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Vtipovisko

Aktuality

Príbehy
Pátračka
Interview s p.uč. Katkou a Tonkou

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
Gaštanová 53

Tak, že si to napíšem na papier.

Matej Škorvánek, 3.B

Modliť sa za to.
Dominik Adamko, 3.A

Ja by som si dal nálepku na dvere.
Adam Turček, 3.A

Milý Pane Ježišu!
Začal nový rok 2017. Pomôž mi, prosím, aby som
sa každý deň tohto roku
stávala lepšou a dokonalejšou. Pomôž mi, prosím, aby som nepremárnila ani jeden deň. Obetujem Ti svoje srdce, svoju dušu a všetko, čo
mám, seba samú, svoje
radosti i bolesti, úspechy
i neúspechy, talenty, dary, šťastné i smutné okamihy, každú časť môjho
života.
Panna Mária Bohorodička, oroduj za mňa celý
tento rok.

Sára Fuljerová, 3.B

Žofia Hrkútová, Miriam Košútová,
Lucia Krajčiová, 7.A
2

Úvodník
Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci našej školy,
máme za sebou čas Vianoc aj fašiangové obdobie a počas
jarných prázdnin sme Popolcovou stredou zahájili čas pôstu.
Chcela by som sa preto s Vami podeliť o pár pôstnych myšlienok Svätého Otca Františka, ktoré ma veľmi oslovili a môžu
sa stať aj pôstnou inšpiráciou pre vás.
Stanislava Bednariková
„Božia tvár je tvárou milosrdného otca, ktorý je stále trMgr. Martina Nekorancová
pezlivý. Uvažovali ste nad BOŽOU TRPEZLIVOSŤOU, nad
trpezlivosťou, akú má s každým z nás? Toto je jeho milosrdenstvo. Vždy je trpezlivý:
má s nami trpezlivosť, chápe nás, načúva nám, nikdy sa neunaví, aby nám odpustil,
keď sa k nemu vieme vrátiť s kajúcim srdcom. „Veľké je Božie milosrdenstvo,“ píše sa
v žalme. ... On sa nikdy neunaví odpúšťať, ale my sa unavíme žiadať o odpustenie.
Nikdy sa neunavme! On je milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa a má MILOSRDNÉ SRDCE pre každého z nás.“
„Pôst je časom na to, aby sme prehodnotili svoje city, otvorili oči pred toľkými nespravodlivosťami, otvorili srdce bratovi, ktorý trpí. Vo svete zasiahnutom vírusom ĽAHOSTAJNOSTI sú skutky milosrdenstva najlepším PROTILIEKOM. Učia nás pozornosti
voči najzákladnejším potrebám bratov. Ježiš je vždy prítomný tam, kde je človek v
núdzi. Rozpoznať Ježišovu tvár v človeku v núdzi je VÝZVOU proti ľahostajnosti...“
Všetkým nám prajem, aby sa čas pôstu stal pre nás očistným kúpeľom, skutky milosrdenstva liekom proti ľahostajnosti a Boh naším najlepším lekárom! :)☺
Martina Nekorancová

Zuzana Strašíková, 6.A
3

Lyžiarsky výcvik v Makove
05.02.2017 - 10.02.2017
...Veľkým úspechom našej výpravy bolo, že už v stredu lyžovali všetci na veľkom svahu (aj začiatočníci).
V tento deň sme mali poobede aj regeneráciu v podobe wellnessu, čo sme si naozaj užili. V piatok, na
konci lyžiarskeho výcviku, sme lyžovali len doobeda
a poobede už pobalení sme sa pobrali domov k rodičom.
Myslím, že každý má z lyžiarskeho výcviku krásne zážitky. Siedmaci sa už tešia, že opäť o rok ich čaká
týždeň plný lyžovania, zábavy a hlavne smiechu.

Sánkovačka prvákov
13.1.2017
V jeden krásny piatkový deň sme sa spoločne vybrali zašportovať si. Pobalili sme
boby, klzáky a so super náladou sme vyrazili na kopec. Zasúťažili sme si o najdlhšiu jazdu z kopca, zašantili v snehu, poguľovali sa.

Vianočné trhy
15.12.2016

Čitateľský maratón pre
škôlkarov 10.2.2017

Karneval, Noemova
archa 24.2.2017 .
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Interview s p.uč. Tonkou a Katkou
Antónia
Huljaková

Katarína
Hámorská

Triedna učiteľka druhákov, pôvodom z Nitry so zvučným
hlasom. Značka: vždy usmiata :)

Triedna učiteľka štvrtákov a budúca mamička. Pôvodom
z Lietavy, veľmi kreatívna. Značka: hra vždy a všade

1. Prečo ste sa stali pani učiteľkou?
Pocítila som volanie, aby som šla za
pani učiteľku. Keď som bola malá, túžila som byť cukrárkou. Mala som rada
sladké ( aj mám :)). Po čase som však
vyrástla. Mala som veľa malých bratancov a sesterníc, chodili k nám na
návštevu a ja som sa o nich starala.
A potom padlo to rozhodnutie, stať sa
pani učiteľkou.

1. Čo Vás na tomto povolaní učiteľky?
Keď vidím. ako sa deti snažia, rastú a
idú ďalej. Rozvíjajú svoje dary a talenty
a naozaj na sebe pracujú.
2. Čím ste chcela byť, keď ste boli malá?
Predavačkou alebo pravou naskakovačkou na smetiarske auto. (smiech)
Pretože tá strana je bezpečnejšia.
3. Aké povolanie by ste chceli ešte robiť, keby ste neboli učiteľkou?
Chcela by som byť maminou, ak to berieme
ako povolanie. Ale mám
rada čísla. Keďže na
strednej škole som mala
účtovníctvo, tak by som
bola účtovníčkou.

2. Čo Vás na tomto povolaní baví?
Páči sa mi, že každý deň zažijem niečo
nové, veselé. A to je na tomto povolaní krásne. Samozrejme, že nastanú aj
chvíľky, keď si poviem, že toto povolanie je náročné a ťažké. Nuž, ale človek si pamätá hlavne tie veselé chvíle.
3. Čo robíte najradšej
vo
voľnom
čase?
Voľného času mám
málo, keďže mám
deti a veľa času venujem im. Ale rada si prečítam dobrú
knihu, porozprávam sa s priateľmi,
idem rada do kina. Túžim ísť už dlho do
divadla.

4. Čo robíte najradšej vo voľnom
čase?
Trávim ho najradšej s mojimi blízkymi:
s manželom Jurkom, kamarátmi alebo
príbuznými. Tiež rada športujem., napríklad lyžujem alebo hrám volejbal.
5. Čo by ste chceli odkázať žiakom
našej školy?
Aby sa snažili rozvíjať svoje talenty
a boli k sebe lepší, snažili sa medzi sebou vychádzať.

4. Aké je motto vášho života?
Robiť veci s úsmevom, a to by som
chcela odporučiť aj žiakom našej školy.
Natália Petríková, Michaela Veličová, 4.B

Tomáš Filip, 4.B
5

Príroda môže čokoľvek. Zima je krásne
obdobie.

Sneh

ako

bohatá

biela

čokoláda rozplinutá po celej krajine. Západ slnka nikto nemôže tak krásne vyčarovať. Slnko 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, 4.A

Bol krásny večer. Rodičia sa so svojím dieťaťom vracali od babky. Laurinka bola veľmi hladná, a tak si
dala celý balík makovníka. A tak Laurinka zaspala.
Alžbeta Macáková, Andrej Kováč, 2.B

Opustený

pes

sa

vkradol do cukrárne. Tam sa prezliekol za človeka. A
objednal si koláčik. Potom si ten koláč zobral von a
zjedol ho s mliekom.
Matej Michulek, 2.B
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Ella, jej kamarátka z Anglicka a Vianoce
„Volám sa Ella. Mám 10 rokov a chodím do piatej triedy. Som jedináčik. No a toto sa mi prihodilo. Počúvajte...
Išla som do školy. Bolo studené ráno, vločka za vločkou
padli. Keď som vošla do triedy, sadla som si do lavice a
zrazu do triedy vošla pani učiteľka.

Povedala: „Milí žiaci, mám česť vás zoznámiť s vašou
novou spolužiačkou. Prišla z Anglicka.“
Všetci sa na ňu pozreli. Malé dievča s gaštanovými
vlasmi, ale nudné. Aspoň ja som si to myslela. No ešte
horšie len prišlo! Ona chodí na krasokorčuľovanie! Ale
to je už vrchol. Ja chodím na krasokorčuľovanie tiež. Po čase sme s kamarátkou Alicou
zistili, že nie je až taká nudná. Je veľmi zábavná a vtipná. Volá sa Klára. O chvíľu je
olympiáda v krasokorčuľovaní.
V deň krasokorčuľovania sme vykonali svoj najlepší výkon! Vyhrali sme! Alica, ja a Klára
sme vyhrali! Mama povedala: „Ty si moje najmilšie dieťa.“
Ja som sa len usmiala. Všetkých kamarátov som pozvala k vianočnému stolu. Boli
to najlepšie Vianoce na svete.
„Vianoce s priateľmi je to najlepšie, čo môže byť!“
Miriam Funtíková, 5.A

Matúško!
Matúško, Matúško,
nech Ti žiari srdiečko!
Prajeme Ti s láskou sily,
nech Ťa žehná Pán Boh milý!
Prajeme Ti uzdravenia,
do rodiny potešenia.
S úctou Ti zdravie prajeme.
Tvoji spolužiaci

Nina Holeštiaková, 2.A
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Klára Anna Jakubová, 3.B
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Na Slovensku je vyše 7000 jaskýň.
Sprístupnených je 18 jaskýň.
Najdlhšia jaskyňa má 40 453 m. Je to
Demänovský jaskynný systém. Súčasťou systému je Čierna jaskyňa - Demänovská ľadová jaskyňa, Chrám
slobody - Demänovská jaskyňa slobody.
Najdlhšia jaskyňa je Hipmanová jaskyňa. Jej hĺbka je 499, 86 m.

Jaskyňa s najväčším objemom ľadu je
Dobšinská ľadová jaskyňa.
Najvyššie položená jaskyňa je Vyšná
Kresanica 2077-2080 (m.n.m.) v Červených vrchoch v Západných Tatrách.

Najnižšie položená jaskyňa je v Bankove pri Košiciach 50m.n.m.
Ďalšie prístupné jaskyne sú:
Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa,
Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa,

Ochtinská aragonitová jaskyňa,
Važecká jaskyňa, Bojnická hradná
jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Jaskyňa Zlá diera, Krásnohorská jaskyňa, Malá Stanišovská jaskyňa a iné.

Michal Martinčo, 3.B
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Meno
Od 11. storočia novozvolený pápež nepoužíva svoje občianske meno, ale prijme pápežské meno. Výnimkami z tohto pravidla boli Hadrián VI. a Marcel II.
Pálium
Pálium je pevná stuha kruhového tvaru, ktorá je súčasťou liturgického odevu pápeža
a arcibiskupov s votkanými piatimi krížikmi. Tie znamenajú utrpenie Krista. Na troch z
nich sú symbolicky zobrazené klince, ktorými bol pribitý na kríž.
Rybársky prsteň
Na prsteni sa nachádza obraz svätého Petra s loďkou a sieťou – symbol pokračovania tradície prvého pápeža, apoštola Petra, ktorý bol rybárom. Až do 19. storočia bol
prsteňom pečatným. Po smrti pápeža je zničený.
Mitra
Pavol VI. dostal tiaru (cisársku prilbu) ako dar od veriacich. On ju však predal, peniaze dal na charitatívne účely a začal nosiť biskupskú mitru.

www.zoe.sk

Slová...
vyslovené toľkokrát..
nechajú Ťa napospas,
ak v tom prúde slabík, vločiek duše,
Lásky lúče
nedotknú sa tvojich dní.

Poľsko, Krakow, Tatry,
Wadowice, Czestochowa,
keď sa stmieva,
hlas Tvoj počuť vždy pri sebe,
túžiac v lásku, Mária.
Celý Tvoj, a celý ich,
rozdať sa,
biť srdcom svojím
pre život v nich.

Rodnou hrudou
srdca naplnená časť,
svetu letiac v ústrety,
všetky svoje tajné priania
vždy viac ako úfať smieš,
úsmev v tvári Krista,
pre nás slabých
zahliadneš.

A či možno vysloviť všetkých hĺbok zákutia?
Dieťa vziať do náručia, na kríž sa ísť pripraviť?
Vďaka sv. Ján Pavol II.,
že s Tebou sme mohli žiť!
Stanislav Uhrín
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Narodil sa 17. 12. 1936 v Buenos Aires v Argentíne.
Najskôr absolvoval štúdium inžinierskych vied. Neskôr
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Kňazskú vysviacku prijal
13. 12. 1969. V

rokoch 1973 - 1979 bol provinciálom

rádu. Potom pôsobil ako rektor teologickej fakulty San
Miguel.

V Nemecku ukončil ďalšie

štúdium, a potom pôsobil

ako profesor v Argentíne. V júni 1992 (27. 6. 1992) bol vymenovaný za titulárneho biskupa z Aucy a svätiaceho
biskupa z Buenos Aires (Argentína). Od 3. 6. 1997 pôsobil ako arcibiskup-koadjútor
z Buneos Aires.
Od 28. 2. 1998 sa stal arcibiskupom z Buenos Aires. Od 6. 11. 1998 bol biskupom
Argentíny (Apoštolský exarcha a ordinár pre veriacich východného obradu žijúcich v Argentíne). Kardinálsky titul mu udelil 21. 2. 2001 pápež Ján Pavol II.
Od 15. 5. 2001 je členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Od 15. 5. 2001 je členom Kongregácie pre klerikov. Od

15.02.2001 je členom Kongregácie pre Boží kult a

disciplínu sviatostí. Od

18.05.2001 je členom Pápežskej rady pre rodinu. Od
12. 12. 2002 je členom Pápežskej komisie pre Latinskú
Ameriku.
Jorge Mario Bergoglio sa stal Svätým Otcom 13. marca 2013 a prijal ako prvý pápež meno František.

Povzbudenia od Svätého Otca:

Marián Gašper, 8.A
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Michaela Vaškovičová,
2.A

Dorota Heglasová, 5.B

Lucia Rovňaníková, Klára
Solárová, Martina Jedináková,
2.B

Berenika Verešová, Mia Brežná, Paulína Melišíková,

3.A

Michaela Adamková, 5.A
Ella Kušnierová, 2.B
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Vyplň sudoku, vystrihni ho a pošli do škatule školského časopisu.
Traja vyžrebovaní budú odmenení.

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

Meno:
___________________________________________

Trieda:
_________________
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Vtipovisko
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.

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

detail

Milí čitatelia, žiaci aj dospelí,

Viete, čo sa stane, ked chobotnici odpadnú
chápadlá?
Nechápe.

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.

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!

V súťažiach: Pátračka a sudoku posielajte odpovede mailom alebo vhoďte správne odpovede
do škatule školského časopisu. Nezabudnite na
svoje meno, priezvisko a triedu.
Výhercovia z jesenného čísla: V. Ologunová,
N. Škrková a V. Brindová
Každým zapojením nás povzbudíte, aby sme usilovne ďalej vytvárali časopis pre všetkých, ktorých zaujíma naša škola a jej život.

Tomáš Filip 4.B,
Dávid Bálek, 5.A

Ďakujeme za podporu!

redAKČNÁ rada
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Natália Petríková, 4.B
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