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Úvodník  
 

Milí čitatelia,  

 

v rukách držíte najnovšie číslo 

nášho časopisu Dobrý pastier. 

Niektorí sme žiakmi u Dobrého 

pastiera, iní sme jeho zamestnanci, priatelia. 

Všetci sme však jeho ovečkami a nesporne 

sme v tých správnych rukách.  

Náš časopis, vážení žiaci, je plný Vašej usilov-

nej práce. Myslím si, že odráža rub, líce aj hra-

ny mince Vašej námahy. Byť múdrejší, lepší 

a tiež byť vzdelanejší. Rovnako to platí aj 

o Vás, ktorí sa staráte o výchovu 

a vzdelávanie či v škole, či za bránou, či do-

ma. Vidíme vypätie síl aj ovocie. 

„Čiara oddeľujúca dobro od zla pretína srdce 

každého človeka.“ napísal Alexander I. Solže-

nicyn.  My sami môžeme rozhodnúť, na ktorú 

stranu sa táto hranica posunie. Napínajme sily 

aj v tomto boji. Víťazstvo dobra bude žiariť 

z našich tvári. Maroš Kuffa často hovorí, že dô-

ležité nie je vyhrať, ale to, aby nás Pán Ježiš 

našiel bojovať. Pamätajme si, že Pán Ježiš, 

Dobrý pastier, nás nepozýva len pracovať do 

vinice nášho srdca. Sľubuje nám, že keď bude-

me unavení, posilní nás. 

Všetkým nám spoločne želám, aby sme vytr-

vali v tomto boji. 
Karol Vlčko, zástupca riaditeľa 

Karol Vlčko 

Pýtali sme sa ľudí, aké je pre nich naj-

krajší vianočný darček.. 

 
Ľubica Staňová,  

pokladníčka školy 

Vianoce strávené v kruhu 

mojej rodiny. 

 

 

Lenka Kyselicová,  

pani vrátnička 

Byť so svojou rodinou v zdraví, to 

je pre mňa najkrajší darček. 

 

 
Eva Cagáňová,  

pani učiteľka 5.B 

Darček, ktorý je darovaný 

s láskou. 

 

Stanislav Uhrín, 

Pán učiteľ BIO a GEO 

Keby som mohol darovať niekomu 

dar ja, tak by som napr. vyrobil 

pohľadnicu s venovaním: Tento 

týždeň som za Teba obetoval svä-

tú omšu, rannú modlitbu, prácu, alebo niečo, 

čo bolo ťažké. 

 
Zuzana Svetloššáková, 

pani učiteľka 3.A 

Zdravie, pohoda v rodine a vonku 

za oknami biely sneh. 
 

 
 

Dominik Handrík, 7.A 

Byť s rodinou pokope zdravý 

a šťastný. 

 
 

 
 

Zuzana Vrbinárová,  

Pani vychovávateľka 

Najkrajším vianočným darom pre 

mňa je spása, ktorú s posolstvom 

Vianoc prináša Ježiš. Je to ten 

n a j v ä č š í ,  n a j ú ž a s n e j š í  a 

naj..naj...dar pre každého člove-

ka. A tak ti vyprosujem, aby si i ty prijal tento 

dar s vierou a poďakoval zaň. 

 

Viktória I.Ologunová, 2.B 

Že môžeme byť všetci spolu. 
 
 
 

 

 

Mária Chladná  

a Barbora  Štangová, 6.A 

Myslíme si, že najkrajší darček je 

láska a to, že celá rodina je spo-

lu. Niekomu sa páčia hračky, 

PC,.. Ale najhlavnejšie je to, že sme všetci spolu.. 

 
Filip Hodoň, 7.A 

Aby sme sa mali všetci radi a boli 

v rodinnej pohode. 



3 

 

 
1. Je ťažké byť riaditeľkou školy? 

Prečo? 
 

Nepovedala by som, že ťažké. Ale je to 

veľmi náročné a zodpovedné. A to z toho 

dôvodu, že si uvedomujem, že budem 

skladať účty aj Pánu Bohu za to, ako som 

túto prácu konala.    

 

2. Chceli ste v detstve byť učiteľ-

kou?  
 

Nikdy som nepomýšľala, že by som učila, 

hoci sme sa s bratmi doma hrali na školu, 

kde som zvyčajne opravovala diktáty 

a zapisovala známky do žiackej knižky.   

Ale učiteľkou som neplánovala byť. 

A možno že to bolo ovplyvnené aj tým,    

že za komunizmu bol problém, keď sa ve-

riaci ľudia, hlásili na takúto školu. 

 

3. Čo je pre vás zaujímavé na 

práci učiteľa? 
 

Veľmi zaujímavé je to, keď si uvedomujem, 

že to, čo som zistila, že je pre život veľmi 

dôležité, môžem odovzdávať pre ďalšie 

generácie.  

 
 

4. Vaša obľúbená... 

farba? Bordová. No a začínam sa orien-

tovať aj na iné. 

Hudba? Gospel 
Kniha? Veľmi rada na-

čieram do Biblie, hlavne 

do Starého Zákona, do 

Žalmov, lebo sú tam veľmi-veľmi múdre ve-

ci do nášho života. 

Jedlo? No to je taká dosť náročná otáz-

ka. Lebo ja s jedlom nemám moc prob-

lém, okrem varenej cibule 

a vareného póru zjem všetko. 

 
 

 

 

 

 

 

5. Keď nie ste v škole, ako trávite 

voľný čas, ako rada relaxujete?  
 

No tak času mimo školy mám veľmi málo, le-

bo práca v škole je zároveň mojím koníč-

kom. Ale keď je voľný čas, tak ... možno to 

bude znieť zvláštne, ale veľmi rada upratu-

jem a žehlím. A mimo toho si rada pozriem 

pekný psychologický film.  

 

6. Čo by ste chceli odkázať, zapriať 

žiakom našej školy prostredníc-

tvom školského časopisu? 
 

Je toho veľmi veľa, ale sú dve veci, ktoré po-

važujem za najdôležitejšie. Aby sa naučili, 

snažili  žiť denno-denne 

s Pánom Bohom, ak chcú byť 

šťastní. Aby nezabúdali na Pá-

na Boha.  

Druhá vec, ktorá vyplýva 

z predchádzajúcej je, že ak 

budeme žiť s Pánom Bohom, budeme budo-

vať vzťahy v triede, na ulici, doma. To zname-

ná, dve základne veci: Milovať Pána Boha, 

a potom budeme milovať aj blížnych. Ak 

chceme byt v živote šťastní, nemali by sme 

na toto zabúdať. A z toho vyplýva, že nebu-

deme mať problémy s obetou, so službou, 

pravdou, horlivosťou. A zaručene uvidíme 
potom vo svojom živote zázraky. 

 

 

 

 
Martina Hartelová, Karolína Áčová, 5.A 

Dve základne veci: Milovať 

Pána Boha, a potom budem 

milovať aj blížnych. 

Pani riaditeľka tajne 

odfotená na chod-

bách školy. Psssst :) 
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  Škola v prírode 
   V jeseni sa uskutočnili dva turnusy školy v prírode. To,    

že aj v prírode sa dá toho veľa naučiť by potvrdili druháci 

(16.-19. septembra 2014) a tretiaci (22. - 26. septembra 

2014).     

 

   Chata Gumár 

v Kunerade priví-

tala žiakov pre-

krásnym prostre-

dím, dobrou 

kuchyňou a 

úžasným programom. Žiaci spoznávali okolitú príro-

du, hrali sa v lese aj na ihrisku. Neobišlo ich ani uče-

nie sa, ale všetko sa to nieslo v duchu prírody. Žiaci si 

spisovali svoje zážitky do denníkov, vyrábali výrobky z 

prírodných materiálov, hrali sa na zálesákov.  

   Myšlienka Chceme Ti dať viac.. Pane ich sprevádzala celým pobytom a určite si vyskúšali, 

aké to je dať viac Bohu aj kamarátom.  

Chceme Ti dať viac ... Pane 

  Plavecký výcvik 
 

   Ako štvrtáci sme sa rozhodli oprášiť si zruč-

nosti v plávaní v plaveckej škole Nereus na 
Žilinskej plavárni. 
Každý deň od utorka do ďalšieho pondelka 

sme mali pár vyučovacích hodín, počas kto-

rých sme už v mysli plávali.  

Na plavárni nás už čakali inštruktori, ktorí si nás 

podelili do plaveckých skupín. Trénovali sme 

plavecké štýly, lovili sme puky, skákali šípky   

do vody, všetko, čo len voda a náš dych do-

volili.  

   Niektorí sme prekonali strach z vody, iní sme 

sa posmelili k prekonávaniu predošlých výko-

nov.  Ďakujeme!    

                            

 

 

 

 

 

 

Beseda s Misionárkou z Ukrajny 
 

 

17. októbra 2014 nás 

navštívila Zuzana Ku-

báňová. 
 

 

 

Exkurzia v múzeu židovskej  

kultúry 
 

V utorok 30. septembra 2014 sme so žiakmi 

navštívili bývalú židovskú synagógu na ulici 

Daniela Dlabača v Žiline. Dozvedeli sme sa 

rôzne zaujímavosti 

zo života i zvykov 

židovských veria-

cich. Vďaka výkla-

du sme pochopili 

časť židovskej histó-

rie i spirituality. Na-

koniec sme sa nau-

čili, čo máme my - kresťania s judaizmom 

spoločné a aké máme rozdiely. 

Odchádzali sme obohatení o nové vedo-

mosti.  
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Pamiatky po mojich  

predkoch 
 

V jeden je-

senný deň sa 

2.B trieda 

zmenila na 

triedu plnú 

histórie.  

Žiaci si pri-

niesli na hodi-

nu Vlastivedy 

h i s t o r i c k é 

p r e d m e t y , 

ktoré sú spojené s členmi ich rodiny a sú pre nich 

vzácnou pamiatkou. Vďaka rodičom a starým 

rodičom sme si mohli priblížiť časy dávne - minulé.  

A Slovo bolo  

u Boha 
 
   Dňa 20. 11. 2014 sa naši najlepší recitátori zú-

častnili krajského kola recitačnej súťaže A Slovo 

bolo u Boha, ktoré sa konalo v Ružomberku. Sú-

ťaže sa zúčastnilo viacero dobrých recitátorov, 

no naši žiaci nepodľahli tréme a podali veľmi 

dobré výkony. Ich vynaložené úsilie nebolo már-

ne a domov sa nevrátili s prázdnymi ruka-

mi. Margarétka Kováčová (2. A), Miško Ko-

váč (2. B) a Natálka Báleková (5. B) nám vybo-

jovali krásne II. miesta a Martinka Hartelová(5. A) 

získala III. miesto. Všetkým recitátorom blahože-

láme k dosiahnutým úspechom a držíme palce 

v ďalších podobných súťažiach.    

Beseda : Bezpečnosť na železnici 
 
22.októbra a 23.októbra nás navštívil príslušník policajného zbo-

ru, riaditeľ obvodného oddelenia OR PZ Žiliny - západ. Oboz-

námil žiakov viacerých ročníkov o aktivitách a prevencii z rôz-

nych oblastí policajnej práce. 

 

Najprv pán policajt diskutoval s ôsmakmi o drogovej prevencii, 

s druhákmi o bezpečnosti na železnici a nakoniec so štvrtákmi 

o predchádzaní krádežiam a správnom správaní sa na ces-

tách. Rozsiahla tematika žiakov zaujala aj vďaka rôznym videám. Prostredníctvom otázok a zo ži-

vota vyplývajúcich skúseností žiaci diskutovali a získali rôzne informácie. 

 

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať za prácu polície. Uvedomili sme si však, že veľkú zodpo-

vednosť za našu bezpečnosť nemajú len policajti, ale práve my samy musíme 

pomáhať a chrániť našich blízkych.  

 

Didaktické hry a účelové cvičenia  

     

   V dňoch 13. a 14. 11. 2014 sa na našej škole uskutočnili Didaktické hry 

v prírode (I. stupeň) a Účelové cvičenia (II. stupeň). 

 

 13.11. – štvrtok prebehla teoretická príprava, kde sme si zo žiakmi prešli zá-

klady podania prvej pomoci. Zamerali sme sa na resuscitáciu, dusenie 

a zlomeniny. 
 

14. 11.  – piatok prebehla praktická časť. Žiaci prvého stupňa pracovali na 4 stanoviskách. Dve z nich boli za-

merané na praktické ukážky podania prvej pomoci, ktoré si pre nás pripravili pracovníci Červeného kríža. 

Ďalšie dve boli zamerané na športové aktivity a hry v prírode. 

 

Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili lanového parku Preles v Lesoparku. Na nižšom lanovom okruhu, ktorý je vo 

výške 4 – 6 metrov a zahŕňa 12 prekážok, si zmerali svoje sily s lanovými nástrahami, strachom z výšky a svojou 

rovnováhou. 

 

Boli to dni veľmi obohacujúce a plné zážitkov...  

ZDROJ: http://skoladp.solinky.sk/index.php?menu=zs&submenu=cobolo 
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Chamelón 

Jeden chameleón sedel na konári  

a že letí mucha sa mu marí.  

Už si ju predstavuje na tanieri. 

Mucha je väčšia ako ostatné,  

no to bude pochúťka, na nie?  

Chytil muchu na jazyk, no čo to?  

Poštípal ho ako nik.  

Au, au! To je krik.  

Mucha cece bola to,  

práve tiahla tadiaľto. 

Vždy si všetko premysli skôr ako to 

urobíš. 

    Šimon Brezáni, 4.B 

Sliepka a dážďovka     

Ráno sa jedna sliepka vybrala na malú prechádzku po 

dvore, a tu zbadala dážďovku. Hneď sa jej na ňu zbehli 

sliny.  

Začala sa s ňou hrať, ale tak že ju naháňala a vysmievala 

sa jej: „Chi-chi, ty nemáš nohy? A čo to vidím, nemáš ani 

krídla. A ešte všeličo. A kým sa sliepka smiala, milá dáž-

ďovka zrazu zmizla a už ju nikto nevidel. Dážďovka sa zavŕ-

tala do zeme. Sliepka ešte dlho chodila po dvore 

a kričala: „Kde sú moje raňajky?! 

A ponaučenie? Nikdy sa nesmej slabšiemu a menšiemu 

môže byť šikovnejší. 

 

                                      Lenka Paulenová, 4.B 

Júlia Bieliková, 4.B 
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Ako to bolo na Vianoce, keď si dedko zabudol okuliare 

Predo  dvere boli Vianoce. Ako aj každý rok sa stavajú  stromčeky,              

aj dedko zháňal vianočný stromček. „Dedko, prosím, prines taký trochu menší,      

aby sa nám zmestil do obývačky.“ Povedal mu jeho vnúčik Martin. Lebo si zaumienil,       

že si z dedka vystrelí. Dedko odišiel. Prišiel do hora. Ale zabudol si  

 doma  okuliare. Tak hľadal ten stromček. A zrazu vidí prekrásny        

stromček, zelený, s ihličím ... „Ten si zoberiem,“ pomyslel si dedko. Ale najprv si ho ob-

viažem  lano, aby ma nepopichal a ani moje  auto, teda kufor. Keď ho te-

da obviazal, naložil ho do kufra a išiel ku babke. Babka ho už čakala vo dvere. 

„Babka,  babka. Priniesol som Ti nádherný stromček.“ Kričí už zďaleka dedko. „Dobre, 

dobre, predstav si, keď si bol v  hora, našla som tvoje  okuliare.      

Tu ich máš.“ Dedko si ich dal na  nos a obidvaja pozerajú, čo to robí. Ich vianočný 

stromček a  stromček zrazu kričí: „Pomôžte mi, ale rýchlo!“ A zrazu obidvaja vidia, 

že to nie je stromček, ale ich vnúčik Martin. tak mu potom pomohli sa odviazať. 

A potom sa Martin priznal, že si z dedka chcel vystreliť a ospravedlnil sa mu, že to už viac-

krát neurobí. Dedko mu odpustil a povedal, že je to aj trochu jeho chyba, preto že si za-

budol  okuliare. A tak potom išli spolu do hory a tam odrezal naozajstnú jedličku. 

A na kostole bol        zvonec a rozprávky je KONIEC.  

 Zuzana Strašíková 4. A 
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Rukavička priateľstva 
 

 

 Chlapci zo skautingu sa rozhodli, že pred Vianocami pôjdu zvieratkám do lesa ozdobiť 

jedličku. 

 Každý sa doma teplo poobliekal. Dali si na 

seba teplé čiapky, šály, rukavice, a nikomu z nich  

nechýbali ani kabátiky. Jakub si obliekol ten svoj 

najobľúbenejší s veľkými vreckami, v ktorých si rád 

zohrieval  ruky. Deti mali nepremokavé čižmičky, 

takže mohli chodiť, behať a váľať sa v snehu.  Ve-

dúci družiny rozdali malým skautíkom jedlo 

a ozdoby na stromček. Skautík Petrík, ktorému pri-

schla prezývka GOMBÍK, sa celú cestu smial Jaku-

bovi: „Ty si s tými vreckami ako kengura!“ Ťahal ho 

za kapucňu a do vrecúšok mu strkal mrkvy a suše-

né ovocie, ba aj guče snehu. Mal najparádnejšie rukavice zo všetkých detí a aj im to kaž-

dú chvíľku dokazoval. Petrove snehové strely pocítili všetci chlapci, ale najviac práve Jakub. 

Chlapci sa hrali hry na stopy, váľali v snehu a robili odtlačky anjelikov. No Petra stále neprestalo 

baviť vysmievať sa. Keď na stromček vešali jabĺčka, mrkvu a iné pochúťky pre zvieratká, odložil si 

Peter svoje parádne rukavice obďaleč ku batôžkom, aby čo najšikovnejšie a najrýchlejšie pove-

šal všetko, čo priniesol. Aby sa chlapci zohriali, poriadne sa ešte po lesíku ponaháňali, až prišiel 

čas ísť domov. Vtedy Gombík zistil, že stratil rukavičku. Už sa nevysmieval. Bolo mu ľúto že ju stra-

til. Skauti hľadali, ako vedeli, ale po rukavičke ani chýru, ani slychu. Slnko zašlo za kopec a zača-

lo sa stmievať tak rýchlo, ako sa stmieva len v zime. 

Petrík- Gombík mal v oku slzu, ktorá sa len-len že ne-

vykotúľala, držala v kútiku oka ako gombík na nitke. 

Ale Jakub, správny skaut, zachoval sa ako brat. Dal 

Petrovi svoje rukavice, aby ho neoziabalo a on si 

schoval ruky do svojich teplých vreciek. „Nebuď 

smutný, Gombík, zajtra sa sem vrátime a tú rukavicu 

určite nájdeme.“ Aj šli. Aj našli.  

 A od vtedy sú Peter s Jakubom  najlepší ka-

maráti!                         

Agáta Kováčová, 5.B  

obr. Sofia Králiková, 4.A 

obr. Agáta Kováčová, 4.A 
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                                 Najkrajšie Vianoce 
 

 Boli Vianoce. Každý rýchlo kupoval darčeky, vianočný stromček, kapra...Malé zlatovlasé 

dievčatko bolo premrznuté. Nikto si nevšimol, že mrzne. Každý sa niekam ponáhľal.  

 Malé dievčatko si sadlo pod strom. Bolo jej zima. Prednedávnom jej záhadne zmizla ma-

mička. Otecko zomrel pred rokom. Odvtedy sa o ňu starala babička Tereza. Babička Tereza    

sa naštvala a vyhodila ju hneď, ako vošla, lebo nebola chlapec. Dievčatko sa túla po celom 

meste už celú zimu. Topánočky jej ukradol chlapec, ktorý bol jej kamarát. Našlo si kútik, kde na-

šlo aj deku. Potom na chvíľu zaspalo. Zdalo sa jej, že bolo kráľovnou a bolo mu teplo. Potom    

sa zobudilo. A povedalo: ,,Ešte si zadriemem.´´ Zazdalo sa mu, že je pri krbe s mamičkou a že jej 

číta rozprávku. A povedalo: ,,Mamička prečo nie si pri mne?´´ Zrazu ju niekto chytil za ruku. Bola 

to jej mamička. Mamička povedala: ,,Och! Dievčatko našla som ťa!´´ Dievčatko odpovedalo: 

,,Mamička! Mamička zober ma do tepla je mi zima.´´ ,,Dám ti kabátik bude ti lepšie.´´ A tak 

dievčatko s mamičkou išli ku babičke Evke z mamičkinej strany. Babička Evka dievčatko privíta-

la. Rýchlo ho zabalilo do teplej deky a uvarilo mu teplý čaj s medom. Dievčatko sa posadilo    

ku krbu. Mamička mu prečítala rozprávku o princeznej. Bol Vianočný deň. Babička dovarila ve-

čeru. Všetky sa najedli. Potom babička zaviedla dievčatko ku stromčeku. Babička mu poveda-

la: ,,Tam ten červený veľký balíček je pre teba´´ Dievčatko balíček rozbalilo. Vo veľkom balíčku 

boli 2 páry topánočiek, 3 krásne šatôčky a malý papierik. Na papieri bolo napísané: Od mamič-

ky a babičky. Dievčatko objalo babičku aj mamičku. 

 Dievčatko bolo šťastné, že zase uvidelo svoju mamičku s babičkou. Dievčatko povedalo, 

že to boli najkrajšie Vianoce zo všetkých. Patrícia Gajdošová, 5.A 

obr. Laura Drusková, 4.A 
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Keď 

 

 

           v básňach  

 

       

                         sneží... 

 

 

 

  

Veľké Vianoce 

 

Zima je krásny čas. 

Je v nej veľký jas. 

Zistite to sami, ľahké to je. 

Až sa vám srdce zachveje. 

Viete, či nie, poviem vám 

to. 

Je to vážne veľké zlato. 

Narodil sa náš Pán Ježiš. 

Už aj ty za ním bežíš? 

Verím tomu, že áno. 

Sme s ním spojení ako zlaté 

lano. 

A ten čas, keď sa všetko 

ligoce? 

Sú to predsa Vianoce! 

Šťastné Vianoce ti želám. 

Nech srdce láskou ti naplní 

náš Pán. 

Vianoce 

 

Prišla k nám zima, 

Bolo jej tu veľmi príma. 

 

Máme doma vianočný stromček, 

Pod ním je malý domček. 

 

V domčeku je bábätko, 

Je to náš Pán, Ježiško. 

 

Je tu každý večer s nami, 

Ako naše dobré mamy. 

 

Poďme už domov spať, 

Zajtra sa budeme znova 

hrať. 
 
 
Anna Mária Chovancová, 4.B 

Margaréta Chovancová 3.A 

Lucia Martinčová 3.A 
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Zimné hry 

 

Biely sniežik na zem padá, 

Katka ho má veľmi rada. 

V zime spieva snehuliakom, 

svojho volá Kvetuliakom.  

Jožko, ten sa radšej šmýka, 

šmýkava sa s ním aj Kika. 

Ferko lyže ovláda, 

na svahu je paráda. 

Zima vždycky nie je tuhá, 

tešíme sa hip-hip hurá: 

na sneh, na mráz, na hru v snehu, 

prídi zima, namôjveru! 

Dorota Heglasová, 3.B 

 
Zima a Vianoce 

 

Idú Vianoce, príde sneh, 

aj u nás doma je smiech. 

Ide pekná zima, mráz, 

snehové vločky priletia zas. 

Pekné vločky sú hneď zrána, 

otvorí sa každá brána. 

A z nich deti vybehnú 

a celý deň nejdú dnu. 

Guľujú sa, sánkujú sa,  

po celý deň radujú sa. 

Priletela ku nim straka, 

nech postavia snehuliaka. 

A detičky nelenili, 

do práve sa hneď pustili. 

Hrať sa vonku to je príma, 

ďakujem Vám, pani  Zima. 

Viktoria Ologunová, 2.B 

 

Pád a ľad 

 

Keď sme boli v Poprade, 

Šmýkali sme sa na ľade. 

Bolo tam ľadu dosť, 

Aby sme mali radosť. 

Spadla som tam na zadok, 

Bo tam nebol poriadok. 

Na ľade bola žuvačka, 

A mňa bolí boľačka. 
 

Zuzana Strašíková, 4.A  

Vianoce 

 

Vianoce sú vločky 

a aj malé krôčky 

a aj malé rôčky 

Budeme mať hračky. 

Michaela Veličová, 2.B 

 

Padajú vločky snehové 

 

Padajú vločky snehové,  

kde sa tu vzali, kdeže?  

Pán Boh ich spúšťa 

z vysokej nebeskej veže.  

 

Vonku počuť radostné výkriky detí:  

„Aha, aha, vločka letí!“ 

 

Jedna vločka, za ňou dve,  

sanica bude, každý už to vie.  

Určite bude aj guľovačka,  

to je pre deti hračka.  

 

Tešíme sa na tento krásny čas,  

veď zima je tu zas. 
Martina Hartelová, 5.A  

 

Snehuliak 

 

Sniežik už na zemi leží, 

ako ten čas rýchlo beží. 

Poďme stavať snehuliaka! 

Prvú guľu robí Janka. 

„Prvá, tá je najväčšia!“ 

Martinova, tá je menšia, 

„Moja bude isto lepšia.“ 

Jeho už je hotová, 

tá najlepšia nebola. 

Chýbajú len oči, nos, 

gombík bude kamienok. 
Erika Michalcová, 5.B  

 

Vločka 

 

Spadla na zem vločka malá, 

všetkým radosť urobila. 

Rozjasnila detské očká 

krásna snehová vločka. 

Poletuje sme i tam, 

ja ju ihneď pochytám. 

Zasnežila kopce, domy, 

ba aj krásne stromy. 

tešíme sa, keď sa vyšantíme všetci, 

Na tom zasneženom kopci. 
Veronika Bučková, 5.B  
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Aj učitelia boli len deti... 

6 

8 
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Uhádni, na ktorej fotke je ktorý učiteľ a svoje tipy nám vhoď do škatule školského časopi-

su, alebo napíš na e-mail skolsky.casopisdp@gmail.com. 

 

Podmienky nájdeš na konci časopisu.  

 

Fotografie nám do tohto kola poskytli učitelia:  
 

Eva Cagáňová, Michal Privarčák, Lujza Ostrochovská (rod. Švecová), Jana Tomášová, 

Petra Pustajová, Karol Vlčko, Zuzana Svetloššáková, Monika Klieštiková (rod. Hažlinská) 

 

Žiak s najväčším počtom správnych tipov bude odmenený! 
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Svätý páter Pio  - 23. september 

 

Páter PIO, vlastným me-

nom Francesco, bol od na-

rodenia veľmi zbožným 

a už ako chlapec sa chcel 

stať kňazom. V roku 1903 

vstúpil do noviciátu františ-

kánskeho rádu kapucínov 

a večné sľuby zložil o 4 roky 

neskôr. Bol to človek, ktorého si Boh zvlášt-

nym spôsobom vyvolil a obdaril. V roku 

1918 kľačiac pred krížom, dostal stigmy – 

rany ukrižovaného Krista. Tie nosil na svo-

jom tele 50 rokov, až do jeho smrti, keď mu 

tajomne zmizli bez akejkoľvek jazvy. Lekári 

len s údivom konštatovali, že rany nemali 

prirodzený pôvod.  Jeho pokora 

a mimoriadne charizmy spôsobili, že mnohí 

ľudia sa naňho obracali s prosbou 

o modlitbu, radu, usmernenie a duchovné 

vedenie.  Bol tiež veľkým apoštolom svia-

tosti zmierenia. Zapálený láskou k Bohu 

a ľuďom založil dom úľavy v utrpení  ne-

mocnicu pre ľudí s ťažkými telesnými cho-

robami.  

Tento pokorný kňaz udivil svet svojím živo-

tom úplne oddaným modlitbe.  

Svätá Terézia z Lisieux – 1. októbra 

 

Sv. Terezka sa narodila 

vo Francúzku. Štyria jej 

bratia zomreli ešte ako 

malí a všetkých päť ses-

tier vstúpilo do kláštora. 

Terezka sa počas celého 

života snažila byť vzor-

nou kresťankou. Podľa 

príkladu svojich sestier vstúpila do karmeli-

tánskeho kláštora. Život v kláštore však pre 

ňu vôbec nebol ľahký, musela tvrdo bojo-

vať s predsudkami mnohých sestier 

i samotnej predstavenej. Čím viac krivdy 

jej však robili, tým viac a obetavejšie im 

prejavovala skutky lásky. Vždy sa totiž sna-

žila vidieť v iných, aj tých najprotivnejších 

ľuďoch, Božie stvorenie. Svoju nechuť voči 

nim prekonávala tichou modlitbou za 

nich... 

Terezka svoj život úplne oddala Bohu. Túži-

la ísť na misie do Vietnamu, ale slabé zdra-

vie jej to nedovoľovalo. Zomrela ako 

24ročná na tuberkulózu. 

Svätá Terézia povedala: „Ak sa chceš 

stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť 

Ježišovi radosť v maličkostiach!“ 

Svätá Lucia – 13. december 

 

Svätá Lucia sa narodila v Taliansku, v bohatej rodine a od malička 

bola vychovávaná v kresťanskej viere. Rodičia ju ešte ako malú 

zasľúbili bohatému mladému pánovi. Lucia sa však nechcela vy-

dávať – dala totiž sľub Bohu, že bude žiť panenským životom až do 

smrti. Jej matka prijala toto Luciine rozhodnutie. 

Odmietnutý a zahanbený nápadník udal Luciu ako kresťanku     

pred súd, kde sa ju sudca snažil prinútiť vzdať sa viery. Luciu však 

nezastrašili žiadne vydierania a ani samotná hrozba smrti. 

Sudca rozhodol, že dá svätú Luciu zavrieť do nevestinca. Keď ju 

tam chceli odviesť, nemohli ju pohnúť z miesta, na ktorom stála. 

Rovnako ich snahy upáliť túto sväticu nevyšli. Nakoniec ju mučili 

a sťali mečom.  

Zobrazuje sa s prebodnutým hrdlo – symbolom mučeníckej smrti, palmovou ratolesťou, 

horiacou sviecou a lampou. Známe je aj jej zobrazenie s táckou, na ktorej sú položené 

oči. Mnohé legendy vravia, že si ich vylúpla sama Lucia, pretože ju jej nastavajúci mi-

loval práve kvôli nim.. iné zdroje vravia, že jej ich vylúpli pri mučení.. preto je vzývaná 

ako patrónka slepých. 

Jej meno je odvodené od latinského slova Lux, čo znamená svetlo. Buďme svetlom 

pre druhých podľa vzoru svätej Lucie! 

Mária Hradská 
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Pani učiteľka hovorí: 

- Janka, povedz mi dve zámená. 

- Kto? Ja? 

- Výborne, máš jednotku. 

  
V lese otvárajú nový bufet. Prvý je med-

veď, za ním ostatné zvieratká. V tom sa 

dopredu predbehne zajac. Medveď ho 

vysokým oblúkom sotí naspäť. Keď sa 

to zopakuje asi 3-krát, zajac zo zlome-

nou nohou a rukou, otrasom mozgu a 

bez jedného zuba hovorí: 

- No nič, bufet otvorím zajtra! 

  
Učiteľka smutne oznamuje žiakom, že 

im odpadne piata a šiesta hodina, lebo 

umrel školník a v tom čase má pohreb. 

Móricko vyskočí a vykríkne: 

- Nech žije školník! 

  
Sedia dvaja policajti v novom policaj-

nom aute a jeden hovorí druhému: 

- Vyjdi z auta a povedz mi, či funguje 

smerovka. 

- Funguje, nefunguje, funguje, nefungu-

je, funguje, nefunguje... 

  
Príde policajt do roboty a vraví: 

- Chlapi, počúvajte. Minule som si kúpil 

LEGO a tam písali, že do 3 rokov a ja 

som ho zložil za týždeň. 

  
Pani učiteľka vyvolala k tabuli Jakuba, 

a pýta sa ho: 

- Jakub, ako sa volajú zvieratá, ktoré 

žerú byliny? 

- Bylinožravce. 

- Výborne. A ako sa volajú tie, ktoré že-

rú mäso? 

- Mäsožravce. 

- Výborne. Ako tie, ktoré žerú všetko? 

- Pažravce. 

  
- Pán učiteľ, prečo som dostal päťku?  

- Lebo horšia známka neexistuje. 
 

Zo žiackej knižky: 

- Dáva pozor či dávam pozor , a keď 

nedávam pozor, tak nedáva pozor. 

- Pozerá sa na mňa cez zelené pravítko 

a smeje sa, že som zelená. 

 

 

 

 

    

Ak zodpovieš správne na všetky 

otázky a pošleš nám odpovede do 

31.1.2015, čaká ťa odmena: 

 

1. Čo bolo pred školou na tom mieste 

kde je postavená  

 2. Koľko žiakov sa prihlásilo do úplne 

prvej triedy- terajší ôsmaci ? 

3. Kedy začala škola svoju činnosť ? 

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 časopi-

su pri vrátnici.  

 

Odpovede do Veľkej tipovacej súťaže  píšte vo 

forme 

1. meno a priezvisko učiteľa 

2. meno a priezvisko učiteľa 

3. .... 
Nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a 

triedu. 

 

Odpovede na Súťažné otázky a obe Tajničky píš-

te podobne. 

 

Každým zapojením nás povzbudíte, aby sme usi-

lovne ďalej vytvárali časopis pre všetkých,         

ktorých zaujíma naša škola a jej život.  

 

Ďakujeme za podporu! 
redAKČNÁ rada 

Andrej Lukáčik 4.A,  

Marek Patrik Abaffy, 2.A 
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