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Rozprávkový deň

Malí herci z V. B počas prestávky.

SPIŠSKÉ VLACHY Rozprávky sú v živote človeka veľmi potrebné, rozvíjajú
nielen hravú detskú fantáziu, ale aj zabávajú, poúčajú, ba dokonca
nabádajú k lepšiemu správaniu. Preto sa dňa 28. 03. 2014 uskutočnil
v našej škole „Rozprávkový deň“ pre žiakov 1. stupňa. Deti boli privítané
privítan
v telocvični, kde si pre ne starší žiaci pripravili dve krátke rozprávočky.
Prvá rozprávka s názvom
om Čokoládový kráľ,
kráľ ktorú nacvičila v klube so
žiakmi p. vychovávateľka Katarína Leskovská, ponúkla nielen zábavu, ale
aj ponaučenie, že nie je dobré prejedať
prejeda sa sladkosťami. Druhou
rozprávkou bola rozprávka Ženích pre slečnu
slečn Myšku, ktorú nacvičila
p. uč. Mgr. Iveta Puchalová s triedou 5. B. Obe rozprávočky sa deťom aj
učiteľom veľmi páčili a žiaci prežili zaujímavý rozprávkový deň.
Mgr. Miroslava Fľaková

Slávnostný zápis do 1. ročníka
SPIŠSKÉ VLACHY Dňa 13. marca 2014 sa uskutočnil slávnostný zápis
budúcich prváčikov. Pri príchode do telocvične sa deti premenili na
trpaslíkov, aby mohli vyslobodiť Snehulienku zo zajatia Zlej
Z kráľovnej.
Museli splniť niekoľko úloh. Najprv museli ísť do bane a vyťažiť
drahokamy,, ktoré triedili podľa tvaru. Trpaslíci išli ďalej hľadať
Snehulienku do tmavého lesa, a preto si so sebou vzali lampášiky,
ktorými si svietili. V lese našli zvieratká, ktoré Zlá
Z kráľovná pomotala,
a preto im trpaslíci pomohli. Rozdelili ich na lesné a domáce. Potom
prišli na lúku. Priradením
riradením správneho počtu bodov k číslam na
margarétach rozkvitla celá lúka kvetmi.. Trpaslíkov
Trpa
však ešte čakala dlhá
Budúci prváci si vyskúšali školské lavice.
cesta k Snehulienke. Pomohli im kvety,, ktoré vytvorili cestičku až
k princeznej. Trpaslíci nakoniec našli Snehulienku v komnate a vyslobodili ju z moci Zlej kráľovnej. Princezná ďakovala svojim
vysloboditeľom za záchranu. Darovala im svoj obrázok,
obrázok, ktorý si mohli hneď vymaľovať. Keďže trpaslíci preukázali odvahu
a nebojácnosť pri vyslobodzovaní Snehulienky, vyslúžili si pamätný list na tento deň. Podaním ruky Snehulienke sa trpaslíci
opäť premenili na budúcich prváčikov, ktorí sa už tešili na hostinu. Tak ako v rozprávke.
Mgr. Monika Tondrová, triedna učiteľka budúcich prvákov

Divadelné predstavenie - Zlatá priadka
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Spišské divadlo ponúklo pre našich žiakov rozprávku o Zlatej
foto: www.spisskedivadlo.sk
priadke. Žiaci na 1. stupni netrpezlivo očakávali
deň, keď po nich prídu autobusy a odvezú ich do
SNV. Očakávaný deň prišiel. Ani
A sa nenazdali a už
sa usádzali v divadle. Niektorí žiaci sedeli v lóžach.
Boli tam i deti z inej školy. Všetci zatlieskali
a čakali, kedy sa opona zdvihne. Odrazu vykukol
škriatok Martinko Kinkáš a rozprávka sa začala.
Bola o lenivosti
lenivos a jej prekonaní usilovnosťou,
Škriatok z rozprávky.
Budova Spišského divadla.
skromnosťou a dobrým srdcom. Nie je všetko
zlato, čo sa blyští. Pochopila to i dievčina, ktorá priadla pre kráľa, ale po vypradení všetkého konope na zlato a uhádnutí mena
škriatka, saa pobrala domov za svojou mamou.
mamou
Mgr. Monika Tondrová
_______________________________________________________________________________________________ S
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Čítať, poznať, žiť. . .
SPIŠSKÉ VLACHY Z tmy do svetla. Práve toto bolo posolstvo a spoločná téma tohtoročného
pokračovania biblickej olympiády. Knihy Svätého písma, na ktoré sme sa tentokrát zameriavali, boli:
Kniha Exodus (kap. 1-24), Kniha proroka
Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Samotná
súťaž má istú postupnosť v podobe
triednych,
školských,
dekanátnych
a diecéznych kôl. Záver tvorí celoslovenské
kolo. Už od septembra mohli naši žiaci
navštevovať biblický krúžok pod vedením
sr. Oľgy. Tým, ktorí túto možnosť využili, to nepochybne pomohlo
k dobrej príprave na biblickú olympiádu. Dekanátne kolo sa
Tímová spolupráca družstva našej školy.
uskutočnilo v priestoroch našej školy. Prišli sem žiaci zo Spišského
Hrušova, Kluknavy, Spišského Podhradia, Spišských Vlách. Dekanátne kolo pozostávalo z piatich úloh. Všetky tímy mali na
dané úlohy dostatok času. Po vypracovaní všetkých úloh mali súťažiaci a učitelia pripravené občerstvenie. Po krátkej
prestávke sa uskutočnil rozstrel medzi súťažiacimi s rovnakým počtom bodov na druhom mieste, čiže medzi našou školou
a žiakmi zo Spišského Hrušova. Výsledky boli tesné. Na prvom mieste sa umiestnila škola zo Spišských Vlách Komenského 6,
na druhom mieste bol Spišský Hrušov a tretie miesto obsadilo družstvo našej školy.
Vanesa Suchá, VIII. B

Recitujem, recituješ, recitujeme...
SPIŠSKÉ VLACHY Neodmysliteľnou súčasťou školského roka je
aj recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Všetci to poznáme:
najprv povinné triedne kolo, potom školské kolo, tí najlepší
postúpia ďalej. Tento rok naša škola privítala súťažiacich
obvodného kola. Začínali sme scénkou z diela P. O. Hviezdoslava - Ežo Vlkolinský.
Podľa ohlasov sa všetkým súťažiacim aj prítomným pedagógom páčila, čomu sme
sa potešili. Neskôr sme sa podľa kategórií presunuli do tried, v ktorých súťažiaci
Súťažiaci a zároveň diváci.
predviedli svoje recitačné umenie. Kategórie, ktoré skončili skôr ako ostatní, mali
možnosť pozrieť si rozprávku v našej koncertnej sále. Tu nakoniec prebiehalo aj vyhodnotenie súťaže. Myslím si a dúfam, že
všetkým našim návštevníkom sa škola i príprava súťaže páčila a radi sa k nám vrátia.
Alexandra Mlynarčíková, VIII. B

Najzvučnejší hlas ...
SPIŠSKÉ VLACHY Tak ako každý rok, aj tento rok sa v našej škole konala súťaž nádejných spevavých
talentov - Slávik Slovenska. Dňa 19. marca 2014 o 9. hodine sa rozozvučali triedy a chodby spevom, ale
ináč ako zvyčajne. Spievalo sa súťažne, a to v nasledujúcich kategóriách:
I. kategória 1. až 3. ročník
II. kategória 4. až 6. ročník
III. kategória 7. až 9. ročník.
Spievalo sa bez sprievodu hudby, aby čo najlepšie vyzneli hlasy detí, ale aj prezentácia piesní. Hodnotiacu
porotu tvorili Mgr. Jana Bekešová a sr. Chantal. Rozhodli o tých hlasoch, ktoré boli najvýraznejšie, najrytmickejšie,
najzvučnejšie. Musím ale dodať, že aj výber piesne napomáhal pri rozhodovaní. Najčastejšie vybranými piesňami boli: "A od
Prešova", "Slovenské mamičky" či "Kec ja bula mala". Avšak na mňa urobila najväčší dojem pieseň "Horela sosna, horela."
Práve táto pieseň krásne znela v podaní Kariny Forgáčovej (VIII.A), víťazky III. kategórie. Trúfam si povedať, že tak nejako si
predstavujem Slávika tohto roka. Víťazkou II. kategórie sa stala Michaela Škotková (IV.tr.). Jej podanie piesne "A hoc ja
maľučka, drobna" bolo veľmi krásne. Jej spevom sa rozozvučala celá trieda. Spomeniem aj nášho najmladšieho Slávika,
ktorým sa stala Annamária Čurillová (III. A) s piesňou "Ked ja bula mala." Môžeme však povedať, že zvíťazili všetci zúčastnení,
pretože už len to, že zaspievali pred porotou a publikom, bolo víťazstvo. Krásny pocit sme mali teda všetci.
Katarína Škotková, VII. tr.
__________S P R A V O D A J S T V O____________________________________________________________________
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Stvorení pre čistú lásku
SPIŠSKÉ VLACHY Besedy máme
radi. Samozrejme aj preto, lebo
vtedy nemusíme sedieť v triede
a písať poznámky či písomky.
Máme ich však radi aj preto, lebo
sa na nich dozvedáme zaujímavé súvislosti z rôznych
oblastí. Svoje zvyčajné vyučovanie sme prerušili aj
26. februára 2014. Zavítal k nám totiž kňaz Róbert
Neupauer. Témou besedy bola láska a čistota - Stvorení
pre čistú lásku. Ide o lásku k Bohu, ale aj o lásku
k druhým, teda chlapec k dievčaťu a naopak. Samotná
beseda začínala dosť netradične, vypočulii sme si poľskú
pieseň Zaufaj v Pánu – Dôveruj Pánovi. Súvisela
Kňaz Róbert Neupauer medzi žiakmi našej školy.
s pôsobením pápeža bl. Jána Pavla II.,, o ktorom nám
najprv duchovný otec Róbert hovoril. Spomínal jeho vzťah k mladým a ďalej v svojej prednáške vychádzal práve z dokumentov
a výrokov spomínaného
ého pápeža. Vyhovovalo nám, že sme tam boli len deviataci. Pred nami podobne absolvovali túto besedu
aj ôsmaci. Bolo nám priblížené, akým spôsobom si zachovať čistotu a hlavne prečo. Po zaujímavej a poučnej prednáške sme
zasypali otca Róberta rozličnými otázkami. Ochotne nám odpovedal, čím nám pomohol ujasniť si náš
ná postoj k sebe samým
a odpovedal nám aj na naše trochu zvláštne otázky. Vo viacerých veciach nám poradil. Na prednáškach na túto tému sme už
boli, ale stále sa dozvedáme niečo nové. Vypočuli sme si, aké slabé stránky majú chlapci a aké dievčatá. A nie je ich málo.
Aj sme sa zasmiali, ale to, čo povedal, bola pravda! Potom sme mali možnosť ostať tam iba samé dievčatá a porozprávať sa,
čo sme aj využili. Boli sme za to veľmi vďačné. Bol to
to super čas, veď sme sa opäť dozvedeli niečo, čo možno v budúcnosti
využijeme. Za všetkých deviatakov a ôsmakov by sme mu chceli
chceli srdečne poďakovať. Ďakujeme!
Antónia Köhlerová, Annamária Kandrová a Bernadeta Bialeková, 9. roč.

Cesta do Žakoviec
ŽAKOVCE Dňa 12. novembra2013 sme sa zúčastnili výletu do Žakoviec. Žakovce sú známe Inštitútom Krista Veľkňaza, ktorý
vybudoval pán farár menom Maroš Kuffa. Pán farár mal také veľké srdce, že
dokázal postaviť takú veľkú budovu pre bezdomovcov, alkoholikov a telesne
postihnutých. Exkurzia prebehla super. Jedna milá pani nám začala rozprávať
históriu: že to funguje 21 rokov a že na tomto mieste kedysi stála fara. Až neskôr
napadlo pánovi
vi farárovi, či by nemohol postaviť dom pre alkoholikov
a bezdomovcov, ale musel sa najprv spýtať biskupa. Otec biskup dovolil, tak kňaz
začal stavať. Teraz tam majú mužov, ženy, telesne postihnutých, 6 matiek, 12 detí aj
tehotné 17-19 ročné dievčatá. Po čase
ase vznikli 3 skupiny.
1.skupina – červení - sú to ľudia, ktorí nedávno prišli, musia odovzdávať všetky
doklady, peniaze, majú skúšku alkoholu, nesmú telefonovať ani posielať žiadne listy
6 mesiacov.
2. skupina - modrí - majú povolenie ísť do dediny.
3.skupina – bieli – majú povolené ísť na návštevu, majú pri sebe doklady, peniaze,
Kaplnka v Inštitúte Krista Veľkňaza.
môžu telefonovať.
Každý človek, čo je tam ubytovaný, musí pracovať.
Musia vstávať o 6:00, o 7:00 majú sv. omšu, po sv. omši majú raňajky a potom pracujú v areáli. Chlapi sa starajú o zvieratá,
pracujú v pekárni a v mlyne. Nasleduje modlitba ruženca, obed a potom majú voľný program. Ženy upratujú, varia, starajú sa
o deti. Ak sa chcú vrátiť na ulicu, tak im zabezpečia teplé oblečenie, jedlo a pitie.
Katarína Škotková, VII. tr.
_______________________________________________________________________________________________ S
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pánom kostolníkom
Jozefom Tondrom

Počas slúženia bohoslužieb v kostole môžeme pozorovať, ako niektorí
z nás vykonávajú rôzne liturgické služby. Je ich mnoho: miništranti,
lektori (tí, ktorí čítajú), organisti, speváci a pod. Ich služba a pomoc
počas liturgie je zrejmá a viditeľná. Je však mnoho ďalších služieb, ktoré
sa nevykonávajú priamo počas bohoslužieb. Avšak aj ich činnosť veľmi
prispieva ich dôstojnému sláveniu. Ide napr. o tých, čo pripravujú
kvetinovú výzdobu alebo plachty na oltároch. Rovnako potrebným
človekom vo farnosti je aj kostolník. Kto to je? V čom spočíva jeho
úloha? Možno ste si už aj vy položili takéto otázky. Odpovede na ne
sme sa snažili nájsť v rozhovore s pánom kostolníkom Jozefom
Tondrom (71 r.). Svoju úlohu vykonáva vo farskom Kostole sv. Jána
Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Viacerí ho možno poznáte aj osobne.
redakčná rada

Ako dlho pôsobíte ako kostolník?
Túto službu vykonávam desať rokov
a osem mesiacov.
Ako ste sa dostali k tejto službe?
Nahovoril ma na to pán farár Milan
Holík. V tom čase u nás pôsobil ako
správca farnosti. On ma oslovil
s touto ponukou.
Čo pre vás táto služba znamená?
Napĺňa ma to pocitom pokoja v tom,
že aj napriek môjmu veku dokážem
byť ešte vo farnosti aktívny.
Koľko času počas týždňa strávite
v kostole? Ako vyzerá vaša bežná
nedeľa?
V priebehu týždňa je to večerná
svätá omša. Pretože bývam dosť
ďaleko od kostola, tak sú to asi dve
hodiny každý deň. Okrem toho ešte
je niekedy pohreb, tak sú to ďalšie
dve hodiny. V sobotu je to ranná
svätá omša, potom upratovanie

kostola. To je spolu od
6 : 45 do 10 : 30. Potom
ešte večerná svätá
omša. Nedeľa je pre
mňa
najnáročnejšia.
V kostole som celé
dopoludnie, poobede je
pobožnosť
a večerná
svätá omša.

„Napĺňa ma to
pocitom pokoja v tom,
že aj napriek môjmu veku
dokážem byť ešte
vo farnosti aktívny.“

Čo obnáša práca/služba kostolníka?
Čo všetko v kostole robíte?
Služba kostolníka spočíva v tom,
aby zabezpečil nerušený priebeh
všetkých bohoslužieb v kostole
po stránke materiálnej, t. j. otvoriť
kostol, pripraviť kalich, ampulky,
knihy, rúcho pre kňaza, zasvietiť
svetlá, zapáliť sviečky. Tie navyše
je potrebné udržiavať a čistiť,
prípadne vymieňať. Po sv. omši je
potrebné všetko upratať (liturgické
veci), zatvoriť kostol – pozamykať.
Robím v kostole aj malé opravy –
údržbu. Okrem toho ešte dozerám
v sobotu na upratovanie kostola

a zabezpečujem veci potrebné na
samotné upratovanie kostola. Keď
je svätá omša napríklad pri kaplnke
Zahurou alebo na cintoríne, tak
musím všetky veci potrebné
k svätej omši preniesť na miesto jej
konania. Keď sa koná v kostole
ofera – zbierka na nejaký účel, tak
povyberám peniaze z pokladničiek
a odovzdám ich pánovi farárovi. To
isté spravím s peniazmi, ktoré sa
zbierajú do pokladničiek každú
nedeľu. Zabezpečujem bahniatka,
ktoré sa svätia na Kvetnú nedeľu,
zahaľujem kríže v kostole pred piatou
pôstnou nedeľou, pripravujem oheň
na Bielu sobotu a pod.

__________R O Z H O V O R ___________________________________________________________________________
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Ktoré liturgické obdobie je pre vás
najnáročnejšie? Ktoré liturgické
obdobie máte najradšej?
Najnáročnejšie je obdobie Veľkého
týždňa a Veľkonočná nedeľa. Ale
zároveň je to aj najkrajšie obdobie.
Podporuje vás vo vašej
nejakým spôsobom rodina?

Školský rok 2013/2014

nej účastný tak ako všetci veriaci
v kostole. Nevidím v tom rozdiel.
Určite ste v detstve miništrovali.
Pamätáte si na vtedajšieho pána
kostolníka? Aký bol? Zmenilo
sa
niečo
na
povinnostiach
a charaktere tejto služby?

službe

Áno, manželka mi niekedy pomáha.
Obmedzuje vás táto služba nejakým
spôsobom? (Napr. že si nemôžete
slobodne voliť svoj vlastný program)
Samozrejme, svoj vlastný program si
môžem tvoriť iba vtedy, keď nemám
povinnosti v kostole.
Nemáte niekedy chuť zúčastniť sa
slávenia sv. omše tak ako my, ostatní
veriaci?
Počas slávenia svätej omše som na

Áno, miništroval som, keď som bol
ešte školopovinné dieťa, niekedy
som aj zastupoval
za
kostolníka.
Pamätám sa na neho dobre. V tom
čase zvony neboli na elektrický
pohon. Povinnosťou kostolníka bolo
aj to, že musel chodiť na vežu
a zvoniť ručne. My, miništranti, sme
mu s tým často pomáhali.
Keď trávite toľko času v kostole,
určite poznáte každý jeho kút. Ktorú
časť kostola máte najradšej?
Ten kostol mám celý rovnako rád.
Nevidím rozdiely v jednotlivých
častiach.

Číslo 2
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Zažili ste ako pán kostolník nejakú
zábavnú
situáciu,
príhodu
s miništrantmi alebo kňazmi ?
Nespomínam si na nijakú zvláštnu
situáciu, na ktorú sa pýtate.
Čo by ste odkázali
a čitateľom Srdca?

veriacim

Aby sa v čo najväčšom počte
zúčastňovali
v kostole
na
bohoslužbách. Ale
A nielen na svätých
omšiach, ale aj na nedeľňajších
popoludňajších pobožnostiach. Aby
sa snažili svoje srdcia a svoje
myslenie nasmerovať k Bohu. Aby
nezabúdali na to, že kostol je pre
všetkých veriacich a že všetci máme
povinnosť o kostol sa aj starať
a udržiavať ho. A ešte , aby sa modlili
aj za spišskovlašskú farnosť a za tých,
čo sa nemodlia.
Ďakujeme za rozhovor!
/red. rada/

Sme veľmi radi, že si pán kostolník Jozef Tondra popri svojich povinnostiach našiel čas aj na nás. Ochotne nám
odpovedal na naše otázky a veľmi radi sme vám jeho odpovede priniesli v uverejnenom rozhovore.
V tohtoročnom seriáli rozhovorov nás ešte čaká tretí rozhovor - v budúcom - koncoročnom čísle časopisu
časo
SRDCE.
Po rozhovore so sestrou
strou predstavenou z miestneho Kláštora sestier
estier Božského Vykupiteľa a pánom kostolníkom
by sme vám opäť radi predstavili ďalšiu službu, ktorou sa pomáha vo farnosti. Pôjde o službu organistky
a kantorky. Rozhovor nám prisľúbila
a spišskovlašská organistka Mgr. Jana Bekešová, ktorá zároveň vyučuje
v našej škole.
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________R
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PÔSTNE AKTIVITY
Ž I A C K E H O

P A R L A M E N T U

Keď v škole vyhlásili súťaž 3 dni bez TV a PC, tak som sa pokúsila to aspoň vyskúšať. Pripadalo mi to
divné, ale pani učiteľka nás podporila, tak som sa do toho pustila. 1. deň - V sobotu som nepozerala
televízor celý deň, radšej som si čítala knihu. No večer šiel Medveď Yogi, jedna z mojich obľúbených rozprávok. Keďže
som si dala záväzok, tak večer som si v telefóne upratovala fotky. 2. deň - Najprv som bola v kostole. Potom som
chcela veľmi, ale veľmi zapnúť TV. S veľkými problémami som sa rozhodla, že pôjdem na korčule. Keď som sa vrátila,
mamka ma vyhnala upratať si skriňu. 3. deň - Ráno som bola v škole ako každý pondelok, takže som nemala čo riešiť žiadna telka... O 16:00 som bola už naučená... A teraz? Čo som mala robiť? Kniha dočítaná, veci upratané a v TV už bežal
seriál Chlapi neplačú, no ja som len pozerala na stenu a premýšľala. V tom mi napadlo, že to nebolo až také hrozné, ako
som si myslela, a tak som sa snažila vydržať a čítať nové knihy. (Antónia Petríková, VII. tr.)
V škole som sa dozvedela o súťaži Tri dni bez TV a PC. Ja som sa to snažila splniť, ale bohužiaľ,
dokázala som to vydržať iba dva dni. Zvyčajne sa ráno pozriem, čo ide v TV. V to ráno som sa premohla.
V ten istý deň som už nebola ani na PC, ani som nepozerala TV. Večer som bola spokojná, že som
odolala. Na ďalší deň, keď som prišla zo školy, chcela som ísť pozerať TV a už som aj mala diaľkový ovládač v ruke.
Nakoniec som sa išla učiť. Večer som si chcela pozrieť na PC film, ale povedala som si, že celý deň som vydržala, tak
vydržím aj teraz. Na ten tretí deň som to už nezvládla. Keď som prišla domov, bola pustená TV a išiel dobrý film, tak som
si ho pozrela. Ale som spokojná aj tak, lebo som vydržala aspoň dva dni bez PC a TV. (Agnesa Kaľavská, VII. tr.)
1. deň - Keď som prišiel domov, naučil som sa a do večera do 20:00 som čítal knihu. Neskôr som sa
navečeral a o 22:00 som šiel spať. 2. deň - Po príchode domov, ako každý deň, som sa najskôr naučil
a pripravil na ďalší deň do školy. Potom som si zobral ovládač od TV, ale otec ma poslal čítať knihu. Do
ôsmej som čítal knihu, ale bolela ma hlava, tak som šiel spať skôr. 3. deň -Pozeral som už televízor, lebo mi prišlo v škole
zle a musel som ísť domov. Aj tak som na seba hrdý, že som to vydržal. (Daniel Petrík VII. tr.)
1. deň - Rozmýšľala som nad tou súťažou a rozhodla som sa, že sa zapojím. Keď som prišla domov zo
školy, nešla som ako zvyčajne pozerať TV. Radšej som si obula kolieskové korčule a šla som sa trochu
pokorčuľovať. Napadlo mi, že keď si pozriem TV, nikto o tom nemusí vedieť. Povedala som si, že po
prvé - nebudem podvádzať a po druhé - je Pôst. Potom som šla do kostola a po sv. omši som si vzala husle a hrala
cvičenia, etudy, prednesy a piesne na sv. omšu.
2. deň - V sobotu ráno som sa pomodlila a chcela som ísť na internet cez mobil, ako to robím každé ráno, ale teraz som
venovala viac času Bohu. Prečítala som si trochu z knihy a potom som išla so sestrou do obchodu. Keď sme pripravili
raňajky a zaliali rodičom kávu, tak sme išli upratovať. Pomohla som mamke s obedom a o 15:00 sa nám začínal krúžok
Erko. Prišli sme domov o 17:00 a ešte som šla vonku s kamarátkami a kamarátmi.
3. deň - V nedeľu sme mali v kostole krížovú cestu a po nej sme šli navštíviť babku. Vrátili sme sa o 20:00, osprchovali
sme sa, pomodlili a šli spať.
Ďalšie dni som sa snažila poctivo si plniť svoje školské povinnosti a každý deň som hrala na husliach. Dohromady som
bez TV a PC vydržala 8 dní. Na ôsmy deň som vypla v dome elektrinu, aby som nešla pozerať TV. Rodičia sa ma po
príchode domov pýtali, prečo nejde elektrina. Povedala som, že vybilo poistky. Som rada, že som to zvládla a že som sa
mohla zapojiť ☺ . (Katarína Škotková, VII. tr.)
__________ Z O

ŽIVOTA
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Pôst je dobrovoľné zdržanie sa jedla za duchovným účelom. Nás to učili
doma tak, že postiť sa - to bol podstatný spôsob, akým dávam najavo
svoju oddanosť a vďačnosť Bohu tým, že sa niečoho zrieknem. My sme sa ani veľmi nezriekali
našich obľúbených vecí, ale sme každú stredu,
tredu, piatok a sobotu nejedli mäso počas 40 dní. A na
Popolcovú stredu a Veľký
eľký piatok sme sa raz do sýta najedli,
najedli ako je to aj teraz. (babka Dominiky
Richnavskej, VIII. A)

Číslo 2
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Myslíš si, že má význam
sa niečoho zriekať? Prečo?
Čoho si sa v minulosti
zriekol, na čo si dnes hrdý?

Podľa mňa to má zmysel a veľký, lebo sa môžeme dostať do neba. Áno, snažil som sa zrieknuť mnohých vecí,
ale nedarilo sa mi. (Adam
Adam Čech, IX. A)
Ja si myslím, že určite má. Či už v tom, že nám to pomôže v duchovnom živote,
živote ale aj v bežnom. 40 dní nie je
veľa a je to aj taká menšia skúška,
skúška či vydržíme bez niečoho. Ja som saa zriekla mnohých vecí, ale nedarí sa mi to.
Porušila som to hneď po dvoch týždňoch. Ale jedna vec
ve ma stále „drží“. Takmer celý Pôst
ôst nejem sladkosti! Už mi nechýba veľa, takže
verím, že mi to vydrží. A verím, že určite sa mi to niekedy oplatí. Pre každého má pôst iný zmysel. Každý vie, čo mu je najlepšie, alebo
čo mu nebude chýbať. (Antónia Köhlerová,
hlerová, IX. A)
Myslím, že to má význam, lebo niečoho, čo máme radi, sa ťažko zriekame. Zriekla som sa počítača.
počítača (Paulína
Petrušková, VI. B)

Deň počatého dieťaťa - 25. marec
25. marca slávime sviatok Zvestovania Pána. Archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že si ju Pán Boh vybral,
aby sa stala matkou Božieho syna Ježiša Krista.
Krista V tento deň si zároveň môžeme pripomenúť vlastné počatie
a ďakovať Pánu Bohu za dar života, ktorý sme dostali. Tento deň dostal preto aj prívlastok Deň počatého
dieťaťa. Počas neho si intenzívne pripomíname aj to, že nie každý dostal možnosť narodiť sa ... a jeho život
bol zabitý ešte v matkinom lone.

... nie som na svete celkom sama. Mám
ám veľa kamarátov
a svoju rodinu. Máme sa veľmi radi. Máme prácu a peniaze na
jedlo. Nie sme chudobní alebo bezdomovci.. V škole dostávam
dobré známky. Môžem pomôcť iným. Lebo chodím do kostola, tam
sa stretávam s Pánom Bohom. Lebo smiem konať dobro Bohu.
(Natália Tomčíková, IV. tr.)
... lebo chodím do dobrej školy, spoznávam nových ľudí a mám
priateľov. Keby som tu nebola, nepoznala
epoznala by som tie krásne veci:
napríklad kvety, vtáky, živočíchy a veľa ďalších vecí. Na
N svete je
dobré žiť, lebo človek sa smiee smiať aj plakať. Vie spievať, tancovať
a hýbať sa. Má ústa, ktorými môže rozprávať, má mozog a vie sa
ním riadiť a rozmýšľať. Veď zázrak života je to, že sa narodí dieťa.
Som rada tu, lebo niekde je vojna a tam sa deti zabíjajú.
(Terézia Filipová IV. tr.)
... niektoré deti nemôžu žiť, lebo matka sii povie: „Nechcem,
nestíham, mám toho plné zuby.“ Prečo sa moja matka rozhodla,
rozhodla že
to nespraví? Lebo ma má rada. (Kristína Vlkolinská, IV. tr.)
... mám mamku a ocka a prijali ma. Mám
ám kamarátov. Môžem
M
na svete všetko poznať.
oznať. Že vidím, že môžem behať,
behať spievať
a tancovať. Teším sa zo sveta. Môžem
ôžem sa hrať s ostatnými.
(Simona Mäsiarová, II. tr.)

... mám rodinu, priateľov, domov, súrodencov. (Martin Kohút,
VI. B)
... mám na svete
ete kamarátov ako Damián. Som rád, že som na
svete. Som rád, žee tu môžem byť pri vás, že ma neprepichli veľkou
ihlou. (Filip Bača, II. tr.)
... môžem si užívať život. Chodiť von a hrať futbal, zabávať sa
s kamarátmi. Učiť sa, čo je vo svete nové. Isť sa pozrieť na pamiatky,
ale aj zabaviť sa.
a. Mám svoju rodinu, blízkych,
blí
kamarátov .
(Jozef Kolcún, VI. B)
... som sa narodil v dobrej rodine a v krajine, ktorá je dobrá
a nie sú v nej nepokoje. (Matúš Mlynarčík, VI. B)
... som
om rada, že som sa vôbec narodila na tento svet a že som
spoznala svoju rodinu. Som rada,
rada že žijem a že ma mamka a ocko
spoznali. Som rada, že ma rodina priala, aj starí rodičia. Rada hrám
na klavíri a tancujem. Som rada, že žijem na Slovensku. Ďakujem Ti
Pán Ježiš, že si ma stvoril na svet. (Tamara Leskovská, II. tr.)
... mám najlepších rodičov, najlepšiu rodinu na svete, svojich
kamarátov, zvieratká, ktoré
toré nadovšetko milujem. Mám
Má všetko, čo
chcem. Som na svete šťastná, lebo viem, že ma má niekto rád.
(Nikola Siváková, VI. B)

____________________________________________________________________________________________

ZO

ŽIVOTA

Š K O L Y __________

10

Číslo 2

Môj patrón
Môj patrón je sv. Tomáš
apoštol. Keď som bol malý,
tak som sa dozvedel, že bol
neveriaci. Až keď sa dotkol
Ježišových rán, uveril, že
naozaj vstal z mŕtvych. To
je o ňom aj najznámejšie.
V Jánovom evanjelium sa
nazýva Didymus, čo po
grécky znamená dvojča.
Ohlasoval evanjelium v Indii.
Je tiež patrónom architektov.
Som rád, že nosím meno po
ňom.
Tomáš Lörinc, VI.B
Moja patrónka je Panna
Mária. Dlho som nad tým
nerozmýšľala a ani som si
nemyslela, že mám nejakého
patróna. Dostala som ho,
teda vlastne ju, pri svätom
krste. Vybrali mi ju moji
rodičia. O tom, ako sa volá
môj patrón, som sa
dozvedela, keď som bola
menšia. Mamka ma zavolala
Viktória Mária. Vtedy som sa
tomu divila, ale mamka mi to
vysvetlila. No pochopila som
to až teraz. Už viem, že každý
má
svojho
nebeského
patróna a anjela strážneho.
Keď pôjdem na birmovku,
budem si vyberať meno. No
nebude to len také meno,
ale bude to môj ďalší patrón.
Panna Mária je mojou
patrónkou,
ale
taktiež
mnohých ďalších ľudí. A tiež
je patrónkou Slovenska.
Viktória Legátová, VI. B

__________ D U C H O V N Ý
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Miništrovanie
Miništrovať som začal už ako 5 ročný chlapec. Doviedol ma tam môj starší brat Jakub. Po
prvýkrát
krát som šiel do zlatej lavice a nič som nerobil. Celé som
so všetko doplietol - keď sme
stáli,, ja som sedel; keď sme sedeli, tak som ja som stál. Našťastie si to nik nevšimol. Aspoň
si to myslím. Po istom
isto čase som už chodil na tzv. „neobsluhovaciu“
obsluhovaciu“ stranu
s
– teda tam, kde
nemám ako miništrant žiadne úlohy (v spišskovlašskom
vlašskom kostole na pravú stranu z pohľadu
ľudu - pozn. redakcie). A po istom čase už aj na tzv. „obsluhovaciu“ stranu. Raz sme boli len
dvaja a musel som ísť k zvončekom. Ale to bol problém, lebo som ešte nevedel,
nevedel kedy mám
zvoniť. Po sv. omši mi povedali, že som vlastne zvonil a obsluhoval. Potom som už chodil
k zvončekom pravidelne. Ku knihe som však ešte nechodil. Nechcel som. Ale to bola chyba.
Raz som však bol na sv. omši iba sám miništrant a traja kňazi. Preto som musel všetko robiť
sám. Nič som nestíhal,
nestíhal, preto niektoré miništrantské úlohy robili aj samotní
sam
kňazi (napr. si
otáčali knihu
kn a pod.) Po sv. omši ma pochválili,
lili, že som to dobre zvládal. Dnes už ovládam
všetko, čo by mal miništrant vedieť. Aspoň si to myslím. Dúfam, že miništrovať prídu aj
noví miništranti,
ištranti, lebo niekedy je kňaz počas svätej omše pri oltári sám.
Adam Kandra, VI. A

Adam Kandra ako malý miništrant v júni 2009 a v súčasnosti.

Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – patrón katolíckych učiteľov
Svätý Ján Krstiteľ de la Salle. Pri mene svätého Jána
Ján Krstiteľa si každý
z nás predstaví muža, ktorý pokrstil Pána Ježiša. Toho predsa všetci
dobre poznáme. Ale kto bol svätý Ján Krstiteľ de la Salle? A prečo sme
v deň jeho sviatku – 7. apríla – v škole slávili svätú omšu? Svätý Ján
Krstiteľ de la Salle sa narodil v Remeši vo Francúzsku v roku 1651. Jeho
rodičia boli bohatí, a tak dostal všetko, čo potreboval. Aj vzdelanie.
Keď dospel, cítil, že sa má stať kňazom a venovať sa chudobným. Ján
de la Salle mal veľmi rád deti a mládež. Vo svojom okolí videl veľa
zanedbaných a opustených detí remeselníkov a chudobných, ktorým chcel pomôcť. A tak
ich začal vyučovať. Rozdal celý svoj majetok a vytváral školy základné
základ aj stredné odborné.
Neskôr, keď sa počet škôl zvyšoval, nezostal na ich vedenie sám. Založil rehoľu tzv.
„školských bratov“, ktorí dodnes zakladajú kresťanské školy a vyučujú v nich. Svätý Ján
Krstiteľ de la Salle tak celý svoj život venoval výchove učiteľov,
uči
ktorí chceli vzdelávať
a kresťansky vychovávať deti a mládež. A prečo sme slávili svätú omšu? Ján de la Salle bol
15. mája 1950 vyhlásený za patróna učiteľov. Odvtedy sa 7. apríl (deň Jánovej kňazskej
vysviacky) na všetkých kresťanských školách slávi
slávi ako DEŇ UČITEĽOV.
sr. Chantal
Ž I V O T _________________________________________________________________

SRDCE - Školský časopis Základnej školy sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Školský rok 2013/2014

Číslo 2

11

Slovo na povzbudenie
----

Sila života----

Drahí učitelia, milí žiaci, rodičia, zamestnanci školy!
Prvé teplé dni tohto roku, krásna modrá obloha, spev vtáčikov, pohľad na
rozkvitnuté kríky a kvitnúce stromy - to všetko v nás vyvoláva pocit akéhosi nového
nádychu. Čoraz viac je vidieť ľudí v záhradkách či na prechádzkach v prebúdzajúcej
sa prírode.
Ani mňa to nenechalo pokojným,
pokojným a tak som očistil zaprášený bicykel
a šliapol do pedálov.. Možno to bude pre niekoho čudné, ale ja paradoxne radšej
točím do kopca ako z kopca. Totiž z kopca nestíham
n
sledovať život okolo seba
a toho zhonu máme dosť, však? Vystupujúc hore na „Paršivú“ som si všímal okolitú
prírodu. Na jednom mieste
este ma zaujal chumáčik zelenej trávičky a vedľa maličká
prvosienka vykukujúca a predierajúca sa pomedzi suché lístie a trávu ešte
z minuloročnej jesene. Zdalo by sa, že ju udusia, no vedel som, že tomu tak nebude,
pretože to, čo jej dovolí rásť a žiť, je potenciál
ciál života, ktorý má v sebe. Zároveň sú to
teplé lúče slnka a vlaha, ktorú ponúka pôda napojená dažďom. V tej chvíli mi napadli
dve slová: „Sila života.“
Stojíme pred najväčšími kresťanskými sviatkami, sviatkami Veľkej noci. Áno, aj tieto
sviatky hovoria o sile života. Po dráme Veľkého piatku nastáva ticho. Zdá sa, že
nespravodlivosť zvíťazila nad spravodlivosťou, lož nad pravdou, hriech nad
odpustením, nenávisť nad láskou, smrť nad životom. Opak bol však pravdou. Do
smrtného tichaa prehovorili ústa Zmŕtvychvstalého: „Pokoj vám!“ „Nebojte sa!“
Sila života! Odkiaľ sa vzala? Vzišla z lásky, ktorá sa rozhodla slúžiť a nie dať sa
obsluhovať: umýva nohy, ba dokonca úplne sa zrieka seba,
seba a to až na smrť na kríži.
Zomiera, aby ten, ktorého miluje, mohol žiť v plnosti a radosti - aby som ja mohol žiť.
Ako vidíme, táto láska nie je egoistickou láskou. Práve preto žiari a vydáva svetlo
a teplo, podobne ako jarné slnko. Láskou, Slnkom, Svetlom, Životom je
zmŕtvychvstalý Ježiš.
Milí priatelia! Cirkevná
irkevná škola, tak ako aj kresťanská rodina,
rodina sú miestami, kde
sa človek neučí len vedomostiam z matematiky, fyziky, zemepisu... Tak škola,
škola ako
aj rodina sú miestom, kde sa človek učí žiť. Ako? Tým, že sa učí milovať. Prvým
učiteľom je pre nás samotný Ježiš.. Učme sa od neho skutočne milovať, aby sme
mohli skutočne žiť. Nech nás On učí tej láske, ktorá nehľadá svoje dobro a výhody
pre seba, ale láske, ktorá túži po dobre môjho blížneho. Je to láska, ktorá sa každý
deň rozhoduje žiť pre neho a obetovať sa pre neho: riaditeľ pre svojich učiteľov,
učitelia pre seba navzájom a pre svojich žiakov, manželia jeden pre druhého
a spoločne pre svoje deti, deti pre svojich rodičov a príbuzných, spolužiakov
i učiteľov. Takto sa tvorí silná reťaz a puto živej lásky v škole, v rodine, ale aj
navzájom medzi rodinou a školou. Takto žije Zmŕtvychvstalý uprostred nás.
Možno sa niekedy cítime ako zapadaná,
zapadaná či dokonca zmrznutá zem, ktorú
prikrýva len suché lístie. Myslíme si, že z nej nemôže
nemô vykvitnúť žiaden krásny kvet
plný života, prinášajúci krásu a radosť. Nezabúdajme však, že v našom srdci je
zasiate malé semienko v podobe silnej túžby po živote a láske, po kráse a radosti.
Preto vám chcem popriať, aby ste v týchto milostivých
milostivýc dňoch vystavili vaše srdcia
sile Slnka a vlahe jeho milosti, ktoré vo vás zrodia nový život, urobia vás novými,
krásnymi ľuďmi, ľuďmi plnými skutočnej lásky a radosti!
o.Róbert Neupauer
_____________________________________________________________________________________________

Na Slovensku aktuálne prežívame
Rok Sedembolestnej Panny Márie.
Trvá od 1. januára do 31. decembra
2014. Pripomíname si ním 450
rokov od prvého zázraku na jej
príhovor v Šaštíne. Zároveň ubehlo
50 rokov, odkedy pápež Pavol VI.
potvrdil Sedembolestnú Pannu
Máriu ako patrónku Slovenska.
Rok Sedembolestnej Panny Márie
M
je
pre mňa výnimočný. Panna Mária je
patrónkou Slovenska a mám
m
ju
veľmi
ľmi rada. Tak ako sa s láskou
starala o Pána Ježiša, tak sa s láskou
stará aj o nás. S Pánom Ježišom bola
po celý život a neopustila ho ani
v tých najťažších chvíľach. Dôkazom
toho je aj jej sedem bolestí, čo
symbolizuje ich plnosť. Pán Boh
vedel čo robí, keď si ju vybral za
vedel,
matku svojho Syna
S
a našu matku.
Oslovil ma jeden citát: „Najsvätejšia
Panna, ako je rodičkou Ježiša Krista,
tak je aj matkou všetkých kresťanov,
pretože ich zrodila na vrchu
v
Kalvárie
alvárie.“
Medzi sedem bolestí Panny Márie
patrí:
• proroctvo Simeona v chráme
• útek do Egypta
• strata dvanásťročného Ježiša
v chráme
• stretnutie s Ježišom na krížovej
ceste
• Ježišovo ukrižovanie a smrť
• Ježišovo snímanie z kríža
• pohreb Ježiša
Agnesa Kaľavská, VII. tr.
DUCHOVNÝ

Ž I V O T __________
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Žiacky parlament

SPRAVODAJSKÉ OKIENKO

Milí spolužiaci a učitelia,
v predchádzajúcom Pôstnom
ôstnom období sme sa
na zasadnutí Žiackeho parlamentu zamýšľali nad
tým, či má pôst zmysel a ak áno, tak prečo?
Rozhodli sme sa, že skúsime vyzvať spolužiakov,
aby nám tiež o tom niečo povedali. Taktiež sme
ich vyzvali k tomu, aby sa pokúsili zrieknuť sa
niečoho,
iečoho, čo je naozaj ťažké... Zhodli sme sa, že
to bude zrejme sledovanie TV a používanie PC.
Čo tak tri dni bez toho - dá sa to vydržať?
O tom, ako to zvládli, sa s nami podelili tí,
ktorí túto výzvu prijali a pokúsili sa prekonať
samých seba. Ich príspevky
vky sú uverejnené
v tomto čísle časopisu
isu SRDCE na stranách 8 a 9.
Aj keď odmenou za zriekanie sa je samotný
výsledok a dobrý pocit, predsa len najlepší
príspevok bude odmenený knihou.
A ešte na záver - všetci, ktorí ste to zvládli,
mate náš obdiv...

Tento školský rok sme už zistili, ktoré krstné mená sa
najčastejšie vyskytujú medzi nami – žiakmi ZŠ sv. Jána
Krstiteľa. Na pripomenutie, u chlapcov to boli mená
Adam, Matej a Samuel (všetko 8x) a u dievčat Viktória
(7x). V rubrike Spolužiaci
polužiaci sa v tomto čísle zameriame na
to, koľko súrodeneckých dvojíc aktuálne navštevuje našu
školu. Výsledky sú spracované ku koncu marca 2014.

SÚRODENECI
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

DVOJICE
TROJICE
PÄTICA
z toho DVOJIČKY

49
8
1
5 párov

Alexandra Mlynarčíková,
Mlynarčíková VIII. B a Matúš Mlynarčík, VI. B

SÚŤAŽ
V minulom čísle bola v časopise SRDCE vyhlásená súťaž „BIBLICKÉ DVOJICE“. Denisa Zahurančíková
zo VII. tr.. ich dokázala správne pospájať. Ako odmenu od nás dostala knihu Prebuď svoje srdce od Florisa
Gabriela. Aj v tomto čísle sa môžete zapojiť do podobnej súťaže s rovnakou odmenou. Vašou úlohou
je všetky, prípadne čo najviac dvojíc vypísať a lístok s vypracovanou úlohou a svojím menom vhodiť do
schránky časopisu SRDCE pri zborovni školy. Môžete ho aj odovzdať svojej triednej pani učiteľke alebo
odpoveď poslať e-mailom
mailom na adresu: srdce@zskrstitela.sk . Posledným termínom na zapojenie sa do
súťaže je 31. máj 2014.
__________ZO

ŽIVOTA

Š K O L Y__________________________________________________________________
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Národný pochod za život v Košiciach II.
V minulom čísle sme vám sprostredkovali
vyjadrenia našich spolužiakov, učiteľov či
rodičov o dôvodoch, ktoré ich viedli k účasti na
Národnom pochode za život v Košiciach. Keďže
sme však z kapacitných dôvodov
dôv
nemohli
uverejniť vyjadrenia všetkých, tak vám v tomto
čísle prinášame ďalšie. Pripomeňme si, že
Národný pochod v Košiciach sa uskutočnil
22. septembra 2013.

Prečo som sa zúčastnil(a)
Národného pochodu za život?
Chceli sme podporiť celonárodné Hnutie za život, bojovať za kresťanské ideály
dobra a citu a vyjadriť svoje nie „kultúre smrti“, eutanázii a potratovej politike.
(rodina Šmihuľová)

Štefan Kaľavský medzi účastníkmi pochodu.

Na Pochode
ochode za život som sa zúčastnila, aby som dala najavo to, že nesúhlasím s genderovou ideológiou. A taktiež, aby nenarodené deti
mali právo prísť na svet. Teší ma, že toľkým ľuďom záleží na tejto vážnej veci. (Antónia Köhlerová,
öhlerová, IX. A)
A
Chcela som podporiť dobrú vec. Život každého človeka v rámci možností rodiny je darom. O dar dieťaťa som veľmi prosila na Mariánskej
hore v Levoči. Tento dar som dostala aj ja v lete 1998, ale myslím, že za tento dar nám z rodinyy bol vzatý otec. Pochodom som chcela
vyjadriť, že v súčasnosti už nestačí byť za život iba v našom súkromí, ale je potrebné sa aj verejne vyjadriť za ochranu života
živo a vyžadovať
zmeny vedúce k jeho ochrane. (Mgr. Renáta Bašistová,
Bašistová zástupkyňa riaditeľa)
Je veľmi veľa dôvodov, ktoré ma podnietili k účasti. Z mnohých spomeniem aspoň tieto: každý si zaslúži krásny život, deti zvlášť. Dnešní
ľudia sa však k deťom správajú zle. Zlo sa na nich sype v rodinách, ale aj zo strany úradov či súdov, sociálnych pracovníkov, psychológov,
p
novinárov atď. Títo, ak rodina zlyhá, rozhodujú o deťoch vraj v mene „dobra,“ avšak spoza stola, pričom vôbec deti a ich problémy
nepoznajú. A deti trpia. Narodia sa do tohto sveta , aby sme im my dospelí vzápätí život pokazili, ba aj zobrali. Bolo by naozaj veľmi veľa
dôvodov, pre ktoré som bola na Pochode za život, podľa Božích zákonov. (Mgr. Eugénia Rybárová)
Pochodu za život v Košiciach som sa zúčastnil preto, aby som verejne odsúhlasil zámer Boha, ktorý má s každým človekom: byť
spolustvorený
ený z lásky muža a ženy, chrániť človeka od jeho počatia, vyrastať v normálnej rodine, podmaniť si svet podľa božích pravidiel
pravidie
a zachovať boží obraz v nás. (Vdp. Gustav Botúr, spišskovlašský kaplán)

Prešov za život
PREŠOV V jedno nedeľňajšie predpoludnie som dostala otázku:
otázku ,,Nechceš
echceš ísť do Prešova na Prešov za život?“ Moje srdce sa
zaradovalo a s radosťou som povedala: „Áno!“ Možno si niektorí budete klásť otázku, prečo som sa chcela toho podujatia
zúčastniť. Odpoviem
poviem vám iba tak, že ja si vážim,
vážim čo mi Boh prostredníctvom mojich rodičov daroval. Daroval mi niečo krásne,
daroval mi „život.“ Preto by si mala každá matka, ktorá chce ísť na interupciu uvedomiť, že život je to najkrajšie,
najkrajšie čo človek
môže mať. Život zvaný
aný aj ako „dieťa.“ Keď sme prišli do Prešova, tak sme išli na miesto,
miesto kde sa to konalo. Celé sa to začalo od
piesne skupiny „Peter Milenky Band“ , pokračovali príbehy zo života, ktoré ma tak trochu aj zasiahli. Ako
A sa to piesňou začalo,
tak sa to piesňou aj skončilo. Po hodinovom programe sme šli na omšu, ktorá bola v rámci akcie „Prešov za život.“ Keď som
prišla domov, bola som dosť unavená, ale zato veľmi šťastná. Bola
B som rada, že som sa toho mohla zúčastniť. Bohu ďakujem,
že sa rozhodol dať mi život a prísť na tento svet. Neľutujem, že som sa zúčastnila toho pochodu, práve naopak, veľmi ma to
potešilo a som vďačná, že ma tam rodičia pustili.
Agnesa Kaľavská, VII. tr.
______________________________________________________________________________________________Z
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Lk 12, 32 - 34

Lk 13, 18 - 19

Maľované Sväté písmo vám prinášame v spolupráci s krúžkom Liturgickí pomocníci pod vedením sr. Chantal.
Ide o state zo Svätého písma, prepísané rukami detí.

__________ D U C H O V N Ý

Ž I V O T _________________________________________________________________
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l i t u r g i c k é. . .oliturgické
k i e predmety
nka
palla
kalich

bohoslužobný pohár na víno

štvorcová tvrdá
prikrývka na kalich

lavabo
ručník na utieranie rúk kňaza
s krížikom vyšitým na okraji

obetná miska
miska na hostie

misál
kniha s textami
sv. omše

paškál
veľkonočná svieca
symbolizujúca
vzkrieseného Krista

sedes
kreslo pre kňaza

purifakatórium
šatka na utieranie kalicha
s krížikom vyšitým v strede

paténa pre miništranta

Bohostánok

používa sa ako podložka
pri sv. prijímaní na zachytávanie
odrobiniek

Miesto na uloženie
Eucharistie s večným svetlom

ampulky
nádobky na víno a vodu

cibórium

monštrancia

korporál

nádoba na
uchovávanie
Sviatosti oltárnej
v Bohostánku

ozdobná schránka na
premenenú hostiu,
používa sa na vystavenie
Eucharistie k adorácii

štvorcový obrúsok,
ktorý sa prestiera
na oltár pod kalich
a misku

_______________________________________________________________________________________________D

text: sr. Oľga
ilustrácia:
Bernard Šmihuľa, IX. B
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Nájdi 10 rozdielov
Napriek tomu, že tieto dva obrázky na prvý pohľad vyzerajú rovnako, nie je tomu tak. Líšia sa medzi sebou
10 rozdielmi. Nájdeš ich? Obrázok si môžeš aj vymaľovať.

1

2

Labyrint
Ktorou cestou by sme sa mali vydať,, aby sme došli k prázdnemu hrobu po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša?
Ježiša

__________ P R E

autor kresieb: Bernard Šmihuľa, IX. B
Z Á B A V U _______________________________________________________________________
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Biblické dvojice
Adam
Panna Mária
Kain
Peter
Abrahám
Noemi
Dávid

Eva
Jozef
Ábel
Pavol
Sára
Rút
Goliáš
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správne odpovede z minulého čísla
Mojžiš
Zachariáš
Joachim
Samson
Šalamún
Izák
Jakub

Áron
Alžbeta
Anna
Dalila
Kráľovná zo Sáby
Rebeka
Ráchel

Eliáš
Debora
Marta
Daniel
Dárius
Acháb

Elizeus
Barak
Lazár
Nabuchodonozor
Baltazár
Jezábel

Biblické dvojice
Z nasledujúcich biblických miest a udalostí sa pokús vytvoriť 14 dvojíc. Ak si nebudeš istý, zalistuj so Svätom písme.

Babylon, Betel, Betlehem,
Egypt, Genezaretské jazero,
Jericho, Jeruzalem, Jordán,
Kána Galilejská, Nazaret,
Olivová hora, Sinaj, vrch
Nebo, vrch Tábor

Desať rán, Jakubov sen, Ježišovo zajatie, kázanie
Jána Krstiteľa, narodenie Pána Ježiša, odovzdanie
Desatora, pád múrov mesta, pomätenie jazykov,
Premenenie Pána, premenenie vody na víno, smrť
a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, smrť Mojžiša,
Mojž
utíšenie búrky, Zvestovanie Pána

Jarná báseň
Kvety kvitnú, čo je to?
Neprichádza k nám leto?
Leto? Kdeže, vôbec nie!
Ale čo to zvonku znie?
Boh nám znovu krásu dal dlho očakávanú jar.
Sneh, ten isto zmizol nám,
usmievam sa, radosť mám.
Kvety vonku kvitnú krásne,
ja vám píšem riadok básne.
Boh nám znovu krásnu dal
nami dlho očakávanú jar.

Agnesa Kaľavská, VII. tr.

ilustrácia: Terézia Filipová, IV. tr.

________________________________________________________________________________________________________P
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Športujem rada,, vrhám tieň, leziem na nervy... (to bol pokus o vtip).
Niekedy sa aj vraví: „Športom k trvalej invalidite.“ Aby to tak nebolo a o desať rokov som mohla v pohode kráčať tam, kde
chcem (do kopca, z kopca, po schodoch, po lese ...),
...) som si asi pred rokom povedala, že ak to počasie dovolí, tak od skorej jari
budem každý deň sadať na bicykel a vyjdem na kopec Boldaň za našou dedinou. V minulom roku sa mi to darilo plniť celkom
v pohode. Bicyklovala som denne asi pol hodiny od 1. mája do 1. novembra, pretože počasie bolo úžasné. Nechcela som veriť,
že aj na Sviatok všetkých svätých sa dá bicyklovať. Aj teraz už túžobne očakávam prvý máj, aby som znova mohla
moh vylepšovať
svoju kondíciu. Užž sa neviem dočkať, kedy budem môcť obdivovať krásy prírody, ktorá ma počas cesty na bicykli bude
prekvapovať svojou farebnosťou a pestrosťou
trosťou zvukov.
Mgr. Renáta Bašistová;
Bašistová zástupkyňa riaditeľa školy,, vyučujúca matematiky a informatiky
Súčasné obdobie je charakterizované uponáhľaným, stresovým spôsobom života. Človek je odtrhnutý od prírody,
unavený a obmedzovaný v prirodzených pohybových
pohybových činnostiach. Športová činnosť ovplyvňuje stavbu tela zväčšovaním
podielu aktívnej svalovej hmoty. Moja vysoká postava je výhodou vo volejbale, ktorý si vždy rád zahrám. Je to šport, kde
je potrebná dobrá spolupráca v družstve. Zimné piatky boli veľmi
veľ vhodným
odným časom pre stretávanie sa s partiou známych,
keď okrem natiahnutia si svalov a kostí sme trávili príjemné chvíle. Veľa sme sa nenamáhali, lebo vo volejbale nie je
potrebné veľa behať, ale byť stále v strehu a spolupracovať so spoluhráčmi v družstve a premýšľať,
premýšľať kam umiestniť loptu,
aby ju súper nezachytil.
hytil. Tak nám dlhé zimné večery rýchlo ubiehali a už teraz sa teším, že aj budúcu zimu nepodľahnem
únave a budem aktívne zväčšovať svalovú hmotu a naťahovať kosti pomocou tak krásneho športu,
športu ako je volejbal.
pán školník Marián Bašista

Obľúbený šport p.uč. Tondrovej.

Obľúbených športov mám viac. Predovšetkým je to lyžovanie a plávanie. Tieto
športy sú na základnej škole zahrnuté do plánov telesnej výchovy. Ako
inštruktorka chodím so žiakmi na výcviky. Na plaveckom a lyžiarskom výcviku sa
venujem žiakom, ktorí sú úplní začiatočníci.
začiatočníci. Mám radosť z toho, ako podľa mojich
pokynov napredujú a tešia sa, že zvládli základy týchto športov. Ak mám
príležitosť a čas, tak si počas lyžiarskej sezóny zalyžujem
ujem aj s rodinou, alebo ideme
na plaváreň. V zimnom období okrem lyžovania sa i korčuľujem. Rada bicyklujem.
Bicykel je môj obľúbený dopravný prostriedok a môžete ma
m vidieť každé ráno
prichádzať ním do školy (okrem
okrem zimného obdobia).Využívam
obdobia
ho i počas letnej
dovolenky. Ďalším športom je turistika a vychádzky do prírody. V prírode sa
nadýcham čerstvého vzduchu, turistikou spoznávam krásy prírody a zákutia našej
krajiny. V letnom období rekreačne hrám s dcérami stolný tenis, bedminton.
Najnovšie sme kúpili najmladšej dcére trampolínu.
ampolínu. Vyskúšala som i ju.
ju Trampolína
je výborný prostriedok na odstránenie stresu. Uvoľní celé telo. Po 5 minútach
intenzívneho skákania mám pocit,
pocit ako keby som zabehla „ maratón“.
maratón
Mgr. Monika Tondrová,
Tondrová vyučujúca na I. stupni

V minulosti,
ulosti, ešte keď som bola žiačkou ZŠ sv. Jána Krstiteľa, hrávala
hrávala som za školu basketbal. Vo
V voľnom čase som sa
venovala korčuľovaniu na kolieskových korčuliach a cyklistike. Dnes, keď už mám vlastnú rodinu,
rodinu toho času už nie je až
tak veľa, ale vo voľnej chvíli
víli sadneme na bicykle
bicyk a zájdeme si do prírody. V zime zasa vytiahneme korčule a ideme sa
korčuľovať.
Mgr. Mária Škotková,
Škotková, predseda spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sp. Vlachoch
__________Š P O R T_________________________________________________________________________________
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Šport mám veľmi rada, pretože je to pre mňa istá forma relaxu. Vo svojom
voľnom čase sa snažím venovať športu približne hodinu každý deň. V lete
je to najmä bicyklovanie, korčuľovanie, aerobik,
aerobik občas aj behávam. Zo
zimných športov najviac preferujem korčuľovanie. Prechádzky v prírode
obľubujem v každom ročnom období.
Mgr. Anna Nemčíková,, vyučujúca matematiky a geografie

Sr. Filotea a sr. Chantal na lyžiach.

Šport v reholi ☺. Vďaka môjmu otcovi, ktorý brata i mňa naučil každému
športu, som sa lyžovaniu venovala od dvoch rokov. Čiže naozaj od malička.
Keď zmizol sneh, vytiahli sme z garáže bicykle a cykloturistika s klasickou
horskou turistikou bola pre mňa relaxom č. 1. Pretrváva to až dodnes,
hoci som rehoľnou sestrou a na prvý pohľad by sa zdalo, že v rehoľných
šatách je športu „amen“. Pravda je však
šak iná. Veď keď čítame Sväté písmo,
p
zistíme, že Ježiš bol v podstate veľkým turistom. A ja som sa predsa
rozhodla „ísť za ním“. A tak dodnes zima bez lyžovania a leto bez bicykla
a brázdenia turistických chodníkov by pre mňa nebolo celkom ono. Aj tí, čo
ma poznajú vám iste potvrdia, že v tomto článku nežartujem. ☺
Sr. Chantal;; rehoľná sestra, vyučujúca hudobnej
hudobn výchovy a hry na klavíri

Od malička som mala rada pohyb. Bývala som
v susedstve Rudoľovej záhrady,, kde boli veľmi
dobré podmienky na šport. V lete to bola
vybíjaná, naháňačky, ale aj futbal s chlapcami.
V zime korčuľovanie. Keďže klzisko bolo často
obsadené hokejistami a moji súrodenci i rodičia
vedeli, že sa chcem stať krasokorčuliarkou,
ľadovú plochu sme si urobili doma v záhrade.
Môj sen sa nesplnil, ale dodnes si opatrujem
aspoň korčule. Neskôr som uvítala možnosť
navštevovať v základnej i na strednej škole
basketbalový krúžok. Pod vedením p. uč. Šafára
sme dosiahli veľmi pekné výsledky ako žiačky,
dorastenky, neskôr i ženy. Veď v Spišských
Vlachoch sa hrávala dorastenecká liga!
Nájdete na fotografii p. zástupkyňu Rozmušovú?
Pedagogickú školu v Levoči som okrem
basketbalu reprezentovala aj v športovej
streľbe. Celým životom sa šport so mnou prelína vo väčšej či menšej miere. Vďaka nemu
nemu som spoznala veľa priateľov,
nepoznala som nudu a iste mi pomohol pri prekonávaní rôznych prekážok a pocitu ľahko sa nevzdávať. Dnes sa už
uspokojím s dlhšími prechádzkami, občas bowlingom, ale hlavne sledovaním športových prenosov v televízii. Som
veľkým
ým fanúšikom hokeja, futbalu, krasokorčuľovania a lyžovania.
Mgr. Veronika Rozmušová;
Rozmušová zástupkyňaa riaditeľa, vyučujúca slovenského jazyka
__________________________________________________________________________________________________________________Š
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Snehuliacka súťaž
SPIŠSKÉ VLACHY Hoci tento rok bola slabá zima,
zima na 1. stupni sa uskutočnila medzitriedna súťaž v stavaní snehuliakov. Každá
trieda si poprinášala rôzne pomôcky, aby snehuliak vyzeral
vyze čo najoriginálnejšie. Všetci si pomáhali lopatkami, vedrami,
nádobami.
mi. Žiaci sa veľmi tešili svojim snehovým dielam. Pretože každá
k
triedaa vytvorila úžasného snehuliaka,
snehuliaka bola za to
odmenená diplomom. Najväčšieho snehuliaka postavila II. trieda.
vyučujúce I. stupňa

I. A
I. B
II. tr.
III.A
III.B
IV. tr.
Žiaci I. B so svojím snehuliakom Smiechuliakom.

Snehuliacke
kráľovstvo
Snehuliak
Smiechuliak
Snehuliak
Obor
Snehuliak Deduško
Večerníček
Snehuliak
Dlhý nos
Snehuliak
Srdiečko

Snehuliak Obor z II. tr.

Zimný
imný športový deň
SPIŠSKÉ VLACHY Začalo sa to tým, že naši chlapci mali hrať
hr na hodine telesnej výchovy hokej, totiž mali ísť na hokejové ihrisko.
Od rána sa tešili a neprestali sa tešiť, kým neprišla prestávka pred šiestou hodinou. Dozvedeli sa,
sa že nikam nepôjdu, pretože
nie je vhodný ľad. Odložili svoje hokejky i korčule a úplne nešťastní museli mať telesnú v telocvični. No to,
to čo sa stalo na druhý
deň, vyvolalo úsmev na tvári nielen
len chlapcom , ale i dievčatám. Zistili sme, že
obidve triedy, áčka i béčka, ideme na druhej a tretej hodine na klzisko. To
bolo radosti! A ešte k tomu všetkému sme sa my,
my béčka, mali ísť na
posledných dvoch hodinách sánkovať. V deň D by ste v našej triede nenašli
nič iné, len samé sane, klzáky, korčule, hokejky a samozrejme, natešené
tváre. Prvú hodinu
dinu sme sa už nemohli dočkať zvonenia zvončeka. Keď
zazvonilo, vybehli sme z triedy, rýchlo sme sa prezuli a hneď sme boli na
ceste na klzisko. Tam sme si nasadili korčule a zábava sa mohla začať.
Nekorčuľovala som sa už rok. Bolo
olo to super - dve hodiny sa len tak
Pripravení na štarte veľkej sánkovačky.
korčuľovať, ale aj dve hodiny dokážu prejsť veľmi rýchlo. Cestou do školy nás
chlapci samozrejme zguľovali. Celé mokré sme prišli akurát na veľkú prestávku,
prestávku osušili sme sa a prezliekli, lebo nás ešte čakala
sánkovačka. Matika prešla veľmi rýchlo a my sme sa zas prezliekli do oblečenia
oblečenia na sánkovačku. Kým sme vonku čakali na
ostatných, sánkovačka sa ešte ani nezačala a už sme boli opäť mokré, pretože náss naši chlapci zguľovali. Vybrali
V
sme sa na
kopec za našu školu. Keď sme tam dorazili, zábava sa mohla začať . V okruhu
ruhu troch kilometrov nebolo počuť nič iné, len samý
krik. Dve hodiny sme sa sánkovali, kĺzali a nakoniec sme mali súťaž. Niečo po jednej sme sa vracali do školy. A tam nás chytili
chlapci a do tretice poriadne zguľovali. No
o čo vám poviem?
poviem Mokrý snehový deň. Mokrí ako myši sme vošli
vo do triedy i so
všetkými sánkami, klzákmi, bobami a v našej triede to vyzeralo, ako by ju vytopilo. O pol hodiny som mala mať teóriu a bola
som mokrá od hlavy až po päty. Naa takýto mokrý deň nikdy nezabudnem a dúfam, že si ho ešte niekedy zopakujeme.
Vanessa Mária Balogová, VI. B
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SPIŠSKÉ VLACHY - ZAHURA Každý školský rok sa pre druhákov
našej školy koná lyžiarsky výcvik. Aj toho roku sa v dňoch
6.2.,7.2.,10.2. a 11.2.2014 dočkali druháci snehu a zúčastnili sa
lyžiarskeho výcviku v rekreačnom stredisku
sku Zahura.
Zahura Účasť žiakov
bola stopercentná. Prvý deň bol pre viacerých veľmi ťažký, veď
len traja zo všetkých žiakov sa vedeli lyžovať. No čo deň,
d
to
lyžiarov na vleku stále pribúdalo. V tretí deň po nočnom daždi
bol terén ťažký a zľadovatený. Druháci sa nevzdávali a zvládli
lyžovanie aj v horších podmienkach. V posledný deň sa súťažilo
v zjazde slalomu na čas. Vyhodnotenie súťaže bolo takéto:
1. Timea Kicková, 2. Tamara Leskovská, 3. Viktor Kolcún.
Oceňovanie medailou za zvládnutie základov lyžovania.
Úspešnosť lyžiarskeho výcviku bola stopercentná, pretože všetci
druháci sa naučili lyžovať a zaslúžili si tak krásne medaily.
medai Veľké poďakovanie patrí aj učiteľom – inštruktorom, p. školníkovi
a rodičom, ktorí pomáhali pri úspešnom zvládnutí lyžiarskeho výcviku.
Mgr. Slávka Lazorová,
Lazorová triedna učiteľka II. tr.

. . . takto nám to ostalo v spomienkach . . .
Timea Kicková
Po polročných prázdninách nám naša
triedna oznámila, že pôjdeme na
lyžiarsky výcvik. Od prvého dňa som sa
tešila, lebo lyžovanie mám veľmi rada.
Na začiatku sme vedeli lyžovať len
traja, ale ďalšie dni sa k nám pridali aj
ďalší spolužiaci, ktorí sa naučili.
V posledný deň sme sa lyžovali všetci.
Potom bola súťaž, v ktorej sme súťažili
na čas. Za našu snahu sme dostali zlaté
medaily, z ktorých sme sa tešili.
Viktor Kolcún
Hoci som vôbec nevedel lyžovať, veľmi
som sa tešil. Môj prv zážitok bol už to,
že som sa spustil dolu maličkým
kopčekom. Na ďalší deň bolo
úspechom, že som už nespadol na zem.
Tretí deň som už bol na svahu. To bolo
radosti, keď som obehol kamaráta!
Mojím najväčším zážitkom bol štvrtý
deň, keď som získal v súťaži tretie
miesto.
Simona Mačáková
Pre mňa bol celý lyžiarsky krásny
zážitok. Aj to, že som išla na vlek.
Škoda, že nebolo viacej snehu.

Tea Tomčíková
Na lyžiarsky výcvik som sa veľmi tešila.
Ešte som nestála na lyžiach a chcela
som si to veľmi vyskúšať. Sama som
bola prekvapená,
prekvapená ako mi to ide. Už
v prvý deň som išla na vleku. Bolo to
super. Už sa neviem
nevi
dočkať, kedy sa
znova postavím na lyže.
lyže
Nina Krauzová
Počas lyžiarskeho výcviku som sa toho
naučila veľa. Dovtedy som na vlek
chodila s mamkou. Teraz viem kotvu
chytiť sama. Lyžujem rýchlejšie, viem
vi
slalom. Naučila som sa používať aj
palice. Chcela by som, aby sme na
lyžiarsky ešte aspoň raz šli. Ďakujem
škole, že nám dala možnosť ísť na
lyžiarsky výcvik.
Damián Ondov
Celá trieda sme sa veľmi tešili.
tešili Rodičia
mi pomohli s výstrojom. Keďže som sa
ly
lyžovať
nevedel, tak som bol rád, že som
sa to mohol naučiť a so mnou aj moji
spolužiaci. Zo dňa na deň sme sa
zlepšovali. Nakoniec to vyvrcholilo
pretekmi. Odmenou bola medaila za
šikovnosť. Ešte dlho budem spomínať.

Roland Lesňák
Veľmi som sa tešil na lyžiarsky
a nevedel
evedel som sa dočkať,
dočkať kedy sa už
naučím lyžovať. Prvý deň mi to až tak
veľmi nešlo. Spúšťal som sa iba
z malého kopca. Druhý deň som sa už
naučil viac,
viac tak som sa odvážil ísť na
veľký. Prišli sa na mňa pozrieť aj moji
rodičia. Pochválila ma aj moja triedna
pani učiteľka. Veľmi ma to potešilo. Dni
lyžovania sa krátili a v posledný deň
sme za odmenu dostali krásnu medailu,
medailu
zaa čo veľmi ďakujem.
ď
Patrik Petruška
Aj keď som sa nevedel lyžovať a trochu
som sa bál, veľmi som sa na lyžiarsky
tešil. Zima nám veľmi
v
nepriala. No to
málo snehu, čo sme mali na svahu, nám
úplne stačilo. Mali sme veľkú radosť.
Prvý deň bol zábavný. Obul som si
lyžiarky, lyže a bác na zem. Viacerí z nás
stáli na lyžiach prvýkrát.
prvý
Všetci sme sa
nakoniec spúšťali až z vrchu kopca.
Myslím, že aj naša pani učiteľka Slávka
Lazorová mala z nás veľkú radosť.
Škoda, že to trvalo tak krátko a sneh
nám mizol.
žiaci II. tr.
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