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Básne

Príbehy

Ihrisko

Pátračka

Vtipovisko

Dorota Heglasová, 4.B
Nikolaj Pálfy 7.A

ZŠ s MŠ Dobrého Pastiera
Gaštanová 53
010 07 Žilina

ODKAZOVAČ

Ideálneho učiteľa si
predstavujem tak, že
dobre učí a napomína
neposlušných žiakov.
Samko Gernát, 3.A

Agáta Kováčová, Patrícia Gajdošová, Natália Ondrijová, 6.A
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Úvodník
Milí žiaci, pedagógovia a
zamestnanci,
školský rok je už v plnom prúde a ani sa nenazdáme a budú ViaMgr. Dušan Gavlák
noce. Ten čas akosi rýchlo plynie, nezdá sa vám? Všetko kamsi
uteká, stále sa niekam ponáhľame, v obchodoch sa na nás už zopár týždňov usmievajú mikulášske figúrky, hoci lístie si ešte veselo šumí v konároch stromov. Naučili sme sa pozerať dopredu. Na jednej strane je to možno fajn. Veď môžeme povedať, že sme zodpovední, myslíme na to, čo bude... Ale pozrime sa na to aj z tej druhej strany. Neuniká nám tak trochu prítomnosť? Venujeme dostatočnú pozornosť dnešku? Neprehliadame dnes niečo, čo tu zajtra
už nemusí byť? A budeme tu vôbec my?
Skúsme sa preto občas zastaviť a venovať svoj čas svojim rodičom, starým rodičom, súrodencom. Pomôžme im s domácimi prácami, opýtajme sa ich, ako sa majú, porozprávajme
sa s nimi. Nabádal nás k tomu aj október – mesiac úcty k starším. Akým spôsobom si prejavil
úctu k starším ty? Pomohol si niekomu odniesť ťažkú tašku? Venoval si mu aspoň jedno vľúdne slovo, ktoré tiež dokáže spríjemniť deň? Nezabúdajme však, že nielen október nás vyzýva
k úcte k starším. Október nám len pripomína, že aj starí ľudia si zaslúžia našu pozornosť, a to
počas celého roka!
A čo priatelia, kamaráti, spolužiaci, známi? Dávame im najavo, že sú pre nás dôležití? Vytvárame pozitívnu klímu v triede? Necíti sa pri nás niekto odstrčený, nepotrebný či dokonca
zosmiešňovaný? Uvedomme si, že nikto z nás nedostal právo vyvyšovať sa nad ostatných,
veď pred Bohom sme si všetci rovní. Ako povedal Pavel Kosorin, známy český spisovateľ
a kazateľ, „Keď dáš Bohu niečo, na čom Mu záleží, dostaneš späť to, na čom záleží tebe“.
Dajme Mu preto náš čas... Dajme Mu náš čas, ktorý venujeme svojim blízkym, dajme Mu
vľúdne slovo, ktorým potešíme svojich kamarátov, dajme Mu úsmev, ktorým obdaríme pani
predavačku za pokladňou... Dajme Mu lásku, ktorú dal On nám, keď zomrel na kríži.

Dušan Gavlák

Zdroj: http://browndigital.bpc.com/publication/?i=265635#{%22issue_id%22:265635,%22page%22:0}
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Cvičenia v prírode
Dňa 24. 9. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili
cvičení v prírode, ktorých cieľom bolo: orientácia
v mieste školy a jej okolí, značenie turistických
chodníkov a zásady správneho a bezpečného
správania sa v prírode. Prostredníctvom prirodzených cvičení v prírode sme si zlepšovali úroveň
pohybových schopností a špeciálnych zručností.
Pozorovali sme vtáctvo a určovali druhy, ktoré sa s nami čoskoro rozlúčia a odletia
do teplých krajín. Na poliach sme pozorovali jesenné práce, prácu kombajnov
a zmeny prírody v jeseni. Pracovali sme aj s mapou a prakticky sme sa učili, čo je kotlina, pohorie a rovina. Naučili sme sa, aké pohoria nás obklopujú a všetci sme sa zhodli
v tom, že našu krásnu prírodu si musíme chrániť. Nezostali sme však len pri teórii. Všetci
sme pridali ruku k dielu a po ceste v lese a na lúkach sme zbierali aj odpadky.
Spolu so žiakmi sme strávili veľmi príjemný a krásny deň.

Plavecký výcvik

Privítali sme nových prvákov

6. 10. – 12. 10. 2015 sa žiaci
3.A a 3.B zúčastnili plaveckého výcviku v Mestskej
krytej plavárni

Bezpečnosť na železnici

15.10.2015
nám porozprával o bezpečnosti
na železnici bývalý
železničný policajt
mjr.František Gažo

Návšteva hvezdárne

V piatok 23.10. navštívili
žiaci 5.A a 5.B astronomickú pozorovateľňu Malý
Diel na Bôriku
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Som kňazom saleziánom
a momentálne pôsobím
v Humennom.
Mal som možnosť stráviť 5
rokov v misiách. Najprv to
bola Keňa, v ktorej som
bol 8 mesiacov, potom som jeden rok na
Filipínach a posledné tri roky v misiách
som bol v Pakistane. Tam som vyše dva
roky pôsobil v meste Lahore (asi 30 km
od indických hraníc) a okolo polroka
v meste Quetta (80km od afganských
hraníc).

Prežívajú veci v takej jednoduchej radosti.
To by som odporúčal ľuďom na Slovensku.

1. Aký bol pre vás najsilnejší zážitok?

4. Prečo by ste odporučili Pakistan?

Tých silných zážitkov bolo veľa. Stretanie sa
s obyčajnými, no duchovne ohromne obdarovanými ľuďmi bolo jedným silným zážitkom za druhým. Stretol som mnoho ľudí,

Odporúčal by som mladým dobrovoľníkom
Pakistan, aby zažili tú ich jednoduchosť, radosť, štedrosť a to, že človek aj keď má
málo, dokáže byť šťastný, radostný a šted-

Keňa

3. Zažili ste situáciu, v ktorej ste stretli Boha?
Silným duchovným stretnutím pre mňa
boli chvíle v Quette. V tejto skutočnej púšti
si človek prejde aj duchovnou púšťou. Na
tejto púšti som si uvedomil, že Boh je tam
silne prítomný a že ma objíma ako svojho
márnotratného syna. Uvedomil som si, že
On ma tam čakal a že nezáleží na tom koľko jazykov človek ovláda, čo dokáže, ale
na tom, čím je - že je Božím synom.

..u nás v škole

ktorí mi veľmi pomohli, no nechceli za to
nič. Spomeniem „Uncle Josepha“ ako sme
ho všetci volali. Obetavo slúžil rehoľným
sestrám i všetkým, ktorí potrebovali pomoc.
Pomohol mi vybaviť vodičák v Pakistane.
Viedol ma po všetkých úradoch ako malého chlapca, až pokiaľ sme všetko nevybavili a pritom nič za to nechcel. Mal som aj
tú možnosť pochovať tohto vzácneho muža.

Pakistan

rý. A hľadiac na iných zažiť to, že aj napriek
chudobe, ak človek dôveruje Bohu, tak On
ho požehnáva i materiálne, takže mu
k životu nič nechýba.

5. Čo by ste odkázali žiakom našej školy?
V prvom rade ešte raz pozdravujem vás
všetkých žiakov školy Dobrého Pastiera.
Som rád, že som mohol byť medzi vami.
Takisto aj ja som od vás veľa dostal. Odporúčam a žiadam vás o tri veci. Ak môžete,
pamätajte na týchto chudobných ľudí,
ktorým môžete, ani neviete ako, veľmi pomôcť svojimi modlitbami a obetami. Po
druhé, to najcennejšie čo máte, nie je materiálne bohatstvo, ale vaša viera v Ježiša,
vážte si ju a chráňte. A po tretie, slúžte si
navzájom.

2. V čom nám Pakistanci môžu byť vzorom?
Tak asi ich štedrosť. Sú veľmi štedrí
a pohostinní. Vedia si vychutnať prítomnosť
a vedia oslavovať. Tešil som sa na Vianoce
a iné sviatky, ktoré vedia naozaj pekne
prežívať. Vedia si uctiť hosťa.
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Meno priezvisko: Eva Murínová
Miesto misijného dobrovoľníctva: Sibír
Bola som na misii: 2 roky
Moje záľuby: šport (cyklistika, hory, plávanie),
stretávanie sa s priateľmi, gitara
1. Čo ťa presvedčilo, že si máš dať prihlášku na
misie?
Už počas prípravy na vysokú školu som začula
o misiách, počula som rozprávať nadšených
mladých, ako boli na misiách a takí sú šťastní. Potom som mala v sebe akúsi túžbu pomáhať druhým, chudobným a hoc som sa bála a myslela,
že nemám na to, Bohu to bolo možné a poslal
ma.
2. Čo ťa najviac prekvapilo v krajine, v ktorej si
bola?
Prekvapilo ma, že počas teplôt 50 stupňov pod
nulou boli v meste veľké hmly, ktoré trvali aj tri
mesiace a v čase veľkých mrazov sme cestovali
autom po zamrznutej ruskej rieke Lene aj niekoľko kilometrov. Prekvapilo ma, že v tejto časti sveta na Sibíri boli v mesiaci júl polárne noci – bolo
v noci svetlo. Medzi ďalšie prekvapenia patrilo aj
to, koľko lásky boli schopné dať deti, ktoré nemali mnohé veci, ktoré majú deti na Slovensku.
3. Zažila si tam situáciu, v ktorej si zažila Boha?
Počas misií som Boha zažila vďaka jednoduchým
deťom, mladým, komunite, starkým, s ktorými
som sa stretávala – dostala som toľko lásky, že
som samotného Boha strašne milovala a dôverovala Mu za každých okolností.
Chcem ešte povedať, že počas celého pobytu
mi zrazu pomáhalo všetko, čo ma doma rodičia
naučili – variť, upratať, žehliť (hoc doma sa mi
mnohokrát nechcelo), pomohlo mi, čo som sa
naučila pred misiou v práci. Základ je: nebuď nečinný už teraz,
čo sa naučíš,
nevieš, kde
raz použiješ,
spievaj, tvor,
organizuj,
kresli, objavuj,
čo všetko
vieš.
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Meno priezvisko:
Meno priezvisko:
Miesto misijného dobrovoľníctva: Peru
Miesto misijného dobrovoľníctva: Angola
Bola som na misii: 1,5 roka od konca novembra
Bola som na misii: 1 rok
2008 do začiatku júna 2010
Moje záľuby: knihy, hudba, dobrý film, turistika
Moje záľuby: cestovanie, čítanie, práca s deťmi

1. Čo ťa presvedčilo, že si máš dať prihlášku
na misie?
Počas jedných duchovných cvičení sa mi dostal do rúk leták o ročnom dobrovoľníctve a
veľmi ma oslovil. Neskôr som sa dozvedela, že
sa dá ísť na misie aj do chudobných krajín, čo
ma nadchlo ešte viac. Túžba ísť pomáhať
chudobným a hlavne deťom, bola pre mňa
hnacím motorom aj keď prešlo, mnoho rokov,
kým sa uskutočnila. Prerušila ju práca, potom
pobyt v Anglicku a štúdium na vysokej škole.
No potom mi už nič nestálo v ceste a už po1. Čo ťa presvedčilo, že si máš dať prihlášku
čas posledného ročníka na VŠ som začala
na misie?
navštevovať ročnú prípravu u saleziánov,
o ktorej som sa dozvedela od mojej kamarát- V tom období som veľmi túžila robiť niečo pre
iných, nejakým spôsobom slúžiť. Modlila som
ky, ktorá ju tiež absolvovala.
sa, aby mi Pán ukázal, kde ma chce mať.
2. Čo ťa najviac prekvapilo v krajine, v ktorej
A keď som našla u saleziánov letáčik
si bola?
o misijnom dobrovoľníctve, vedela som, že je
Najviac ma prekvapilo to, že ľudia a deti to Jeho odpoveď. :)
v tej oblasti,
2. Čo ťa najviac prekvapilo v krajine, v ktorej
kde som bosi bola?
la, boli napriek
svojej Opravdivá radosť – alegria, ľudí, napriek
c h u d o b e problémom, chudobe, chorobám... Tí najš ť a s t n í chudobnejší sa vedeli vždy podeliť o to málo,
a veselí. A to čo sami mali.
ma naučilo,
3. Zažila si tam situáciu, v ktorej si zažila Boako málo staha?
čí, aby sme
boli
šťastní Boha som tam zažívala dennodenne, no
a vlastne čím viac vecí máme, tým viac sme najviac mi utkvela jedna príhoda, možno
spútaní.
maličkosť, ale pre mňa to bolo veľmi silné
A ešte jedna vec ma veľmi prekvapila, a tou a spomínam na to doteraz. Prechádzala som
bolo typické jedlo, ktoré v Peru pripravujú len raz od saleziánskeho domu k domčeku pre
pri slávnostných príležitostiach, a tým je peče- dobrovoľníkov a zrazu som počula plač mané morské prasiatko.
lého dieťaťa. Našla som asi 3r.dievčatko (deti
sa tam hrajú na uliciach samé), ktoré spadlo
3. Zažila si tam situáciu, v ktorej si zažila Boa veľmi plakalo a napriek tomu si ho nikto neha?
všímal. Tak som ho len vzala na ruky a utíšila,
Počas celého pobytu na misii som cítila, že je ukázala som mu svoju ranu, keďže som pár
Boh stále so mnou. Vedela som to aj pred- dní predtým tiež spadla a úsmev dievčatka
tým, ale tam som to pociťovala oveľa inten- mi bol ako úsmev Boha. :)
zívnejšie. Mnohokrát, keď som mala nejaký
problém, s ktorým som si nevedela pora- odpoveď, až som mu skoro musela oponodiť,
prosila som Boha o pomoc vať, že som si to nezaslúžila a mal ma nechať
a predstavovala som si, ako sa budem trápiť trochu sa potrápiť.
a čakať dni na odpoveď a nejaké riešenie.
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Zo školských lavíc
Takto sa popasovala naša druháčka s domácou úlohou. Mali použiť čo najviac slov
s ä a ô. Pred čítaním si skúste tipnúť, koľko ich použila. (Na konci je správna odpoveď.)

Sára Fuljerová, 2.B

ô=27 ä=12
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Mladí spisovatelia zo školských lavíc
Školské prekvapenie
A je to tu! Prichádza k nám znova škola! Už som sa veľmi tešila. Určite sa pýtate,
prečo? No preto, lebo na začiatku jesenných prázdnin nám pán riaditeľ povedal, že
nás po prázdninách čaká v škole prekvapenie.
No z môjho dumania, čo je asi to prekvapenie, ma prerušila mama, keď ma volala, aby som sa išla naraňajkovať. Moji bratia Janko a Miško ešte nič netušia, lebo
keď nám to pán riaditeľ povedal, boli práve chorí.
Konečne sme nasadli do auta. Keď sme došli do školy, bežali sme do tried. S pani

učiteľkou sme sa pomodlili desiatok ruženca. Potom nám konečne povedala to prekvapenie. „Zajtra k nám prídu misionári. Stretnutie s nimi sa začne svätou omšou
v kaplnke! Po omši sa budeme modliť ruženec. Potom nám v hlavnej hale budú rozprávať o krajinách, kde boli.“ Keď pani učiteľka dorozprávala, išli sme na obed a po
obede domov. Doma sme sa dohodli, že vyrobíme ruženec z gaštanov. Keď sme
skončili, išli sme spať.
Ráno sa ako prvý zobudil Miško. Hneď sa obliekol a vybehol von do auta. Bežali
sme za ním, lebo skoro naštartoval. Potom sme sa aj my obliekli, vzali sme ruženec
a išli sme do školy. Keď sme došli, videli sme misionárov ako išli do kaplnky. Potom sa
skončila omša aj ruženec. Hneď sme vyrazili do hlavnej haly. V hale nám rozprávali
o Ukrajine. Poprosili nás, aby sme sa za ňu modlili. Prednáška sa skončila, mali sme ísť
do tried. No ja, Miško a Janko sme sa schovali, aby sme im mohli dať ruženec. Vybehli
sme ako formule, lebo sa misionári ponáhľali na faru. Zastavili sme ich a dali im ruženec. Oni nám povedali: „Ďakujeme, nech vás Pán Boh žehná.“ Potom sme išli naspäť
do tried. Keď sa skončil deň, išli sme domov.
Doma sme rodičom vyrozprávali, čo sa v škole dialo. Bol to krásny a naozaj požehnaný deň.

Lucia Martinčová, 5.B
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Opäť v škole

Prázdniny sa skončili,
všetci idú do školy.
Zasa bude slovenčina!
Učíme sa slovo China.
A už zvoní, prestávka je,
každý v triede vykrikuje.
Angličtina priletela,
do hlavičky nám vletela.
Matika – aj to je predmet,
vie ho každý malý vševed.
Na telesnej všetci skáču,
dobre, že sa neposkáču!
Náboženstvo, to každý pozná,
Starý – Nový zákon rozozná.
Dnes nám končí vyučovanie,
Niekedy je to viac hranie.
Dorota Heglasová, 4. B

Opis jesene očami druháčok....
Fučí, fučí, fučí vietor, stromy oháňa, zima prichádza.
Už je chladnejšie. Zvieratká sa pripravujú na zimu, ježko si nosí jablká, veverička oriešky, medvedík sa pripravuje spať a lastovičky odlietajú do teplých krajín,
ovečky sú v stajni.
Marta Mia Brežná, Berenika Mária Verešová,
Aneta Ursíková, 4.B
Paulína Melišiková, 2.A
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O lístočkoch z jesene

Valery Baránková, 3.A

Jeden lístok beží,
a ten druhý leží.
Tretí zase nôžky má,
ako táto malina.
Lístok sa červená,
Hanka je zronená.
Pohladí ju na líčko,
Hanka sa usmeje máličko.

Hanka kričí do vetra,
mama ide do metra.
Potom ju lístok švacne,
a hneď na zadok bacne.
Hanka sa nahnevá,
povie si: No neva.
Ja za to nemôžem,
už si nejak pomôžem.

Nina Záborská, Margaréta Kováčová
3.A

Marta Mia Brežná, Berenika Mária Verešová, Paulína Melišiková - 2.A
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Panna Mária ružencová
Modlitba pre Pannu Máriu
Panna Mária, naša
mama,
za všetko Ti ďakujeme.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
My sa Ti odplatíme.
V nebi sa uvidíme.
Už sa na Teba tešíme.
Amen.
Michaela Veličová, 3.B

OTÁZKY pre dobrých čitateľov:
1. Čo povedal anjel Gabriel Panne
Márií, keď sa jej zjavil ?
2. Koľkokrát sa mnísi modlili Otče náš, keď nepoznali
ruženec?
3. Čo bolo na ružencoch pred
guľôčkami?

Vedeli ste?
Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie
plnomocných odpustkov je , aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po
sebe.
Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách:
a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas
uviesť rozjímanie o danom tajomstve,
b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas
modlitby.
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História ruženca
Mesiac október je tradične zasvätený modlitbe ruženca. Málokto však vie, ako
vlastne modlitba svätého ruženca vznikla.
V 12. storočí žil mladý kňaz Dominic Guzman (1170-1221). Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí bludy a utrpenie.
Aj keď táto legenda je veľmi milým príbehom, vznik ruženca je o čosi zložitejší. V prvých
storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Bolo to jedným z pravidiel ich života. Keďže
modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí ve-

150-krát Otče náš
deli čítať, bolo treba nájsť spôsob modlitby pre
negramotných bratov. Na tento účel sa použila
modlitba Pána – Otče náš – bratia recitovali
150 krát túto modlitbu, čo korešpondovalo s
počtom žalmov.
Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti
voči Panne Márii vzniká modlitba Zdravas´ Mária,

ktorá

sa

stáva

veľmi

rozšírená

a populárna. Postupne bola pripojená k tejto

Viktória Ologunoá, 3.B

modlitbovej tradícii.
Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) vydal jednotné vydanie Mariánskeho
žaltára, ktorý sa počas jeho života začal nazývať “Ruženec Preblahoslavenej Panny
Márie”. Zjednotiť túto formu modlitby sa mu podarilo vďaka jeho kázaniu a Mariánskym

bratstvám, ktoré zakladal. Ruženec zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto de
Castello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho štandardizoval a
uviedol pre celú Cirkev.
Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917 na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba “Ó Ježišu, odpusť
nám naše hriechy…” a za pontifikátu Jána Pavla II. boli pridané
desiatky ruženca svetla.
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Marián Gašper, 7.A

Aj učitelia boli len deti...
2

1

3

4
5

6

Uhádni,
na ktorej fotke
je ktorý učiteľ!
Svoje tipy nám vhoď
do škatule školského
časopisu,
alebo napíš na e-mail.
Podmienky nájdeš na konci časopisu.
Fotografie nám poskytli učitelia:

7

Radovan Hrabovský, Martina Gažová, Zuzana
Fuleková, Antónia Huljaková, Silvia Jakubová,
Dušan Gavlák, Dominika Hrabovská (rod. Gaňová)
Žiak s najväčším počtom správnych tipov bude
odmenený!
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Svätá Magdaléna z Nagasaki
28.september
Svätá Magdaléna sa narodila
v samurajskej rodine v Nagasaki
roku 1611. Jej rodičia a súrodenci
boli za svoju vieru odsúdení na
smrť a o malú Magdalénu sa starali kresťanskí príbuzní.
Z Magdalény vyrástla krásna žena, ktorá
s
láskou
pomáhala
núdznym
a prenasledovaným kresťanom. Dodávala odvahu tým, ktorí ju strácali, krstila deti, vyučovala
katechizmus a prosila portugalských obchodníkov o almužnu.
V krajine prebiehalo prenasledovanie kresťanov. Aby Magdaléna predišla ďalšiemu mučeniu spolubratov a sestier, sama sa dobrovoľne
prihlásila ako kresťanka. Uväznili ju a snažili všemožne zlomiť jej vieru. Dostala ponuky na sobáš,
ktoré rázne odmietla.. Vyhrážali sa jej mučením,
ale ani to neoslabilo jej vieru v Boha. Odsúdili ju
teda na smrť – zavesili ju za nohy na šibenicu,
pričom hlavu a hruď mala v jame naplnenej odpadom. Hlavu jej zabalili do deky aby jej sťažili
dýchanie. Takto v modlitbe vydržala 13 dní, až
kým sa nespustil veľký lejak a nezatopil jamu,
v ktorej mala hlavu. Utopila sa, ale až do konca
hrdinsky vyznávala svoju vieru.
Nepriatelia kresťanov sa rozhodli spáliť jej telo
a hodili ho do mora, aby predišli uctievaniu jej
pozostatkov. Aj napriek tomu je dnes známa po
celom svete a uctieva sa predovšetkým vo východných krajinách.

Svätý Ján Pavol II.
2.október
Svätý Ján Pavol II, vlastným
menom Karol Wojtyla, sa narodil 18.5.1920 v poľských
Wadowiciach. V rodine bol
vychovávaný v zdravej vlasteneckej a náboženskej atmosfére.
Jeho mama mu zomrela, keď mal 9 rokov, otec, keď mal 21. Rok po otcovej
smrti Karol zacítil volanie ku kňazskej službe. Požiadal o prijatie do seminára
a začal sa vyučovať teológiu.
Keď bol vysvätený za kňaza vykonával
svoju službu ako dedinský farár. Po necelých 12 rokoch kňazstva bol menovaný za biskupa v jednej krakovskej diecéze.
Po smrti pápeža Jána Pavla I. bol 16. októbra 1978 zvolený za 265. nástupcu na
Petrovom stolci. Ako nový pápež prijal
meno Ján Pavol II.
Zaviedol tradíciu zvolávania svetových
dní mládeže, ktoré mali pre neho cieľ
zvestovať novým generáciám Ježiša Krista.
Počas svojho života Ján Pavol II. zažil tragickú skúsenosť dvoch diktatúr, pokus
o atentát i množstvo neprajností zo strany
kresťanských neprajníkov, no i napriek tomu nestrácal optimizmus založený na dôvere v Božiu prozreteľnosť.
Svoj dlhý a plodný pozemský život zavŕšil vo veku 84 rokov, 2. apríla 2005.

Spomienka na všetkých verných zosnulých, 2.november
Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov
sa táto spomienka v 11. storočí veľmi rozšírila. V tento deň si osobitne spomíname na tých našich zosnulých, ktorí pre svoje nedokonalosti sú v stave očistenia a my im môžeme pomáhať
svojimi modlitbami za nich, či účasťou na sv. omši, s vierou vo večný život zapálením sviečky
na hroboch či pri kríži.

http://kormidlo.sk/ako-najlepsie-prezit-vsetkych-svatych-a-vsetkych-vernych-zosnulych/#.VjDfaiu0Ljw

Mária Hradská
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Umelci sa skrývajú aj v našich triedach

Ema Kulichová, 4.A

Margaréta Chovancová, 4.A

Alica Poláčková, 4.A

Michaela Adamková, 4.A

Jakub Jankovič, 4.A

Filip Maliar, 4.A
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Zdroj: Rebrík
Ján Ďurfina, 3.B

Ktorého

si Panna so svätým Jozefom v chráme našla...

1.

1. Píšeš ňou.

2.

2. Prvý muž.

3.

3. Bývaš v ňom.

4.

4. Orgán zraku.

5.

5. Orgán, ktorý pracuje vo dne v noci.

6.

6. Číslo v strede číselnej osi.
7. Vybrané slovo po S.

7.
8.

8. Zviera žijúce vo vode.

9.

9. Had vo vode.

10.

10. Nepríjemná časť včely.

11.

11. Prvá žena.

12.

12. Prístroj na krájanie.

13

13. Sviatosť oltárna.
14. Sviatok má 5.6.

14.
17

Autor neznámy

Vtipovisko

Ferko, koľko je hodín?
- Neviem, ale štyri ešte nie sú.
- Ako vieš, že štyri ešte nie sú?
- Lebo o štyroch musím byť doma a ešte nie som.
- No, čo ti chýba, chlapček?
- Mne nič, ale dedkovi. Zhltol som mu
koliesko z hodiniek.
Išla kačka do obchodu a pýta sa predavača:
- Máš chleba?
- Nie.
- Máš chleba?
- Nie a ešte raz sa ma to spýtaš a priklincujem ti zobák!
- Máš klinec?
- Nie.
- Máš chleba, máš chleba?
Peťo ukazuje otcovi vysvedčenie:
- Samá päťka! Teda, niečo tak strašné
som ešte nevidel!
- Ja tiež nie, včera som toto vysvedčenie našiel v tvojich starých veciach.
Pani učiteľka sa v škole pýta:
- Máte v ruke 2 jablká, z toho 2 zjete, čo
vám ostane v ruke?
Dežko sa prihlásil a hovorí:
- Ohryzok.
- Jožko, čo tam gumuješ?
- Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil.
Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru.
Pýta sa detí, aké je to zvieratko. Nikto
nevie, a preto napovedá:
- z....
Nikto nevie.
- ze....
Stále sa nikto nehlási.
- zeb...
Prihlási sa Móricko a hovorí:
- Zeby to bol tiger?
Ktoré zviera je najrýchlejšie?
Orol. Minule som videl zajaca ako letí
na ňom orol.
Barbora Heglasová, 3.B
Beáta Bušiková, Karolína Košútová ,
Andrej Štafen, 3.A

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

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.
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 Pátračku a Tajničku píšte podobne.
Každým zapojením nás povzbudíte, aby sme usilovne ďalej vytvárali časopis pre všetkých, ktorých
zaujíma naša škola a jej život.
Ďakujeme za podporu!

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

Ďakujeme všetkým doterajším
novinárom za pridanú ruku k dielu.
Vďaka vám postupujú naše drobné
novinárske krôčky k poctivému
školskému časopisu.

Ak rád tvoríš, píšeš, či máš čuch na dobré nápady do školského časopisu, určite si vítaný. Pridaj
sa do redAkčnej rady Dobrého Pastiera a vhadzuj svoje nápady do škatule školského časopisu
alebo príď za p.uč.Maťkou Gažovou!
Prosíme, aby sa každý podpísal pod svoju prácu.

Tešíme sa na spoločnú tvorbu :)
(Najbližšie číslo bude vianočno-zimné)
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Nehovor Bohu aký veľký je tvoj problém.

Povedz tvojmu problému, akého máš veľkého Boha.
Agátka Kováčová, 6.A
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