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Básne
Ihrisko

Pátračka
Vtipovisko
ZŠ s MŠ Dobrého Pastiera
Gaštanová 53
010 07 Žilina

Martina Jedináková, 1.B
Simona Ondrijová, 3.B

Michaela Veličová, 3.B

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Čo by ste chceli zmeniť na
našej škole?
Chcela by som bufet.
Aby boli baby-chalani
oddelene.

Martina Masná, 4.A

Zrušiť nulté hodiny a
spraviť niečo na WC, lebo
sú tam medzery a dievčatá
z prvého stupňa sa pozerajú cez ne.
Anna Frederika Králiková,
8.A

Žofia Hrkútová, Erika Michalcová, Natália Ondrijová, 6.A
2

Čítajúc návrhy, musím, ako šéfredaktorka reagovať na niektoré z
nich, lebo sú veľmi inšpiratívne.
Nápady ohľadom kníh v knižnici,
predsiene, bufetu, výberu jedál,
preliezok, nie sú nereálne. Všetko si
to však vyžaduje financie a priestory, preto si myslím, že sa niečoho z
toho dočkáme a iné zas nie je z
hľadiska priestorov školy možné. Nechajme sa prekvapiť, čo nám prinesú ďalšie roky.
Baby a chalani sú zvlášť na dievčenských a chlapčenských školách. U nás to vnímam ako prednosť, lebo sa tak učíme vychádzať
navzájom, aj keď verím, že si občas
leziete na nervy. Všetko je to však
tréning do budúcich priateľstiev a
manželstiev.
Čas prestávok strávený na chodbách a pri počítačoch závisí a vždy
bude, len od správania žiakov. Pokiaľ by nebol problém v rešpektovaní školského poriadku, vždy sa ku
kompromisu dokáže nájsť cesta,
zatiaľ sme však často svedkami toho, že u niektorých ani 10 min nestačí na nachystanie sa na hodinu.
Dievčenské WC a narúšanie súkromia je už v štádiu riešenia, nebojte
sa dievčatá.
MŠK-Dobrý pastier závisí od talentov a chute chlapcov, no nebojte
sa osloviť aj pána učiteľa telesnej
výchovy.
Nalakované nechty a oblečenie
podľa vlastného vkusu. Vkus a slušnosť nemusia ísť vždy ruka v ruke.
Preto je určitý štandard, ktorý je zaužívaný. Pokiaľ chcete ísť do seriózneho zamestnania, musíte ovládať
základy etikety. Učíme sa jej od malička, keď chceme, aby chlapci
boli gentlemani a dievčatá dámy.
Nie všetko, čo je totiž moderné, je
aj správne. Preto vás chceme podporovať a trénovať pre budúce povolania a nastávajúcich partnerov.
No hlavne, dievčatá, každá ste
krásna a úžasná aj bez líčenia. Akýkoľvek chlapec, ktorý by neocenil
vašu krásu, nestojí za povšimnutie.
Návrhy posúvame ďalej.
p.uč.Martina Gažová

Úvodník
Milí žiaci, pedagógovia, zamestnanci našej školy,
s príchodom Adventu sme si viacerí všimli, že dni sú stále kratšie, noci
dlhšie a očakávanie narodenia nášho Pána stále väčšie. Tí najmenší
z nás sa tešia, že im Ježiško donesie darček pod živý či umelý stromček. Tí starší spomedzi žiakov sú v očakávaní viacerých darčekov,
možno odevného alebo hlavne IT charakteru. Pre nás všetkých je iste
najväčším darom to, čo sa nedá kúpiť za žiadne peniaze: zdravie,
pekné a úprimné vzťahy, pokoj v srdci, Božia milosť a požehnanie.
Chcem sa s vami podeliť o jednu moju skúsenosť. Keď som ako dob- Stanislav Uhrín
rovoľník pôsobil v meste Jakutsk na Sibíri (Ruská Federácia), prišiel čas Vianoc. V Rusku
však Vianoce neoslavujú ako my, darčeky si dávajú na Nový rok a samotné Vianoce slávia 6. januára. Štedrý deň i Sviatok Narodenia Pána sú obyčajnými pracovnými dňami.
Nikde nehrajú koledy, nikde nie sú vianočne vyzdobené obchody, nikde nie sú preplnené nákupné centrá. Je deň ako každý iný, ale predsa iný. Všetci katolícki veriaci sme sa
večer po práci stretli na sv. omši a saleziánska kaplnka sa naplnila (asi 35 ľudí). Zazneli
koledy, jasličková pobožnosť, krásna sv. omša a po nej malé spoločné posedenie. Zhovárali sme sa o tom, kto čím žije, čo ho trápi a teší. To boli nefalšované hlboké Vianoce.
Ježiš chcel k nám prísť v úplne obyčajný všedný deň, prišiel, šiel okolo nás a mnohí sme si
ho nevšimli. Nehľadal slávu, hľadal otvorené srdce, ktoré túži po láske, po šťastí, po darovaní sa iným.
Aj tieto Vianoce tichučko klope na naše srdce a dúfa. Dúfa, že po všetkých tých dobrých veciach, ktoré vytvárajú naše Vianoce, nakoniec predsa len vpustíme do srdca aj
Jeho. Toho, bez ktorého by žiadne Vianoce neboli.
Želám sebe i nám všetkým, aby sme kľúče od našich sŕdc dali do rúk Ježiša, ktorý vie, čo
je pre nás dobré. Nech nás naplní láskou, radosťou, pokojom, aby sme ich mohli šíriť medzi ľudí okolo nás.
Dúfam, že malou trošku k šíreniu radosti prispeje aj toto číslo nášho časopisu.
Stanislav Uhrín

Zdroj: http://browndigital.bpc.com/publication/?i=265635#{%22issue_id%22:265635,%22page%22:0}
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Účelové cvičenia
Dňa 19.11.2015 sa uskutočnili účelové cvičenia zamerané na prvú pomoc pre prvý stupeň a o pár dní neskôr. 26.11.2015 účelové
cvičenia absolvoval aj druhý stupeň našej
školy.
Navštívili nás záchranári z Červeného kríža a
horský záchranár z Horskej služby Malá Fatra.
Starší stupeň bol navštíviť hasičov, a keďže v
Červenom kríži pôsobia aj žiaci našej školy,
nedali sa zahanbiť a naučili svojich rovesníkov
mnohým dôležitým chmatom či poznatkom
prvej pomoci. Žiaci si totiž mohli preveriť svoje vedomosti aj v praxi – vo dvojiciach si vyskúšali, ako
správne obviazať krvácajúcu ranu.
Všetky dni vládla príjemná atmosféra a žiaci sa naučili množstvo nových vecí. Veľa z nich sa nadchlo
pre záchranárske povolanie a už určite budú vedieť, ako správne postupovať a riešiť rozličné situácie, ktoré môžu vzniknúť doma, na ulici a kdekoľvek
inde.

Výchovný koncert Bona
Fortuna v OC Max
20.11.2015

Prváci sa lúčia s jeseňou.

Návšteva Byčického
cintorína, kde sa každá trieda pomodlila
za zosnulých.

2.11.2015 sme
spomínali s druhákmi na
našich predkov.
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Petra Pustajová
školský špeciálny pedagóg

Miniinterviá

Michal Svatený
Kaplán farnosti Dobrý Pastier

Pochádzam z Považskej Bystrice. Mám jednu sestru, s ktorou
veľmi
dobre
vychádzam. Kňazom som ešte veľmi
krátko, bol som len tento rok
2. Čím ste chceli byť, keď vysvätený.
ste boli malá?
1. Prečo ste sa stali kňazom?
Pani učiteľka Peťa Skoro ako každý – kozmo- Odmalička som miništroval,
už má aj vlastnú nautom.
veľmi ma to bavilo a keď som bol starší, tak
sochu, postarala
3.
Chodili
ste
rada
do
kňazstvo ma lákalo ešte viac, chcel som byť
sa o to jej najškoly, keď ste boli malá?
taký, ako boli kňazi v našej farnosti.
mladšia dcéra
Áno, chodila. Najmä pre- 2. Rád spovedáte?
Melanka.
stávky stáli za to.
Áno, je to služba ľuďom. Je krásne niekedy
4. Máte zo školského prostredia nejaký vidieť zmenu u ľudí, pretože keď prichádzajú, tak prichádzajú s ľútosťou, skľúčení a so
nezabudnuteľný zážitok?
Hmm...Asi zo strednej školy, keď sme išli do strachom či im Boh odpustí, a potom, keď
odchádzajú, vidieť iba pokoj, šťastie a radosť
Lúrd a Paríža, keď sa naša skupinka stratila.
v ich očiach.
5. Čo Vás najviac napĺňa pri práci?
Keď vidím, ako Boh mení srdce človeka,
Som rada, keď sú žiaci radi, že chodia do
mám
z toho i ja obrovskú radosť a dodáva
školy.
mi to ešte viac energie, že
6. Boli ste už niekedy v Anglicku?
s Bohom sa oplatí žiť.
Áno, bola som. Išli sme si pozrieť Oxford
s bratom a zabuchli sme kľúče od auta 3. Aké sú vaše záľuby?
v aute, keď sme vystúpili. Tak sme sa najskôr
Tak medzi moje záľuby zaiste patrí šport, :)
miesto prehliadky snažili dobyť do vlastného rád si zahrám hokejbal (máme krúžok v cenauta. Chceli sme aj rozbiť malé okno, že ja sa
tre a pozývam všetkých, ktorí sa chcú zabaprepchám . Dokonca prišli aj strážnici, že čo
viť, hrávame každú nedeľu popoludní), ale aj
tam vyvádzame. V Anglicku majú kamery asi
iné športy ako volejbal či tenis, turistiku. V mivšade. Ale nakoniec sa nám podarilo povoliť
nulosti som hrával aj futbal, ale od toho som
okno pri šoférovi a dostali sme sa dnu.
už upustil. Nepohrdnem ani dobrou knihou či
7.
Čo by ste chceli odkázať žiakom na- kultúrnym podujatím.

1. Kedy ste sa rozhodli, že
chcete byť učiteľkou?
Po skončení strednej školy,
keď som dostala rozum.

šej školy?
Aby sa nevzdávali, aj keď majú nejaké prekážky (... keď dostanú z písomky zlú známku)
a išli si za svojím cieľom. Veď každý má svojho anjela strážneho.
Alžbeta Hrivíková, 7.A

4. Zažili ste niečo vtipné počas Vašej kňazskej služby?
No vtipných udalostí je dosť veľa. Ešte v seminári, keď som bol ako diakon, tak na jednej
sv. omši kázal môj spolužiak. Avšak, keď začal
kázať, tak asi po dvoch vetách na kázni povedal: „Bratia, neviem, čo som chcel povedať, ale nevadí, ideme ďalej". :)
5. Čo by ste chceli odkázať žiakom našej
školy?
Žiakom by som chcel odkázať, nech sa dobre učia a nech si budujú pekné a dlhotrvajúce kamarátstva.
Tomáš Filip, 3.B
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Mladí spisovatelia
Vianoce troch detí bez domova
Raz, keď boli Vianoce, všetky domy žiarili radosťou. Iba jeden smutne blikotal. V ňom bývali deti
bez rodičov. Ani jedno z týchto detí na Vianoce
nepomyslelo. Iba tri.
Pozerali smutne von a držali vo svojich dlaniach
zopár peniažkov. Janka, Kubko a Alžbetka sa dohadovali, ako potešia kamarátov. Išli cez izby hore-

dole a hľadali deti s peniažkami. Ani jedno z nich nemali čo i len groš. Smutne išli von
bez dovolenia. Išli spolu do obchodu. No keď vyšli von, veľmi mrzli, lebo boli bosí. Mrzli.
No kráčali ďalej a zrazu počuli hlas: „Poďte, len poďte ďalej. Nebojte sa!“ Pretreli si oči
a objavili sa v obchode so stromčekmi. Nemali veľa peniažkov, ale pán predavač zobral len jeden. Radostní vyšli von a hneď aj išli darčeky kúpiť. Ako išli, tak si spievali a
nakoniec prišli domov. Rýchlo všetko pripravili. Pozvali celý dom a spolu sa radovali.
Celý dom zažiaril radosťou.
No a ten hlas, to bol hlas predavačovho syna, ktorý to poradil svojmu otcovi. A nechýbal ani predavač, keď zdobili stromček. Aj Janka, Kubko a Alžbetka boli šťastní a
sú šťastní doteraz.

Terézia Valovičová, 4.A

Jankina babička
Bolo raz jedno dievčatko. Nemalo mamu, otec mu dávno zomrel. Malo iba babičku, ktorá ju však hneď vyhodila, pretože aj ona bola chudobná. Nevidela dôvod, prečo by si mala dievčatko zobrať. A tak ju v zime vyhodila von.
Čoskoro ju však začalo hrýzť svedomie, pretože ju nepritúlila. Dievčatko sa volalo
Janka. Mala sedem rokov. Nevzali by ju do služby. Bola strašne malá, hoci šikovná.
Nešťastná babka sa za dievčatko začala modliť, aby sa jej nič nestalo, aby sa o ňu
dobrotivý Pán Boh postaral, keď to už ona nezvládla. O Jankinej šikovnosti nik nevedel. Okrem toho bol čas Vianoc. Všetci nakupovali darčeky a nikto ani nepomyslel

na to, ako je ľuďom, ktorí nemajú ani len čo do úst vložiť. Dievčatko bolo malé, nikto si
ho nevšímal. Ako tak kráčala, uvidela malý domček. NeMarko Bálek, 1.B

vedela, prečo ju k tomu domčeku priťahovalo. Zaklopala na dvere a otvorila dvere. „Neboj sa Janka, už ťa tu
dlho čakám.“ Janka nevedela, odkiaľ ju babička pozná.
Pri babičke si našla nový domov a prežila tam dlhý a
krásny život.
Lucia Skladaná, 6.A
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Prvá vianočná vločka

Čo si vonku vločka moja milučká?
Veď je vonku zimička.
No teraz sú Vianoce
A sú veľmi horúce.

Paulína Ihnátová, Nina Záborská,
Margaréta Kovačová, 3.A

Vianoce
Vianoce my máme radi,
Nikdy pri nich nie sme sami.

Zazvonil zlatý zvonec
A básničky o Vianociach je
koniec.

Pod stromčekom darčeky,
tešia sa vždy detičky.

Keď darček ja otvorím,
veľmi sa vždy poteším.

Chcem Vianoce každý
deň,
Vždy sa pri nich usmejem.
S rodinou sme pospolu,
Ako každú nedeľu.

Karolína Košútová, 3.A
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Veľký deň
Zima prišla, všetci hurá,
vianočný čas nás už volá.
Snehuliaci na poli, bedákajú od smoly:
„Nie je na zemi veľa snehu,
topíme sa, na môj veru!“
Na ďalší deň zasnežilo,
snehuliakom sa uľavilo.
Teraz počuť radostné výkriky,
vločky stvárajú nebeské triky.
Deti sa radujú so snehuliakmi,
sánkujú sa po poli a hrajú hánky.
Až jedno ráno nastal veľký deň,
Ježiško sa narodil, poďte všetci sem!
V maštaľke je plno ľudí,
nikto sa tu nenudí.
Bieli anjeli hrajú pri jasličkách,
na husliach a jemných harfičkách.
Erika Michalcová, 6.A

Natália Hrudkayová, 3.B

Vianoce
Vianoce sa blížia
adventný je čas.
Plamienočky lásky,
horia vnútri , v nás
Koláčikov vôňa,
doma rozvoniava.
Každý už sa teší,
každý ochutnáva.
Hľadáme stromček,
ideme do hory.
Berieme pílu,
všetci sme veselí.
Kapra sme chytili,
udicu zlomili.
Šesť kilo mal,
neutiekol nám.
Dorota Heglasová, 4.B

Báseň o zime
keď sa všetko ligoce.
Na Vianoce sniežik padá,
jedna vločka za druhou
poletuje oblohou.
Narodil sa náš Spasiteľ,
Ježiš Kristus, náš Tešiteľ.
Ďakujem Ti Ježiško,
že si prišiel tak tíško
do našich sŕdc tento deň.
Za to, že si, ďakujem!

Mám rada zimu.
Guľovačka, sánkovačka,
to je zima, to je krása.
Mám rada aj Vianoce,

Viktória Ologunová, 3.B
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Vystrihni si pexeso
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Veronika Maňáková (1.C), Júlia Heglasová (1.A), Margaréta Kováčová a Nina Záborská
(3.A), Natália Dávidíková (1.C), Miriam Högerová (4.A), Valéria Podhorská (1.C),
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Dominik Adamko a Pavol Jonek (2.A), Anna Strašíková (3.B), Magdaléna Brezániová
(2.B), Marek Franček (1.C), Michaela Veličová (3.B). Veronika Harvánková (4.B)
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Vystrihni si pexeso
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Zimné športy

Deľme sa

Mám rád zimné športy,
iba keď som prvý,
no ak mám byť posledný,
potom ma to drví.

Vianoce prišli, no tak poď,
pečená hus sa ti núka!
A prosím, žobrákovi hoď
voľačo do klobúka.

No ak už som prvý,
tak som veľmi rád,
a potom sa vytešuje
aj môj malý brat.

Peniaze nemáte, deľte sa s trofejami!
Trofeje nedáte? Nuž Pán Boh s vami.
Ak sa však podelíte o svoje málo,
v nebi uvidíte, že to za to stálo.

Krištof Moravčík, 4.B
Matúš Borovský, 4.B

Snehuliak
Hurá, hurá, už je zima,
veľa snehu, to je príma.
Snehuliaka postavíme,
hľadať ľad sa vypravíme.

Vianoce
Stromček jedlička,
na stromčeku hviezdička.
Na stromčeku medovník
sladký,
prajem pekné sviatky.

Našli sme aj mrkvu, aha!
Veľké pokušenie nás zmáha.
Dať ju snehuliakovi ako nos,
postavili sme toho dosť!

Monika Valovičová, 2.A
Na sánkach sa spustíme,
po snehu si svištíme.
Na lyžiach sa lyžujeme,
zimu všetci milujeme.
Lucia Skladaná, 6.A
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Čaro zimy
(umelecký opis)
Milujem zimu. Zohrieva ma pocit, keď je chladná. Snehobiela perinka, ktorou je všade
pokrytá krajinka sa trbliece sťa korálky. Cencúle príjemne cinkajú, keď sa vietor preháňa
okolo nich. Z tej omamnej melódie sa až točí hlava. Priezračné, hladké a chladné hrejú
ma na rukách. Zima a chlad mi šľahá na tvár príjemné zmrznuté bozky. Cítim sa ako
v rozprávke...

Je pokoj a zimná melódia vločiek padajúcich na stromy vytvára tú prekrásnu mäkkú
hodvábnu bielu perinku. Prikrýva ma a je mi teplo. To je hrejivý pocit zimy.
Ľahnem si a začnem snívať o ešte väčšom šťastí a krajšej zimnej krajinke, ktorej snáď ani
niet. Tu začujem medveďa ako si spokojne pochrapkáva. Zajačiky pri mne ležia ako moje najobľúbenejšie hračky. Líška je zrazu prítulná a objíma zajačiky ako svoje vlastné deti.
Veverička mi donáša oriešky, ktoré mi obaľuje v čokoláde.
Celý les je zrazu pohostinný a priateľský. Zima ho hladí svojím príjemným vánkom a on jej
to opláca dobrotou, priateľstvom a darmi života...
úryvok zo slohu Nikoly Hodásovej

(spomienka na 7.ročník)

Vianoce u nás doma
Pred Vianocami pomáhame ja a môj brat Dominik
piecť a zdobiť medovníčky. Upratujeme si izby
a zdobíme živý stromček. Vešiame naň ozdoby buď
krehké, ktoré sa dajú rozbiť, alebo také, ktoré uháčkovala moja mamina. V deň, kedy majú byť Vianoce, rodičia robia kapustnicu, mamina robí posúchy a tatino
robí zemiakový šalát. Ja s bratom sa hráme alebo pozeráme televíziu. Večer mamina nachystá stôl na večeru. Keď je všetko nachystané, ideme jesť. Otecko nám
dá na čelo krížik s medom. Po večeri ideme do izieb
a čakáme, kým zazvoní zvonček. Keď už zazvoní, prídeme z izieb a rozbaľujeme darčeky, ktoré boli pod stromčekom.
Michaela Adamková, 4.A
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VEDELI STE?
Ako k nám prišla tradícia vianočného stromčeka...
Jedným zo symbolov, bez ktorých si ťažko môžeme dnes predstaviť Vianoce, je vianočný stromček. Ozdobený a rozsvietený stromček je pre všetkých úzko spätý s 24. decembrom – Štedrým večerom, no málokto vie, ako vlastne tento zvyk vznikol.
Najstaršia zmienka o zdobení stromčeka
Celkom najstaršia zmienka o ozdobovaní
stromčeka na Vianoce pochádza z nemeckých Brém z roku 1570. Pôvodne šlo o stromček alebo vetvičku, zdobenú ovocím, ozdobami alebo len symbolickou ozdobou. Pôvodne dokonca ani nešlo o súkromné domy,
obývacie priestory, ale o prevádzky miest,
kde chodili ľudia na nákup, alebo sa sústreďoval obchod, kultúra a podobne.

Daniela Kyselicová, 1.A

Okolo 17. storočia začali stromčeky vo veľkom prenikať do bežných domácností, zvyk si
obľúbili najskôr v mestách, postupne na dedinách až v 19. storočí preskočil hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta.
Vetvičky a čečina mali pôvodne ľudí
ochraňovať. I keď sa na Slovensku a
v Čechách myšlienke zdobiť stromček
bránili údajne až do 19. storočia,
v nemeckej literatúre sa objavuje zmienka o prvom zdobenom stromčeku
v Čechách už v roku 1827. Na rakúskom cisárskom dvore sa vianočný stromček objavil v roku 1816.
Zaviedol sa tiež nový zvyk, zámožnejšie vidiecke rodiny vešali stromček na strop alebo ho postavili na stolček. Po roku 1900 boli z Vianoc definitívne vytlačené dovtedy
veľmi obľúbené staročeské jasličky.
Marián Gašper, 7.A
ZDROJ: http://www.steanly.szm.com/vianocny%20stromcek.htm
http://zaujimavosti.net/blog/archiv/historicke/historia-vianocneho-stromceka-a-jeho-zdobeniavianoce/
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Katarína Labouré
28. november
Svätá Katarína Labouré, vlastným menom Zoe,
sa narodila v roku 1806, vo Francúzsku.
Keď mala 14 rokov, začala žiť nábožným životom
– na omše chodila aj vo všedné dni a každý piatok
a sobotu dodržiavala prísny pôst.
Rozhodla sa žiť rehoľným spôsobom
života. Pri voľbe rehole jej pomohol
živý sen, v ktorom sa jej zjavil svätý
Vincent de Paul, ktorý ju povzbudil
k vstúpeniu do spoločenstva Dcér
kresťanskej lásky - ľudovo povedané
k vincentkám.
Mladá rehoľníčka mala mnoho omilostení. Mala videnie Ježiša
v Eucharistii a od septembra do decembra jedného roku sa jej zjavila
Panna Mária. Najvýznamnejšie zo zjavení sa odohralo 27. novembra. Vtedy sa jej zjavila Panna Mária v podobe, podľa ktorej neskôr vyhotovili takzvanú Zázračnú medailu s nápisom Ó Mária, počatá
bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe
utiekame. Táto medaila dostala prívlastok
„zázračná“ najmä potom, čo sa po jej prijatí obdivuhodne obrátil židovský advokát a bankár Alfonz
Ratisbonna.
Alfonz bol veľkým odporcom kresťanstva, ale po
prijatí Zázračnej medaily od priateľa sa pod vplyvom zjavenia Panny Márie stal kresťanom, katolíckym kňazom a spolu s bratom Teodorom založil rehoľné sestry a spoločenstvo kňazov na obrátenie
Židov. Náhle a nečakané obrátenie Alfonza Ratisbonna vyvolalo veľký ohlas a viedlo k cirkevnému
schváleniu Zázračnej medaily.
Keď sa svätá Katarína priznala matke predstavenej so svojimi zážitkami, poslala ju na práce do jedného chudobinca, kde strávila 45rokov. Konala najnižšie práce. Všetko znášala v poníženosti a tichosti.

Svätý Ondrej
30.november
Svätý Ondrej sa narodil
v
Betsaide,
v mestečku na brehu
Tiberiadského
jazera,
neďaleko Kafarnauma.
Jeho otec,
Ján, a jeho mladší
brat, Šimon Peter, boli
rybármi. Rybárčeniu sa venovali spolu
s Jakubom a Jánom, Zebedejovými synmi, neskôr tiež apoštolmi.
Svätého Ondreja veľmi oslovilo učenie Jána
Krstiteľa a spolu s Jánom Zebedejom, sa stali
jeho vernými učeníkmi. Keď raz títo dvaja muži
stáli s Jánom Krstiteľom, videli prichádzať Pána
Ježiša. Vtedy Ján o ňom povedal: „Hľa Boží
Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“ Oni sa
pohli za Ježišom a odvtedy boli s ním.
Mnohí cirkevní otcovia zvyknú svätého Ondreja označovať pomenovaním „privádzač ku
Kristovi“. Okrem toho, že k Ježišovi priviedol
svojho brata Šimona Petra, priviedol k nemu aj
chlapca s piatimi chlebmi a dvoma rybami, pri
zázračnom rozmnožení chleba.
Svoj život ukončil na kríži, ktorý bol v tvare písmena X. Na kríž ho nepribili, iba priviazali. Takto
v bolestiach umieral tri dni.
Svätý Ondrej patrí medzi významných
a často uctievaných svätých. Zobrazovaný
býva s krížom v tvare písmena X alebo so sieťou plnou rýb.

Mária Hradská
Vianoce
V rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnejším sviatkom Sviatok narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho
kalendára sláviť polnočnou svätou omšou 25. decembra. Je tiež tradíciou sadnúť si 24.decembra k štedrovečernému stolu a obdarovať sa pri
vianočnom stromčeku darčekmi.
Kým protestanti sústreďujú svoju oslavu na podvečerné bohoslužby počas Štedrého dňa a na ranné bohoslužby na 25. decembra, tak rímskokatolíci sústreďujú svoju oslavu najmä k času, keď odbije polnoc medzi
24. a 25. decembrom.
Vianoce patria spolu s Veľkou nocou a Turícami medzi hlavné kresťanské sviatky. Vianočné obdobie je jedným z období rímskokatolíckeho liturgického roka. Trvá od prvých
vešpier Sviatku Narodenia Pána až do nedele po Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).

www.wikipedia.sk
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Lukáš Líška, 3.B
17

nacvičujeme...

SÚŤAŽ
Vyhlasujeme súťaž o vašu najkrajšiu
zimnú fotografiu. Súťažné fotografie
posielajte na mailovú adresu skolsky.casopisdp@gmail.com, predmet
správy: meno a priezvisko.
Súťažíme o externú batériu na mobil :)
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Vtipovisko
Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden sa
pýta druhého:
- Prečo si celý v sadre?
- To neuveríš! Idem, idem po lese a
vidím noru. Zakričím do nej HÚ! Ozve
sa HÚ! Vyskočí líška a poškriabe ma.
Idem ďalej a vidím väčšiu noru, zakričím HÚ! Ozve sa HÚ HÚ. Vyskočí vlk a
poškriabe ma. Idem ´ˇďalej a uvidím
véééééélikánsku noru. Zakričím HÚ,
HÚ, HÚ! ozve sa HÚÚÚÚÚÚÚÚ! A vyjde
rýchlik.
- Pani učiteľka, môžem Vám dať hádanku?
- Dobre. Je to zelené, má to 8 nôh a 6
očí. Čo je to?
- Odkiaľ to mám vedieť?
- Ja tiež neviem, ale sedí vám to na
hlave.
- Mamiiii, ja by som chcela na Vianoce psa...
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý
rok!!!
Stanka ide spať znovu s mokrou hlavou. Otecko je už nahnevaný a pýta
sa jej:
- To naozaj musíš dať všetkým rybičkám pusu na dobrú noc?
Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť, ako
ty bežať.
- Jožko, prečo si včera neprišiel do
školy?
- Lebo ste povedala, že kto nebude
mať úlohu, nech sa tu ani neukazuje.
Dvaja bratia našli na ulici peňaženku.
Jeden z nich pozrie jej obsah a odhodí ju.
- Tak čo, neboli tam žiadne peniaze?
- Boli, ale falošné! Už si niekedy videl
päťdesiatky s troma nulami?
Dávid Bálek, 4.A
Sára Nekorancová, 2.B
Barbora Heglasová, 3.B

Pátračka
Na obrázku je fotografia kľúčov
jedného z našich učiteľov. Vieš, komu
patria? 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.
V súťažiach: Pátračka a Tajnička posielajte
odpovede mailom alebo vhoďte správne odpovede do škatule školského časopisu. Nezabudnite 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
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Všetky dôležité informácie o našej škole sa dozviete
na stránke: http://skoladp.solinky.sk/
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