu, ešte tam nikto nebol. 

Prezrela si šarkany, ktoré boli pouklada-

né v rade vedľa seba a nahlas pove-

dala: ,,To predsa nemôžem vyhrať!“ Ale 

ona tak veľmi chcela... 

Rýchlo zo skrinky vybrala svoju bodkovanú krabičku. Otvorila ju a vytiahla si tempero-

vé farbičky 

a štetce.  Namočila štetec do farby a začala čmárať po Aničkinom šarkanovi. 

Namiesto krásneho hruštičkového nošteka bola škaredá zelená uhorka. Z krásneho 

chvosta odtrhla 

farebné mašličky a ostala už iba šnúrka. Ale Terezke to nestačilo! Chvost sa jej zdal prí-

liš dlhý, tak ho ešte odstrihla. Jabĺčka sa jej zdali príliš červené, nuž ich premaľovala 

načierno. A nakoniec zobrala čiernu a tmavomodrú farbu a postriekala ich po celom 

šarkanovi. 

Potom odložila krabicu naspäť do skrinky a rýchlo utekala umyť si ruky. 

Keď sa vrátila, boli už v triede deti. Na konci triedy v rohu sedela Anička a veľmi pla-

kala. 

Ale Terezke to nebolo ľúto. Bola rozhodnutá vyhrať za každú cenu! 

Veronika Maňáková, 2.A 
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Prišla súťaž. Šarkany vzlietli. Vysoko. Ich krása sa naplno vynímala, keď sa poddali vet-

ru.  

,,Prvé miesto vyhráva Terezka z 3.B!“ vyhlásila pani učiteľka a zavesila Terezke na krk 

medailu. Terezka však šťastná vôbec nebola, hoci sa jej splnilo to, po čom túžila. Vy-

hrala. Ale odrazu jej to všetko prišlo ľúto. Pomyslela si: „Určite aj Anička chcela vyhrať. 

Veď sa na tom šarkanovi tak natrápila.“ Terezka prišla za Aničkou a na krk jej zavesila 

svoju medailu. Potom sa jej ku všetkému priznala a ospravedlnila sa. Anička pozerala 

na Terezku mlčky a potom... potom ju objala so slovami: „Terezka, ten šarkan ma síce 

mrzí, ale vidím, že teba to, čo sa stalo, mrzí ešte viac. Jasné, že ti to odpúšťam!“ 

Na ďalší rok urobili Terezka s Aničkou  spoločného šarkana. A hoci nevyhrali, zablaho-

želali výhercovi a mali radosť, že sa do súťaže zapojili a že sa takto zblížili. Veď ich vý-

hrou bolo ich priateľstvo. 

7 6 8   1   3     

  3       2 4     

  5       6   7 1 

6 1   8   7 2 4   

2 4 7 1 3 5     6 

  8             5 

1     2     5 8   

    3 5         7 

    6   7 8 1 3   

1   4 2 

  4   1 

  1     

3     4 

Anna Strašíková, 4.B 

Lucia Skladaná, 7.A 
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Toto si prečítajte... 

Malý 

medvedík Nýva 

ide so svojou 

matkou na výlet. 

Raz zobudil zlého 

medveďa. Matka 

chcela chrániť  

svojho syna,  

a preto utrpela 

drsný boj. 

Kočovníci severu 

Vedeli ste, že existuje Ústav rozvoja a nahrávania snov? Stačí 

zavolať a objednať si, o čom by ste chceli snívať. Japonský prí-

stroj Načisto Harašimi vám pripraví sen podľa želania. No keď sa 

pracovníci ústavu dozvedeli, že existuje spôsob, ako sa sny mô-

žu stať skutočnosťou, nedá im to spávať. Na Slovensko totiž pri-

chádza spoločnosť, ktorá navonok vyrába vankúšiky a textilné 

hračky, no v skutočnosti vlastní handrovú bábiku Plajka. Keď je 

nablízku, naplní sa akýkoľvek sen. To však môže byť aj poriadne 

nebezpečné. 

Lenka Paulenová, 6.B 

Magdaléna 

Kamenárová, 

6.A 

„Nuž, a čo by ste si chceli objednať?“ 

Po chvíli ticha sa z telefónu ozvalo: 

„Trošku sa hanbím... ale chcela by som si na dnešnú noc objed-

nať, nech sa mi sníva, že som v New Yorku v USA a potóóm eš-

te...“ pomaličky sa rozbehala potenciálna zákazníčka 

a naberala dych a odvahu, „potom by som ešte chcela peče-

ného orla a vedro horúcej čokolády. Dalo by sa?“ 

„A... želáte si to vo farbe... alebo postačí čiernobiely sen?“ 

 

Úryvok z knihy Plajko od spisovateľa Braňa Jobusa. 

Maroško je malý chla-

pec, ktorý býva na dedi-

ne a tam spolu s kama-

rátmi zažíva veľa krás-

nych, ale aj dobrodruž-

ných príbehov. No dnes 

nebude so svojimi kama-

rátmi, ale so svojím ded-

kom. Poďte si to spolu so 

mnou prečítať. 

Miroslava Kasáková, 6.A 

Lenka Paulenová, 6.B 
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Utorok 

Dnes ráno sme sa vybrali na výlet do Bratislavy RegioJetom. Novou električkou č.1 sme 

sa odviezli do Petržalky. Poobede sme si urobili výlet. Boli sme v Prezidentských zá-

hradách. Bolo tam krásne. Bolo veľmi horúco (37°C), 

tak som skočila do fontány. Potom sme išli na Brati-

slavský hrad. Bol tam nádherný výhľad na celú Brati-

slavu aj na Rakúsko. Do hradu sme sa však nedostali, 

bol uzavretý policajtami kvôli predsedaniu Slovenska v 

Európskej únii. Videli sme aj parlament Slovenskej repub-

liky. Prechádzali sme sa po nábreží Dunaja a nakoniec 

sme si dali na Hviezdoslavovom námestí zmrzlinu. 

 

Streda 

Ďalší deň som bola prvýkrát v kine v Eurovei. Do 

kina sme sa zviezli autobusom cez najnovší most 

Apollo, Eurovea bola blízko Dunaja. Videli sme 

plaviť sa výletnú loď Martin plnú detí. Zamávali 

sme si. Potom sme sa prešli cez most do 

Petržalky. Bol tam krásny výhľad. Na tomto ob-

novenom moste bolo veľa zámkov, ktoré si tam 

na znak svojej lásky vešajú zaľúbenci.  

Štvrtok 

Dnes sme išli pozdraviť Lurdskú Pannu Máriu na Hlbokú cestu. Bola to pre mňa veľká 

obeť, lebo som nevládala do kopca. Bolo tam krásne. Pomodlili 

sme sa svätý ruženec a pozreli sme si kaplnku a kostol Panny Már-

ie Snežnej. Pešo sme sa prešli do mesta a pozreli sme si ďalšie 

pamiatky. Prešli sme Michalskou bránou, videli sme Čumila, cukrí-

kový svet, Modrý kostolík a navštívili sme Galériu mesta Bratislavy 

v Pálffyho pálaci. Videli sme tam sochárske a výtvarné umenie. 

Večer sme sa zahrali na detskom ihrisku v Petržalke. 

 

Panna Mária Lurdská, oroduj za nás! Pane Bože, ďakujem Ti za 

krásne zážitky! 

 

 

Sára Fuljerová, 4.B    
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Ema Kulichová, 

5.A 

Názov plesa je odvodený od podtatranskej 

obce Štrba. Je to morénové jazero, ktoré vy-

tvoril vystupujúci ľadovec. Po Veľkom Hinco-

vom plese je druhou najväčšou vodnou plo-

chou na slovenskej strane Vysokých Tatier. Za-

berá plochu 19,76 ha, objem jeho vôd je 

1284000m³ a miestami dosahuje hĺbku 20m. Z 

plesa sa v zimných mesiacoch ťažil ľad. 

Vodná nádrž Oravská priehrada je súčasťou 

vodného diela Orava, vybudovaného na sútoku 

Bielej a Čiernej Oravy. Nachádza sa na severe 

Slovenska, v rovnomennom regióne. Prvé práce 

na projekte sa začali presne 24.júla 1941 a do 

prevádzky bola priehrada pustená v roku 1954. 

Po napustení ostali pod vodnou hladinou obce 

Slanica, Osada, Hámre, Ľavkovo, Ústie, dolná 

časť obce Bobrov a 2/3 Námestova. Práve preto 

sa v Námestove nachádza historické centrum 

mesta. Nad hladinou ostal po zatopenej obci 

Slanica malý vrch, čím vznikli Slanický ostrov, na-

zývaný aj Ostrov umenia, a Vtáčí ostrov, ktoré sú 

pri nízkej hladine spojené prechodom. Oravská 

priehrada patrí k najvýznamnejším lokalitám 

výskytu vodných vtákov na Slovensku, leží na 

migračnej trase vodného vtáctva v cezhranič-

nej polohe pri hraniciach s Poľskom. Sofia Ščerbáková, 

5.A 
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Pomohol som piecť 
bábovku.  

Tobias Kvocera, 3.B 

 

Pomohla som up-
ratať sestre izbu, 

hrala som sa s 
malým bračekom. 

Moja sestra mi 
pomohla, aj keď sme 

sa pohádali.  

Sára Chovancová, 5.B 

 

Pokosil som dedovi 
trávu, vozil som 
Jožkovi drevo.   

Matej Škorvánek, 3.B 

Pomohol som 
dedkovi, keď spadol 

z vozíka.  
Tomáš Filip, 4.B  

Upratujem žiakom 
každý deň lavice.  

pani upratovačka  
Ivetka 

 

Zažila som, že keď 
sme mali problém s 
domom, veľa ľudí 

nám bolo ochotných 
pomôcť, venovať 

svoj čas, námahu. Aj 
materiálne nám 
chceli pomôcť.  

p.uč.Gregorová, 3.trieda 
(MŠ) 

 
Nakreslil som niečo 

mame.  
Miško Marko,  

8.trieda (MŠ)  

Pomáham denne 
susede, ktorá má už 

82 rokov.  
pani ekonómka 
Tomaščíková 

Prispôsobila som sa 
mojej sestre, upratala 

som si hračky.  
Júlia Martonová,  

8. trieda (MŠ) 

Pomohlo mi slovo 
sestry, ktorá mi 

povedala to, čo som 
potrebovala počuť. 

pani knihovníčka  
Leitnerová 

I tidied up my room 
and helped my mom.  

I made my bed when I 
woke up.  

Rahil, 8.trieda (MŠ) 

Snažila som sa 
pomáhať dušiam v 
očistci, a to získa-
vaním úplných od-

pustkov pre ne.  
pani učiteľka z MŠ  
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„V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote pre-

žívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto 

jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, 

aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život." Toto píše pápež 

František v bule, kto-

rou vyhlásil mimoriad-

ny Svätý rok milosr-

denstva. Mottom ro-

ku, ktorý sa začal 8. 

decembra 2015 a 

skončí 20. novembra 

2016, je myšlienka 

"Milosrdní ako Otec". 

 

Obraz je vytvorený takým spôsobom, aby ukazoval Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka 

až do hĺbky tela človeka, pričom to robí s takou láskou, ktorá mení jeho život. Okrem to-

ho je tu ešte jeden aspekt, ktorý si musíme všimnúť: 

Dobrý pastier vo svojom obrovskom milosrdenstve ne-

sie na sebe ľudstvo, ale jeho oči sú spojené s očami 

človeka. Kristus hľadí Adamovými očami a Adam zasa 

Kristovými. Každý človek tak objavuje v Kristovi nového 

Adama, svoju vlastnú ľudskosť a tiež budúcnosť, ktorá 

ho čaká, kontemplujúc v Kristovom pohľade Otcovu 

lásku. 

 

Zoznam brán milosrdenstva v Žilinskej diecéze: 
 

1.Katedrála Najsvätejšej Trojice 

2.Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká 

Lesná 

3.Farský kostol sv. apoštola Jakuba vo farnosti Žilina-

Hájik 

4.Farský kostol sv. Mikuláša vo farnosti Višňové   

5.Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková 

vo farnosti Korňa 

 

 

 

Brány sú zatvorené, ale naše milosrdenstvo a láska k blížnym nech nezaniká. 

 

           Marián Gašper, 8.A 

1. 

2. 3. 4. 5. 
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 Maľujeme jeseň 
Každý môže prispieť svojou troškou do školského časopisu.  

Ak radi maľujete a kreslíte, pošlite nám svoj obrázok, ktorý sa vám spája 

so zimou a môže sa objaviť v zimnom čísle časopisu Dobrý Pastier. 

Prijímame tiež fotky, ako prežívate zimu a vianočne sviatky. 

Nezabudnite sa podpísať. Posielajte na skolsky.casopisdp@gmail.com do 13.1.2017 . 

Margaréta Kováčová, 4.A 

Michaela Vaškovičová, 2.A Sára Fuljerová, 3.B 

Alexandra Veličová, 2.A 

Júlia Heglasová, 2.A 
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Pán sused, môžem prebehnúť cez 
vašu záhradu? Chcel by som stihnúť vlak o 
14:00. Pokojne môžete, a keby sa zas odtrhol 
náš býk, tak stihnete aj ten o 13:30. 
 
 

Dvaja kozmonauti stoja pred raketoplánom 
na Mesiaci. Jeden pozrie na druhého a hovo-
rí: No na mňa sa nepozeraj, ja som nezamy-
kal!  
 

Babka hovorí neposlušnej vnučke: Keď budeš 
zlá, zožerie ťa vlk tak, ako zožral Červenú 
čiapočku! Hehe, nezabúdaj, koho zožral 
skôr. 
      

- Janko, keď sa ťa spýtam, koľko je jedna a 
jedna, nepoužívaj prsty, ale hlavu.  
= Pani učiteľka, ja nemám dve hlavy, ale iba 
jednu. 
 

Ide slon po lúke a stúpi do mraveniska, 
všetci mravci vylezú naňho a začnú ho 
hrýzť. Slon sa nahnevá,-dupne nohou, všetci 
mravci popadajú na zem, len jeden mu 
ostane zahryznutý na krku. A tu ostatní zo 
zeme kričia: Fero, nedaj sa, zadus ho! 
 

Vnuk: Babi, prečo sa Zem krúti? 
Babka: Ej, Ferko, zase si si upil dedkovho 
koňaku... 
 

Dávido Bálek, 5.A 

Kristína Skladaná, 3.B 

 

Na obrázku je fotografia 

svetru jedného z našich uči-

teľov. Vieš, komu patrí? Po-

šli odpoveď do škatule škol-

ského časopisu, tri správne 

odpovede čaká odmena. 

 

Milí čitatelia, žiaci aj dospelí, 

 

ako redAKČNÁ rada Vás chceme povzbudiť, 

aby ste sa zapojili do tvorby časopisu. Kedykoľ-

vek nás môžete kontaktovať na mailovej adrese  

skolsky.casopisdp@gmail.com alebo vhoďte svo-

ju pripomienku či článok do škatule školského 

časopisu pri vrátnici.  
 

V súťažiach: Pátračka a sudoku posielajte odpo-

vede mailom alebo vhoďte správne odpovede 

do škatule školského časopisu. Nezabudnite na 

svoje meno, priezvisko a triedu. 
 

Výhercovia z posledného čísla: 
Pátračka: Šimon Heglas 4.B, Richard Krajčík 4.B, Mar-

garéta Kováčová 3.A 

Jednoduché stroje: Lívia Drusková 4.B, Dávid Bálek 

4.A 
 

Každým zapojením nás povzbudíte, aby sme usi-

lovne ďalej vytvárali časopis pre všetkých, kto-

rých zaujíma naša škola a jej život.  
 

Ďakujeme za podporu! 

redAKČNÁ rada 

Pátračka 
Vtipovisko 
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Agáta Kováčová, 

7.A 


