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Milí žiaci, rodičia, kolegovia,
prednedávnom sme sa rozchádzali na prázdniny a už je tu opäť nový
školský rok 2013/2014. Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a už je
tu september so svojou slávnostnou atmosférou. Dúfam, že ste si
počas prázdnin dobre oddýchli, užili si leto a nečerpali veľa síl a elánu
do nového školského roka.
Dovoľte mi, aby som pri dnešnej príležitosti pozdravil všetkých
našich pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy
a poďakoval im za prácu a dosiahnuté výsledky v minulom školskom
roku. Prácu učiteľov i ostatných zamestnancov si veľmi vážim, lebo
viem, koľko úsilia a námahy treba vynaložiť pri plnení
výchovnovzdelávacích úloh a zabezpečení prevádzky školy.
Zvlášť chcem pozdraviť a privítať našich prvákov, pre ktorých je tento deň určite naplnený pocitom
zvedavosti a očakávania. Dnes sa pre vás začína ďalšia etapa života, v ktorej bude množstvo písmen,
číslic a veľa nových vecí.
Taktiež vítam starších žiakov, ktorí prichádzajú k nám po prvýkrát. Želám im úspešný štart, dobrých
kamarátov a verím, že budú dosahovať veľmi dobré výsledky. Dovoľte, aby som medzi nami
privítal nového člena učiteľského kolektívu: Mgr. Zuzanu Slebodníkovú, ktorá bude vyučovať
slovenský jazyk.
Vám, vážení rodičia, pribudnú ďalšie povinnosti. Viacerí ste dnes po prvýkrát priviedli svoje dieťa do
školy. Určite si kladiete otázky, ako to v tej škole bude, ako to vaše dieťa zvládne. Odpoveď na ne vám
dá dieťa a čas. Oceňujem nesmierne úsilie všetkých pedagogických a prevádzkových zamestnancov,
duchovných otcov našej i okolitých farností, všetkých tých, čo nás podporujú a pomáhajú plniť
náročné poslanie a ciele našej školy.
Vám, milí rodičia, ďakujem za vašu priazeň a prejavenú dôveru. Želám všetkým, ktorí pracujú na
našej škole, rodičom našich žiakov, aby ovocím nášho úsilia bola radosť. Na záver želám nám
všetkým veľa Božej milosti k tomu, aby sme dané úlohy a povinnosti čo najlepšie zvládli.
Mgr. Štefan Blaščák
riaditeľ školy

KTO MÁ SRDCE, JE BOHATÝ,
KTO MÁ BOHA V SRDCI, JE NAJBOHATŠÍ.
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VI. A Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)
VI. B ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
VII. tr. Mgr. Anna Nemčíková
VIII. A Mgr. Marta Meľuchová
VIII. B Mgr. Eva Valentíková
IX. A Ing. Dana Borodáčová
IX. B Ing. Darina Kaľavská
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ŠKD 2 Ing. Renáta Forgáčová
ekonómky:
Ing. Margita Neupauerová
Daniela Šterbinská
p. školník a údržbár:
Marián Bašista
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V prípade potreby osobného, resp. telefonického kontaktu s vyučujúcimi,
je potrebné rešpektovať čas vyučovacích hodín.

ČAS VYUČOVACÍCH HODÍN
1. HOD 2. HOD 3. HOD 4. HOD 5. HOD 6.HOD
8:00
8:55
9:50 10:55 11:45 12:35
8:45
9:40
10:35 11:40 12:25 13:15
Kontakt na školskú jedáleň:

popolud. vyuč.
od 13:30

053/4495541 vedúca ŠJ: p. Kantorová

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2013/14
pod vedením učiteľov našej školy
Biblický krúžok (5. – 7. roč.) – Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)
Dejepisný krúžok – Mgr. Slávka Kovalčíková
Krúžok nemeckého jazyka – Mgr. Zuzana Slebodníková
Počítačovo - matematický krúžok – Mgr. Eva Valentíková
Rozhlasový krúžok – Mgr. Eugénia Rybárová
Rýchlopis – Ing. Renáta Forgáčová
Spoločenstvo miništrantov – ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Šimurdiak, PhD.
Srdce – malý novinár – ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
Športové hry dievčatá (5. – 9. roč.) – Mgr. Marta Meľuchová
Športové hry chlapci (5. – 9. roč.) – ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
Športovníček (v rámci ŠKD) – Katarína Leskovská
Turisticko-poznávací krúžok (5.- 9. roč.) – Mgr. Marta Meľuchová
Zacvič si – Mgr. Anna Nemčíková
Základy španielčiny – Ing. Nadežda Kešeľáková
Zdravotnícky krúžok – Ing. Dana Borodáčová
Žiaci môžu v priestoroch našej školy navštevovať aj hudobný, výtvarný,
literárno-dramatický a tanečný odbor
Cirkevnej základnej umeleckej školy.
(zást. riaditeľa pre CZUŠ Mgr. Viliam Grega)

RODINA,
A, AKÚ MÁŠ BUDÚCNOSŤ?
BUDÚCNOSŤ
Drahí učitelia, žiaci, milí rodičia,
iste
te sa vám už dostalo do uší, že 22. septembra
2013 sa v Košiciach uskutoční významná udalosť
celonárodného charakteru s názvom Národný pochod za
život.
Hlavným cieľom pochodu je prilákať do Košíc čo
najviac ľudí dobrej vôle z celého Slovenska, ktorí by
spoločným pochodom košickými
ošickými ulicami dali na vedomie
celému slovenskému
lovenskému národu, na čele s jeho politickými
predstaviteľmi, a tiež svetu médií, že každý ľudský život, počnúc tým
najnevinnejším, ktorý sa začína počatím v lone matky, až po ten, ktorý končí
svoju pozemskú púť na tejto zemi, je obrovským darom a znakom Božej lásky
a Božieho požehnania pre tento svet. Žiaľ, mnohí ľudia to dnes tak vôbec
nevnímajú.
Kedy má dnes človek hodnotu? Kedy si ho niekto všimne? Aký človek je
dnes „in“? Svet médií poznačený filozofiou materializmu sa nám snaží vtĺcť do
hlavy a sŕdc, že hodnota a veľkosť človeka závisí od toho, čo človek má: koľko
má veľa peňazí, koľko má áut, aké má postavenie vo firme či v spoločnosti, ako
sa oblieka, či má to najmodernejšie značkové
ové oblečenie, či má najnovší typ
mobilu, i-padu, notebooku, koľko má ocenení a diplomov, aký má „rating“
v spoločnosti, v ktorej sa pohybuje...
Niet teda divu, že pre takto zmýšľajúcich ľudí nevinné a bezbranné dieťa
pod srdcom matky či dieťa s nejakým telesným
elesným alebo mentálnym postihnutím,
ktoré nič z toho, čo tento svet vníma ako cenné ešte nemá,
nemá že takéto dieťa
vlastne nemá žiadnu hodnotu, a preto ho v mene svojej slobody matka môže
spokojne zabiť. Veď aj zákon jej to dokonca dovoľuje. Pripomeňme si slová
Matky Terezy: „Toto je chudoba: keď dieťa musí zomrieť, aby si ty mohol žiť,
ako chceš.“ Či ďalšie jej slová na hlboké zamyslenie sa: „Musím
sím priznať, že sa mi
veľmi páčia psy. Ale neznesiem, keď pes zaberá miesto dieťaťu.“ A do tretice
Matka Tereza: „Potrat je najväčším ničiteľom pokoja, pretože je to vojna
proti dieťaťu.“ Podobne sa zmýšľa aj o starých, chorých, na lôžko pripútaných
ľuďoch.
h. Takýto človek už toho veľa pre spoločnosť neurobí, vlastne je pre
mnohých iba na ťarchu, a preto mu pod „rúškom súcitu“ – vraj, aby viac netrpel
– pomôžme. Ako? Nie, nie tým, že sa budeme oňho dobre a s láskou starať, že

mu budeme nablízku práve vo chvíľach, keď to najviac potrebuje, ale dobrú
starostlivosť vystrieda „dobrá smrť“ (eutanázia).
Kultúru, nad ktorou sa zamýšľame, bl. Ján Pavol II. nazval „kultúrou smrti“.
A táto kultúra začína so sebou prinášať aj svoje „ovocie“. Ňou je rozvrátenie
najzákladnejších ľudských i morálnych hodnôt, ktorými sú úcta k životu a ľudskej
láske, ktorých kolískami sú manželstvo a rodina. Na tieto hodnoty sa pokúšajú
siahnuť niektorí zástupcovia občianskych iniciatív, združení i politikov u nás na
Slovensku. Na prelome júna a júla tohto roku sa v Banskej Bystrici, Košiciach
a v Bratislave pod vedením Ministerstva zahraničných vecí SR konali pracovné
workshopy k príprave podkladov návrhu Celoštátnej stratégie podpory
a ochrany ľudských práv a slobôd. Cieľom tejto stratégie je pripraviť kompletný
materiál ľudských práv a slobôd, ktorý by sa tak stal dobrou pôdou na
prerokovávanie poslancami NR SR, s cieľom vytvoriť štátne zákony, ktorými by
sa zabezpečili v mene slobody práva tým, ktorí o ne žiadajú. Táto celoštátna
stratégia prináša so sebou na prvý pohľad neškodné pojmy, akými sú: právo na
dôstojný život, rodová rovnosť (gender ideológia), ľudské práva LGBTI osôb
a právo na vzdelanie. Za týmito pojmami sa však ukrýva skutočná „kultúra
smrti“, ktorá zabíja život a lásku, a tým spôsobuje aj smrť manželstvám
a rodinám, ako je tomu už vo viacerých krajinách Európy (Nemecko, Nórsko,
Švédsko, Holandsko, Anglicko, Francúzsko). Pokúsme sa aspoň v krátkosti
pozrieť na tieto „neškodné pojmy“.
Uzákonením pojmu „právo na dôstojný život“ sa otvára cesta úplnej
legalizácii potratu a eutanázie. Jednoducho povedané: matka, ktorá uzná, že jej
dieťa nemá pred sebou dôstojný život, môže bez problémov požiadať o potrat či
o zabitie svojho dieťaťa (v prípade, ak by sa dieťa napr. narodilo postihnuté).
Dokonca by sa toto právo mohlo rozšíriť aj na osobu lekára. Alebo, ak lekár či
iní príbuzní uznajú, že starý otec už nemá pred sebou dôstojný život, spokojne
ho môžu nechať zabiť (iste, zatiaľ nie pištoľou, veď to by bolo až príliš brutálne,
ale pichnutím injekcie, po ktorej ich nevyliečiteľne chorý starý otec „zaspí“ a už
sa viac nepreberie), „dobrou smrťou“.
Ďalším pojmom, ktorý sa v stratégii nachádza, je tzv. „rodová rovnosť“
(gender ideológia). Podľa nej pohlavie človeka neurčuje jeho identitu. Jeho
identitu určuje to, kým sa cíti byť. To, že si muž a žena, a tak sa aj správaš, je
dané len kultúrnym prostredím, v ktorom si vyrastal. Preto máš právo si vybrať,
čím chceš byť: či mužom alebo ženou, alebo aj mužom aj ženou. Podľa gender
ideológie vôbec nezáleží na tom, že si sa narodil ako muž, ale to, či sa cítiš byť
mužom. Ak nie, nie je problém – budeš mať práva ženy. A preto, hoci si aj muž,
môžeš používať dámske toalety či sprchy na kúpalisku, obliekať sa ako žena...
Nemecko by s najväčšou pravdepodobnosťou malo byť od novembra prvou
krajinou v Európe, ktorá ponúkne na rodných listoch možnosť uvádzať tri

pohlavia: mužské, ženské a tretie, ako pohlavie neurčené, ako možnosť pre
novorodencov s „charakteristikami oboch pohlaví“.
Zastavme sa pri pojme „ľudské práva LGBTI osôb“ (homosexuálne a ináč
sexuálne orientovaných ľudí). Ako je tomu už v iných štátoch EÚ, ide o právo na
registrované manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Týmto osobám je potom
zákonom tiež neraz dovoľovaná adopcia detí. V konkrétnosti by to znamenalo aj
takéto problémy: ak úradník na mestskom či obecnom úrade, či dokonca kňaz
odmietne takýto pár zosobášiť, za prestúpenie zákona mu hrozí súd, finančná
pokuta a aj väzenie.
Posledným z pojmov je „právo na vzdelanie“. Iste, toto právo máme všetci.
No tu ide o otvorenie prístupovej cesty formou zákona na sexuálnu výchovu,
začínajúcu už v predškolskom veku a úplne rozvinutú vo výchovno-vzdelávacom
procese na školách. Zostavovatelia učebníc sexuálnej výchovy sú práve ľudia
presadzujúci vyššie spomínanú gender ideológiu a tiež ľudia z LGBTI komunity,
ba dokonca aj pedofilne zmýšľajúci a konajúci ľudia, ktorí napr. pornografiu
vnímajú ako jednu z vhodných didaktických pomôcok. Ak by sa takáto sexuálna
výchova presadila formou zákona na našich školách, rodičia detí by ju museli
akceptovať a v prípade neakceptovania by im hrozili finančné pokuty, odňatia
slobody (v Nemecku to bolo 40-dňové odňatie slobody matkám).
Proti tejto „kultúre smrti“ sme povinní bojovať. Nie však rinčaním zbraní,
cez ktoré by sa smrť šírila s ešte väčšou silou ďalej a nič by neriešila. „Kultúre
smrti“ sa musí vzoprieť „kultúra života“. Všetci (nielen kresťania) sme pozvaní
byť šíriteľmi civilizácie lásky a života. Nech nás k tomu povzbudia aj slová Jána
Pavla II.: „Nemáme čas zostať nerozhodní, stáť na okraji, zostať nečinní. Udrela
hodina odvážnych ľudí, ľudí nádeje.“ Nedajme si vziať slobodu v mene slobody,
pretože sloboda bez zákonov a hraníc, ktorú nám chce ponúknuť, ba dokonca
nanútiť tento svet, vedie k otroctvu, hriechu! Nedajme vziať slobodu a šťastný
život našim deťom a generáciám, ktoré prídu po nás! Povedzme „áno“ láske
a životu! Povedzme „áno“ skutočnej rodine! „Povedzme áno láske
a nie sebectvu, povedzme áno životu a nie smrti“ (pp. František)! Povedzme ho
spolu na Národnom pochode za život 22. septembra 2013 v Košiciach.
Mgr. Róbert Neupauer
absolvent ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sp. Vlachoch
rímskokatolícky kňaz spišskej diecézy

bližšie info:

www.pochodzazivot.sk

STRETNUTIE
Kde sa mladí ľudia valia?
Karimatku, spacák balia,
nevadí im ani sparno,
lebo je to ľahké jarmo.

Krížom-krážom Ružomberkom
Hanka, Katka, Zuzka s Ferkom
plní viery a radosti,
čakajúci nové zvesti,

R13
pripravení získať ľudí,
ktorých Boh tak veľmi ľúbi.
Čo je to?
Je to jasné ako facka:
milovaná eR13stka.

RIO atmosféra: Radosť, Iskra, Otvorenosť. Asi tak by sa dala charakterizovať
atmosféra v Ružomberku na Národnom stretnutí mládeže „R13“ v dňoch 26.-28.
júla 2013, na ktorej nechýbala ani osemčlenná výprava dobrodružstva-chtivých
mladých ľudí zo Spišských Vlách. Stretnutie v Ružomberku prebiehalo paralelne so
Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro. Bola to vlastne alternatíva pre tých,
ktorým chýbalo niekoľko centov na letenku do Ria. ☺ Hoci sme teda boli iba na
Slovensku, stretnutiu R13 nechýbala príchuť iných národov. Posilnili nás totiž aj
zahraniční účastníci zo susedných a blízkych krajín. Už to bol znak, že heslo
svetových dní mládeže (SDM) pre rok 2013 sa napĺňa: „Choďte a získavajte učeníkov
zo všetkých národov“ (por. Mt 28, 19).
Všetci sme sa cítili duchovne spojení s tými, ktorí zažívali SDM so Svätým
Otcom v brazílskom Rio de Janeiro. A všetko, čo sme prežívali, nám to pripomínalo:
svätá omša sa volala pRI Oltári, večera bRIOšky, modlitba zase pRIOrity,
voľnočasové aktivity kuRIOzity, ruženec bol preložený do slov „s MáRIOu“ a RIO
nechýbalo ani pri rozlúčke nad KalváRIOu.
Program bol skutočne bohatý, hlboký, zabezpečený špičkovými účinkujúcimi.
Nechýbalo umenie, šport, zábava, duchovný program, a ani záujem o to všetko.
Nevšednou záležitosťou bola výstava povolaní, tzv. EXPO v sobotu poobede na
Námestí Andreja Hlinku. Mužské i ženské rehole, sekulárne inštitúty, hnutia
a spoločenstvá sa ukázali v plnej paráde a každý mohol s ich členmi pobudnúť
v rozhovore, zapojiť sa do ich aktivít alebo ich len z diaľky pozorovať. Výnimočnú silu
tomu dodali všetci tí, ktorí sa za toto
podujatie modlili.
V nedeľu sme putovali na Kalváriu
za mestom, kde kardinál Jozef Tomko
celebroval svätú omšu a v duchu motta
SDM všetkých vyslal do sveta. Možno aj
preto sa nám odchádzalo s ľahkosťou.
To, čo nám Ježiš daroval, Radi Ideme
Ohlásiť - RIO!
sr. Chantal a sr. Filotea

MAĽOVANKA

zdroj: http://www.vyletyprodeti.cz/skola/omalovanky-skola-007

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Pozdravujem učiteľov a žiakov ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských
Vlachoch. Volám sa Erik Kaľavský a dúfam, že mnohí si ma pamätajú
ako žiaka tejto cirkevnej školy. Teraz študujem na Strednej odbornej
škole v Poprade, odbor Mechanik počítačových sietí. Veľmi rád
spomínam na roky strávené na základnej škole a keď sa mi naskytla
možnosť pomôcť jej, rád som to urobil a využil doteraz získané
vedomosti vytvorením novej webovej stránky, ktorú si môžete
pozrieť na adrese www.zskrstitela.sk. Možno nie je dokonalá, aj ja
sa ešte musím veľa vzdelávať v danej oblasti, ale pevne verím, že vás
osloví. Prezentovať svoju školu aj takýmto spôsobom, je v súčasnej
technickej dobe veľmi dôležité.
S pozdravom Erik
WWW.ZSKRSTITELA.SK
aktuality, o škole, administratíva, časopis,
fotoalbum, projekty, aktivity v škole, súťaže,
školské akcie, kontakt, užitočné linky

PONUKA ČASOPISOV
ADAMKO - časopis určený pre deti do 8
rokov. Obsahuje množstvo logických hier,
vystrihovačky, maľovanky príbehy ako
mimočítankové čítanie, básničky, rozprávky,
komiks a súťaže.
Rozsah:
26-36 strán
Predplatné na rok:
9,00 EUR
Počet čísel za rok:
10
ATRAMENTOVÝ BOJOVNÍK -časopis pre
žiakov 5.ročníka ZŠ, prináša nové a
rozširujúce vedomosti z histórie, geografie,
biológie a informatiky.
Rozsah:
24 strán
Predplatné na rok:
9,90 EUR
Počet čísel za rok:
10
BOBÍK - veselé čítanie, kreslenie, rátanie,
poznávanie pre zvedavé deti.
Rozsah:
24 strán, formát: A4
Predplatné na rok: 10,00 EUR
Počet čísel za rok: 10
DETSKÉ DOPLŇOVAČKY
Predplatné na rok: 3,50 EUR
Počet čísel za rok: 5
FIFÍK - mesačník pre deti, ktoré sa chcú
zabávať, súťažiť a hrať.
Rozsah: 18 strán + príloha (napr.
vystrihovačka), formát: A4.
Predplatné na rok: 8,25 EUR
Počet čísel za rok:
10

HLAVIČKA – časopis je určený pre deti, ktoré
si hravou formou, pomocou hádaniek,
hlavolamov, sudoku cibria logické myslenie,
precvičia si základné matematické operácie
a grafomotorické zručnosti.
Predplatné na rok: 5,21 EUR
Počet čísel za rok: 6
SPEVNÍK SLOVENSKÉHO SLÁVIKA spevníček pre celoslovenskú súťaž Slávik
Slovenska.
Rozsah: 28 strán, formát: A5.
Predplatné na rok: 2,50 EUR
Počet čísel za rok: 1
OHNÍK SUPER -magazín pre dievčatá a
chlapcov ZŠ.
Rozsah: 18 strán, formát: A4.
Predplatné na rok: 11, 00 EUR
Počet čísel za rok: 11
MAXÍK - časopis do školy i na doma.
Zaujímavé čítanie, zábavné úlohy, súťaže,
vystrihovačka. Určené pre žiakov I. stupňa ZŠ.
Rozsah:
24 strán
Predplatné na rok: 8,00 EUR
Počet čísel za rok: 11
MLADÝ VEDEC - časopis pre žiakov II.
stupňa ZŠ.
Predplatné na rok: 4 ,05 EUR
Počet čísel za rok: 3

FĽAK - zábavno-náučný mesačník Jožka
Fľaka pre deti do 99 rokov.
Rozsah 18 strán, formát: A5.
Predplatné na rok: 9,60 EUR
Počet čísel za rok: 10

REBRÍK - časopis pre 6-10 ročné deti.
Rozsah:
28 strán, formát: A4.
V každom časopise bude vložená príloha
alebo bonusy.
Predplatné na rok: 9,00 EUR
Počet čísel za rok: 10

HÁDAJKO - časopis je určený pre deti ZŠ.
V každom čísle prinesie istý problém, záhadu
či tajomstvo, ktoré bude treba odhaliť.
Predplatné na rok: 6,80 EUR
Počet čísel za rok: 8

SLNIEČKO - literárny mesačník je určený
pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ.
Rozsah: 25 strán, formát: 206 x 260 mm.
Predplatné na rok: 7,00 EUR
Počet čísel za rok: 10

ZORNIČKA - časopis pre školákov.
Rozsah: 28 strán, formát: A4.
Predplatné na rok: 10,00 EUR
Počet čísel za rok: 10
ŠIKOVNÍČEK - časopis pre hravé a
zvedavé deti.
Rozsah: 34 strán, formát: A4.
Predplatné na rok: 11,70 EUR
Počet čísel za rok:
10
VČIELKA – časopis pre najmenších - pre
deti, ktoré sa chcú hrať a všeličo sa
zábavnou formou naučiť.
Rozsah: 28
strán
+
príloha
(vystrihovačka), formát: A4.
Predplatné na rok: 11,00 EUR
Počet čísel za rok: 11
VRABČEK – časopis je určený pre deti do 10
rokov. Nájdete v ňom krásne básničky,
rozprávky, maľovanky, hádanky, výtvarné
námety pre šikovné ruky, vystrihovačky a
veľa zaujímavých súťaží. Časopis nadväzuje
na požiadavky predškolskej výchovy a
učebné osnovy pre 1. a 2. ročník ZŠ.
Rozsah: 28 strán, formát: A4.
Predplatné na rok: 7,00 EUR
Počet čísel za rok: 10
ZIPS - literárny zábavník rozzipsuje detské
"hrôzostrašné" predstavy o literatúre a že
všetkým ukáže, aká je literatúra v
skutočnosti príjemná, zábavná a zaujímavá.
Predplatné na rok: 4,50 EUR
Počet čísel za rok: 5

ČASOPISY V CUDZOM JAZYKU
FRIENDSHIP - časopis na pomoc pri
výučbe angličtiny pre 9. roč.
Rozsah: 18 strán, formát:
A4
Predplatné na rok: 5,70 EUR
FUNNY ENGLISH – plnofarebný časopis
i pracovný zošit, ktorý vychádza zo
štandardu pre 3.roč. ZŠ.
Rozsah: 36 strán, formát A4
Predplatné na rok: 5,60 EUR
Počet čísel za rok: 4
FUNNY ENGLISH – plnofarebný časopis
i pracovný zošit, ktorý vychádza zo
štandardu pre 4.roč. ZŠ.
Rozsah: 36 strán, formát A4
Predplatné na rok: 6,40 EUR
Počet čísel za rok: 4
HELLO! - angličtina pre začiatočníkov.
Rozsah:
18 strán,formát A4
Predplatne na rok: 5,70 EUR
Počet čísel za rok: 10
HELLO KIDS – časopis pre deti do 8 rokov
Rozsah: formát A4
Predplatné na rok: 4,70 EUR
Počet čísel za rok: 5
HURRA! - nemčina pre začiatočníkov.
Rozsah:
18 strán,formát A4
Predplatné na rok: 5,70 EUR
Počet čísel za rok: 10

Objednávka časopisov – návratka
Odovzdať triednemu učiteľovi: do 13. 9. 2013
Predplatné: do konca októbra.
Meno a priezvisko:
Názov časopisu/časopisov:

Podpis rodiča:

Trieda:

Prázdniny v šk. roku 2013/2014
JESENNÉ PRÁZDNINY

JARNÉ PRÁZDNINY - Košický kraj

30. október 2013 (streda) až
1. november 2013 (piatok).

3. marec 2014 (pondelok) až
7. marec 2014 (piatok).

Školské vyučovanie sa začne
4. novembra 2013 (pondelok).

Školské vyučovanie sa začne
10. marec 2014 (pondelok).

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

23. december 2013 (pondelok) až
7. január 2014 (utorok).

17. apríl 2014 (štvrtok) až
22. apríl 2014 (utorok).

Školské vyučovanie sa začne
8. januára 2014 (streda).

Školské vyučovanie sa začne
23. apríla 2014 (streda).

POLROČNÉ PRÁZDNINY
3. február 2014 (pondelok).
Školské vyučovanie sa začne
4. februára 2014 (utorok).

LETNÉ PRÁZDNINY
30. jún 2014 (pondelok) až
29. august 2014 (piatok).
Vyučovanie v šk. roku 2014/2015 sa
začne 2. septembra 2014 (utorok).
zdroj: www.iedu.sk

Ak radi píšete a veršujete, prípadne inak literárne alebo aj výtvarne
tvoríte, veľmi radi privítame vaše príspevky. Nenechávajte si svoj talent
iba pre seba, podeľte sa s ním prostredníctvom časopisu SRDCE so
svojimi spolužiakmi. Vítaná je aj učiteľská tvorba. Tak ak vás kopne
múza, svoje výtvory nám môžete odovzdať osobne, taktiež ich môžete
vhodiť do schránky umiestnenej pri zborovni alebo nám ich zaslať emailom na adresu srdce@zskrstitela.sk. Tešíme sa a prajeme veľa
tvorivosti!
Záujemcov z radu žiakov (5.- 9. roč.) radi privítame aj v záujmovom
útvare (krúžku) SRDCE – mladý novinár.

