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Úvodník  
Milé deti, pedagógovia, zamest-

nanci. 

Počas pôstu a veľkonočného obdo-

bia sme sa snažili a snažíme možno 

viacej o modlitbu, 

prichádzať na sv. 

omšu, možno sa v 

niečom zaprieť a 

kladiem si otázku, aký to má zmysel. Nech mi na to 

odpovie tento krátky príbeh o malom semienku. 

Semienko bolo maličké a nespokojné. Chcelo veľa 

dokázať a robiť veľké skutky! Och, chcelo by som byť 

slávne! Ale záhradník ho vložil do zeme. Tam ho už 

nikto nevidel. Nemohli ho fotografovať, nemohlo sa 

vystatovať, aké je úžasné a krásne. A zo všetkého naj-

viac ho trápilo, že bude neužitočné, že ho už nikto, 

nikdy nebude potrebovať. :-( 

Ale viete, čo sa stalo? Semienko v zemi prasklo a zom-

relo. Viem, je to trochu smutný príbeh. Ale o pár  dní 

vyklíčila zo zeme zelená rastlinka. Dvíhala sa každý 

deň vyššie k oblohe a mocnela. Až z nej vyrástol veli-

kánsky nádherný strom. Pod stromom sa hrávali deti, 

babičky tam sedávali na lavičke a zaľúbenci si vyzná-

vali lásku. V jeho korunách bývali vtáky a veverička. 

Strom chránil ľudí pred dažďom a povodňami, čistil 

vzduch a liečil prírodu. Malému semienku sa teda 

predsa splnil sen! Keby nebolo odumrelo v zemi, keby 

myslelo iba na seba, keby sa bálo, že to bude bolieť, 

nikdy by sa nenarodil tento dobrý strom. Ak zabudne-

me na seba a budeme myslieť na iných, ak nás to 

bude aj trochu bolieť..., tak potom sa narodí niečo 

nové, niečo potrebné a krásne... tak ako Ježiš. Potom 

sa narodí láska, odpustenie, pokoj. To Vám všetkým zo 

srdca prejem a vyprosujem Váš duchovný otec Ján.  

Ján Hudec, duchovný správca  

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera 

Školský prieskumník 
Pýtali sme sa ľudí na škole, aké záväzky si 

dávajú na pôst. Je pravda, že ak pôst je 

čas, kedy môžeme na sebe popracovať a 

záväzky nám pomáhajú trénovať pevnú 

vôľu v tom, čo nám inokedy ide ťažšie.. 

 Nehrať sa na kompe. 

 Viac času venovať modlitbe a čítaniu 

Svätého Písma 

 Nebudem sa pozerať na televízor. 

 Dám 5 tehličiek. 

 Nebudem jesť čokoládu. 

 Lepšie sa budem pripravovať do školy. 

 Budem chodiť na PC iba cez víkendy a 

budem sa snažiť viac pomáhať pri do-

mácich prácach. 

 Stať sa lepším Božím dieťaťom. 

 Nebudem sa vysmievať spolužiakom. 

 Budem pomáhať a dávať tým, čo to 

nemajú. Pre mňa je hlavné to, aby sme 

boli všetci šťastní. 

 Budem dodržiavať úlohy zo zošita. 

 Každý deň urobím aspoň 3 dobré skut-

ky 

 Nezvyšovať hlas na deti a viesť deti k 

tomu, aby ani oni nezvyšovali hlas. 

 Nebudem konzumovať sladkosti. 

 Budem si viac robiť D.Ú. 

 

 

 

Jakub Gernát, 5.A 

Dať si záväzok je jedna vec, ako sa však zá-

väzky darili plniť? 

Zisťovali sme na chodbách školy: 

ÁNO NIE OBČAS 

SPLNENIE PÔSTNYCH PREDSAVZATÍ 
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Vlastným me-

nom        

Ľudovít Gabriš. 

Pochádza z Pú-

chova.  Povo-

lanie do kňazstva pocítil v sedem-

nástich rokoch. Pôsobil v Mazovní-

ku—Brezno, Hriňovej, Želovciach, v 

Detroite. V Amerike pôsobil vo far-

nosti sv. Cyrila a Metoda s fadrom 

Benom Kostnáčom. 

Momentálne zakotvil na Solinkách, 

v našej farnosti Dobrého pastiera. 
 
 

1. Aká je Vaša obľúbená hudba? 

Klasická, gospel a Arvo Pärt. 
 

2. Chodili ste rád do školy?  

Ani nie na začiatku. Na strednej bo-

lo super. 
 

3. Boli ste dobrý žiak? 

Výborný. 

 

 

 

 

 

4. Ak dovolenka, tak more alebo 

hory? 

Milujem more. Mám rád Mŕtve mo-

re, lebo lieči. Baltické more, hlavne 

mesto Gdansk, Jadran (Jadranku  

nie), Atlantik. 
 

5. Je veľký rozdiel medzi mladými 

ľuďmi v Amerike a na Slovensku? 

Je veľký—sebavedomie, odvaha, 

úsmev, vďačnosť, ambície,  

 

 

 

 

 

bezprostrednosť. My sme dosť rezer-

vovaní. 
 

6. Prezraďte nám nejaký veselý zá-

žitok z vášho pobytu v USA. 

Zážitok, na ktorý nezabudnem bol,  

keď mi priatelia urobili párty a po-

zvali všetkých. Prišlo 1100 ľudí. 
 

7. Zažili ste niekedy veselú príhodu 

v kostole? 

Stala sa dopravná nehoda a ja 

som uviazol v zápche. Meškal som  

tak na pohrebnú svätú omšu. Môj 

kamarát ma utešoval, že ľudia aj  

tak bezo mňa nezačnú. Začali. Ro-

dinní príbuzní mali totiž na návšteve 

kňaza. 
 

8. Ktorý svätý je vám najväč-

šímvzorom? 

Ježiš Kristus. 
 

 

 

Byť svätý znamená byť naj-

lepšia verzia seba samého 

Duchovná obnova  

5.a 6.ročník12.12.2014 

Martina Hartelová 5.A, Martina Gažová 
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Lyžiarsky výcvik 
 

 

   V termíne 02.02.2015 - 06.02.2015  sa druhý stu-

peň—siedmaci a ôsmaci vybrali do Makova 

vylepšovať svoje lyžiarske zručnosti. 

Podľa slov žiakov aj učiteľov, ktorí si výcvik ne-

nechali ujsť by si taký výlet ešte raz zopakovali. 

Zničení lyžovaním, občasným učením a večer-

ným programom sa vrátili všetci živí a zdraví. 

„Nabudúce pôjdeme na dlhšie,“ komentovala 

pani učiteľka Jana Mrázová. 

  Karneval 
 

 

   Dňa 13. 2. 2015 sme mohli na chodbách na-

šej školy 

stretnúť ku-

kučkové ho-

diny, práč-

ku, televízor, 

v á z u 

s kvetmi, do-

mino kocky, 

zubnú pastu 

a mnohé iné 

pohybujúce sa neživé predmety. Cez 3. a 4. 

vyučovaciu hodinu si žiaci v maskách zasúťažili 

v jednotlivých kategóriách. Za svoje výkony boli 

odmenené drobnými darčekmi. Medzi jednotli-

vými súťažami sme si so žiakmi zatancovali. Na 

záver sme odmenili najkrajšie a najoriginálnejšie 

masky. Už teraz sa tešíme na to, v čom sa nám 

žiaci predvedú budúci rok.  

Otec biskup z Tanzánie 
 

 

 

Farnosť Dobrého pastiera privítala prvý mar-

cový týždeň vzácnu návštevu: otca biskupa 

Ludovica Mindeho z diecézy Kahama v Tan-

zánii. Našu školu navštívil 7. mar-

ca.  Porozprával nám o náročnom živote de-

tí i dospelých vo svojej vlasti. Viaceré otázky 

žiakov smerovali k vyučovaciemu procesu 

na tamojších školách, i na bežný život ich ro-

vesníkov. Otec biskup na nás apeloval, aby 

sme nezabúdali byť vďační Pánu Bohu, za to 

čo máme, čo nám daroval a častokrát to 

pokladáme za samozrejmé. Zároveň nás vy-

zval, aby sme v modlitbe mysleli na neho i 

na projekt novej školy Ave Maria, ktorú chcú 

postaviť z milodarov ľudí  našej diecézy. Na-

koniec sme sa spoločne pomodlili  a zaželali 

otcovi biskupovi veľa Božieho požehnania a 

šťastný návrat domov. 
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Získavame skúsenosti a úspechy  
 

Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží a od začiatku kalendárneho roka ich bolo celkom dosť: 
 

14.januára—Okresné kolo Olym-
piády z anglického jazyka 

 

1.februára 
Slávik Slovenska 

 

5.februára  
Okresné kolo Geografickej 

olympiády 
 

10.februára 
Teofilko—medziškoslké kolo biblickej súťaže 

 

11.februára 
Hviezdoslavov Kubín 

 

12.februára 
Okresné kolo Dejepisnej 

olympiády 
 

11.marca 
Pangea—matematická súťaž 

 

23.marca 

Matematický Klokan 

 

Didaktické hry a účelové cvičenia 

     

    

   V dňoch 23. a 24. 3. 2015 sa na na-

šej škole uskutočnili Didaktické hry 

v prírode (I. stupeň) a Účelové cvi-

čenia (II. stupeň). 

Druhý stupeň sa stretol s členmi Čer-

veného kríža, aby si rozšírili vedomos-

ti o prvej pomoci.  

Posilniť však bolo treba aj telo a ducha. Preto sa prvý stupeň 

vybral na výlet v pondelok, v utorok si trasu zopakoval aj dru-

hý stupeň.  

Počasie nám prialo, tak sme začali krížovú cestu v Lietavskej 

Závadke a smerom do Súľova sme si vychutnávali krásy okoli-

tej prírody. 

 

www.skoladp.solinky.sk/index.php?menu=zs&submenu=cobolo 

Hviezdoslavov Kubín Teofilko 

Matematický Klokan Pangea 
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1. Akú sviatosť si pripomíname na zelený štvrtok? 

A) Krst 

B) Birmovanie 

C) Kňazstvo 

 

2. V ktorom storočí si začali ľudia sypať popol na hlavu na Popolcovú stredu? 

A) 15. stor. 

B) 8. stor. 

C) 3. stor. 

 

3. Z čoho je popol, ktorý sa sype na hlavu na Popolcovú stredu? 

A) Z posvätených bahniatok 

B) Z posvätených bambusov 

C) Zo spálených hostií, ktoré sa neminuli za rok 

 

4. Podľa čoho sa určuje dátum Veľkonočnej nedele? 

A) Podľa kalendára 

B) Podľa splnu po jarnej rovnodennosti 

C) Podľa toho, kedy to ustanoví pápež František 

 

5. V ktorý deň sa neslúži svätá omša? 

A) Zelený štvrtok 

B) Veľký piatok 

C) Biela sobota 

 

6. Kto zaprel Ježiša 3-krát? 

A) svätý Pavol 

B) Judáš 

C) Svätý Peter 

 

7. Čo znamená skratka INRI? 

A) Ježiš Jeruzalemský, kráľ židovský 

B) Ježiš Nazaretský, kráľ jeruzalemský 

C) Ježiš Nazaretský, kráľ židovský 

 

8. Ktorý deň sme slávili tento rok Zmŕtvychvstanie? 

A) 3.4.2015 

B) 4.4.2015 

C) 5.4.2015 

 

Správne odpovede vhadzujte podpísané do škatule nášho školského časopisu. 

 

Magdaléna Kamenárová 5.A, Marián Gašper 6.A, Benedikt Gašper 4.B 

O nespokojnej neveste 
   Myslíte si, že zvieratá nemajú princezné? Ak hej, tak sa veľmi mýlite. V jednom pralesnom 

kráľovstve Južnej Ameriky žila princezná. A práve o nej je táto rozprávka.   

    Žili raz v tomto kráľovstve dvaja rodičia kráľ a kráľovná mačky dlhochvosté. Žili v kráľovstve 

z utešených vysokých stromov. Raz sa im narodilo mačiatko. Ale iba jedno, čo u mačiek dlhochvostých 

nebýva časté. Preto sa oň veľmi starali, čičrali si ho, no skrátka, malo sa ako v bavlnke. Keď mača dovŕ-

šilo vek na vydaj, zbiehali sa zo všetkých strán pytači. Už to však nebolo malé mača, ale utešená pri-

ncezná. Hnedé lesklé veľké oči pôsobili krásne a kožúšok bol lesklý ani hodváb. Na každú labku mala 

desať pytačov. Ale všetkých vysmiala. Princa Dlhochvosta, Dlholaba ale najviac princa Drsnofúza. „Ani 

ty nie si pre mňa vhodný. Máš také drsné fúzy, že sa hodia akurát na kefovanie dlážky.  
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Malý princ a planéta 523 
Malý princ priletel na planétu 523. Tam sa stretol so smutným starčekom, ktorý sedel na brehu vy-

schnutého potoka. 

Malý princ sa ho pýta, prečo je taký smutný. Deduško vraví: „Vieš chlapče, naša planéta bola krásna 

a zelená, ale odkedy sa stratili potoky, všetky rastliny a stromy vyschli. Zvieratá a rastliny nemajú čo piť 

a my nemáme čím polievať rastlinky.“ Malému princovi napadlo, že by mohol niečo vymyslieť, aby 

pomohol tejto planéte. Spýtal sa deduška: „Čo u vás vôbec neprší?“ „Áno, prší, ale všetka voda sa 

stráca v zemi.“ Malému princovi napadlo, že by mohli vykopať studňu. Deduško zavolal chlapov 

z blízkej dediny, ktorí začali kopať hlbokú jamu. Kopali tri dni a tri noci, až natrafili na čistú vodu. „Sme 

zachránení!“ zvolali všetci ľudia. 

Ľudia sa poďakovali Malému princovi za pomoc a Malý princ odletel späť do vesmíru. 

Alex Hrbál, 4.A 

 

Planéta maniakov 
Raz Malý princ priletel na planétu maniakov, kde boli samí maniaci, napr. počítačoví alebo 

telefónni. 

 Keď ich pozdravil, všetci napísali na telefóne alebo počítači: „Ahoj.“. A keď sa s nimi nejako 

rozprával, tak mu odpovedali na počítači, jednoducho na všetko mu odpovedali na počítači, ale 

jedno sa mu na nich nepáčilo. Oni nevstávali od počítača a nevedeli nič iné robiť ako pracovať na 

počítači. A keď im povedal, poďte sa niečo hrať, tak sa všetci začali hrať na počítači. No išiel tam 

odpadnúť. Ale on sa nevzdával a chcel ich nejak odtiahnuť od počítača. No nešlo to. O chvíľu ich 

tam bolo viac a viac. Opýtal sa: „Čo iné viete robiť okrem hrania sa na počítači?“ Všetci konečne 

odpovedali: „ Nič, neotravuj, my ťa tu nepotrebujeme!“ Čo mal Malý princ robiť? Keď ich ešte raz 

zavolal, prišiel k nemu malý chlapec, ktorý sa stále cez nich predieral. 

 A začali sa hrať. Keď to všetci videli, prišli sa hrať. Malý princ bol taký šťastný až tam ostal spať. 

A keď na druhý deň odchádzal, bolo mu až smutno. 

Matúš Hatala, 4.A  

A tá zlepená srsť! Pfuj, už aj sa prac!“ Ale rodičia jej povedali, že ak si nejakého nevyberie, vydajú ju za 

prvého žobráka na ceste. Princezná sa zľakla a začala si vyberať. Nakoniec si vybrala princa Lichotní-

ka, ktorý jej stále lichotil a ospevoval jej krásu. Keď prišiel deň svadby a tí dvaja mali zložiť sľub, že sa 

budú mať radi a neopustia sa, vtrhla tam (Luxemburská) doga! Začala naháňať nevestu a princ Li-

chotník namiesto toho, aby ju bránil, schoval sa za najbližší strom. Zrazu prišiel princ Drsnofúz, skočil na 

Luxemburskú dogu, zahryzol sa jej do šije a pichol ju drsnými fúzami. Doga sa zľakla nečakaného útoku 

a ušla preč. Princezná sa však nahnevala na Lichotníka a povedala, že si nezoberie jeho, 

ale Drsnofúza, lebo jej zachránil život. Princezná sa Drsnofúzovi ospravedlnila a on jej odpus-

til. Vystrojili novú svadbu a všetci sa radovali. Koniec. 

A poučenie? Krása pramení zvnútra. Nevyberaj si podľa krásy tela, ale krásy duše.  

Júlia Bieliková, 4.B 
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Leo a veľkonočný dinosaurus 
 

 Leo prvýkrát išiel do školy. Keď prišiel do triedy, ozvalo sa: „Nový spolužiaaaaák!“ Zastal a spýtal 

sa troch chlapcov či by nemohli byť kamaráti.  

 „Ahojte, ja sa volám Leo.“ „Ahoj, my sme zas Marek, Dávid a Andrej.“ Kamaráti môžeme byť.  

A aj boli, tí najlepší na svete. „Tak poď, o chvíľu začne hodina.“ 

„No, žiaci, viete, že o chvíľu bude Veľká noc?“ pýtala sa pani učiteľka.  

„Ááááno!“ 

„Tak zajtra ideme na výlet lietadlom, aby ste si to užili ešte pred prázdninami.“ 

„Juchúúúúúú,“ zajasala celá trieda. 

Na druhý deň sme vyrazili na cestu o 6:30 ráno. Dávid, ani ja sme sa už nevedeli dočkať. O dve hodiny 

pani učiteľka konečne ohlásila, že už sme tam.“ 

Hej, Dávid, Andrej, Marek, poďte sem, niečo som našiel. Poďme to ukázať pani učiteľke.“ 

„Dobre,“ súhlasili. 

„Pani učiteľka, našli sme nejaké vajce.“ 

„Hm, môžete si ho nechať, keď sa vrátite, tak si ho na výtvarnej môžete vymaľovať.“ 

„Dobre, pani učiteľka,“ tešili sme sa. 

 „Marek, daj tam prosím trochu zelenej.“  

„Dobre, Andrej. Leovi sa to určite bude páčiť.“ 

 Keď už všetci odišli z triedy, zrazu sa z vajca vyliahol dinosaurus. Na druhý deň, na Veľkú noc si 

to Andrej, Leo, Dávid a Marek všimli.  

„Pani učiteľka! Pozrite sa, máme v triede veľkonočného dinosaura!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Högerová, 3.A 
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Jar 
 

 Jedného zimného dňa sedela pani Zima na svojom tróne. Zrazu jej zazvonila snehová 

vločka: „Tŕŕŕn! Tŕŕŕn!“ Pani Zima prišla k telefónu: „Haló!“ Z telefónu sa jej ozvalo: „Ahoj Zima, už 

si dlho kraľovala zime, teraz je čas, aby som prišla na svoje kvetinové kreslo!“ 

 Bola to pani Jar. Pravda je, že pani Zime sa nechcelo ísť zo svojho ľadového kresla. Za-

volala si všetky snehové vločky, aby sa s nimi poradila, čo má robiť. Najväčšia snehová vloč-

ka jej navrhla: „Skús Jari povedať, že si stratila svoje žezlo a nemôžeš zastaviť zimu. Pani Zime 

sa to nepáčilo, pretože vedela, že by to zastavilo celú planétu. Nakoniec si povedala, že sa 

pobalí a pôjde inde.  

 Na druhý deň zavčas rána, keď Zima sedela pri stole a lízala poslednú zmrzlinu, otvorili 

sa dvere a v nich stála pani Jar a za ňou ovečky, kravičky a kone. Pýtate sa, prečo? Určite 

viete, že na jar sa liahnu a rodia kuriatka, jahniatka a žriebätká. Pani Zima ostala s otvorenými 

ústami, lebo sa jej začala topiť banánová zmrzlina. „Tak Zima, opusť dom!“ Zima sa rozlúčila a 

odišla. Večer si pani Jar a Jaranko, jej syn, ľahli do postele a Jar povedala: „Jaranko, zajtra 

vypustíš zvieratká na zem.“ 

 Ráno sa deti zobudiili a všetky spievali: „Jar prišla k nám. Jar je tu zas!“  

 

Lenka Paulenová, 4.B    

Karolína Košútová, 2.A 
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VEĽKÝ TÝŽDEŇ 

 

Tá kvetná nedeľa 

bola len veselá. 

Ježiš vchádza do mesta, 

víta ho palmová cesta. 

 

Po tých dňoch šťastia 

príde cesta ťažšia: 

žiaľ, bôľ a tiež utrpenie 

dialo sa nám na spasenie. 

 

Na zelený štvrtok 

nastal veľký smútok. 

Ježiša chytili, 

dlho ho súdili. 

Bičom ho dobili, 

tŕním ho mučili. 

 

Na plecia dali kríž: 

„Nes si ho sám, Ježiš!“ 

Cestou aj spadol s ním, 

blížil si kamením. 

 

Na vrchu Golgota 

skončila lopota. 

Na kríži zmieral sám 

celého sveta Pán. 

 

V hrobe tri dni zostal, 

v nedeľu z mŕtvych vstal. 

Zomrel za mňa i za teba, 

otvoril nám bránu neba. 

Dorota Heglasová, 3. B 

Jar - mám Ťa rada 

 

Keď sa zobudím, vtáčiky hneď ráno cvičia svoje hlásky, 

a tak veselia všetkých naokolo. Rada behám po ulici a 

pozerám po záhradách či prvé jarné kvietky vykukli svo-

je hlávky spod hnedej zeme. Usmieva sa slniečko na kaž-

dý jarný kvet. Pretože pekne hreje, kvietky všetky kvitnú 

a robia všetkým radosť. Aby nám ju robili stále, tak ich 

netrháme zbytočne a neničíme. Jar mám rada pretože 

je slniečko, ktoré nás hreje. Jar je krásna farebná kráľov-

ná hrejivá a dobrá. 
Viktória Ologunová 2.B 

Lucia Martinčová, 4.B 
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    Jar 

 

Keď začne jar,       

to pre nás veľký dar.       

Všetka príroda sa prebúdza,      

aj tá malá, modrá nevädza.      

 

 

  

                                                                                         

          

          Zvieratám už spánok končí. 

         medveď otvára svoje oči. 

         Keď sa pozrieš v lese na strom, 

          uvidíš hniezdo havranov. 

 

 

 

 

 

 

Deti chodia do hory,    Ďateľ ďobe do stromu, 

na bylinky z komory.    z koreňa po korunu. 

A na lúke čerstvá tráva,    Bociany majú svoje hniezdo na komíne, 

koňom, kravám rozvoniava.   pre mláďatá spolu žijú vo Varíne. 

 

Vtáčiky neustále spievajú,   A takto to bude tri mesiace, 

steblá rastlín vo vetre mávajú.  potom leto začne po jari síce, 

Vrabec neposlušný, malý,   Ale slniečko svieti stále šesť mesiacov 

vyspevuje na konári.            a rozplývame sa nad tou slovenskou krásou. 

 

Katarína Staňová, Mária Chladná, 6.A 

Viktória Wtoreková, 4.A 
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Aj učitelia boli  

len deti... 
Uhádni, na ktorej fotke je ktorý učiteľ a svoje tipy 

nám vhoď do škatule školského časopisu, alebo na-

píš na e-mail. 

Podmienky nájdeš na konci časopisu.  

 

Fotografie nám poskytli učitelia aj panie vychováva-
teľky: Štefan Zemjak, Jana Mrázová, Anna Badžgo-

ňová, Lucia Chovanová, Jana Veselá, Zlatica 

Orinčáková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak s najväčším počtom správnych tipov bude  

odmenený! 

2 

1 

3 

4 5 

6 
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Svätá Dorota – 6. február 

Svätá Dorota sa narodila 

v mladej kresťanskej rodine. Roz-

hodla sa žiť v čistote a zasvätila 

svoj panenský život Bohu. Od-

mietala preto všetky ponuky na 

sobáš. To sa nepáčilo predstavi-

teľovi rímskej moci, Sapriciovi, 

a tak si dal svätú Dorotu zavo-

lať. Nútil ju klaňať sa a obetovať 

pohanským modlám. Ona však 

odmietala, a tak ju dal mučiť na škripci. Po veľ-

kých bolestiach, ktoré jej mučenie spôsobilo, dal 

Sapricio Dorotu do opatery dvom ženám, ktoré 

odpadli od viery. Tie mali za úlohu prinútiť Dorotu 

vzdať sa viery. Stal sa však opak – Dorota svojím 

príkladným životom obrátila späť k viere spomína-

né ženy. Táto skutočnosť Sapricia tak rozhnevala, 

že dal ženy upáliť a Dorotu sťať. 

Podľa legendy sa hovorí, že keď Dorota šla na 

popravisko stretli mladíka menom Teofil,  ktorý 

nebol kresťanom. Ten posmešne pokrikoval na 

Dorotu: „Nevesta Kristova, dones mi nejaké ovo-

cie a ruže zo záhrady tvojho ženícha!“ Kým sa 

modlila, zjavil sa anjel s košom, v ktorom boli tri 

jablká a tri ruže. Anjel pristúpil k Teofilovi a podal 

mu kôš so slovami, že by aj jeho Pán rád videl 

v jeho záhrade. Teofil sa hneď obrátil. Kvôli viere 

však aj jeho mučili a neskôr sťali. 

Svätá Dorota je dodnes zobrazovaná s košom 

jabĺk a ruží. Je patrónkou neviest a mlado-

manželov. 

Svätý Tomáš Akvinský – 28.január 

Svätý Tomáš Akvinský, významný učenec 

a mudrc Cirkvi sa narodil 

v Taliansku. Už ako päťročného 

ho otec dal na výchovu do 

benediktínskeho opátstva, 

chcel totiž, aby sa jeho syn, 

Tomáš, stal mníchom a podľa 

možností aj opátom tohto sláv-

neho kláštora. Tomáš bol veľmi 

usilovný – rád sa učil, modlil 

a pomáhal chudobným.  

Keď mal 14 rokov, odišiel na univerzitu do Neapo-

la, kde sa zoznámil s rehoľou dominikánov, do 

ktorej chcel vstúpiť. Rodičom sa však táto pred-

stava nepáčila, a tak Tomáša od nej odhovárali, 

ale často ho kvôli tomu aj fyzicky trápili. Dva roky 

ho jeho mama a starší bratia držali v domácom 

väzení a snažili sa mladého svätca odviesť od 

rehoľného spôsobu života. Keď sa o tom dopočul 

vtedajší biskup, nariadil, aby ho ihneď prepustili. 

O rok na to zložil Tomáš rehoľné sľuby.  

V reholi sa Tomáš neustále vzdelával a modlil. Bol 

veľmi tichej povahy a preto dostal prezývku 

„nemý vôl z Siciíle“ (dodnes je preto zobrazovaný 

s volom). Postupne však Pán dal tomuto svätcovi 

odvahu hovoriť a kázať, a tak sa z neho stal naj-

slávnejší teológ všetkých čias.   

Veľký štvrtok: Omša Pánovej večere 

Veľkonočné trojdnie začína večerným slávením eucharistie. Aj Pánova večera bola začiatkom umučenia. Ježiš na za-

čiatku svojho darovania sa ako výkupnej obeti za spásu sveta, ustanovuje Eucharistiu ako pripomienku naň a tajomstvo 

spásy. Eucharistia, úžasné vyjadrenie lásky Kristovho srdca . 

Veľký Piatok: slávenie Pánovho umučenia 

Veľký piatok je dňom Pánovho umučenia a smrti. V tento 

deň sa postíme, cez čo vyjadrujeme našu účasť na jeho obeti. 

Eucharistia sa neslávi, no v popoludňajších hodinách sa koná 

pripomienka Pánovho umučenia a smrti. Kristus je nám uká-

zaný ako Boží služobník predpovedaný prorokmi, Baránok, ktorý sa obetuje za spásu pre všetkých. Kríž je ústredný 

prvok celého slávenia  

Sobota: Veľkonočná vigília. 

Veľkonočná vigília je najväčšou a najsvätejšou nocou celého roku; najstaršou, najdôležitejšou celebráciou a 

aj najbohatšou pokiaľ ide o obsah. Slovo „vigília“ znamená bdenie. Bdieme, aby sme poukázali na očakávanie Pánovej 

paschy, čiže prechodu, v nádeji, že sa uskutoční nový a definitívny prechod, pripravovaný od večnosti. Vigíliou sa vy-

jadruje náš prechod zo smrti a hriechu do nového života v Kristovi. 

Mária Hradská 
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- Pán učiteľ, prečo som dostal päť-

ku?  

- Lebo horšia známka neexistuje. 

  

Pani učiteľka príde do triedy na prí-

rodovedu a vyvolá Janka: 

- Janko, povedz mi, aký oceán po-

znáš? 

Janko je ticho, a pani učiteľka o mi-

nútu povie: 

- Máš pravdu, Tichý oceán. 

  

Príde zlodej v noci do domu a poču-

je papagája: 

- Feri ťa vidí, Feri ťa vidí. 

Zlodej vezme deku, zakryje klietku, 

ale papagáj zlomyselne zaškrieka: 

- Feri nie je papagáj, Feri je pitbul. 

  

Pani učiteľka vysvetľuje v triede: 

- Hovoríme, že krava sa otelila, mač-

ka sa okotila. Povie niekto ďalší prí-

klad? 

Móricko sa hlási: 

- Prosím, žralok sa ožral. 

  

Malý Jožko dostal poznámku: 

"Váš syn nevedel, kto rozbil atóm." 

Otec rozčúlený dopísal: 

"Kto ho rozbil, tenho rozbil, ale ja to 

platiť nebudem!" 

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 na svoje meno, priezvisko a triedu. 

 

Odpovede na Pôstno-veľkonočný kvíz a Tajničku 

píšte 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 

Všetky dôležité informácie o našej škole sa dozviete na stránke: http://skoladp.solinky.sk/ 

Andrej Lukáčik 4.A, 
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