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pokoj a lásku, 
ktorú cítim 
v srdci na 

polnočnej omši. 

pekné rozprávky v 
TV, 

Všetci sme 
spolu, 

vianočná 
nálada, 

polnočná 
svätá omša 

darčeky, 
vianočný 
stromček, 

oblátky s 
medom, 

prečítame si niečo 
zo Svätého písma, 

obdarujeme 
sa, 

chcem vidieť zlaté prasiatko, 

pohoda,  
pokoj, 

vládne dobrá nálada, 

všetko až na rybu,  

vôňa kapustnice,  
stretneme sa pri jednom stole, 

vynikajúce 
koláčiky,  

stromček 
svieti,  odbaľovanie 

darčekov, 

celý deň je úplne 
super, 

perníky, 

všetci sa spolu rozprávajú, 

omša spolu s priateľmi, 

večerná  
prechádzka, 

nemusím sa 
učiť, 

počúvanie 
vianočných 
pesničiek, 

Sára Fuljerová, 5.B   Terézia Malíková, Eliška Vavreková, 3.A   Dorota Heglasová, 7.B 

radosť v očiach 
detí z darčekov 

pod stromčekom, 

Marianna Hrbčeková, 1.A 
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Johann Wichern, evanjelický kňaz z nemeckého Ham-

burgu, vyrobil prvý adventný veniec z dreveného kole-

sa, na ktorom bolo 19 malých sviečok a 4 veľké – na 

každý deň jedna. Urobil tak na základe neustálych otá-

zok svojich chovancov, koľko dní ešte zostáva do Via-

noc. Netrvalo dlho a Wichernov „veniec“ sa začal pou-

žívať v zjednodušenej podobe so štyrmi sviečkami, ktoré 

sa postupne zapaľujú každú nedeľu. 

 

     

Milí kolegovia, žiaci, všetci priaznivci Dobrého pastiera! 

Pribúdajúce svetlo adventných sviec nám pripomína, že osla-

va narodenia Pána Ježiša je blízko a spolu s ňou aj množstvo 

pekných zvykov, kolied či čaro rozprávkovo zasneženej príro-

dy. Všetky tieto veci sú dobré, milé a príjemné. Majú svoj vý-

znam, symboliku. Tešíme sa na ne a starostlivo ich pripravuje-

me. Veď aké by to boli Vianoce bez chutného jedla a poriad-

nych darčekov? Zostať však iba pri tom by bolo rovnako 

zvláštne ako konanie ženy z príbehu, ktorý raz vyrozprávala 

mladá rehoľníčka zo svojej misie v Afrike: 

Istá matka sa vybrala s košom prádla a s malým dieťaťom v náručí k neďalekej 

rieke. Dieťa usadila na plachtu a začala prať. Zrazu začula zúfalý krik. Dieťa sa 

zošmyklo a prúd rieky ho uniesol. Žena doprala, bielizeň spolu s plachtou z dieťa-

ťa vložila do koša a odišla domov. Keď sa jej manžel večer pýtal na dieťa, pove-

dala, čo sa stalo a dodala: „Hoci dieťa nemáme, zostala nám aspoň plachta.“ 

Atmosféra Vianoc priamo vo Svätej zemi v Betleheme je úplne iná, ako ju preží-

vame doma. Namiesto snehu je púšť. Niet vianočných stromčekov, lebo tu ne-

rastú ani smreky, borovice alebo jedličky. Teploty sa pohybujú vysoko nad nu-

lou... Mnohí by boli zrejme sklamaní - žiadna slovenská idylka. Určite tu však ne-

chýba to najpodstatnejšie: miesto, kde sa skutočne narodilo Božie dieťa. 

Tohoročné Vianoce sú opäť výzvou stať sa živým Betlehemom – miestom naro-

denia Dobra a Pravdy. Nie je to nič náročné. Úplne postačí, keď spoločne so 

svojou izbou vyčistím a vyzdobím aj maštaľku svojho srdca úprimnou sviatosťou 

zmierenia a zatúžim viac po Dieťati ako po prázdnej obyčajnej plachte. Mať 

Vianoce v srdci, to je srdcom skutočných Vianoc, pretože len takto slávené Via-

noce môžu zmeniť naše srdcia. 

Ak prijmeme vianočné posolstvo, ako ho prijali chudobní pastieri alebo bohatí 

mudrci z východu, že Ježiš je skutočným Kráľom, potom by mal každý v našej 

tvári, v našich skutkoch i slovách vidieť Kristovu tvár. Toto je skutočná radosť, kto-

rú prajem a vyprosujem v nastávajúcom roku nám všetkým.  Filip Bernard 

Mgr. Filip Bernard 
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Škola v prírode 3. ročník 
Žiaci 3.A a 3.B boli v dňoch  

17.9. - 21.09 v škole v prírode v Terchovej—

Šípkovej. Boli v krásnej chate a majú plno  zážit-

kov. Bolo krásne počasie. Viezli sa vláčikom, 

navštívili kostol a krásnu rozhľadňu. Hrali pokla-

dovku a výhrou boli cukríky. Dozvedeli sa prí-

beh o Jurajovi Jánošíkovi a veľa nových vecí. 

Kreslili obrázky. Zo spomienok tretiakov:  Na našej izbe sme sa vozili na kufroch. 

Bola to veľká zábava. V piatok sme sa viezli do školy, kde nás čakali naši rodi-

čia. Došli sme šťastne a všetci zdraví. 

Terézia Malíková, Eliška Vavreková, 3.A 

Hurá do vesmíru  
V piatok 19. októbra sa žiaci 1. a 2. 

ročníka zúčastnili prednášky "Hurá 

do vesmíru", ktorú organizovala Ky-

sucká hvezdáreň z Kysuckého No-

vého Mesta. Žiaci spolu s krtkom 

prežili jeden deň vo vesmíre. Prednáška bola pre žiakov veľmi pútavá. Na kon-

ci si mohli vyskúšať, ako kozmonaut trénuje pred letom do vesmíru. Žiaci boli z 

akcie nadšení a veľa z nich sa pri ich "prvom tréningu" javili ako nádejní kozmo-

nauti. 

Klára Anna Jakubová, Sára Nekorancová, 5.B 

Návšteva cintorína 
V mesiaci november ponúka v rámci oktávy sviatku všetkých 

svätých katolícka Cirkev možnosť získania úplných odpustkov 

pre duše v očistci. Aj naši žiaci 5. B triedy sa spolu s triednym 

učiteľom rozhodli, že by chceli trpiacej Cirkvi pomôcť. 

V pondelok počas náboženskej výchovy sme sa príjemnou 

jesennou prechádzkou prešli na cintorín do Bytčice. Tu sme sa 

pomodlili  za duše v očistci a na úmysel Sv. Otca obvyklé 

modlitby. Sme veľmi radi, že sme mohli vykonať tento skutok 

milosrdenstva a aspoň trocha uľahčiť dušiam v očistci ich utr-

penie a zmierniť ich tresty... Nielen v tomto období, ale počas celého roka by sme 

na ne mali myslieť a obetovať za nich modlitby či malé skutky milosrdenstva, od-

riekania... 
Nikdy nesmieme zabúdať na to, aké je dôležité modliť sa za tieto dušičky. 

Odpočinutie večné daj dušiam, ó Pane...    Sára Fuljerová, 5.B 
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Duchovné obnovy 
7.ročník 

Program duchovnej obnovy bol zaujímavý. Ako prvé sme sa najedli a potom 

sme pozerali prezentáciu ,, Čo sa deje, Zachej?" V prezentácii bol kratučký film 

o Zachejovi a Ježišovi, čo nám tým chce Boh povedať,... Po prezentácii sme si 

sadli do kruhu a hrali sme sa hru. Museli sme sa predstaviť. Ale predtým ako pri-

šiel na každého rad, si musel každý odtrhnúť toaletný papier a natrhať ho na 

kocky. V predstavovaní sa sme museli použiť toľko slov, koľko sme mali kociek 

toaletného papiera. Najviac slov musel použiť žiak zo 7.A Michal, mal ich 50. 

Potom sme sa najedli a chvíľu sa hrali v centre. Na koniec programu sme poze-

rali film. Na túto duchovnú obnovu nikdy nezabudneme.   

      Alžbeta Mária Jakubová, 7.B 

8. ročník 

V piatok 19.10.2018 mali ôsmaci z našej školy duchovnú obnovu. Po druhostup-

niarskej svätej omši sa presunuli do CVČ Strom, kde mali duchovnú obnovu. 

Deň prežili hrami, katechézou aj súťažou. Viacerí povedali, že radi pôjdu aj bu-

dúci rok. 

       Dorota Heglasová, 7.B 

9.ročník 

V dňoch 12. 12 až 14.12. sa naši deviataci vydali na cestu. Ich cieľom bolo Mali-

nô Brdo. Išli tam na duchovnú obnovu. 

V krásnej prírode sa spolu s novými kamarátmi 

z Martina zamýšľali nad otázkami viery, života 

a dávali si predsavzatia, ako by sa mohli ešte 

viacej priblížiť k Bohu, ešte viacej ho milovať.. 

Nadviazali tam nové kamarátstva, naplnili Du-

chom Svätým, ale aj zabavili hrami a prežili 

spolu pekné chvíle. Na kurze Filip sa zamýšľali 

nad tým, aký strašný je hriech, akou veľkou ne-

opísateľnou láskou nás miluje Boh, keď poslal svojho milovaného Syna, aby nás 

z tohto strašného hriechu vyslobodil. V nedeľu sa lanovkou previezli do  Ružom-

berka, odkiaľ  sa vlakom doviezli domov, k rodičom.     

          Sára Fuljerová, 5.B 

 Akadémia Mateja Tótha misionár Tonko Odrobiňák  
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Môj plavecký výcvik 4.B 

 
Môj prvý deň na plaveckom výcviku NEREUS. 

 Rozdelili nás do skupín. Ja som bola v druhej skupine. Mali sme pani trénerku 

Luciu. Pani trénerka nám  hádzala predmety do vody, my sme ich mali vyloviť 

s otvorenými očami. Dalo sa to aj zo zatvorenými očami. Najprv som si pozrela, 

kde to je, zatvorila som oči a žmúrila som pod vodou. Vylovila som to. Skoro mi do-

šiel dych. Ondrejovi sa to moc nedarilo, ale nakoniec sa mu to podarilo. 
 

Môj druhý deň. 

 Najprv sme si dali na suchom území rozcvičku. Potom sme skákali do vody 

v polohe do klbka. Pani trénerka Lucia nám dala aj dopad na nohy. Mne sa to po-

darilo. Po skákaní sme mali pätnásť minútovú prestávku. Ja som sa stále pýtala pa-

ni učiteľky, kedy pôjdeme už do vody. Mala som moc fialové pery.  
 

Môj tretí deň. 

 Už zase sme si dali rozcvičku na suchu. Po rozcvičke sme sa šmýkali na šmyk-

ľavke do vody. Potom sme hrali hru koník. Nakoniec sme  dostali veľkú dosku, je-

den si na dosku sadol a druhý musel kopať do vody a tlačiť ho. Ten na doske ho 

musel navigovať. A ja som z dosky spadla.  
 

Môj štvrtý deň. 

 Pani trénerka musela odísť k zubárovi. Zastupoval ju druhý tréner. Ten tréner 

bol na nás „strašný“, lebo museli sme plávať do polovice bazéna desaťkrát bez 

prestávky. Museli sme robiť opakované výdychy do vody. Plávali sme v hlbokej vo-

de. Nakoniec sme sa predsa zahrali. 
 

Môj piaty deň. 

 Prišla pani trénerka. Boli sme radi. Povedala, že ak budeme poslúchať, tak 

sa na konci zahráme. Nakoniec sme sa celý deň v plavárni hrali vo vode. Naša 

skupina si hádzala loptu vo vode. Dali sme si vodný súboj proti  druhej skupine. Naj-

prv sme vyhrávali, ale potom Jano začal potápať ostatných z našej skupiny. Na-

hlásili sme to pani trénerke. Tá mu povedala, že ak to ešte raz spraví, nepôjde do 

s nami do vody. 

Na pamiatku sme plaveckej škole vyrobili akvárium. Prikladám aj fotku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor textu:  

Bambulka J 
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Vážený pán farár, chceli by sme sa Vás spýtať,  
 

1. kde ste pôsobili predtým, v ktorých farnostiach? 

Pôsobil som ako novokňaz v Kysuckom Novom Meste 2 ro-

ky. Potom som šiel do Pruského na rok, vo Varíne som bol 3 

roky a nakoniec som pôsobil v Martine-Sever 3 roky. 

A teraz som na Solinkách. 
 

2. Čo sa vám páči na našej škole? 

Úplne všetko. Je moderná, pekná. Sú tu úžasné deti, učite-

lia. Teším sa z toho, ako škola funguje. 
 

3. Aké máte vízie s farnosťou a školou? 

Pre mňa je dôležité, aby sa farnosť, a teda aj škola, približovala k Ježišovi 

a vytvorila spoločenstvo, ktoré bude slúžiť starým ľuďom, rodinám, deťom, 

mládeži.  

Čo sa týka školy, chcel by som, aby išla s dobou, aby využívala čo najmoder-

nejšie prostriedky vo výučbe. V dnešnej dobe je veľmi dôležité vzdelanie. 
 

4. Ktoré vaše záľuby využívate aj pri svojom „farárčení“? 

Mám rád turistiku, lebo práve, keď sa chodí na výlety, tvoria sa vzťahy.  

Veľmi rád sa stretávam s ľuďmi. Vediem všelijaké kurzy, kde sa obnovuje viera 

a formuje spoločenstvo. Čítam tiež rád knihy. 
 

5. Na aké Vianoce najradšej spomínate? 

Vďaka Bohu sú každé Vianoce pekné. Nemám nejaké konkrétne Vianoce, 

ale spomínam si napríklad na posledný rok vo Varíne a Martine. Pamätám si, 

že vďaka priateľstvám, ktoré sme tam tvorili, boli Vianoce o pokoji. Nevládol 

zbytočný zhon. Ale bol som s ľuďmi, ktorí viem, že ma majú radi a ktorých 

mám rád ja. 
 

6. Budú tieto Vianoce niečím špeciálne? 

Chcem tento rok pozvať na štedrú večeru ľudí, 

ktorí sú sami. Rozprával som sa s viacerými ľuď-

mi, ktorí sú sami, a preto vnímam potrebu byť 

na Vianoce s nimi. Takže áno, ak sa to podarí, 

tento rok nebudem večerať doma. 
 

7. Aké je vašej najobľúbenejšie jedlo? 

Špagety, ryža a rizoto.  
 

Viete to aj uvariť a napiecť? 

(Smiech) Áno. Na pizzu si aj cesto vyvaľkám, upečiem. 
 

8. Čo by ste chceli odkázať čitateľom nášho školského časopisu? 

Študujte. Je to veľmi dôležité v dnešnej dobe. Nečakajte, že múdrosť len tak 

bez námahy príde. Venujte sa jazykom, naberajte nový horizont vedomostí. 

Nebojte sa štúdia! 

Nebojte sa študovať! 

Otázky: Margaréta Kováčová, 7.A a žiaci 4.B 
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Kúzlo Vianoc 
 

 Ako každý viete, Vianoce nie sú len o darčekoch, ale o tom, že oslavujeme 

Ježišove narodeniny.  

 Sme s rodinou pri stole a najprv sa pomodlíme, a začneme jesť. To je už pod-

ľa toho, akú má vaša rodina tradíciu. Mnohí z vás cítia to kúzlo Vianoc, no niektorí 

nie. A medzi nimi je aj Lentan, neverí v kúzlo Vianoc. Lentan je chlapec, ktorý ne-

znáša Vianoce. No keď raz išiel do obchodu, videl, ako si to deti užívajú. A iskrička 

Vianoc zahorela v jeho srdci.  

 Odteraz veril vo Vianoce a kúzla Vianoc, a bol dobrý až do smrti. Nevedel, 

ako mohol neveriť v kúzlo Vianoc. 
Natália Dávidíková , 4.A     
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Vianoce 

 

Čas, keď vločka biela 

pomaly na zem padá. 

Vtedy veľké či malé zviera 

potichu na zem si sadá. 

 

Počúva to ticho, čo vôkol vládne. 

Keď vtom – tá biela vločka spadne. 

Ale to nič, veď spadla v tichosti, 

mnohým deťom prinesie veľa radosti. 

 

Vtedy sa stane, čo sa stáva málo. 

Len raz za dejiny sa to stalo. 

Na svet príde malé dieťa, 

čo dnes sa narodí a neskôr spasí ťa.  

 

Dorota Heglasová, 7.B 

Pavol Rovňaník, 1.A Zima 
 

Všade vôkol  biela krása,  

kde sa tu len zobrala? 

Žeby už to žezlo krásy 

pani zima prevzala? 

 

Žeby jeseň sama 

žezlo krásy odovzdala? 

Nie, nie, nie, už je čas! 

Zima prišla práve včas. 

 

Klopala vraj na dvere 

od začiatku jesene. 

Žeby sa tak tešila 

na nás deti? 

 

Táto krásna perina, 

čo naše Slovensko pokrýva, 

len v zime prichádza. 

 

Môžeme byť na ňu hrdí, 

lebo teší všetky deti. 

 
 

Sára Fuljerová, 5,B 
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Bájka o včele a jeleňovi 

 

Urastený a mocný jeleň sa pásol na lúke. Zrazu počul nejaký bzukot. Jeleňa bzukot 

veľmi vyrušoval. Ale našťastie bzukot po chvíli utíchol. Jeleň sa pásol v pokoji ďalej. 

Tu pocítil niečo pri oku. Zistil, že mu tam sedí včela. Včela sa po 

jeleňovej hlave prechádza a jeleňa to začína viac a viac rozču-

ľovať. Jeleň sa snaží striasť včelu z hlavy, aby ju mohol zašliap-

nuť. Už ju skoro zašliapol. Včela začala prosiť jeleňa, aby jej ne-

ublížil . Povedal mu: „Pomôžem ti, keď budeš v núdzi .“ Jeleň sa 

začal smiať. Povedal jej: „Ako by si mi už len ty mohla pomôcť?“ 

Napriek tomu jej neublížil. O pár dní na to prišiel poľovník do  le-

sa a uvidel, ako sa tam jeleň pásol. Mal ho už na muške a chcel 

stlačiť spúšť. Včela bola nablízku. Spomenula si, že je jeleňovi 

zaviazaná. A tak včela letela k poľovníkovi a bodla mu žihadlo 

do zadku. Poľovník vyskočil od bolesti a pustil zbraň na zem. 

Vtedy si jeleň všimol nebezpečenstvo a utiekol.  

Ponaučenie: Aj malý môže pomôcť veľkému.     

Nikol  Hrbálová, 6.B 

Zajac a medveď 

 

Zajac si vykračuje po lese a stretne medveďa. Od stra-

chu, že ho medveď zje, sklopí uši a stiahne malí chvos-

tík. Keď sa medveď začne zalizovať a robiť si na neho 

chute, zajac prosí, aby ho ešte nechal, pretože má ma-

lé zajačiky, o ktoré sa musí starať. Veď aj on má malé 

medvieďa, ktoré ho tiež potrebuje. Medveď sa uľútostil 

a zajaca pustil. O niekoľko dní ide medveď znova po 

lese, keď začuje plač malého medvieďaťa. Hneď sa 

pustí za týmto plačom, ale kým príde na miesto už plač 

nie je počuť. S prekvapením zistí, že jeho mláďa, ktoré 

nechal samé, sa hrá so zajačikmi. Vtedy si uvedomí, že 

priateľstvo nemusí byť iba medzi seberovnými, ale aj medzi malými a veľkými. 

PONAUČENIE: Priateľstvo nepozná rozdiely.    

Ján Ďurfina, 6.B 

O kohútovi 

       

Bol raz jeden kohút Richard. Žil s ostatnými sliepkami a kohútmi na gaz-

dovskom dvore. Všetci si tu spokojne nažívali, no jedného dňa sa dve 

sliepky strašne pohádali. Na dvore sa rozpútala vojna. Jedni sa pridali 

na stranu jednej sliepky, druhí na stranu druhej. Len kohút Richard sa 

vždy pridal na stranu, ktorá vyhrávala. Keď sa boje skončili, kohút Ri-

chard si myslel, že ho pochvália, veď pomáhal obom stranám. No oni 

sa na neho hnevali. Jedna múdra sliepka mu povedala: „Prečo si sa 

vždy pridal na stranu, ktorá vyhráva? Nevieš, že za priateľov sa oplatí 

bojovať, aj keď práve nevyhrávajú?!" 

                            Katarína Malíková, 6.A 
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Katarína Malíková, 

6.A 
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Júlia Heglasová, 4.A 

Tamara Kmeťová, 2.B 
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Mária Brezániová, 1.A 

Emma Ženteková, 2.C 

Daniela Elizabeth Komlossyová, 2.C 

Matej Brezáni, 2.B 

Dorota Heglasová, 7.B 
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   Blahoslavená Anna Kolesárová 

  

 Anna Kolesárová sa narodila 

vo Vysokej nad Uhom. Pochádzala z 

katolíckej rodiny Jána a Anny. Sama 

bola tiež zapálenou veriacou. Anka 

mala staršieho brata Michala. V roku 

1938 zomrela jej mama a Anka sa za-

čala starať o domácnosť. 

 Na jeseň 1944 sa front priblížil k 

okresu Michalovce. Obcou Vysoká 

nad Uhom, ktorá bola v tej dobe sú-

časťou vojnového Slovenského štátu, 

prechádzali sovietske jednotky. Podľa 

medzinárodných dohôd nemalo byť 

obyvateľstvo územia bývalého ČSR nijako perzekuované. 

22. novembra 1944 sa spolu s rodinou a susedmi v skrývala v pivnici pod kuchy-

ňou ich domu kvôli prebiehajúcim bojom v okolí. Kvôli panujúcej neistote sa po-

dobne ako mnohé iné ženy obliekla do čierneho, aby nevzbudzovala pozornosť 

vojakov. Po tom, čo do pivnice pri prehľadávaní domu nazrel jeden zo soviet-

skych vojakov, ju otec poslal do kuchyne, nech vojakovi prinesie jedlo. Dievča 

však vojaka zaujalo, a preto jej prikázal, aby šla s ním. Keď nechcela, priamo jej 

povedal, že buď pôjde a vyspí sa s ním, alebo ju zabije. Keď opäť odmietla, po-

volil jej jednovetovú rozlúčku s otcom a na mieste ju zastrelil.  

 Jej vražda zostala nepo-

trestaná. Nie je známy ani vojak, 

ktorý tento čin vykonal.  

Pochovaná bola nasledujúceho 

dňa večer, keď ešte v okolí obce 

prebiehali boje. 
 

Na jej náhrobnom kameni nájde-

me nápis „Radšej smrť ako 

hriech.“ Nebojme sa po vzore 

Anky Kolesárovej aj my byť sved-

kami viery v Ježiša Krista v našom 

každodennom živote. Svet potre-

buje naše svedectvo.  

 

Zdroj: wikipedia.sk Dominika Hrbčeková, 3.A 

Ema Somrová, 3.A 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viera_(n%C3%A1bo%C5%BEenstvo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1938
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michalovce_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939_%E2%80%93_1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pivnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEda
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   Svätá Veronika 
 

Veronika je podľa tradície žena, ktorá podala šatku Pá-

nu Ježišovi, keď niesol svoj kríž na Golgotu. Na šatke zo-

stala odtlačená podoba Kristovej tváre. Symbolom Vero-

niky je šatka s podobou Kristovej tváre a tŕňová koruna.  

Podľa legendy Veronika  podala ľanovú šatku Ježišovi, 

aby sa do nej utrel. Keď  Veronike šatku Ježiš vrátil, bol 

na šatke odtlačok jeho tváre. Táto šatka vraj neskôr 

uzdravila cisára Tibéria. 

Má sviatok 4. februára. Jej šatka sa v roku 1297 na príkaz 

pápeža Bonifáca VIII dostala do chrámu sv. Petra v Ríme.  

 V mnohých katolíckych kostoloch je Veronika so šatkou zobrazená v šiestom za-

stavení krížovej cesty. 
Veronika Hrkútová, Veronika Maňáková, 4.A 

   Svätý Martin 
 

Svätý Martin sa narodil okolo roku 317 v Uhorsku. Detstvo prežil v severnom Ta-

liansku. Rodičia Martina vychovávali bez viery. Martin sa tajne stretával s kňazom 

a chcel sa dať pokrstiť. Keď mal pätnásť rokov, otec ho prinútil stať sa vojakom. 

Keď mal osemnásť rokov, podaroval polovicu 

svojho plášťa žobrákovi. V sne sa mu žobrák 

vyjavil ako Kristus. Vtedy Martin opustil armá-

du a dal sa konečne pokrstiť. Po krste žil ako 

pustovník. Z jeho pustovní vznikli veľké kláštory. 

Martin zomrel v roku 397. 

Júlia Heglasová 4.A 

   Svätý Matúš 
 

Svätý Matúš je jedným z dvanástich apoštolov. Jeho pô-

vodné meno bolo Lévi. Bol vyberačom mýta, teda colní-

kom alebo mýtnikoch v časoch Ježišových. Patril ku skupi-

ne ľudí, ktorú Židia opovrhovali, nazýval ich verejnými 

hriešnikmi. Popri vyberaní cla si totiž „privyrábal“ okráda-

ním.  

Lévi mal svoju mýtnicu v Kafarnaume, kde Ježiš často ve-

rejne vystupoval. Je teda pravdepodobné, aby ho už ni-

kdy neopustil. Stal sa apoštolom Matúšom a napísal prvé zo štyroch evanjelií. 

Z toho vyplýva, že mal zmysel pre vyššie veci, že nebol úplne ponorený 

v peniazoch a hmote. 

                                                                                                                 Matúš Beke, 4.A 
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George MacDonald, ktoré-

ho mnohí pokladajú za otca 

žánru fantasy inšpiroval a 

tvorivo ovplyvnil takých vý-

znamných autorov, akými 

boli J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, 

G.K. Chesterton, Elizabeth 

Yates či Lewis Carroll.  

Chestertonove detektívne po-

viedky môžeme smelo zaradiť k 

najlepším dielam klasickej de-

tektívky a najmä k románom sira 

Arthura Conana Doyla.  

Detektívky: - knihy od Gilberta Keitha Chestertona 

Fantasy knihy pre deti a mládež: - od Georga MacDonalda 
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Vyplň sudoku, vystrihni ho a pošli  do škatule školského  

časopisu. Traja vyžrebovaní budú odmenení. 

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

Meno:  

___________________________________________ 

Trieda:  

_________________ 
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MED , ĽAD, STROM, 

KAPUSTA, KOSTOL, 

STÔL, BARAN, JASLE, 

KRÁĽ, BETLEHEM, KO-

MÉTA, JEŽIŠ, KRAVA, 

SOMÁR, MÁRIA, JO-

ZEF, DECEMBER, ZIMA, 

NÁMRAZA, NEBO, 

BOH, RAK, DARČEK, 

LOĎ, ANJEL, MOC, 

MAK, NOC 

Branislav Kvocera, 3.A 

Samuel Lihocký, 2.B 

Lenka Olahová, 1.A 
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Nededza je obec v okrese Žilina.  Na-

chádza sa v príjemnom prostredí lesov 

a vrchov. Neďaleko môžeme vidieť aj 

vrch Straník, ktorý je významným  

centrom 

pre pa-

ragliding

Nachá-

dza sa tu 

materská 

škola,  

kostol a obchod. Majú aj dobrovoľný hasičský zbor. Hasiči sa pravidelne zúčastňu-

jú súťaží v požiarnom útulku, pomáhajú aj pri organizovaní športových hier pre deti 

a pri osadení vianočného stromčeka. 

Môžete si tu zahrať futbal, stolný tenis, šach alebo zumbu. 

Cez dedinu preteká krásny potôčik.  

Christopher Jurko, 3.B 

8.A 
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Príde starček na vlakovej stanici 

k pokladni a hovorí pokladničke:  

- Prosím si jeden lístok. 

- A kam ho chcete? 

- Sem do ruky. 
 

Na hostine chémie sa učiteľ pýta: 

- Kto nám povie, ako sa dá pomocou 

vody získať svetlo ?  

- Stačí umyť okno, pán učiteľ! 
 

Žena vraví manželovi:  

- Ten riad umyjem potom. 

- Nebude ho lepšie umyť vodou?? 
 

Chlapec už dlhší čas nosil na bruchu 

okuliare. Jedného dňa sa ho kamarát 

opýtal: 

- Prečo nosíš na bruchu okuliare?  

- Doktor mi povedal, že mám slepé čre-

vo. 
 

Ktoré zvieratá sú najprítulnejšie?  

- Pytón, keď ťa chytí, už ťa nepustí . 
 

Čo je maximálne sucho? Keď sa práši za 

ponorkou . 
 

Ako sa smejú marťania? 

Od ufa ku ufu. 
 

Vieš, prečo nepošlú do kozmu mačku? 

Lebo by vypila mliečnu cestu. 

A prečo tam nepošlú koňa? 

Lebo by odtiahol veľký voz. 
 

Janko príde za mamičkou a hovorí:  

- Mami, mami, stromček horí!!! 

- Nehovorí sa, že stromček horí, ale že 

svieti, synček. 

Janko príde o päť minút opäť za mamič-

kou a hovorí:  

- Mami, mami. Aj záclony svietia. 
 

- Oci, máme na Slovensku sopku? 

- Neviem. 

- Oci a tá sopka hocikedy vybuchne? 

- Asi áno, neviem. 

- Oci, a koľko stupňov má žeravá láva?  

- Čo ja viem. 

- Oci, a neprekáža ti, že sa stále niečo 

vypytujem? 

- Pokojne sa pýtaj synak, veď ako inak 

sa niečo naučíš? 
 

Čo získaš keď skrížiš žraloka s kravou?  

Neviem, ale dojiť to nemienim! 
 

Policajti vyšetrujú smrť babky ,ktorá sa 

počas Vianoc zadusila rybacou kosťou. 

Pýtajú sa dedka:  

- Dedko, a to ste nevideli, že sa babka 

dusí?  

- Čóó? Ja slabo počujem.  

- Pýtame sa vás, že či ste nevideli, že sa 

babka dusí?  

- Ja som len videl ,že stále otvára ústa 

a gúľa očami ako kapor, a tak som si 

myslel, že len spieva koledy. 
 

Janko hovorí mamičke: 

- Idem do lesa na jahody. 

- Janko, ale veď je zima. 

- Ja viem, mám čiapku a rukavice. 
 

Modlitba dieťaťa:                                                                                                            

Pane Bože, prosím Ťa, vkladaj vitamíny 

do zákuskov, cukríkov, čokolády a nie 

do špenátu a mrkvy! 
 

- Jean, podajte mi pohár vody! 

- Áno pane, nech sa páči. 

- Jean, podajte mi pohár vody! 

- Áno pane, nech sa páči.  

-Jean! 

- Áno pane? 

- Zavolajte hasičov, takto ten požiar ne-

uhasíme! 
 

- Človeče, už tretí deň sa mi nechce ro-

biť. 

- Čo to môže znamenať? 

- Asi že je streda. 
 

Na rande: 

Ona: A čo vlastne robíš? 

On: Ja som skladateľ. 

Ona: A čo skladáš? 

On: Cement z vlečky. 
 

 

 

Klára Moravčíková, 2.A 

Tomáš Radena, 2.C 

Eliška Vavreková, 3.A 

Klára Anna Jakubová, 5.B 
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Želáme Vám 

požehnané  

a milostiplné 

vianočné  

sviatky. 

Eliška Vavreková, 3.A 

Branislav Kvocera, 3.A 
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Na obrázku je fotogra-

fia učiteľa/učiteľky na-

šej školy. Vieš, kto to 

je?  

Pošli odpo-

veď do ška-

tule školské-

ho časopisu, 

tri správne 

o d p o v e d e 

čaká odme-

na. 

Milí čitatelia, žiaci aj dospelí, 

 

ako redAKČNÁ rada Vás chce-

me povzbudiť, aby ste sa zapojili 

do tvorby časopisu. Kedykoľvek 

nás môžete kontaktovať na mai-

lovej adrese  

skolsky.casopisdp@gmail.com alebo vhoďte 

svoju pripomienku, článok do škatule škol-

ského časopisu pri vrátnici.  

 

V súťažiach: Pátračka a sudoku posielajte od-

povede mailom alebo vhoďte správne odpo-

vede do škatule školského časopisu. Neza-
budnite 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 

Všetky dôležité informácie o našej škole sa dozviete na stránke: http://skoladp.solinky.sk/ 
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Laura Koššibová,  2.B 

Kristína Gerová, 1.A 
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