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„Nohami kráčajte po
zemi, ale srdcom buďte
v nebi.“
Don Bosco

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
Gaštanová 53
01007 Žilina

Anketa
Spomienky na akcie zo školského roku 2017/2018
Čo sa ti páčilo tento rok?
Nemuseli
sme sa
veľa učiť.

Bratislavský
hrad

Výstava v
hrade aj
sochy

Školský
výlet

Laserová
šow

Teším sa aj
na budúci
rok!

Super
zážitky

Margaréta Kováčová, Katarína Malíková, Petra Paleníková, Karolína Košútová, 5.A
2

Úvodník
„Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte
v nebi.“
Vážení pedagogickí zamestnanci, milí žiaci, čitatelia
nového čísla nášho školského časopisu, som veľmi rád,
že sa Vám môžem v tomto úvodníku prihovoriť slovami
jedného z najznámejších a najobľúbenejších svätcov –
sv. Jána Bosca a snažiť sa Vám tak priblížiť určité posolstvo.
Mgr. Tomáš Bielik
Cesta. Koľko rôznych ciest počas svojho života absolvujeme? Či už ideme do školy, do práce, do obchodu, na krúžok, za kamarátom, na
dovolenku... celý život prekonávame nejaké vzdialenosti, pešo alebo rozličnými dopravnými prostriedkami. Bez cestovania by sme si svoj život nevedeli predstaviť, jednoducho s úplnou samozrejmosťou patrí do nášho života ako jedlo alebo spánok. Aj
keď máme počas našich ciest plnú hlavu myšlienok, povinností, vždy sa popritom sústredíme na určitý cieľ – miesto, kam chceme prísť. Sú to také naše krátkodobé, denné ciele. Čo by však malo byť naším celoživotným cieľom nás, kresťanov? Nebo.
Preto, aby sme sa za odmenu dostali do večného spoločenstva s Bohom a so svätými, musíme však niečo urobiť. Nie je to však práca na jeden deň, týždeň, či mesiac.
Na našej osobnej ceste sa musíme neustále snažiť žiť dobrý kresťanský život, ma čisté
srdce, správať sa ohľaduplne, navzájom si pomáhať, šíriť pokoj a lásku, vyzbrojiť sa
cnosťami a nezabúdať ani na modlitbu. Nie je to vždy jednoduché, na tejto ceste sa
občas vyskytnú nejaké prekážky, zákruty, hrbole, avšak ich prekonávanie nás učí byť
trpezlivými a silnejšími.
Milí čitatelia, prajem nám, aby sme každým dňom boli lepšími ľuďmi a nezabúdali na
našich cestách na Pána Boha, ktorý nám dodáva nádej, že úspešne dosiahneme
cieľ svojej cesty a raz, keď budeme pripravení, aby sme sa s ním stretli aj v nebeskom
domove plnom lásky a radosti – v cieli nášho života.
Tomáš Bielik

i

Martina Jedináková, 3.B
3

Škola v prírode
Každoročne žiaci prvého stupňa prežijú týždeň v prírode pod vedením pedagógov a
animátorov. Tento rok sa hneď na začiatku
roka vypravili tretiaci a neskôr druháci do Oščadnice, prváci do
1.ročník
Čertova a štvrtáci ukončili rok pobytom na Martinských holiach. Ďakujeme Pánu Bohu za
4.ročník
prijateľné počasie a krásnu prírodu, ktorú nám stvoril.

Branné cvičenie 14.09.2017
Dňa 14.9. 2017 žiaci Cirkevnej základnej školy Dobrého pastiera, 5. a 6. ročník, prišli
ráno na 8:00 do školy, ako zvyčajne, ale tento deň išli na branné cvičenie.
Išli sme na hrad Budatín. Mali sme pred sebou veľkú výzvu, lebo zo Soliniek na Budatínsky hrad je dlhá cesta. Išli sme cez mesto. Prišli sme na Hlinkovo námestie, kde sme
sa trochu najedli, napili a pokračovali sme v ceste. Keď sme prechádzali ponad rieku

Váh, tak sme uvideli hrad Budatín. Prišli sme tam a mali sme čas na oddych. Potom
sme jedli, pili, hrali sa, oddychovali a podobne. Potom už bol čas na odchod tak sme
si pobalili veci a išli na spiatočnú cestu. Boli sme unavení a bolo nám aj teplo, ale došli sme do školy. Potom sme sa rozpŕchli - niektorí domov, iní na obed, a potom domov alebo do družiny.
Viktória Ologunová 5.B

Exkurzia—HELIPORT
4

Exkurzia—Centrum popularizácie fyziky

Záchrana som ja
Dňa 1.12. 2017 prišli na našu školu záchranári z Bratislavy a Liptovského Mikuláša, aby
odovzdali našej škole výhru z celoslovenskej súťaže Záchrana som ja. Do súťaže sa
zapojili prváci a štvrtáci našej školy.
Víťazná bola trieda 4.A. Na úvod programu si každý žiak z tejto triedy prevzal diplom
za najlepšiu publikáciu a odovzdali nám aj automatický externý defibrilátor s diplomom pre školu. A potom začali výborné aktivity na rôznych stanoviskách, ktoré si pre
nás záchranári pripravili.

Vianočné trhy
Dňa 14. decembra 2017 naša škola uskutočnila svoju tradičnú akciu Vianočné trhy.

Žiaci si pripravili krásne, originálne dekorácie. Výrobky každej triedy sa predbiehali
v nápaditosti a rôznorodosti. Na stole nechýbali cukrovinky a rôzne sladké pochúťky.
Neoddeliteľnou súčasťou bol aj výborný vianočný punč. Adventnú atmosféru dotvárala príjemná hudba.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali a podporili túto peknú akciu.

Jasličková pobožnosť

Lyžiarsky výcvik
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Karneval
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hlavne obdobím maškarných karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal
ani na našej základnej škole. Uskutočnil sa
1. februára 2018 a témou boli „Rozprávka
a rozprávkové bytosti“.

Klára Jakubová, Magdaléna Brezániová, 4.A
6

Púť cirkevných škôl do Turzovky
Vo štvrtok 10.5.2018, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, sa uskutočnila Diecézna púť cirkevných škôl do Turzovky.
V rámci našej školy sa púte zúčastnili
žiaci 3. – 9. ročníka so svojimi pedagógmi. Počas cesty sa naši pútnici pomodlili sv. ruženec.
Počasie nám doprialo, počas svätej
omše v Chráme Panny Márie, Matky
Cirkvi sme mohli precítiť úžasnú atmosféru Božej blízkosti.
Niekoľko stoviek mladých ľudí z cirkevných škôl našej diecézy
vytvorilo úžasné spoločenstvo. Všetci sme si tento čas púte užili.

Návšteva u hasičov a vojakov
V utorok 5.6. sme boli u vojakov
a hasičov. Išli sme tam pešo a
dosť dlho. Keď sme prišli ku vojakom, srdečne nás privítali a poukazovali nám zbrane, padáky,
vojenské autá, do ktorých sme
si mohli sadnúť. Nakoniec nám
dali cukríky. Potom nám policajti ukázali cvičenia so psíkmi, boli
šikovní. Po vystúpení psíkov hasiči zapálili dodávku.
Chvíľku ju nechali horieť, a potom ju hasili. Po celom
zážitku sme išli do školy. Všetko sa mi páčilo, bol to
super deň.
Nikola Chládeková, 2.B

Duchovné obnovy
Duchovné obnovy organizujú naši duchovní pre druhý stupeň počas celého
školského roka.
„Dokonalé priateľstvo je láskavosť medzi
dobrými ľuďmi. A pretože sú dobrí, sú si zároveň navzájom užitoční a spôsobujú si
navzájom radosť.“ (Aristoteles)
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Keď k nám do školy zavítal hudobník a spisovateľ Braňo Jobus, zvaný Braňuško,
predstavil nám svoje knihy, zaspieval a podelil sa so svojimi životnými múzami.
Rozhodli sme sa urobiť s ním interview. Bol veľmi ochotný a oslovil nás svojou
úprimnosťou a životným optimizmom. Pre autentickosť ponechávame
v rozhovore blavácky dialekt.
1. Čo vás baví viac, písanie kníh alebo spievanie?
Mám to úplne rovnaké. Všetko sa to pekne
pospájalo v mojom živote. Celý život som sníval, aby som robil iba to, čo ma baví. A trvalo
mi vyše tridsať rokov, keď nerátam detstvo,
aby sa mi to splnilo. Teraz som šťastný. Hudba
bez kníh by nestačila a knihy bez hudby by
tiež nestačili.
2. V ktorej z vašich hudobných skupín najradšej hráte?
To je to isté. Vrbovskí víťazi sú ľahší a známejší ako Karpatské chrbáty. Ale Karpatské chrbáty sú tie prvé. Tie sú ťažkou poctivou rokovou hudbou. A s takou hudbou veľa neurobíš. Aj keď sme vydali deväť CDčiek, veľmi sme neprerazili. Ale
boli sme aspoň takí buldozéri, po nás prišli ďalšie skupiny ako Chiki Liki Tu-a alebo Horkýže Slíže. Vrbovskí víťazi sú mi ľahší. S bratom spievať s fujarkami
a vysávačmi je úplne niečo iné. Nemyslím ľahší ako menej kvalitní, ale niečo, čo
je krásne pre mňa. A Abusus je hotové bláznovstvo. Chodím s nimi do blázinca do Pezinka k alkoholikom
a narkomanom a robím im prednášky.
3. Čo vás priviedlo k spievaniu?
Celý život odmalička som chcel mať skupinu. V socializme
prvý magnetofón MK27 a jakonáhle sme ho dostali na Vánoce, tak s bratom sme mali tak sedem osem rokov. Prvé,
čo to malo mikrofón, a my sme sa nahrávali a vymýšľali relácie a všelijaké srandy.
4. Na akom hudobnom nástroji hráte najradšej?
Mám jeden obľúbený, čo som dal aj muflónovi Ancijášovi na ilustráciu. Hrá na
rýle. V skupine Vrbovskí víťazi hrám na jednotnej roľníckej elektrickej gitare. Je to
obyčajný rýľ zezvarovaný s motyku. Mám tam dve struny, je to taká sranda. Brat
je ten výmyselník hudobných nástrojov. On je skôr do folklóru. Najlepšie je, keď
vieš hrať a dáš do toho aj svoje srdce. To sú pre mňa Karpatské chrbáty.
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Poviem príklad aj ten zvon. Si povieš, že
to je aká blbosť kúpiť si zvon za strašne
moc penazí, bronzový. Ale už je v tej
pesničke. Ja tu nebudem, moje deti tu
nebudú, moji vnuci tu nebudú, ale ten
zvon a ty pesničky tu budú. Vieš, to je
stopa života, ty knihy tu budú.
5. Ktorá z vašich postáv sa vám najviac
páči? A prečo?
Muflón Ancijáš. Nemôžem povedať, že
..to je stopa života, ty knihy tu budú.
som to ja. Ale máme dosť spoločného.
Ten môj prechod do abstinencie, keď
som prestal piť. To moje unormálnenie, keď som sa zmenil z ustráchaného, zakomplexovaného človeka v normálneho. To nie je machrovstvo, to je bežný život, čo si žijú zdraví ľudia. Tá zmena je ten Ancijáš. Vyziera na prvý pohľad strašne, pritom je to najlepšie na svete. Netreba posudzovať ľudí podľa toho, ako vyzierajú, ale aké majú srdiečko.
6. Čo vám robí najväčšiu radosť v živote?
Keď vymýšľam. To sú pre mna sviatočné dni, veľmi sa teším z toho, keď vzniká
ten príbeh alebo jak tú pesničku spravím. Strašne ma baví plniť si sny. Každý rok
objavím niečo nové, čo ma strašne baví. Keď objavím niečo, čo mi alebo niekomu inému urobí radosť... Nechcem dávať len príklady s tým, čo sa dá a nedá
kúpiť. Dôležité je láska, šťastie, zdravie.
Nechcem dávať len príklady s tým, čo sa dá a nedá kúpiť. Dôležité je láska,
šťastie, zdravie.
7. Aké sú vaše najbližšie spisovateľské a cestovateľské plány?
Čokoľvek, čo vymyslí niekto môj blízky a bude sa dať.
Môj najmladší syn má šestnásť, on má rád počítač, on mi to povie úprimne. Starší
má 21, chodí na architektúru do Bratislavy. To som šťastný, lebo to je umenie.
On mi povedal, že chce ísť na Island. Tak som spravil ťuk-ťuk-ťuk a už máme kúpené tri letenky na leto. Ja nekukám na penáze. Ja nepotrebujem nič, zdravie
potrebujem.
8. Čo by ste chceli odkázať čitateľom nášho školského časopisu?
Aby si plnili svoje sny. Aby si za tým svojím išli. A keď sa im bude zdať, že sa to nedá, tak sa to dá.
Lenka Paulenová, Lucia Martinčová, 7.B
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1. Keby ste neboli kaplánom, chceli by ste mať rodinu
a deti?
Myslím si, že keby som nebol kňazom, určite by som
mal rodinu, manželku a veľa detí, lebo mám rád deti.
Tým, že rímsko-katolícki kňazi sa ženiť nemôžu, tak som
to prijal ako dar, ktorý môžem Bohu darovať. Obetujem to, že nemôžem mať manželku a svoje deti.
pán kaplán Michal Tichý

2. Mali ste niekedy frajerku?

Áno, mal som frajerku. V podstate je to dobré, keď si bohoslovec (ten, kto sa
pripravuje do kňazskej služby) zažije predtým, než sa stane kňazom, vzťah. Aby
v kňazstve vedel, čo Bohu obetuje, čoho sa potom zrieka. Aj na prijímacích pohovoroch do seminára sa vždy pýtajú, či mal žiadateľ frajerku.
3. Vychovávali vás odmalička vo viere?

Rodičia ma aj s mojím bratom vychovávali vo viere. Nikdy mi neprišlo zvláštne, že chodíme do kostola. Nikdy som ani nemal nejaké obdobie vzdoru,
že by som nechcel chodiť do kostola. Beriem to
ako dar. Vďaka tomu, že som od štvrtej triedy začal miništrovať, ma to ešte viac lákalo. Keď som
slúžil pri oltári, bol som viac vtiahnutý do svätej
omše. Na základnú školu som chodil do Varína
a na strednú na Gymnázium svätého Františka
v Žiline.
4. Aké jedlo máte rád?
Dobrá otázka. Mám rád všetky sladké jedlá. Najradšej mám krupicovú kašu, parené buchty, dukátové buchtičky, palacinky a makovník. Ale už
sa mi to stihlo aj vypomstiť. Keďže mám rád makové veci, už som to spomenul viackrát
v oznamoch na svätej omši, odvtedy mi chodia
samé makové koláče na faru.
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5. Aké je vaše najobľúbenejšie zviera?
Mám rád všetky zvieratá, lebo mojím najobľúbenejším svätcom je svätý František z Assissi a on mal rád všetky zvieratá, dokonca sa s nimi vedel rozprávať. Keď
som bol malý, tiež som to chcel vedieť. So svojím psom som sa aj rozprával hoci
mi neodpovedal. Ale nemám rád hady a hmyz.
6. Kam najďalej ste cestovali?
Najďalej som bol vo Svätej zemi, Izrael, Jordánsko. V Svätej zemi som bol zo seminára na púti. Čiže pred siedmimi rokmi. Ale na jedenkrát je to málo. Po prvom
raze to človek dlho vstrebáva, a preto je Svätá zem určite na viackrát.
7. Máte rád divadlo, kde ste hrali?
Divadlo je moja láska, ktorej sa mi len ťažko vzdávalo,
keď som išiel do seminára. Sprevádza ma od malička.
Už v škôlke som hral hlavnú postavu, kohútika s kosou, v
jednej rozprávke.
Na základnej škole som hlavne recitoval. Ale hrali sme
tiež divadielko o cirkuse. Tam som hral cirkusového
medvedíka, balansoval som na medicinbale, chodil
som na kolobežke. Potom až na strednej škole to prepuklo. Ako som nastúpil na GSF, otvoril sa divadelný krúžok a od prvého ročníka sme začali nacvičovať veľké
predstavenia.
Prvé sa volalo Tanec nad plačom (gróf Alfréd), Lakomec (Valér), Jožko Púčik
a jeho kariéra (pán Rohatý). Zvláštne bolo to, že som hral vždy zamilované postavy.
8. S ktorou postavou ste sa najviac stotožnili, že vám pripomínala vás?
To je ťažká otázka. Každá postava sa mi v niečom páčila, niečo vyjadrovala.
Ale najviac mi sadla úloha Valéra. Bola najzamilovanejšia a zároveň tam bolo
veľa srandy.

9. Čo by ste chceli odkázať žiakom našej školy a čitateľom školského časopisu?
Žiaci a čitatelia školského časopisu, vážte si všetok čas, ktorý máte. Rozvíjajte
svoje talenty, lebo Pán Boh každému z nás dal veľké množstvo talentov. A keď
ich nebudeme využívať, akoby sme ich zakopávali. Rozvíjajte ich a používajte
pre potešenie ostatných.
Michaela Veličová, Nela Petríková, 5.B
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Kúpil som si školu
Už keď vstanem, sťažujem sa,

Dúhové more

najesť, umyť, obliekať sa.

Dúhové more mám doma vo vani,
lejem tam farby prírody ako na dlani.
Slnko predsa—je to žltá,
Modrá, ako nebo sa črtá.
Pridám aj ružovú farbičku,
krásnu farbu pre kvet—ružičku.
Zelená ako tráva,
chodím po nej veľmi rada.
Červená je tiež nádherná
ako farba srdca malebná.
Dám i oranžovú—moju obľúbenú,
vidím ju ako pani jesene vymódenú.
Na fialovú nesmiem zabudnúť,
moje more nenechám vyblednúť.

Hrám sa na to, že som chorý,
mama zase niečo tvorí.
V nemocnici povedali:
„Veď on nie je vôbec chorý!“
Do školy ma nútia chodiť,
môžem si ju rovno kúpiť.
Už sa stalo, verte mi,
kúpil som ju od Lenky.
To je naša riaditeľka,

Kristína Drdáková, 5.A

vďaka nej je škola veľká.
Nina Záborská, 5.A

Marek Behul, 5.A

Opis zimnej prírody
Príroda môže čokoľvek. Zima, krásne obdobie. Sneh ako bohatá biela čokoláda rozplynutá po celej krajine. Západ slnka nikto nemôže tak krásne vyčarovať. Ako na palete. A
to večné slnko veľké a usmievavé pre všetky tváričky sveta. Potôčiky medzi snehom a
zimná krajina pre svet je hotová. Tá príroda vie čarovať aj pre celý svet.
Margaréta Kováčová, 5.A
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Náš dom

Náš dom je na konci sveta,
okolo neho všetko lieta.
Je malý, ale aj krásny,
pre nás je však aj veľmi vzácny.
Pekne farebný je náš dom,
všetkým príjemne býva v ňom.

Jar
Keď rozkvitne na jar lieska,
všetko pestré sa hneď zdá.
Veľká noc sa približuje,
príroda sa zobúdza.

Anna Brezániová, 5.A

Na dvore počuť vtáčí spev
a tiež veľký bzukot včiel.
Včely zbierajú zlatý peľ,
vietor fúka do okien.
Valery Baránková, 5.A

Futbal
Len čo zazvoní školský zvon,
trápenia je koniec.
Hneď zbalím všetky zošity,
ponáhľaj sa už aj ty!
Je tu piatok, usmej sa!
Sloboda, hopsa-hejsa!
Kopačky to istia stále,
rozmýšľam o futbale!
Lukáš Hatala, 5.A

Veľká noc
Pri poslednej večeri,
Boh nám telo dáva.
V piatok zomrie na kríži,
kríž je Jeho sláva.

Leto
Keď slniečko najviac svieti,
to je krásny čas.
Vedia to už všetky deti,
že je letný čas.

No a potom v nedeľu,
On slávne vstal z mŕtvych,
aby nám Boh dokázal,
jak nás veľmi ľúbi.

Lúky sú už plné kvetov,
ťahá nás to tam.
Opíšem to jednou vetou:
Raj sa núka nám!

Karolína Košútová, 5.A

Vtáci spievajú nám zasa,
je to krásny spev.
Slniečko ma volá hrať sa,
mizne každý hnev.
Samuel Gregor, 5.A
Lucia Hírešová, 3.B
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Prvé rýmy
Raz bola jedna trieda,
kde bola veľká bieda.
A tam bola malá krieda,
ale malá krieda sa nikdy
nedá.
Andrej Kováč, 3.B

Sníval sa mi čudný sen,
že v triede rastie peň.
V triede stála tabuľa,
voňala jak marhuľa.
Vošla do nej Bambuľa,
tak sa zľakla tabuľa,
že z nej vyskočila machuľa.

Spodobovanie

Lucka Hírešová, 3.B

Stojí v sade starý dub,
pri ňom leží malý zub.

Bola raz jedna trieda,

Pri zube plače sivá myš,

kde bola samá bieda.

neplať a úlohy si rýchlo píš!

Malá mladá krieda,

Keď budeš plakať, príde veľ-

kresliť sa s ňou nedá.

ký lev,

Marko Bálek, 3.B

nahnevá sa a urobí taký rev,
že nikto neprežije jeho hnev!

Bola jedna trieda sna,

Keď úlohy už budeš mať,

bola veľmi čudesná.

odmenu si môžeš vziať.

A v tej triede bola krieda,

Prejdeš tam, za vysoký plot,

vďaka nej tam bola bieda.
Stanko Jakubčík, 3.B

odtrhneš si sladký plod.

O chvíľu už bude noc

na prístav rýchlo choď.

A keď pripláva loď,
Pricestuje starý mrož,

a chytí ma čierna moc,

dáš mu darčekový kôš.

moc veľká a čarovná

Ak vystúpi z lode hroch,

preniesť sa do čudesna.

zatrúbiš na lesný roh.

Zrazu stojím na kriede,
vo veľkej obrovskej triede.
Je tu veľká tabuľa,
vonia ako levanduľa.
Lucia Rovňaníková, 3.B
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V sade, kúsok ďalej,

Jesenné plody

stojí veľká jabloň vedľa malej.
Veľká hruška vedľa hruštičky,

Na jeseň každý dub,

sú to také sestričky.

zhodí žaluď dupi, dup,
na cestu, na auto,

Plody dozrievajú im práve,

aj pánovi na klobúk.

zopár už sa leskne v tráve.
My s košíčkom ideme,

Gaštan, ten sa prizeráva,

väčšinu pozbierame.

aj on darčeky rozdáva.

Niektoré hneď spapáme,

Zabalené gaštany

ostatné dnu vezmeme.

hádže deťom do dlaní.

Urobíme si z nich džús,
aj ty ho ochutnať skús.

Dorota Heglasová, 6. B
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O jablku
Jablko spadlo z jablone, potom sa
postavilo

na

nohy.

Povedalo

si:

„Pôjde na výlet.“
Pobalilo si veci a išlo na výlet. Išlo, išlo,
až prišlo ku malému domčeku. „Kto
tam asi býva?“ povedalo si. Zazvonilo
na zvonček: „Cŕŕŕn!“ „Nó, nikto neotvoril. Tak jablko si muselo dvere otvoriť samé. Išlo do domčeka a všetko si
tam poobzeralo. „Aké je to tu pekné,“ povedalo. Ľahlo si do postele a
zaspalo: „Zzz.“ A potom sa zobudilo.
„Dobré ráno!“povedalo si. „Radšej už
pôjdem domov.“ Tak jablko išlo domov.
Koniec.
Ján Hudáček, 1C

Moje obľúbené ročné obdobie
Moje obľúbené ročné obdobie je zima. Zima je krásna pre svoju veľkosť a zároveň pre svoju chudobu.
Všetko pokryje biela perina, zvieratá spia dlhým zimným spánkom, v ktorom snívajú o teplej jari. Rastliny zamrznú a len sem-tam vykukne nejaká rastlina, ktorá chce
uzrieť slnečné lúče. Krásne snehové záveje, s ktorými sa pohráva vietor, putujú zasneženou krajinou a zdravia ľudí zavýjaním. Natešené deti stavajú s radosťou snežných mužov, ktorí sa nehybne pozerajú na biely svet a usmievajú sa na horlivých pracovníkov,
ktorí odhŕňajú sneh z ulíc. Ale zima vie vládnuť aj kruto. Silné víchrice sa krajinou preženú a zanechajú za sebou stopy na celom obzore. Vymaľované domy a zasnežené ulice sú jasným dôkazom toho, že zima a chlad sú výborní umelci. Mráz často vystavuje
svoje maľby na oknách príbytkov. Akoby chcel ukázať, čo dokáže robiť.
Po niekoľkých mesiacoch sa pominie biela pokrývka, záveje a nestupuje jar.
Všade opäť zavládne život a všetky živočíchy sa prebúdzajú z tuhej zimy. Nádherná
zima sa pominie a odchádza vládnuť do iných krajín.
Benedikt Gašper, 7.B
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Huby, huby a ďalšie huby
Jedného rána sme sa s rodičmi dohodli, že ideme na huby. Bolo to koncom
leta, začiatkom jesene. Dni boli krásne, ale už chladné a v lesoch bývalo vlhko, tak
akurát pre huby. A tak sme aj vyrazili.
Išli sme naším veľkým autom. Ku mne a rodičom sa pridal starý ujo Dávid a teta Danka. O 20 minút sme dorazili k lesu. Rodičia zaparkovali pod mostom, cez ktorý
viedla diaľnica. Hneď som však niečo hľadala: „Kde je môj nožík?“ O chvíľu som ho
už našla. Zabudla som, že býva medzi ostatnými v košíku. Keď sme prišli ku lesu, každý sa vybral iným smerom. Ja som išla s rodičmi na kraj lesa. Bolo tam chladno a prítmie. Huby som hľadala tu i tam, ale nič som nenašla. Ostatným sa však darilo:
„Našiel som dubák!“ „Tá brezovka je krásna.“ ... Všetci už niečo našli. Keď vtom zavolám: „Aha, aký krásny dubáčik som našla! A je ich tu viac! Jéj, ten je taký roztomilý.“ Už sa mi darilo nájsť viac húb. Les bol na ne veľmi bohatý. Videla som huby
jedlé i nejedlé. Napríklad muchotrávky: zelené, červené,... Našla som však aj iné nejedlé huby. Boli najväčšie, mali asi 4 centimetre, fialové a len ťažko som rozoznala,
kde končí nožička a kde začína hlávka. Najčudnejšie bolo, že boli lepkavé. „Ocko,
čo je to za hubu?“ hľadala som ocka. Je totiž lesník. Odpovedal mi: „Neviem, ale
nie je jedlá. Nechaj ju tu!“ Do obeda sme prešli celý kopec okolo doliny. Keď sme sa
už s maminou vracali dolu, narazili sme na veľkú húštinu. „Aj v nej by mohli byť huby!“ rozhodla mamina. Každá sme sa vybrali inou cestičkou. Ja som našla iba rýdziky, ale mamina našla niečo lepšie. „Páni, takú veľkú brezovku som nikdy nevidela!

„Dorka, poď sem!“ zavolala na mňa mamina. Keď som prišla po hlase až ku nej, uvidela som tú najväčšiu brezovku. Bola vysoká 30 centimetrov a priemer klobúčika
mala tiež 30 centimetrov. Niečo sme ešte našli, a potom sme šli domov.
Keď sme nastupovali do auta, každý mal plný košík. „Tieto huby nám budú
stačiť na celý rok,“ zhodli sme sa všetci.

Dorota Heglasová, 6.B
Obr: Ema Somrová, 2.A
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Záchrana olympiády
V striebornom lese sa zvieratká rozhodli usporiadať zimnú olympiádu. Organizačný výbor navrhol tieto disciplíny: sánkovanie, rýchlokorčuľovanie, skok do záveja, hokej
a stavanie snehuliakov.
Malý Macko sa veľmi tešil. Najradšej sa korčuľoval. Bol dobrý v hokeji. Hrával sa so svojou kamarátkou Opicou. Boli fakt dobrí. Mohli myslieť na medailu.
Dlhodobá predpoveď ohlasovala,

že

v

najbližších

dňoch nebude snežiť a ani
mrznúť. Čo teraz?
Lišiak, Medveď, Sova a Jazvec zvolali krízovú poradu.
Rozhodli, že Macko a Opica pôjdu na Severný pól za
Mrázikom, aby im zabezpečil sneh a ľad. Aby splnili túto úlohu, museli sa dobre
pripraviť. Na mape si vyznačili trasu, kadiaľ pôjdu. Zbalili
si jedlo a tiež ďalekohľad.
Jeleň ich odniesol na kraj

lesa. Potom sa plavili s kapitánom Tuleňom k brehom
Severného pólu. Tam hľadali
ľadového Medveďa, ktorý
poznal cestu k Mrázikovi. Zastihla ich tam snehová fujavica. V poslednej chvíli ich zachránili tučniaky. V iglu čakali, kým búrka pominie. Stratili veľa času. Nevedeli, kde majú Mrázika hľadať. Ľadový Medveď nikde nebol. Vyzerali ho cez ďalekohľad na všetky
strany. Prišla k ním Polárna Líška a ponúkla im svoju pomoc. Vedela, kde sa práve Mrázik nachádza. Vytváral z množstva snehu a vody nové ľadové ľadovce.
Macko a Opica ho požiadali o pomoc. Mrázik prikázal Severnému vetru, aby odniesol

Macka s Opicou do Strieborného lesa a pripravil všetko na olympiádu.
Zimné hry sa podarili. Macko s Opicou sa tešili zo zlatej medaily.
Sánkovanie vyhral Zajac, v rýchlokorčuľovaní bol najlepší Lišiak, skok do záveja vyhral
Jazvec a v stavaní snehuliaka bola úspešná myš.
Valéria Podhorská, Martina Jedináková, 3.B
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Z môjho života
Jeden krásny deň som sa zobudila, ale len kvôli tomu, že môj brat Dominik furt
kričal a skákal po mojom gauči.
Dalo sa to vydržať. Ale keď začala hučať práčka a umývačka a maminka si pustila televízor a ocko rádio a k tomu všetkému aj niekto zazvonil na zvonček na hlavných
dverách, to už sa nedalo vydržať a musela som sa zobudiť. Ale stálo to za to, lebo prišla
moja kamarátka Lila Sukňová. Jej pes bol ešte malé šteniatko. Ale už musíme ísť do školy, lebo chalani nahnevali pani učiteľku Maťku Gáborovú, a tak musíme byť dve hodiny
v škole. Ale nebolo to až také zlé, lebo sme pozerali film o pizzi, ktorá tancovala v peci.
Keď sme sa vrátili domov, išli sme na pizzu. Moja pizza bola dobrá. Mňam!
A prišiel nový predavač s deravou táckou a cez tú vypadla šupka z banána. A keď sa
na nej pošmykol. Hahaaaaa!
Na druhý deň sme boli zasa v škole. Pani učiteľka písala na tabuľu: JA, TY, ON, ONA,
ONO, MY, VY, ONI, ONY a MÔJ, TVOJ, JEHO, JEJ, NÁŠ, JEHO, VÁŠ, ICH, ICH, a potom ja
a Lila a kamaráti sme šli na výlet, ale pokazilo sa nám auto. Ale pokazilo sa pred pizzeriou, a tak sme si dali pizzu, džús, zmrzlinu, a keď sme mohli už ísť, mali sme veľké bruchá.
A tak. Lila ma odprevadila domov
a ja som šla spať.
A spalo sa mi dobre, veď
posúďte sami: Dominik nekričal
ani neskákal po gauči, ani práčka

a umývačka nehučali, ani televízor či rádio. A už vôbec nie zvonček na hlavných dverách. A potom som zavrela oči a spala som
a spala by som aj dodnes ako Šípková Ruženka. Ale vždy ma zobudí zvonček a Lila a moja rodina s
krásnym úsmevom.

Natália Jajková, 3.B

Lucia Rovňaníková, 3.B
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Moje obľúbené miesto
Vždy tu rada chodím. Veľké miesto, pokoj, ticho a príroda. Hlavne to ticho znamená
všetko .
Príjemné spievanie vtáčikov a v zime jemný, poletujúci sniežik krásnej čistej bielej farby. V
jeseni tu hrajú nádherné sýte farby. Červená,
žltá a hnedá sú tie najkrajšie, aké môžu mohutné stromy ponúknuť. Jemné opadávanie a jesenný tichučký vietor je krajší ako milión rozprávok. Cez leto sa príroda hrá s jemným vetríkom

Ema Kulichová,
6.A

a žiarivým slniečkom. Krásny moment, kedy slniečko vyženie deti od počítača a odvedie ich
k letným hrám. Jar je vždy prekrásna. Všetko
rastie, kvitne a farebnie. Všetky kvietky vyrážajú
svoje farebné hlávky spod jemného marcového sniežika, ktorý ostal ešte po februári. Ľalie,
sedmokrásky a sadenie ruží u suseda. Tá vôňa

je krajšia ako čisté obliečky na posteľ.
Každé obdobie má svoje čaro, vôňu a atmosféru.
Nina Škrková, 7.B

Prvá dovolenka—Morský ježko
„Hurá, prázdniny!“ celá naša rodina sme vykríkli od šťastia, keď sme sa dozvedeli, že ideme celá rodina po prvýkrát na dovolenku ku moru do Chorvátska.
Prípravy na dovolenku boli veľké. Mama zháňala v obchode všetko potrebné
na dovolenku: plavky, lieky, oblečenie a iné veci. Ocino sa staral, aby auto správne
fungovalo. Všetko zbalili a raz ráno sme vyrazili na cestu. Boli sme plní očakávania.
„Kedy tam už budeme?“ netrpezlivo sme sa vypytovali a čakali. Nakoniec sme šťastlivo dorazili. Prvé, čo sme urobili, bolo, že sme sa išli prejsť po pláži. Na druhý deň sme
plávali v mori. Jeden chlapec z Talianska držal v ruke ježka. „Oco!“ skríkli sme . Od úžasu sme nemali slov. Ako to dokázal? Prišli sme bližšie, síce sme nerozumeli, ale nejako
rukami—nohami sme sa dohovorili. Chlapec sestre opatrne položil

ježka na ruku.

„Jaj!“ skríkla. „Veď to vôbec nebolí.“ Bola unesená, mala radosť, že v ruke drží morského ježka. Nakoniec sme všetci zažili ten pocit, čo je to mať v ruke morského ježka. To je
ale perfektné. „Áááá!“ skríkla som. Bol to najlepší zážitok, spomínať na morského ježka,
ktorého sme chytili.
Po všetkých týchto zážitkoch nám dovolenka ubehla ako voda. Ani sme nevedeli ako.
Lívia Drusková, 6.B
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Ema Kulichová, 6.A

Lívia Drusková, 6.B
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Bola som ešte asi na najlepšom kúpalisku na svete.

Bola som pri mori v
Chorvátsku Srima
Vodice. Bola som s
mojou kamarátkou
Lindou.

Valéria Podhorská,
3.B

Malacky, Bratislava,
Lipovec, Chorvátsko,
Zborov

Najprv som bol na prímestskom tábore. Potom
sme išli do Liptovského
Mikuláša. Boli sme na lanovke a v Tatrách, kúpaliskách, .
na Liptovskej mare,
hocikde na turistike. A samozrejme sme sa stále bicyklovali. A bodka.

Boli sme v Tatrách, Najlepšie bolo bicyklovanie, lanovka a kúpalisko v Liptovskom
Jáne!
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1. Zničil som oltár a postavil nový, lebo mi to Boh povedal. Poznal som ho, stratil a on
na mňa zavolal. Povedal som to celému mestu. Kto som?
(Svetlana Fillová, 4.A)
2. Prešiel som suchou nohou cez more. Boh sa mi ukázal v ohni. Takmer som zomrel,
ale zachránila ma princezná. Mal som zázračnú palicu. Kto som?
(Tereza Korenková, 4.A)
3. Mám za ženu Alžbetu. Kým sa mi nenarodí dieťa, budem
nemý. Kto som?
(František Dopita, 4.A)
4. Zachránil som všetko. Vyslal som holubicu a ona priniesla
olivovú ratolesť.
(Martin Brandýský, 4.A)
5. Vyviedol ho von a povedal mu koľko je hviezd na nebi, toľko bude tvojho potomstva. Kto je to?
(Martin Borovský, 4.A)

6. Bol som Ježišov príbuzný. Mám rád netradičné jedlá. Nemám rád moderné oblečenie. Mám rád vodu. Kto som?
(Miriam Králiková, 4.A)
7. Hovorí sa mu aj prorok nádeje. Učili sme sa o ňom. Žil v čase, keď Izraelské kráľovstvo ohrozovala Asýrska ríša, okolo roku 740 pred narodením Ježiša. Kto je to?
(Dominik Várady, 4.A)
8. On bol bohatý, mal veľa oviec, rožného
statku. Nebol pyšný ani lakomý. Mal rád Boha, každému pomohol, modlil sa. Potom mu

Boh zobral úplne všetko, ochorel a hovoril:
"Bože, kde si?" Myslel si, že ho Boh opustil. Kto
je to?
(Jakub Lesko, 4.A)

Odpovede nájdeš na str. 30
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Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915.
Bol najstarší z desiatich detí Jána Zemana a Agneše, rodenej Grebečiovej. Vyrastal v rodine, ktorá od útleho detstva
vychovávala deti k
viere, a tak niet divu, že už ako malý desaťročný chlapec sa rozhodol vydať na cestu rehoľného kňaza.
Začiatkom 50. rokov 20. storočia, v čase prenasledovania cirkvi komunistickým režimom v Československu, dvakrát úspešne pre-

viedol skupinu bohoslovcov cez štátne hranice do Talianska, aby
tam mohli doštudovať kňazstvo. Tretí pokus bol neúspešný. Titusa
Zemana zatkli
a odsúdili na
25 rokov väzenia. Vo väzení ho
mučili a ponižovali.
Po 13 rokoch ho podmienečne
prepustili, bol však stále sledovaný. Nakoniec zomrel na následky
mučenia vo väzení.
30. septembra 2017 ho v mene pápeža Františka v Bratislave
blahorečil Angelo kardinál Amato
SDB.

Martin Brandiský, Monika Valovičová, Roland Paver, 4.A , Marián
Gašper, 9.A

Blahoslavený don Titus Zeman,
milosrdný Boh nám dal v Tebe príklad vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej lásky slúžiacej bratom a sestrám.
Mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať
za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života a nám všetkým ochotu
podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista.
Blahoslavený Titus, oroduj za nás, aby sme pod ochranou Panny Márie verne kráčali po ceste nášho
povolania a po skončení pozemskej púte sa mohli s Tebou naveky radovať z pohľadu na nášho Pána.
Amen.
25

Dnes

(16.8.2017)

som

bola prvýkrát v ZOO.
Bolo tam veľa zaujímavých zvierat a vtákov,
rôzne druhy opíc a mo-

týlia záhrada. Bolo to
krásne. S krstnou mamou sme navštívili aj Bojnický zámok. Počas prehliadky som sa od
sprievodkyne dozvedela veľa zaujímavých vecí. Doniesla som si odtiaľ veľa krásnych zážitkov. Aj suvenírov: magnetku, magnetický náramok, policajný náramok s cukríkmi a
oplátky.
Ďakujem Ti, Bože, za nádherný výlet.
Sára Fuljerová, 4.A
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Sára Nekorancová,
Magdaléna Brezániová,
Klára Anna Jakubová,
4.B

Alica Vaškovičová, 1.C

Zuzana Jakubová, 1.C
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Zdroj: http://btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=850
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Vyplň sudoku, vystrihni ho a pošli do škatule školského časopisu. Traja vyžrebovaní budú odmenení.

----------------------

Meno:
___________________________________________

Trieda:
29

Vtipovisko

Pátračka

Príde ujo do kvetinárstva a stretne tam
kamaráta. „Čo tu robíš?“ pýta sa ujo.
„Fackám paradajky, aby boli červené.“
V nemocnici ležia traja motorkári. Doktor
sa ich pýta:
- Prečo ste takí dolámaní?
A ten, čo mal Hondu, hovorí:
- Išiel som 150-tkou a narazil som do stromu.
Ten, čo mal Yamahu hovorí:
- Išiel som 180-tkou a narazil som do stromu.
A ten, čo mal Babetu, hovorí:
- Išiel som 40-tkou naplno, a keď ma predbehla Honda a Yamaha, myslel som si, že
stojím, tak som zosadol.
Viete, čo sa stane, keď chobotnici odpadnú
chápadlá?
Nechápe.
Vedúci továrne automobilov hovorí svojmu
zamestnancovi:
- Ak sa vám podarí predať niekomu toto
prastaré auto, budete ocenení ako druhý
najlepší predajca na Slovensku.
- A prečo nie ako prvý?
- Prvé miesto totiž patrí človeku, ktorý toto prastaré auto predal mne!
Tomáš Filip 4.B,
Dávid Bálek, 5.A

Na obrázku je fotografia miesta na
našej škole.
Vieš, kde bola fotografia
urobenáí?
Pošli odpoveď do škatule školského časopisu, tri správne

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 a sudoku 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

Odpovede: 1. Gedeon, 2. Mojžiš, 3. Zachariáš,
4. Noe, 5. Abrahám, 6. Ján Krstiteľ, 7. Micheáš, 8.Jób
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Všetko má svoj čas
a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Kaz 3,1

Andrej Kováč, 3.B
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