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Milí čitatelia - spolužiaci, učitelia, rodičia!
Časopis SRDCE, ktorý práve držíte v rukách, uzrel
svetlo sveta aj vďaka ochote a pomoci viacerých z vás
– žiakov, učiteľov, duchovných otcov, rodičov, ba aj
starých rodičov. Ďakujeme vám za to a veríme, že sa
nám tak podarilo zrealizovať ďalšie hodnotné vydanie
nášho a vášho školského časopisu. Nájdete si v ňom
informácie z mnohých oblastí a aktivít, ktorými od
začiatku školského roka žila naša škola i jednotliví
žiaci. Prinášame vám tradičné rubriky (rozhovor,
spravodajstvo, šport, okienko žiackeho parlamentu,
zábavné strany a pod.). Novinkou je anglická verzia
časopisu, resp. časť časopisu v anglickom jazyku. Je
jeho súčasťou a zároveň tvorí aj samostatný anglický
celok pod názvom THE HEART. Vznikol v spolupráci
s vyučujúcimi anglického jazyka - Ing. Darinou
Kaľavskou a Mgr. Janou Bekešovou, za čo im chceme
aj touto formou poďakovať.
Prajeme vám príjemné čítanie a hlavne spokojnosť
vychádzajúcu z posolstva Vianoc: „Veď Boh tak
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný
život.“ /Jn 3, 16/
Pokojné a požehnané Vianoce všetkým čitateľom
praje redakčná rada.
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Záložka do knihy spája školy
SPIŠSKÉ VLACHY – OSTRAVA Ústredná metodička pre školské knižnice Mgr. Rozália Cenigová je už štvrtý rok
organizátorkou česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Zhotovovanie záložiek „Namaľuj mi svojho
obľúbeného literárneho hrdinu“ sa ukončilo 31. októbra 2013. Už tretíkrát sme sa zapojili do tohto zaujímavého a pre
deti veľmi obľúbeného projektu. Tohto roku našou partnerskou školou bola Základní škola a Mateřská škola Ostrava,
Staroveská 62, Ostrava-Proskovice. Naše záložky teda poputujú do Ostravy. A aby sme potešili svojich nových
kamarátov, pustili sme sa s chuťou do práce. Pod šikovnými rukami našich žiakov 2. - 5. ročníka vznikali záložky s ich
obľúbenými rozprávkovými postavami: Pyšná princezná, Červená čiapočka, Mach a Šebestová, Tri prasiatka, Malý princ,
Danka a Janka, Marienka a Janíčko, Sedem kozliatok, Pipi Dlhá pančucha, .... Spoločne sme vybrali a do Ostravy poslali 70
najkrajších záložiek. Veríme, že našim novým kamarátom sa záložky budú páčiť a keď budú čítať svoje obľúbené knihy,
použijú záložky od kamarátov zo Slovenska. Do balíka sme pridali aj CD o našej škole a zopár čísel nášho školského
časopisu Srdce.
Mgr. Edita Hozzová

Žiaci našej školy počas výroby záložiek a po ich dokončení.
List z družobnej školy česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy .

Dobrý den, paní Hozzová!
Velice vám děkujeme za krásné záložky a další materiály, které jste nám poslali. Obdivujeme vaši
kreativitu a způsob, jakým jste záložky vypracovali, také citáty a název projektu na každé záložce
a velmi se nám líbila vaše obsáhlá prezentace o škole.
V současné době probíhají na naší škole dva projekty ve spolupráci s mateřskou školou, kdy jsme
právě využili vaše záložky.
Patáci předčítají malým dětem z dětské knihy a při této příležitosti používají při čtení záložky.
V druhém projektu, kdy se předškoláci seznamují s prostředím naší školy, jsme nechali předškoláky
hádat pohádkové hrdiny, kteří se objevují na vašich záložkách. Během následujících dnů vám pošleme
fotografie z těchto akcí. Pokud by byl z Vaší strany zájem, ráda bych se spojila s některou p. uč. 5.
ročníku a navázala spolupráci.
Ještě jednou velice děkujeme. S pozdravem Z. Langová

_________________________________________________________________________________________________S
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Terénne pozorovanie
DREVENÍK Druhý utorok v mesiaci september sme sa s pani
učiteľkou Borodáčovou, Kovalčíkovou a Nemčíkovou vybrali
spoznávať krásy prírodnej rezervácie Dreveník. Počasie nám veľmi
neprialo. Počas cesty do Žehry husto pršalo a my, celí premočení,
sme sa rozhodli urobiť prestávku v Kostole Ducha Svätého. Po
krátkom výklade pani Orlovskej prestalo pršať a my sme
pokračovali v ceste na Dreveník. Asi najvzrušujúcejším zážitkom
pre nás bola pasúca sa krava na poľnej ceste. Nikto ani nemukol.
Veď čo keď sa rozzúri a bude nás naháňať? Ale nestalo sa. Na
Dreveníku sme si prezreli „Skalné mesto“. Na ceste späť sme
Putovanie po Dreveníku a jeho okolí.
zistili, že do odchodu autobusu nám zostáva 5 minút. Zrazu ktosi
zakričal: „Utekajme!“ Tak sme utekali. K autobusu sme pribehli v poslednej chvíli. Napriek všetkým prekážkam, bol to vcelku
úspešný, zábavný a poučný deň.
Lenka Kaľavská, V. B

Putovanie za svätými
PREŠOV Najprv sa to zdalo ako obyčajný výlet, ale keď nám
o tom na hodine náboženstva hovoril učiteľ niečo viac, tak to
bolo zaujímavejšie. Až prišiel deň D. (Vanessa M. Balogová)
V stredu ráno 6. 11. 2013 sme sa všetci stretli na železničnej
stanici. Keď prišiel vlak, rýchlo sme nastúpili a hurá do Prešova.
V Kysaku sme prestúpili na druhý vlak. V Prešove sme išli do
dvoch kostolov - rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho, ktoré
sú zasvätené sv. Jozefovi a sv. Mikulášovi. Videli sme v nich
relikvie, ktoré patrili svätým. (Jozef Kolcún) Keď sme tam prišli,
bol som prekvapený, lebo som doteraz nevedel, čo je to relikvia.
Myslel som si, že to budú nejaké kamenné hrobky, a tak som bol
prekvapený, že je to také malé. Ako sme sa na ne pozerali,
Fotografovanie na pamiatku.
odfotil nás jeden fotograf z TASR a povedal nám, že asi budeme
v denníku Korzár. (Tomáš Lörinc) Niečo viac nám o tých relikviách povedal brat Tomáš. Zbieral ich 17 rokov. A bolo ich tam až
276, to je dosť. Mne sa najviac páčili dve. Relikvia Matky Terezy (to bol veľmi maličký vlas) a svätej Rity (veľmi maličký kus
kostičky). Aj iné, ale všetky sa nedali zapamätať. (Erika Mikluščáková) Ešte nikdy som nič také nevidela. Niektorých svätcov
som síce vôbec nepoznala, niektorí boli známi, napr. Matka Tereza, Don Bosco alebo Ján Pavol II. Vlastne sa to asi nedá opísať.
Bolo pre mňa vzácne vidieť relikviu, ako sa toľko rokov zachovala - ako keby ste videli kus toho svätého. Bola som rada, že
som niečo takéto videla. Potom sme prešli do gréckokatolíckeho chrámu, kde boli relikvie biskupov – Petra Pavla Gojdiča
a Vasiľa Hopku. Okrem toho sa v ňom nachádza aj verná kópia Turínskeho plátna. (Vanessa M. Balogová) Upútala ma tam
stena vytvorená z obrazov - ikonostas. Za tou stenou bol oltár a normálne sa tam slúži sv. omša. Stenu tvorili obrazy a troje
dverí. Cez tie stredné mohol prechádzať len kňaz. Cez tie ďalšie mohli prechádzať ostatní. Tak ako sme videli, prešla cez ne
sestrička. Na bokoch boli vyobrazení dvaja svätí, ale ich mená si nepamätám. Bolo to veľmi zaujímavé. Neskôr som sa aj pýtala
babky, či už v takom kostole bola. A tak sme sa o tom aj porozprávali. (Viktória Legátová) Neskôr sme mali rozchod. Chodili
sme po obchodoch a kupovali rôzne veci: oblečenie, sladkosti... Dostali sme chuť na zákusok, tak sme išli do cukrárne. Po
rozchode sme išli na vlakovú stanicu. Vlakom sme prišli do Spišských Vlách, kde na nás čakali rodičia. Bol to príjemný zážitok,
som rád, že som ho strávil so spolužiakmi. (Jozef Kolcún)

žiaci VI. B
__________S P R A V O D A J S T V O____________________________________________________________________
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Poznaj Spišské Vlachy
SPIŠSKÉ VLACHY Vo štvrtok 24.10.2013 sme boli na exkurzii. Navštívili
sme evanjelický kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, mestskú vežu, kaplnku,
cintorín aj židovský. Všade, kde sme boli, vždy nám niekto o tom mieste
porozprával. (Natália Tomaščáková) Mňa zaujala mestská veža, boli tam
veľmi staré hodiny a fungovali vďaka závažiam, ktoré chodia každé ráno
vyťahovať. Potom sme vyšli až hore, kde boli fotografie, na ktorých bol aj
starý vlašský taxík. V tej dobe to bolo krásne auto, ale dnes to staré auto
vyzerá skôr ako vojenské. Potom nám sprievodkyňa ukázala iné staré
fotografie a tiež nám ukázala nápisy na nich. Neboli slovenské, ale
maďarské. Bola na nich aj budova, ktorá dnes už nestojí. Bývali v nej dvaja
ľudia - kostolník a človek, ktorý vykopával hroby. Hore na veži vo veľmi
Nad Spišskými Vlachmi – na mestskej veži.
malej miestnosti žilo 12 ľudí. Sprievodkyňa nám povedala, že im zomrela
mama a museli ju tými schodmi niesť až dole. Musím uznať, že aj ja som mal problém zísť. V tej miestnosti bývali za službu ich otec musel strážiť, či nehorí a každú hodinu vyvolávať, koľko je hodín. Aj keď to bol chatrný príbytok, oni boli radi, že ho
majú. Vraj sa tam na ochodzi naháňali deti. Je to dosť vysoko, ony boli na to zvyknuté. (Gorazd Šiškovič) Vedľa veže bola
kaplnka. V nej bol skriňový oltár. (Samuel Suchý) Boli sme v evanjelickom kostole. Teta nám povedala, že ich kňazi môžu byť
ženatí, ale oženiť sa môžu, kým ešte nie sú vysvätení za kňazov. Nemajú tam večné svetlo. Nemajú Eucharistiu. (Miriama
Čekovská) Zaujalo ma to, že oni nemajú iba pána farára, ale aj farárky. V evanjelickom kostole nemajú spovedelnicu, ale
spovedajú sa spoločne. (Gabriela Filipová) Boli sme aj pri Mariánskom stĺpe (Immaculate). Prvýkrát som na tejto exkurzii
navštívila aj židovský cintorín. Museli sme preskočiť aj riečku (super). Na cintoríne sme mali hľadať najstarší hrob a podarilo sa
- bol to hrob z roku 1821 (aspoň podľa nás). Na takú exkurziu by som išla aj do iného mesta. (Laura Legátová)

žiaci V. A

Recitovať sa oplatí
MARTIN Stalo sa zvykom, že sa
naša škola zúčastňuje rôznych
súťaží. Či už je to šport,
matematika alebo nejaký iný
predmet. Výnimkou nie je ani
slovenský jazyk. Dlhoročná účasť
na recitačných súťažiach sa piatim
žiačkam z našej školy vyplatila v podobe exkurzie do
Martina pod dozorom p. uč. Puchalovej. Cestovaním
sme strávili polovicu dňa, ale žiadna z nás neľutuje svoju
účasť na exkurzii. Mali sme povolený vstup do Matice
slovenskej. Zároveň sme mohli prejsť miestami,
v ktorých svoj čas trávil Jozef Cíger Hronský pred
odchodom do Argentíny. V dome Jozefa Cígera
Hronského je ešte stále živo aj napriek tomu, že on už
medzi živými nie je. Na spríjemnenie pomerne
Spoločná fotografia pred súsoším sv. Cyrila a Metoda.
vyčerpávajúceho dňa si zúčastnení pozreli rozprávku
Dubkáčik a Budkáčik, ktorá patrí k významným dielam Jozefa Cígera Hronského. Po prehliadke domu sa teda išlo vzdelávať
aspoň formou kratšieho filmu o živote majiteľa domu. Neskôr sme sa zahrali na Róberta Geissena. Rozhodli sme sa, že bez
obeda sa ďalej nepohneme. S obavami o zdravotný stav nášho žalúdka nám dozor udelil hodinový rozchod na naplnenie
prázdnych žalúdkov. Po zmysluplnom využití voľného času nastal čas návratu domov. Dlhú cestu domov sme si krátili
debatovaním so spolucestujúcimi. Okrem kultúrneho zážitku sme nadviazali aj nové priateľstvá.
Bernadeta Bialeková, IX. B a kol.
_________________________________________________________________________________________________S P R A V O D A J S T V O__________
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sestrou predstavenou
sr. Luciou
V našej škole už od jej vzniku učia aj rehoľné sestry z Kongregácie
sestier Božského Vykupiteľa. Zašli sme za sestrou predstavenou, aby sa
nám viac predstavili. Keď sme za ňou prišli do Kláštora sv. Terézie
Avilskej v Spišských Vlachoch,, prijala nás s otvorenou náručou a pozvala
nás dovnútra. Usadili sme sa v jedálni, kde nás sestra pohostila teplým
čajom a sladkými keksami. Samozrejme, teplý čaj nám padol vhod,
pretože vonku bolo zima. Keď sme sa trochu zohriali, začali sme
rozhovor so sestrou predstavenou.. Počas rozhovoru sme sa cítili veľmi
príjemne a spravili sme aj pár fotiek. Potom sme išli do kaplnky, aby
sme sa spolu so sestrami pomodlili vešpery. Po tomto stretnutí
a modlitbe v kláštornej kaplnke sme odchádzali domov plní dojmov.

Môžete nám povedať, aké je poslanie
vašej rehole – tzv. charizma?
Našu rehoľu, Kongregáciu sestier
Božského Vykupiteľa, založila Matka
Alfonza Mária – Alžbeta Eppingerová
v kúpeľnom mestečku Niederbronn vo
Francúzsku. Boh ju pripravoval na toto
poslanie utrpením, a práve v tom ona
odhalila milosrdnú lásku Vykupiteľa.
Videla potreby ľudí svojej doby, a tak
prichádza do domov starať sa
o chorých, opustených a iných ľudí,
ktorí sú v núdzi. Aj my sme poslané
šíriť túto charizmu a starať sa o ľudí,
ktorí trpia na duchu alebo na tele.
Kde všade na Slovensku máte
rehoľné domy?
Na Slovensku pôsobíme na 15
miestach. Provinciálny (hlavný) dom je
v Spišskej Novej Vsi. Ďalšie sú Levoči,
na Mariánskej hore v Levoči, v Badíne,
dva v Banskej Bystrici, Bratislave,
Košiciach, Nesvadoch, Raslaviciach,
Snine, Topoľčanoch, Partizánskom,
Vrícku a v Spišských Vlachoch.
Koľko sestier žije momentálne
v Spišských Vlachoch a čomu sa
venujú?
V Spišských
Vlachoch
je
nás
momentálne 5 sestier. Sr. Miriam a ja
pracujeme ako zdravotné sestry
v ADOS Charitas, čo je ošetrovanie
chorých
ľudí
v ich
vlastných

domovoch. Sr. Agneška
„Rehoľné
Rehoľné meno dostane sestra
pracuje na Charite ako
pri vstupe do noviciátu, čiže pri
ekonómka.
Zároveň
vyučuje náboženstvo
začatí rehoľného života. Nové
v Spišskom Hrušove.
Sr. Nikodéma je hlavnou
meno je vlastne symbolom
pedagogičkou v Dome
začatia nového – zmeneného
Charitas sv. Jozefa
v Spišskej Novej Vsi,
života, zasvätenia.“
zasvätenia.
kde sa stará o deti so
zdravotným postihnutím.
upratujeme, varíme, perieme a pod.
Sr. Chantal vyučuje na Cirkevnej
Nedeľu svätíme – oddychujeme,
spojenej škole v Spišských Vlachoch
venujeme
nujeme sa viac osobnej modlitbe či
hudobnú výchovu a hru na klavíri.
návštevám.
Ako vyzerá bežný deň rehoľnej
Čo je úlohou sestry predstavenej
predsta
–
sestry/aj víkend?
v čom sa líši od ostatných sestier?
Každé spoločenstvo
spoločen
má zostavený
Každé spoločenstvo riadi miestna
denný poriadok, kde je zahrnutá
predstavená, ktorá zastupuje
modlitba, práca a odpočinok. Cez
spoločenstvo pred cirkevnými
bežný deň vstávame o 5.00 hod.
a štátnymi úradmi. Zároveň sa stará
Potom sú modlitby, raňajky a ideme
o duchovné a telesné dobro sestier.
do práce. Po návrate z práce máme
osobné voľno až do 17.00 hodiny, keď
Čo vás osobne láskalo na zasvätenom
sú večerné chvály, posvätný ruženec,
živote, že ste sa rozhodli vstúpiť do
sv. omša v kostole. Nasleduje večera,
kláštora?
pri ktorej si porozprávame zážitky
Nemôžem povedať, že ma niečo
z celého dňa. Potom o 20.15 je
lákalo, lebo povolanie je dar od Boha.
kompletórium, čiže modlitba pred
Do rehole som sa rozhodla vstúpiť,
spaním, a teda nastáva silentium –
keď bola hlboká totalita. Vtedy nebolo
ticho. Večierka je o 22.00 hod. Cez
vidieť sestry v rehoľnom rúchu.
víkend je zmena v tom, že vstávame
Spoznala som sestry, ktoré boli
o 6.00 hod. Keďže nejdeme do
oblečené v civile, a boli to práve
zamestnania, venujeme sa práci
Vykupiteľky. Tak som sa skontaktovala
v dome. V sobotu, podobne ako asi vo
s našou rehoľou. V tom čase som
všetkých domácnostiach, aj my

__________R O Z H O V O R ___________________________________________________________________________
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študovala na strednej zdravotnej
škole. Mala som vzťah ku chorým
a keď som sa stretla s rehoľnými
sestrami, ktoré mali charizmu starať sa
o chorých ľudí, tak ma to oslovilo.
Ako často sa stretávate so svojimi
príbuznými?
Každá sestra môže ísť na dovolenku
k príbuzným raz do roka. V prípade, ak
má starých a chorých rodičov,
i viackrát v roku. Príbuzní však môžu
k nám prísť kedykoľvek.
Prečo a podľa čoho si vyberáte
rehoľné mená?
Rehoľné mená si vyberáme podľa
toho, akého patróna chceme mať. Nie
každá sestra si mohla meno vybrať,
niektorým ho určili predstavené.
Rehoľné meno dostane sestra pri
vstupe do noviciátu, čiže pri začatí
rehoľného života. Nové meno je
vlastne symbolom začatia nového –
zmeneného
života,
zasvätenia.
Podobne, ako napr. Svätý Otec si pri
zvolení za pápeža vyberá nové meno.
Čo sú večné sľuby, kedy sa skladajú?
Večné sľuby nazývame aj doživotné
sľuby. Ide o sľub čistoty, chudoby
a poslušnosti, ku ktorým sa sestra
zaväzuje žiť ich do konca života.
Skladajú sa po uplynutí piatich rokov
od prvých sľubov, čiže odo dňa, keď
sestra prvýkrát zložila sľub čistoty,
chudoby a poslušnosti. Dovtedy ich
skladala len na určité obdobie a vždy
ich obnovovala. Večné sú do smrti.

Školský rok 2013/2014

Vašou zakladateľkou je Alžbeta
Eppingerová, budúci rok bude 200-té
200
výročie jej narodenia. Chystáte
nejaké oslavy?
Už tretí rok prebieha príprava na toto
jubileum. Ide v nej predovšetkým
o duchovnú prípravu sestier, počas
ktorej sa viac venujú spiritualite našej
z
zakladateľky.
Dňa 9. septembra 2013
začal jubilejný rok Matky Alfonzy
Márie. Je to posledný rok príprav na
oslavy 200-tého
200
výročia od jej
naroden
narodenia.
Jubilejný rok vyvrcholí
o rok - 14. septembra 2014 oslavou
v Oberbronne vo Francúzsku, kam
poputujú aj naše sestry zo Slovenska.
V tomto čase budú prebiehať oslavy
všade, kde sestry pôsobia. Akým
spôsobom, to závisí od jednotlivých
spoločenstiev.
Vaša činnosť je spojená s duchovnou
rodinou. Môžete nám ju predstaviť?
Kto sa môže stať jej členom a čo
z toho vyplýva?
Duchovná rodina, ako ju voláme, je
rozšírené členstvo laických členov,
zapojených do šírenia našej charizmy
a apoštolátu. V Spišských Vlachoch
pôsobí
Duchovná
rodina
už
12 rokov.
rok
Má 27 členiek. Pravidelne
jedenkrát
v mesiaci
prichádzajú
do našej komunity. Zúčastňujú
sa na prednáškach o živote našej
z
zakladateľky
a tiež na spoločných
modlitbách so sestrami. Členkou sa
môže stať žena žijúca v slobodnom
stave alebo
a
v rodine. Každá členka sa
snaží žiť príkladný kresťanský život,
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obetuje Bohu svoje
modlitby
a utrpenia za obrátenie hriešnikov.
Napĺňa svoj život skutkami telesného
a duchovného
milosrdenstva
vo
vlastnej rodine i blízkom okolí, čím
pomáha šíriť charizmu
chariz
našej rehole.
Usiluje sa o to, aby sa radostná zvesť
Evanjelia dostala ku všetkým ľuďom.
Osobitným spôsobom sa zaväzuje ku
každodennej modlitbe sv. ruženca
a modlitbe Anjel Pána s úmyslom za
chorých a zomierajúcich.
Ako strávite v kláštore Vianoce?
Dostávate pod stromček aj darčeky?
Vianoce strávime všetky sestry
spoločenstva spolu podobne ako
v rodine pri Štedrej večeri. Čo sa týka
darčekov, od začatia Adventu máme
v spoločenstve tzv. anjelskú službu.
Každá si vylosuje, za koho sa bude
počas Adventu
Adve
modliť a zároveň
prichystá pre svojho zverenca darček.
Po Štedrej
tedrej večeri si ich potom
rozdávame. Pod stromčekom sa však
objavia aj mnohé iné darčeky od
našich dobrodincov.
Čo by ste popriali čitateľom Srdca?
Prajem Vám Božie požehnanie, pokoj
a otvorené srdcia,
srdcia aby v nich prebýval
Ježiš nielen
nie
počas Vianoc, ale po celý
nový rok 2014.

Ďakujeme za rozhovor!
/red. rada/

Terajšia komunita Sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch

sr. Nikodéma

sr. Chantal

sr. Miriam

sr. Agneška

sr. Lucia

viac informácii: www.sdr.sk alebo osobne

____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Október- mesiac úcty k starším
SPIŠSKÉ VLACHY Ľudová muzika, ľudové kroje, ľudová kultúra,
ľudové tance a ešte omnoho iných vecí, ktoré súvisia so
všetkým, čo vymyslel ľud. Tak toto všetko bolo témou
tohtoročného Dňa úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa dňa
29. októbra 2013 v našej škole uskutočnil program pre našich
starých rodičov. Ako som už na začiatku zdôraznila, všetko
bolo na ľudovú tému. Mám na mysli ľudové tance, ľudové
piesne a nakoniec - ako sa niekedy na dedinách chodilo na
pytačky. Bola tam aj výstava starodávnej dediny, ktorú
pripravili žiaci siedmeho ročníka na hodine dejepisu s pani
učiteľkou Kovalčíkovou. V programe vystupovali deti
tanečného odboru ZUŠ sv. Jána Krstiteľa pod vedením pani
Vystúpenie folklórneho súboru Kalina.
učiteľky Kaľavskej a Holubčíkovej, potom pán učiteľ Grega so
svojimi žiakmi a nakoniec vystúpila folklórna skupina z Kolinoviec - Kalina. A prečo sa vlastne taký deň udial? Preto, aby sme
potešili svojich starých rodičov, ale aj kvôli tomu, aby nezabúdali, že sme tu vždy pre nich. A ja dúfam, že sa im toto skromné,
ale zo srdca prichystané predstavenie páčilo.
Vanessa Mária Balogová, VI. B

Spoločné chvíle strávené so starými rodičmi
Boli

sme na dovolenke a vybral som sa plávať. Potom ku mne prišiel brat Adrián a babka. Išli sme pozorovať morské hviezdice. Ale
vtom môj brat náhodou pustil nafukovačku. Začal som volať ocka, nech ide po ňu. Ocko sa po ňu rozbehol, ale babka naňho začala
kričať, nech po ňu nejde, lebo voda je veľmi hlboká. Stratili sme nafukovačku, bol som naštvaný. Potom sme šli na chatu.
S dedom, babkou a mamkou sme raz išli do lesa. Prešli sme lesom a nazbierali sme veľa húb. Vybrali sme sa domov, ale ako sme šli, tak
nám do cesty vletela srna. Bol to pekný zážitok. (Ľubomír Kaľavský, V. B)
Asi

najlepší zážitok bol, keď som šla s mojou babkou na Mariánsku horu. Šli sme autobusom a hneď čo sme prišli,
tak sme šli na omšu. Po omši sme ešte kúpili perník v tvare srdca. Ešte sme sa tam trošku prešli. A potom sme šli domov.
Bol to pekný deň. (Tamara Furmanová, IV. tr.)
Moja

babka sa volá Alžbeta, má 83 rokov. Keď som bol malý, chodila ku mne, keď rodičia boli v práci. Potom som šiel k nej ja. Dala
mi slaninu. Chodím sa s ňou modliť.. (Viktor Kolcún, II. tr.)
Raz

som bol na Spišskom salaši a môj dedo išiel celú cestu peši. A keď sme išli cez les, tak sme sa hrali na vojakov. Naše
vojnové materiály boli: šiška, hlinová bomba, krátka vetva, slzný plyn, všelijaké ihličnaté a listnaté vetvy alebo vetvy bez
lístia, kolíky (pištole). A striedali sme sa, kto bol veliteľ. Potom sme došli na salaš. Popozerali sme si ovečky a zahrali sme sa na
preliezkach. Išli sme do reštaurácie a najedli sme sa. Dedko povedal, že to bol super obed. Potom sme odišli s novým zážitkom
domov. (Alex Baloga, IV. tr.)

Bola som sa s babkou bicyklovať. Bola som s babkou na hubách. Bola som s babkou na Spišských trhoch a na gaštanoch, hrala som so

starými rodičmi karty. Bola som u starých rodičov na prázdninách. Chodím k starým rodičom každý deň. (Tamara Ondášová, II. tr.)
tr.)
Moji starí rodičia mi vždy donesú darček. Moja babka a dedko ma volajú Anjelik alebo Zlatko. Chodím s babkou a s dedkom

do kostola. Varím s babkou buchty. S babkou chodím na výlety. Ja babku ľúbim, aj dedka. Babke chodím upratovať. Ja
u babky a dedka spím. Dedko a babka má domov u nás doma. (Tamara Leskovská, II. tr.)
__________ Z O
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Zobrali sme dedka na Mariánsku horu. Zobral som ho na prijímanie. Keď sme išli dolu kopcom, dedko mi dal ruženec. Potom sme

išli do Spišskej Novej Vsi a po ceste domov sme sa zastavili najesť sa. Dedko ma má veľmi rád. (Branislav Sopko, IV. tr.)
tr.)
Môj

zážitok s babkou bol, keď sme boli na prababkinej oslave, keď mala 100 rokov. Ďalší bol, keď sme boli v Spišskej
a kúpila mi koňa, nie živého. (Lívia Zekuciová, IV. tr.)

Chodím

s babkou do kostola. Niekedy chodila so mnou do školy
alebo po mňa zo školy. Rada im pomáham. Skoro vždy s nimi
chodím všade. S babkou a dedkom lúštim krížovky, hrám meno,
mesto, zviera, vec. Chodím s nimi na kúpalisko a na prechádzku.
Keď máme oslavu, tak opekáme. Babka pečie koláče. Minulý rok
sme boli na výlete v Košiciach. Babke pomáham upratovať. Chodím
s ňou do mesta a všetko, čo chcem, mi kúpi. S dedkom chodím kŕmiť
psíka a mačičku. (Tea Tomčí
Tomčíková,
ková, II. tr.)
tr.)
Jedného

dňa sme so starými rodičmi cestovali do Rakúska.
Šli sme do Štefanského dómu vo Viedni. Je to veľký kostol.
Samuel Suchý (V. A) so starými rodičmi.
Na druhý deň sme šli na kolotoče a na kúpalisko. Babke sa
v Rakúsku veľmi páčilo. Na tretí deň sme so sesternicami a tetou Aďkou museli odcestovať naspäť na Slovensko, lebo v sobotu
sme mali svadbu. Môj ujo sa ženil. Bolo tam super. S babkou sme tancovali, jedli koláče a pili kofolu. Boli sme na svadbe veľmi
dlho. S babkou sme boli aj v aquaparku. Cez letné prázdniny sme išli na Pieniny a splavovali sme rieku. Večer sme šli do
reštaurácie a najedli sme sa. Keď sme išli naspäť, tak sme spali na chate a šli sme na Tri koruny. (Michaela Múdra,
Múdra, IV. tr.)
tr.)

Rada

pracujem s dedom. A dedo so mnou hrá futbal. Babka každý deň uvarí dobrotu. S babkou som išla na preteky do Prešova
a videli sme kone, ako skáču. Moji starí rodičia sú dobrí a mám ich rada. (Natália Korabská, II. tr.)
tr.)
Boli

sme na rodinnej opekačke so starými rodičmi v Oľšavke. Starí rodičia boli u nás na mojich oslavách. Smiali sme sa,
rozprávali sme sa, potom sme si dali super tortu, ktorú urobila moja babka. Všetkým veľmi chutila. Keď boli starí rodičia na
mojom prvom sv. prijímaní, usmievali sa na mňa, potom mi zagratulovali a dali mi darčeky. (Ema Leščániová, IV. tr.)

Najkrajšie

Vianoce v roku 2009. Dobré Spišské trhy. Veľká zábava. Žiadna nuda. Krásne chvíle. Návštevy
s babkou. A s obidvomi v zoo. Oberanie čerešní v záhrade. Chodenie na prechádzky. Smiech, ale aj plač. Krásna opekačka.
Priam výborné chvíle. (Terézia
(Terézia Filipová, IV. tr.)
tr.)
Hral

som s dedkom hokej a futbal na našom dvore. A ešte som sa s ním šalil. Chodili sme na salaš a do Aquacity. Teraz bude
Všetkých svätých, tak sme išli dedkovi vyzdobiť hrob. Je veľmi pekný. (Marko Kožár, IV. tr.)
tr.)

Keď

som mala jeden rok, môj pradedko so mnou oslavoval. O pár rokov zomrel a odvtedy sa chodíme modliť za neho do Bijacoviec.
Bol to výborný bača a volal sa Mikuláš. Druhí prarodičia mi zomreli skôr, ako som sa narodila. Babka s dedkom mi o nich rozprávali
milé veci, napr. akí boli veľmi milí a ako ich rodičia mali radi. Chodíme sa za nich modliť do Granča-Petroviec. Chodíme sa modliť aj za
dedkových rodičov do Spišských Vlách. Ostala mi 1 prababka, 3 dedkovia a 4 babky. Mám ich veľmi rada a keď prababka nevládze,
vždy jej pomôžem. Keď ju moja malá sesternica prosí, nech jej urobí cukrovú vatu, tak jej pomáham. So sesternicami Tamarkou a Teou
jej vždy pomôžeme. Máme ju veľmi radi. Aj mamka s ockom ju majú veľmi radi. (Natália Tomčíková,
Tomčíková, IV. tr.)
tr.)
Babka

bola u nás cez prázdniny a robila nám palacinky. Bola so mnou a mojou sestrou u našej krstnej mamy Márie
v Púchove. Spala som u nej cez víkend a pomáhala som jej na záhrade. Cez prázdniny bola po prvýkrát so mnou a mojou
sestrou Katkou na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi. (Magdaléna Jureková, IV. tr.)
tr.)
žiaci 2. a 4. roč.

____________________________________________________________________________________________
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Anjel strážny
Každý z nás má svojho
anje la st ráž ne ho .
Ochraňuje ma vo dne aj
v noci. Myslím si, že zo
mňa
má
radosť.
Ochraňuje ma pred
nešťastím, ale aj pred
pokušením. Som rada,
že ho mám. Inak by
som sa asi cítila sama.
Cítim ho vedľa seba.
Každý večer sa modlím
k svojmu anjelovi.
Timea Sopková, VI. B
Môj
drahý
anjel,
ďakujem ti, že ma
ochraňuješ, aj moju
rodinu. Ďakujem ti, že
stojíš pri mne všade v škole, na cestách,
doma. Keď sa mi niečo
stane, keď som chorý,
ty ma ochraňuješ,
pomáhaš mi, posilňuješ
ma. Aj keď som na
nejakej náročnej túre,
povzbudzuješ ma, aby
som ju zvládol a za to ti
ďakujem.
Jakub Ondáš, VI. B
Modlitba
Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa, vždy pri mne
stoj. Pomocnú mi ruku
daj, vo všetkom mi
pomáhaj. Aby som
vždy, v každej chvíli,
viedol život Bohu milý.
A tak tebou chránený,
bol raz v nebi spasený.
AMEN
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Školský časopis Základnej školy sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy - SRDCE

Návšteva nunciatúry
BRATISLAVA Druhý týždeň prázdnin sme
boli na tábore v Bratislave. Bol to
Vincentínsky detský letný tábor. Zavolal
nás naň môj bratranec Dominik, ktorý je
bohoslovec v Misijnej spoločnosti sv.
Vincenta de Paul. Motto tohto tábora
bolo „Po stopách sv. Cyrila a Metoda.“
Bohoslovci zo seminára nám pripravili
rôzne akcie a súťaže. Bol to futbal,
spoločenské hry a súťaže, ktoré sme
hravo zvládli. V programe tábora bolo
Vzácna fotografia na pamiatku.
naplánované ísť na nunciatúru. Ráno, ako
vždy, bola modlitba a po nej prednáška o sv. Cyrilovi a Metodovi. Hneď nato prišiel autobus
a ide sa. Cesta bola dlhá. Nunciatúra sa nachádza niekde pod Slavínom. Je to pekná veľká
dvojposchodová žlto-biela budova s krásnou záhradou, anglickým trávnikom, pestrými
kvetmi, ale najhlavnejší je pápežsky erb z buksusu. Privítal nás hovorca Jeho Emn. Maria
Giordana a šli sme za ním. Nuncius je stredne vysokej postavy, mal okuliare, čiernu
reverendu a fialový pás. Hovoril po taliansky, ale hovorca nám prekladal. Každý mu dal
otázku a ja som sa ho spýtal, či by nedal pozdraviť emeritného pápeža Benedikta XVI., lebo
v ten deň bolo Benedikta. Boli sme tam asi hodinu a na konci našej návštevy sme mu
podarovali kresby sv. Cyrila a Metoda. A nemohlo chýbať fotenie! Sestričky, ktoré tam boli,
nám spravili také malé pohostenie. Keď sme odchádzali, ja som nunciovi daroval svoju žltú
šiltovku, na ktorej bolo napísané „Vincentínsky detský tábor Bratislava.“ Bol to pre nás veľký
zážitok a dúfam, že sa do Bratislavy ešte vrátim. A každému to prajem zažiť. ☺
Ondrej Šmihuľa, VI. A

Odpustová slávnosť Zahuru
SPIŠSKÉ VLACHY Poslednú augustovú nedeľu sa koná
odpust Zahuru pri Kaplne svätého Jána Krstiteľa.
V tom čase si Cirkev pripomína sviatok sťatia tohto
svätého – predchodcu Pána Ježiša. Kaplnka je
postavená v pokojnom prostredí a popri nej tečie
potôčik. Odpustu sa zúčastňujú všetky vekové
kategórie. Aj dôchodcovia. Autobus ich dovezie až ku
kaplnke. Prichádzajú tam deti, mládež, rodičia
s kočíkmi, miestni veriaci i tí z okolitých dedín.
Niektorí veriaci prichádzajú bicyklom, iní autami
alebo jednoducho peši. Omša sa začína o 11. hodine
predpoludním. Dobrovoľníci prichádzajú už v skorých
ranných hodinách variť guľáš pre pútnikov. Odkedy si
Kaplnka sv. Jána Krstiteľa.
pamätám, rodičia ma vždy brávali Zahuru na
sv. omšu a vždy bola zaujímavá. Slávi sa vonku, pred kaplnkou. Ľudia sú na voľnom
priestranstve, obklopení lesom. Pán farár si každý rok pozve nejakého kňaza - kazateľa.
Liturgické piesne hrá väčšinou dychovka. Tento rok bolo výnimočne krásne počasie. Všetci
odchádzali dobre naladení, hádam duchovne povzbudení a s úsmevom na tvári.
Michaela Vaľková, VIII. A
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... školská kaplnka
k

je poslom lásky, radosti a pokoja----

Milí učitelia, žiaci, drahí rodičia a zamestnanci našej školy!
Vianočné sviatky, ktoré nám klopú na dvere,
dvere sú iste pre mnohých
najkrajšími sviatkami roka. Prečo? Pre tých najmenších je to možno preto, že si
nájdu pod vianočným stromčekom nejaký ten darček. My väčší nachádzame
v týchto sviatkoch čosi viac. Myslím, že budete súhlasiť, keď poviem, že Vianoce
sú sviatkami
viatkami pokoja, harmónie či vzájomného porozumenia. Sú to sviatky, počas
ktorých sa človek snaží byť lepší, vnímavejší, pozornejší voči ľuďom okolo seba,
obzvlášť voči tým najbližším. V hĺbke našich sŕdc sa deň čo deň ozýva volanie po
pokoji, po harmónii, po vzájomnom porozumení. O to viac túžime po týchto
hodnotách, o čo viac sa ocitáme vo svete plnom nepokoja, sebectva, hádok
či nedorozumení. Možno viac ako inokedy zisťujeme, že to teplo pokoja
a harmónie sa vytráca zo sveta nám najbližšieho a ním je naša rodina. A práve
cez Vianoce sa tento pokoj a harmónia dostavia pod strechy našich príbytkov
oveľa ľahšie. Zrejme preto máme Vianoce tak radi.
Volanie po pokoji, harmónii či vzájomnom porozumení
poroz
je vlastne
ozvenou lásky v nás. Je ozvenou takej lásky, bez ktorej človek nedokáže
plnohodnotne prežiť svoj život. Táto láska totiž so sebou prináša ovocie, ktoré je
tak veľmi potrebné na vybudovanie kvalitného, zmysluplného
zmysluplnéh života. Sv. Pavol
ho nazýva ovocím Ducha Svätého a ním je: „radosť, pokoj, trpezlivosť,
zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť“
(Gal 5, 22-23).
23). Kde sa človek najviac učí žiť a milovať, a teda prinášať toto
ovocie? Je to miesto, kde sa život rodí, kde sa život miluje a zároveň, kde človek
trávi väčšinu času svojho života. Tým miestom je rodina.
Ježiš prichádza na tento svet ako život a láska. Práve preto sa rodí do
ľudskej rodiny. Rodina je totiž spoločenstvom života a lásky. Ona je tým
miestom, kde Duch-Láska
Láska prináša svoje ovocie,
ovocie a to v prvom rade v podobe
nového života. Dieťa je ovocím manželskej lásky,
lásky posvätenej Duchom Svätým vo
sviatosti manželstva. Očakávanie zrodu nového života sa pre každú
ka
rodinu stáva
akýmsi „malým Adventom“ a narodenie
denie dieťatka akýmisi „malými Vianocami“.
V
Môžeme povedať, že každé dieťa, práve preto, že je ovocím lásky, ktorá sa stala
telom, v sebe prináša posolstvo. Je to posolstvo radosti, pokoja, dobroty či
vľúdnosti. Či pohľad na novonarodené
ené dieťa v nás nevyvoláva radosť, neprináša
pokoj, nepohýna nás k dobrote a vľúdnosti? Zároveň sa však toto dieťa stáva
(zvlášť pre manželov) istým odkazom a výzvou
výzvo na vernosť, skromnosť, trpezlivosť
či zdržanlivosť. To isté v nás vyvoláva Dieťa z Betlehema, keď sa človek naňho
zahľadí očami viery a vierou ho prijme do svojho života.
Drahí priatelia, tajomstvo Vianoc je tajomstvom vtelenej Lásky. Boh sa
rozhodol stať jedným z nás. Prichádza ako malé dieťa, aby sme sa ho nebáli, ale
aby sme ho prijali do nášho
ášho osobného života a do života našich rodín. Ježiš túži,
aby sme ho prijali tak, ako ho prijala Panna Mária a sv. Jozef a tak, ako sa prijíma
každé iné dieťa. On prichádza, aby nás naučil žiť a milovať. Prichádza ako život
a láska, ktorá sa nenúti, alee ponúka ako dar. Len slobodné prijatie tohto daru
vnáša do života človeka pokoj, radosť a harmóniu.
Všetkým vám prajem a vyprosujem, aby Dieťa narodené v Betleheme
našlo prijatie a miesto vo vašom živote, a tak sa stalo pre vás poslom a zdrojom
lásky, radosti a pokoja. Milostiplné vianočné
ianočné sviatky!
o.

Róbert

Neupauer

_____________________________________________________________________________________________

Ježiš sa narodil a rodí denne na
oltároch všetkých chrámov sveta,
ako kedysi v judskom Betleheme,
aby
mohol
bývať
v tom
najkrajšom chráme – v ľudskom
srdci. Práve túto skutočnosť má
zvýrazniť interiér našej školskej
kaplnky. Strecha predstavuje
betlehemskú maštaľ, obydlie,
domov, miesto, kde ľudia
s Bohom vytvárajú
vytvár
rodinu. Oltár
a zároveň ambona
ambo má tvar jasieľ,
v ktorých sa rodí Ježiš v podobe
Slova a Chleba. ,,A slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami,“
hovorí sv. Ján evanjelista.
Bohostánok
v podobe
slnka
vyžarujúceho
slnečné
lúče
upozorňuje na toho, koho skrýva
- na Krista, Svetlo sveta, ktorý je
majákom
ukazujúcim
cestu
k Otcovi. Všetkým vám, ktorí
navštevujete
túto
kaplnku
kaplnku,
prajem, aby ste v nej našli Ježiša
Krista, ako ho našli Traja králi či
pastieri a On aby našiel miesto vo
vašom srdci.
Jaroslav Neupauer
spoluautor návrhu
DUCHOVNÝ
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Nenápadní hrdinovia
BANSKÁ BYSTRICA V dňoch 14. - 16. novembra 2013 sa konala
slávnostná konferencia k projektu Nenápadní hrdinovia. Na tomto
projekte som sa zúčastnila prvýkrát a úprimne - stálo to zato. Aj keď
samotná príprava tohto projektu bola trošku ťažšia, ako kolektív sme to
zvládli. Čo nám bolo treba, aby sme sa tohto projektu mohli zúčastniť?
Prvá vec bola nájsť nenápadného hrdinu, ktorý šiel proti prúdu
komunizmu. Táto vec bola pre nás najťažšia aj napriek tomu, že je veľa
takých ľudí. Po dlhom hľadaní sme našli nášho nenápadného hrdinu pána farára Jána Butkaya. Druhým krokom bolo spracovať jeho život, na
čom sme pracovali takmer rok. Museli sme navštíviť farský archív v
Slatvine, kde mal svoju prvú farnosť, spýtať sa jeho farníkov na
Pri hrobe vdp. Jána Butkaya s jeho sestrou.
spomienky. Veľmi nám pomohla pani Zuzana - setra nášho
nenápadného hrdinu. Tieto informácie sme postupne spracovávali a stále vylepšovali. Taktiež sme museli spraviť prezentáciu,
kde sme zhrnuli celý život pána farára. Ťažký bol aj posledný týždeň, keď sme
sa dozvedeli, že nás pozvali na konferenciu do Banskej Bystrice. Odmena,
ktorú sme dostali, stála určite zato. Získali sme strieborné pásmo. Navštívili
sme Španiu dolinu, prezreli sme si Banskú Bystricu, pamätník Jána Langoša
a taktiež sme boli pri hrobe Martina Rázusa. A najväčšia odmena prišla
v sobotu, keď sme navštívili Budapešť - krásne mesto. Navštívili sme Dom
teroru, na ktorý určite nikdy nezabudnem. Tieto tri dni boli úžasné. Chcela by
som sa touto cestou poďakovať pani učiteľke Kovalčíkovej za pomoc
a vedenie pri tomto projekte. Viac o projekte NENÁPADNÍ HRDINOVIA sa
Návšteva Španej Doliny.
môžete dozvedieť na www.november89.eu
Antónia Köhlerová, IX. A

Ján Butkay – profil odvahy viery
Dátum narodenia: 8. apríl 1926
Rodina: pochádzal z maloroľníckej rodiny, štyria súrodenci
Mladosť: študoval na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi
Väzenie: odsúdený na 11 rokov za vlastizradu a rozvracanie republiky,
24 mesiacov nútených prác v tábore, podmienečný trest 6 mesiacov
za vyučovanie náboženstva na nepovolenom mieste, 2 roky nepodmienečne
za poburovanie
Po prepustení z väzenia: pracoval v Slovenskom elektrotechnickom závode
(SEZ) v Krompachoch, v Baniach Rudňany a vo Výkupnom stredisku Spišská
Nová Ves
Kňazské pôsobenie: kaplán v Spišských Vlachoch, farár v Slatvine
a v Harichovciach
Súčasnosť: už nie je medzi nami - † 1997
Vdp. Ján Butkay
Celá práca je dostupná na www.zskrstitela.sk
Autorky: Laura Bašistová, Antónia Köhlerová, Martina Salajová (všetky 9. roč.)
Pedagogický dozor: Mgr. Slávka Kovalčíková
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Národný pochod za život v Košiciach
Košicia
KOŠICE Od prvých modlitbových pochodov za
život ubehlo už 15 rokov. Tohto roku sa
22. septembra 2013 na Národnom pochode za
život v Košiciach zúčastnilo 80 000 ľudí. Aj viacerí
z nás sa na ňom tiež zúčastnili. Postupne chceme
prinášať vyjadrenia o tom, prečo sme tam boli.
Bližšie informácie o Národnom pochode za život a okolnostiach,
ktoré k nemu viedli, si môžete pozrieť aj na web stránkach
www.pochodzazivot.sk alebo www.forumzivota.sk,
www.forumzivota.sk prípadne na
facebookovom profile tejto akcie vyjadrujúcej podporu
p
životu.

Prečo som sa zúčastnil(a)
Národného pochodu za život?
Chcela som sa zúčastniť Národného
pochodu za život v Košiciach a zažiť na
vlastnej koži akciu, ako bola táto. Stretlo sa
tam veľmi veľa ľudí, ktorí sa spojili v jednu
a myslím si, že v správnu vec. A to v „boji
za život “. Tak ako všetci, tiež som išla, aby
som vyjadrila, že mám rada život. Každý
život je Boží dar. (Nikola Múdra, VII. tr.)
Na pochode za život v Košiciach som bola
preto, aby sa mohli narodiť deti a žiť
šťastne s ockom a mamkou.
(Dominika Tondrová, IV. tr.)
Pretože je prirodzene dané, že človek sa
môže narodiť iba z muža a ženy a žiadne
modifikácie v oblasti pohlaví alebo rodov
na tom nemôžu nič zmeniť. Smutným
paradoxom je, že pri ochrane tej
najzákladnejšej prirodzenosti musí ľudstvo
premrhať zbytočne veľké množstvo svojich
síl. Ale verím vo víťazstvo zdravého
rozumu.
(Mgr. Jozef Tondra, otec)
Život je dar – som za život detí, ktoré sa
ešte len majú narodiť, a zároveň som za
život i starých, chorých a postihnutých
ľudí. Pochodu za život som sa zúčastnila
s celou svojou rodinou, pretože zdravú
rodinu tvoria muž, žena a ich deti. Oslovila
ma pieseň, ktorú naspievala Marika
Gombitová: „Ži a nechaj žiť, stále je dosť
miesta. Ži a nechaj žiť, všetko chce rásť. Ži
a nechaj žiť, nezacláňaj, nebráň. Ži
a nechaj žiť, miesto tu má každý.“
(Mgr. Monika Tondrová)

Na tohtoročnom pochode som
bola preto,
pre
lebo tam chodím
každý rok. Je to pre mňa skoro
tradícia. Ale ešte nikdy to nebolo
také veľké a ešte nikdy tam nebolo toľko
ľudí. Bolo tam rušno – veľa ľudí, vlajky
a pod.
(Monika Ludviková, VI. A)
Život je veľký dar, ktorý sme dostali od
Nebeského Otca a malo by byť
samozrejmosťou pre každého z nás chrániť
ho od počatia až po prirodzenú smrť. A to
bolo aj jedným z hlavných motívov
k uskutočneniu Národného pochodu za
život dňa 22.
2
septembra toho roku
v Košiciach. Žiaľ, hlavne v poslednej dobe
sa do popredia dostávajú tendencie
ohrozujúce život a tradičnú rodinu.
A práve toto bol hlavný dôvod, pre ktorý
som sa rozhodla zúčastniť sa na tomto
pochode a dať tak jasne najavo svoj
jednoznačný postoj k tejto problematike.
(Mgr. Marta Meľuchová)
Národným pochodom v Košiciach sa
vyjadrovala nespokojnosť
nespokojn
ľudí s novými
navrhovanými zákonmi, ktoré sa pripravujú
na prijatie a schválenie. Tieto zákony však
ohrozujú život človeka a zároveň aj zdravý
prirodzený vývoj všetkých detí, počnúc od
materských škôl až po stredné. Preto som
sa pridala aj ja k tým tisíckam ľudí, ktorí
boli v Košiciach a vyjadrili tam nielen svoj
názor, ale aj názory väčšiny ľudí v našom
štáte.
(Ing. Margita Neupauerová,
ekonómka školy)

Tondrovci – Monika a Jozef s deťmi.
V prvom rade som veľmi rada, že som sa
mohla
hla na pochode zúčastniť,
zúčastniť a to vďaka
Pánu
nu Bohu. Dúfam, že ľudia si uvedomia,
že život je požehnanie do Pána Boha
a k nemu aj smeruje. Každý život je veľký
Boží dar, na ktorý nemá právo
prá nik siahnuť,
či je to lekár
leká alebo sám človek. Dieťa
počaté v lone matky, či je chcené alebo
nechcené, má právo na život.
život Som za
život! Žiadam ochranu tradičnej rodiny.
Neľutujem že som sa zúčastnila.
Neľutujem,
(Elena Plačková, babka)
Prečo? Pretože, ako to vyjadroval aj
transparent, ktorý sme si s mladými
vyrobili, JA MÁM V HODNOTÁCH JASNO.
A tak chrániť život od počatia po
prirodzenú smrť, usporiadanú rodinu,
manželstvo ako zväzok muža a ženy, to sú
hodnoty, pre ktoré neváham ísť do ulíc
a vyjadriť to nahlas. Kým môžem.
(sr. M. Chantal Fukasová, SDR)
Zúčastnila som sa pochodu za život
s farnosťou Žehra. Išla som preto, lebo
chcem bojovať za život. Veľmi sa mi tam
páčilo. Dúfam, že sa zúčastním aj ďalší rok.
(Gabriela Salanciová, VI. A)

______________________________________________________________________________________________Z
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Lk 2, 8 - 11

Krúžok Liturgickí pomocníci
Maľované Sväté písmo vám budeme na tomto mieste
prinášať po celý školský rok. Pôjde o state zo Svätého
písma, prepísané rukami vašich spolužiakov z krúžku
Liturgickí pomocníci pod vedením sr. Chantal.

__________ D U C H O V N Ý

ilustrácia: Bernard Šmihuľa, IX. B
Ž I V O T _________________________________________________________________

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

Školský rok 2013/2014

Číslo 1

15

l i t u r g i c k é o k i.e. . nk o ks t oal

...
1

4

Svätyňa

Svätostánok

(presbytérium)
–

–

miesto pre službu
kňaza a jeho
asistenciu.

miesto uchovávania Eucharistie
(Najsvätejšej Sviatosti
S
oltárnej).

5
Večné svetlo
–

7

6
Ambona
–

miesto, z ktorého sa
ohlasuje Božie slovo.

3

Oltár
–

upozorňuje
na Kristovu prítomnosť
vo svätostánku.

Stôl, na ktorom sa
obnovuje a sprítomňuje
Kristova obeta.

Sakristia
–

miestnosť na
prípravu kňaza
pred bohoslužbou.

8

Sedes
–

kreslo
pre kňaza.

2
Kostolná loď
–

priestor
na zhromaždenie
veriacich.

10
Lavice
–

sedenie
pre veriacich.

9
Spovednica
–

priestor, kde sa
vysluhuje sviatosť
zmierenia.

11
Chór
–

priestor
pre spevácky
zbor a organ.
_______________________________________________________________________________________________D
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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 sa mali vydať Traja
raja králi, aby našli malého Ježiša, ležiaceho v jasličkách?

__________ P R E

autor kresieb: Bernard Šmihuľa, IX. B
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Biblické dvojice
Z nasledujúcich biblických postáv sa pokús vytvoriť 20 dvojíc. Ak si nebudeš istý, zalistuj so Svätom písme.
písme
Adam
Dalila
Kain
Panna Mária
Sára
Peter
Joachim
Anna
Pavol
Zachariáš

Rút
Dárius
Goliáš
Samson
Izák
Rebeka
Ábel
Jakub
Noemi
Acháb

Ráchel
Jozef
Baltazár
Mojžiš
Debora
Áron
Dávid
Šalamún
Eva
Kráľovná zo Sáby

Jezábel
Alžbeta
Nabuchodonozor
Eliáš
Daniel
Barak
Abrahám
Elizeus
Marta
Lazár
spracovala: Katarína Škotková, VII. tr.

Mikulášske prekvapenie
Ráno, keď som vstala, išla som sa pozrieť, či ma niečo
čaká v čižmičke. Bolo tam veľa sladkostí a ovocia.
Niečo z čižmičky som si vzala do školy. Učili sme sa
prvé tri hodiny. Neskôr sme sa presunuli do telocvične
na vystúpenie. Keď prišiel Mikuláš, veľmi sme sa tešili.
Porozprával, kade chodí, pýtal sa, či chceme ísť do
neba a či máme radi Ježiša. Neskôr sme sa vrátili do
triedy.
y. Prišla za nami aj naša triedna učiteľka a dala
nám ešte jedno prekvapenie v podobe „ulievačika“.
Všetci sme sa potešili. Keď sa niekedy nestihneme
pripraviť do školy, vtedy je super, keď z peračníka
vytiahneme ulievačika.
Zuzana Staňová, VII. tr.

Zimná
mná prázdninová báseň
Zima, zima zimučká,
obleč sa do tepľúčka.
Bicykel už odkladaj,
a sánky si vyberaj.
Sniežik z neba na zem letí ,
radujú sa všetky deti.
Guľovať sa pôjdeme,
len nech neprechladneme!
ilustrácia: Viktória Dudová, I. A
Agnesa Kaľavská, VII.
V tr.
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Žiacky parlament
SPRAVODAJSKÉ OKIENKO
Ahoj všetci, pozdravujeme
vás zo Žiackeho parlamentu.
Počas adventného obdobia
sme sa okrem prípravy na
vianočné sviatky venovali
trošku aj zábave. Rozmýšľali
sme o niečom, čo by nás
všetkých aspoň na jeden deň spojilo a zároveň vyvolalo čo
najviac úsmevov na tvári. Preto sme vyhlásili súťaž, ktorá mala
nasledujúce pravidlá:
1. Všetci žiaci si mali vyrobiť, požičať alebo iným spôsobom
zaobstarať čo najväčšie a najžartovnejšie papuče.
2. Tieto papuče si v utorok 17. decembra 2013 obuli namiesto
svojich prezuviek a počas celého vyučovania ich mali na
nohách.
3. Členovia Žiackeho parlamentu obišli všetky triedy, pričom
zisťovali, v ktorej triede je takýchto papúč najviac. Hodnotil sa
aj vtip a tvorivosť.
4. Víťazom sa však nesmela stať trieda, ktorej
rej triedna učiteľka
alebo učiteľ nevyučovali celý deň tiež v takýchto papučiach.
5. Žiacky parlament zároveň vyzval aj pána riaditeľa, obidve
pani zástupkyne, netriednych učiteľov, tety z kancelárie, pána
školníka a tety upratovačky, aby sa do súťaže zapojili
zap
tiež.
Sľúbili sme im sladkú odmenu.
Po vzájomnej dohode všetkých členov ŽP sme sa rozhodli
udeliť prvenstvo:
na I. stupni
III. A
na II. stupni
V. B
Víťazi získavajú jeden deň exkurzie, namiesto vyučovania,
podľa vlastného výberu. Okrem toho špeciálne ceny za
kreativitu alebo vtipnosť získali: Lucia Nováková (VIII. B),
B)
Viktória Dudová (I. A), Tamara Vaverčáková (V. A), , pani
učiteľka Mgr. Edita Hozzová, pani ekonómka Ing. Margita
Neupauerová a pán školník Marián Bašista.
Ďakujemee všetkým, ktorí sa zapojili (na I. stupni to boli
úplne všetci) a predviedli promenádu v telocvični.
Želáme požehnané vianočné sviatky.
žiacky parlament

Po minuloročných anketách (o používaní Facebooku,
Facebooku
o trávení veľkej prestávky či prázdnin) vám opäť
chceme predstaviť našu školu tak, ako ju možno
ne(s)poznáte. Tohtoročnú rubriku sme nazvali
jednoducho SPOLUŽIACI. Ako jej prvý diel ponúkame
pohľad na to, ktoré sú najčastejšie krstné mená žiakov
našej školy v aktuálnom školskom roku 2013/2014.
Uvádzame päť najčastejšie sa vyskytujúcich
chlapčenských a dievčenských mien u nás v škole podľa
zoznamov jednotlivých tried. Podrobnejší prehľad
všetkých mien nájdete na našom facebookovom profile
časopisu SRDCE.

NAJČASTEJŠIE
ČASTEJŠIE SA
VYSKYTUJÚCE KRSTNÉ MENÁ
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

ADAM
MATEJ
SAMUEL
MARTIN
PATRIK

8x
8x
8x
7x
7x

VIKTÓRIA
NATÁLIA
SIMONA
MICHAELA
TAMARA

7x
6x
6x
5x
5x

Celkovo našu školu navštevuje 268 žiakov /túto anketu
sme uzatvárali v polovici novembra – pozn. red./.
Z toho chlapci 125 a dievčatá 143. Celkovo sa objavilo
58 chlapčenských mien a 69 dievčenských mien.
U štyroch spolužiakov sme postrehli, že im rodičia dali
dve krstné mená.
spracovala: Alexandra Mlynarčíková, VIII. B

SÚŤAŽ
Redakcia časopisu SRDCE vyhlasuje súťaž „BIBLICKÉ DVOJICE“ o zaujímavé ceny. Na strane 17 máte
uvedených 40 mien a vašou úlohou je správne vytvoriť z nich 20 dvojíc. Vašou úlohou je všetky, prípadne
čo najviac, vypísať a lístok s vypracovanou úlohou a svojím
ím menom vhodiť do schránky časopisu SRDCE
pri zborovni školy. Môžete ho aj odovzdať svojej triednej pani učiteľke alebo odpoveď poslať e-mailom
e
na adresu: srdce@zskrstitela.sk . Posledným termínom na zapojenie sa do súťaže je 31. január 2014.

__________ZO

ŽIVOTA

Š K O L Y__________________________________________________________________
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praktická časť

teoretická časť

Účelové branné cvičenie
SPIŠSKÉ VLACHY Konečne je tu deň voľna - deň bez učenia. Myslíte si, že ostávame doma? Myslíte si zle, pretože nás
čaká teoretická príprava na branné cvičenie. Kladiete si otázku, načo nám to je? No na to, aby sme sa naučili niečo
nové a nie stále len
en matematiku, slovenčinu atď. Pani uč. Nemčíková prizvala na našu školu odborníkov, aby nám
poskytli praktické rady do života. Dobrovoľníčky z Červeného kríža nám ukázali, ako máme reagovať pri poranení
alebo pri nejakej nehode v lese, na ulici, ale aj doma. O ochrane prírody nám prišli porozprávať Denisa Rybárová
a Maroš Sajdák. Pani Poradová a jej dobrovoľníčky nám ukázali požiarny útok a povedali, čo robiť pri požiari. Pre
1.stupeň si pripravili dopravné aktivity
aktivity naši deviataci. Po tomto úžasnom dni sme sa pobrali domov. „Óóch, zasa
škola!“ Zajtra je normálny klasický deň školy. Škoda!
Agnesa Kaľavská, VII. tr.
SPIŠSKÉ VLACHY Bol ešte len obed a už som bola uchodená, unavená, prepotená, hladná a ... Z posledných síl som sa
doplazila do jedálne. Na tento obed som sa nesmierne tešila. Vošla som dnu a tam ... huby!!! Nielenže huby nemám
rada, ale znovu mi pripomenuli les, z ktorého som sa práve vrátila. Znovu som si uvedomila svoju únavu a ubolené
nohy. Pýtate sa, prečo som sa takto cítila? Pretože to bol deň branného cvičenia. Škoda, že tento rok sme museli ísť
skôr a nevypočula som si tú radostnú správu: ,,Horí škola!“ Práve takto totiž pán riaditeľ vyhlásil poplach a nástup na
školskom dvore. Mám síce školu rada, ale prázdniny sú prázdniny. Všetci sa radovali.
radovali. A ja? Spolu s triednou a ďalšími
spolužiakmi
olužiakmi som pripravovala stanovištia, za ktoré boli potom zodpovední deviataci. Počas cesty bolo počuť smiech
a radosť voľného dňa. Keď prišli všetky triedy, hneď sa rozbehli plniť úlohy na jednotlivé stanovištia. Veď to už sami
viete. Niekde sme dostali plný počet bodov a niekde nie, pretože to, čo sme urobili, nebolo urobené podľa predstáv
zodpovedných.. Napriek únave, myslím si, že tento deň si užil každý.
Antónia Petríková, VII. tr. – Viktória Kokorúďová, VI. B

Zápas Slovensko – Maďarsko v našej telocvični
SPIŠSKÉ VLACHY V kalendári sa písal deň 28.11.2013 a pre nás žiakov to
bol výnimočný deň. Našu školu navštívili žiaci z Budapešti. Pripravili
si pre nás koncert,
ncert, na ktorom spievalo vyše 40
4 žiakov. Poobede pani
učiteľka Kaľavská vymyslela nám aj maďarským deťom program - futbal
a vybíjanú. Naši žiaci proti nim. Kým dievčatá hrali vybíjanú, my sme sa
prezliekali do dresov. Keď sme prišli do telocvične, dievčatá
dievč
ešte hrali.
Učiteľ nám dal posledné pokyny pred zápasom. A je to tu. Počul som
hvizd, ktorým učiteľ otváral zápas. Rozohrával som ja s Adamom. Počas
zápasu sme sa striedali tak, aby si zahral každý. Chlapci z Maďarska hrali
dobre, ale myslím si, že myy sme hrali lepšie. „GÓÓÓL!!!“ všetci sme si
zakričali. Prvý gól dal Bernard. Koniec prvého polčasu. Stav bol 1:0 pre
Domáci - družstvo našej školy.
nás. V druhom polčase bol náš súper silnejší, lebo nastúpili starší žiaci
a chceli vyrovnať stav. V niektorých situáciách nás podržal aj náš brankár Tomáš. „GÓÓÓL!!!“ už druhýkrát sme si zakričali –
tento raz sme po bojovnej práci oslavovali Adama. Už sa blížil koniec a z beznádejnej šance sme vybojovali roh. Rýchlo som ho
šiel kopať ja. Dlho som rozmýšľal, komu to kopnem. Pri mne stáli chlapci
ch
z 9.triedy. Hovorili mi, aby som to kopol na bránu.
Nechcel som ich počúvať, ale kopol som to na bránu. Počul som a videl som, ako sa moji spoluhráči tešia, ale v tom momente
som ešte nevedel, že je gól. Videl som, ako lopta napla sieť, a tak som sa začal radovať i ja. S veľkou radosťou som bežal
k nášmu brankárovi. Všetci sme čakali, kedy pán učiteľ odpíska koniec zápasu. Je tu koniec. Vyhrali sme 3:0 a veľmi sme sa
tešili. Ja som sa tešil viac, lebo som dal jeden gól. Keď sme sa v šatni prezliekali, pán učiteľ nám aj pogratuloval k víťazstvu. Ten
zápas sa mi páčil zvlášť preto, lebo to bol bojovný zápas nielen z našej strany, ale i zo strany nášho súpera. Ale samozrejme,
o nič nešlo, lebo to bol len priateľský zápas. Po našom zápase si zahrali
zahrali ešte dievčatá vybíjanú a taktiež sa im darilo. Rozišli sa
s výhrou našich dievčat z oboch zápasov.
Matúš Mlynarčík, VI.B
__________________________________________________________________________________________________________________Š
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Richard Štochl
SPIŠSKÉ VLACHY Poznáte Richarda Štochla? Ja áno.
Spoznal som ho vďaka svojim rodičom. Cez letné
prázdniny prišiel k nám Zahuru na jeden týždeň.
Veľmi som sa tomu potešil, lebo celý týždeň sme sa
zabávali a vtipkovali. Potom šiel reprezentovať
Slovensko v hádzanej. On je totiž reprezentačný
brankár. Nosí číslo 12. Na obrazovke počas zápasov
však vyzerá veľmi vážny. Hoci v skutočnosti, ako som
už spomínal, je to veľký vtipkár. Celú jeseň som ho
Richard Štochl v reprezentačnej bránke.
potom nevidel, ale opäť k nám prišiel pred
Silvestrom. Spolu sme hrali hokej a zhovárali sa veľa o hádzanej. Veľmi rád si na to spomínam a prajem mu, aby sa mu
v hádzanej dobre darilo a aby dosahoval s reprezentáciou Slovenska výborné výsledky. Tým by potešil nielen mňa, ale určite aj
celé Slovensko.
Daniel Petrík, VII. tr.
foto: web.slovakhandball.sk

Plavecký výcvik
SPIŠSKÁ NOVÁ VES „POMÓC! ZACHRÁŇTE MA!!!!.....“, ozvalo sa plavárňou v Spišskej Novej Vsi túto jeseň. Boli sme totiž na
plaveckom výcviku. A mne sa stalo to, čo by som si nepredstavila ani v tom najhoršom sne.... Topila som sa. A kvôli komu?
Skôr kvôli čomu! Kvôli plaveckej doske, o ktorú som súťažila s Timeou. Keď sme boli v polovici bazéna s najhlbšou vodou,
Timea to vzdala a ja som už bola tak blízko... Ale presne v strede som si uvedomila, že som v tej hlbokej vode a zľakla som sa.
A to bola chyba. Začala som sa topiť... V tom môj záchranca preskočil Timeu a zachránil ma. Kto iný by to mohol byť než môj
triedny! ,,Si v poriadku ?“ ozvalo sa pri brehu a okrem toho sa ozval aj hlasný chechot. Nič iné ma nezaujímalo, len či som
v poriadku. Ale aj tak som bola na seba nahnevaná, že som spanikárila a nevrátila sa k brehu. No čo už... Dni za sebou ubiehali,
až prišiel posledný deň a s ním aj preteky, na ktorých sme mali ukázať, čo sme sa za tých päť dní naučili. Pretekalo sa
vo dvojiciach na dĺžku od najstarších po najmladších. Ja som pretekala so svojou rovesníčkou Viktóriou. Som na rade. Hlavou
mi preleteli všetky rady, všetky lekcie, všetko, čo som sa učila... Nešlo mi o to, či budem prvá, ale chcela som to zvládnuť.
Chcela som, aby pri mojom mene bolo napísané: „Preplávala.“ Srdce mi búšilo a moje kroky k bazénu boli pomalšie. Vkročila
som do vody, píšťalka zapískala a ja som sa odpichla od brehu. V hlave som počula: „Pomaly, pekné zábery, sústreď sa!“ Už
som bola pred koncom, chcela som to vzdať, ale nie... Povedala som si, že nesklamem všetkých, ktorí mi verili. Nesklamem
vedúceho, ktorý ma trénoval a hlavne nesklamem seba ... Som tam! Som v cieli s veľmi dobrým časom - síce som nevyhrala
prvé miesto, ale vyhrala nádej, že keď sa niečo chce, tak sa to dá zvládnuť.
Vanessa Mária Balogová, VI.B

Šach
SPIŠSKÉ VLACHY Ako to začalo medzi mnou a šachom? Mal som asi 3
alebo 4 roky. Môj dedo ma začal učiť hrať šach. Keď som bol asi prvák
v škole, dedo s babkou mi kúpili šach. Bol obrovský a drevený. Do
dnešného dňa s ním hrám. Mal som ešte jeden magnetický, ale
chýbali od neho figúrky. Bol som z toho šťastný. Každý rok v škole
som sa zapísal na šachový turnaj a moja sestra tiež. Hral som
so svojím šachom každý rok na šachovom turnaji. A darilo sa mi. Raz
som bol tretí, raz druhý a štyrikrát som sa umiestnil na úžasnom
prvom mieste. Musel som veľa trénovať, trénovať a trénovať. Dal
som do toho veľa driny a úsilia. Aj sa to vyplatilo, keď som hral každý
deň. Chcel by som byť prvý na školskom kole každý rok a postupovať
do ďalších šachových súťaží.
Matej rád trávi voľný čas medzi šachovými figúrkami.
Matej Kaľavský, VI.B
__________Š P O R T_________________________________________________________________________________
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Cezpoľný beh

Stolný tenis

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Koncom septembra sa žiaci
našej školy zúčastnili okresných pretekov v cezpoľnom
behu. Našu školu v kategórii dievčat reprezentovali
Jarmila Ludviková, Alexandra Mlynarčiková a Karolína
Petrušková a družstvo chlapcov tvorili žiaci Adam Čech,
Štefan Kaľavský, Martin Filip a Matej Procházka. Aj keď
sme sa neumiestnili na popredných miestach, žiakom
reprezentujúcim našu školu patrí poďakovanie.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Koncom októbra sa žiaci školy zúčastnili
okresnej súťaže v stolnom tenise. Družstvo chlapcov, ktoré
tvorili žiaci Dávid Sakmár, Matej Kaľavský a Gregor Lazor sa
umiestnilo na peknom 7.- 8. mieste /zo 17 škôl/. Družstvu
dievčat v zložení: Karolína Petrušková, Karina Forgáčová
a Laura Legátová si počínalo ešte lepšie a v konečnom
poradí obsadili veľmi pekné 4. miesto. Všetkým žiakom
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Marta Meľuchová

Mgr. Marta Meľuchová

ŠPORTOVÉ

PRÍBEHY

TRETIAKOV

Hokejbalový zápas
Radoslav Kropko
Bolo piatkové popoludnie. Počasie bolo
krásne. Po vyučovaní som išiel do telocvične.
Potom nás pán učiteľ Baloga vzal na
hokejbalový turnaj. Na hraciu plochu som
vyletel sedemkrát. No nevyhrali sme ani
jeden zápas. Ku koncu zápasu sa na mňa
prišla pozrieť mamka. Aj keď sme nevyhrali,
bol to pre mňa skvelý deň.

Oranžová hokejbalová loptička v obkľúčení súperov.

Futbalové zápasy
Dominik Michlík
Som žiakom tretej triedy. Od druhého ročníka
sa venujem futbalu. Snažím sa usilovne
trénovať. V sobotu sme hrali zápas proti
Smižanom. Všetci hráči sa snažili hrať zo
všetkých síl. Počas zápasu sme dali jeden gól.
Stačilo to na remízu. Po strieľaní na penaltu
sme prehrali 6:4. Tréner nás povzbudzoval, že
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Všetkých
hráčov potom v šatni pochválil. Domov som šiel
s dobrým pocitom.

Matúš Blaščák
Už od druhej triedy chodím na futbal.
Snažíme sa usilovne trénovať.
V sobotu som chcel dať gól, ale
spoluhráč mi vošiel do cesty a nekopol
som loptu, ale jeho nohu a skoro
spravil šnúru. Spadol, ale nič sa mu
nestalo. Do konca zápasu sa nič
nestalo. Veľmi rád hrám futbal. Mám
tam veľa kámošov.

Ján Pavlík
Včera som mal pekný deň.
Opäť sa mi niečo podarilo.
Spolu s naším družstvom
sme hrali futbalový zápas
proti Smižanom. Prvý gól
som dal ja, druhý gól dali
oni. A bolo vyrovnané.
Dúfam,
že
nabudúce
vyhráme my.

Plavecký výcvik
Viktória Ľachová
Pani učiteľka ma pochválila, že som jediná
tretiačka, ktorá vie plávať. Rozdelili nás do
skupín podľa
plavcov a neplavcov. Počas
plaveckého sme si skúšali rôzne štýly plávania.
Posledný deň sme mali súťaž v rýchlom plávaní.
Vyhrala som tretie miesto. Bola som
najrýchlejšie dievča z prvého stupňa. Pani
učiteľka ma pochválila.

Patrik Dugas
V treťom ročníku sme išli na plavecký. Tam sme sa učili plávať.
Plavecký výcvik sme mali päť dní. V piatok sme mali preteky. Každé
ráno som sa tešil na plaváreň. Snažil som sa učiť plávať. Potom
poteším doma rodičov a v škole učiteľov. Doma sa naozaj tešili, že
viem plávať. Pani učiteľke Tondrovej ďakujem, že ma učila plávať.
Na pretekoch som išiel s Kajom a vyhral som. Som veľmi rád, že som
chodil na plavecký a mám naňho veľmi pekné spomienky
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