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Milí žiaci, rodičia, kolegovia,
prednedávnom sme sa rozchádzali na prázdniny a už sa opäť roztáča
kolotoč ďalšieho školského roka. 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 krásy leta a nečerpali veľa síl a elánu
do nového školského roka. Škola neoddychovala, stále sa v nej niečo dialo
a výsledky nášho snaženia uvidíte pri vstupe do budovy školy. Vďaka patrí
učiteľom, obetavým rodičom a sponzorom.
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 výchovno-vzdelávacích 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 a číslic
a veľa nových vecí. Taktiež vítam starších žiakov, ktorí prichádzajú k nám po prvýkrát a želám im úspešný
štart, dobrých kamarátov a verím, že budú dosahovať veľmi dobré výsledky.
Vám, vážení rodičia, pribudnú ďalšie povinnosti. Viacerí ste dnes prvý raz 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. Veď sa to tak deje v našej škole už 20 rokov. Za dané obdobie sa vyprofilovala ako škola moderná,
prístupná všetkým pokrokovým trendom. Svojou službou, tým, čo robí a ponúka, ale aj výsledkami práce,
výsledkami na prijímacích skúškach, súťažiach sa zaradila medzi najlepšie školy v našom okrese. 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.
Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí pod vedením svojich učiteľov reprezentovali školu a dosiahli popredné
umiestnenie. Oficiálna oslava 20. výročia našej školy bude v novembri.
Vám, milí rodičia, ďakujem za Vašu priazeň a prejavenú dôveru. Želám všetkým, ktorí žijú a 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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zástupca riaditeľa:
Mgr. Veronika Rozmušová
Mgr. Renáta Bašistová

duchovný otec:
ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Šimurdiak, PhD.
triednictvo:
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Mgr. Marta Fukasová (sr. Chantal)
Ing. Nadežda Kešeľáková
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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
9:55
10:50 11:45 12:35
8:45
9:40
10:40 11:35 12:25 13:15
Kontakt na školskú jedáleň:

popolud. vyuč.
od 13:30

+421-53-4495541
vedúca ŠJ: p. Kantorová

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2012/13
Biblický krúžok – Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)
English Drama Club (Spevavá angličtina) – Mgr. Jana Bekešová
Fitnes (cvičenie – tanec – plávanie) – Mgr. Anna Nemčíková
Dejepisný krúžok – Mgr. Slávka Kovalčíková
Počítačovo - matematický krúžok – Mgr. Eva Valentíková
Rozhlasový krúžok – Mgr. Eugénia Rybárová
Rýchlopis – Ing. Renáta Forgáčová
Srdce – malý novinár – ThLic. Ľubomír Baloga
Šikovné ruky – Mgr. Eva Valentíková
Športové hry dievčatá (5. – 9. roč.) – Mgr. Marta Meľuchová
Športové hry chlapci (5. – 9. roč.) – ThLic. Ľubomír Baloga
Športovníček (v rámci ŠKD) – Katarína Leskovská
Tenisovo- florbalový krúžok – Mgr. Monika Tondrová
Turisticko poznávací krúžok (1.- 4. roč.) – Mgr. Veronika Kochanová
Turisticko poznávací krúžok (5.- 9. roč.) – Mgr. Marta Meľuchová
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)

Prešiel jeden týždeň od toho, čo som pricestovala do Ríma.
Učím sa mať rada toto nové miesto ako svoj domov. Celý Rím je
obkolesený jednou dlhou, 58-kilometrovou okrúhlou diaľnicou. Náš
dom sa nachádza na severozápade vo vnútri tohto obrovitánskeho "kruhového
objazdu". Vrch, na ktorom stojí náš dom, sa volá Monte Mario a je to najvyššie položené
miesto Ríma. Jedna z mála slepých uličiek vedie k nášmu kláštoru. Rozpoznáte ho podľa
vysokého múra, za ktorý nič nevidno. Na ňom visí nápis SUORE DEL DIVIN REDENTORE, čiže
SESTRY BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA a na bráne visí zvon, ktorý čaká na potiahnutie...
Nájdete to na adrese: Via del Casale Piombino 14, 00135 Roma, ITALY
Za týmito tajomnými múrmi nájdete obrovskú záhradu a v nej tajuplné rastliny a stromy:
olivy, palmy, oleandre, granátové jablká, kaktusy, bobkový list, eukalyptus, tamarišku, mišpule,
figy a pod. Všade pobehujú jašteričky a celý deň (a keď je veľmi teplo aj v noci) nám tu
vyhrávajú cikády. Na ich hlas si ešte vždy zvykám.

AKO VÍTA RÍM

Jedna z bazilík je zasvätená Panne Márii Snežnej, ktorá má
sviatok 5.8. Vznikla tak, že pápežovi aj správcovi Ríma sa v
jednu noc snívalo, že sa majú postarať o to, aby v meste
postavili chrám zasvätený P. Márii. Miesto, kde ho majú vybudovať, zistia podľa toho, kde bude
nasnežené. A naozaj, na druhý deň (5.8.) na jednom námestíčku napadal čerstvý sneh
uprostred leta! Tam dnes stojí nádherná bazilika. Dnes som tam bola na slávnostnej sv. omši
a počas spevu "Sláva Bohu na výsostiach" celý čas padali z plafónu lupienky bielych kvetov,
ktoré pripomínali sneh a celú tú udalosť v minulosti. To bol moment, keď mi tu prvýkrát nebolo
horúco a po chrbte mi behal mráz.

AKO V RÍME SNEŽÍ

Tento týždeň nám priniesol bohatú úrodu fíg, hoci jar bola
suchá a všetci sa báli, či zem niečo urodí. Figy sa oberajú
jednoducho, pretože konáre sú veľmi ohybné a pritiahnete si
ich ako a kde chcete. V našej záhrade sú dva svetlé figovníky a jeden tmavý. Obrali sme z nich
zatiaľ cca 10 kíl chutných fíg. Prvé sme si vychutnali tak, že sme ich surové dali do chladničky
a boli príjemným občerstvením. Ďalšiu várku sme už pokrájali a uvarili sme chutný figový
lekvár. Ten chutí rovnako dobre v zime aj v lete! Momentálne je sezóna na vodné melóny,
takže nechýbajú ani pri stravovaní. To sú dobroty, ktoré Boh požehnal pre toto subtropické
podnebné pásmo :)
P.S.: Figy sa spomínajú vo Sv. písme už pri Adamovi a Eve, že si z nich ušili zásterky.

JE TO TU NA FIGU

Desiata v taške, taška na pleci, úsmev na tvári a ide sa do
školy! Vyskúšala som si prestupovanie na autobusy na
významných i menej významných miestach (medzi tie
významné patrí PONTE MILVIO - most, na ktorom pápež Hadrián II. čakal a vítal svätých Cyrila

PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

a Metoda, keď prišli dať schváliť staroslovienčinu ako bohoslužobný jazyk). Budova školy je
obrovská, na jej spoznanie budem potrebovať viac času. Všade je zabudovaná klíma, takže o
neznesiteľnom teple tu ani netušíte. Hneď pri vchode je aj kaplnka Majstra Ježiša, ku ktorému
sa všetci prišli vzdelávať. Univerzitu spravujú saleziáni, vďaka ktorým tu vládne rodinná
atmosféra. Keď sme sa zhromažďovali do auly, zrak mi padol na rôznych ľudí: trochu
čokoládových, viac čokoládových, celkom čokoládových, šikmookých, nápadne nízkych a keď
som zazrela "bledú tvár", celkom som sa potešila, že je tu niekto "blízky" - no aj to som po
čase zistila, že je z Brazílie . Všetci sme sa stretli s tou istou otázkou na perách: "Ako sa voláš?"
a "Odkiaľ si?". Dorozumievacou rečou bola každá, ktorú sme vedeli použiť (veru, aj angličtina sa
mi tu zišla). Verím, že na konci kurzu ňou bude kvalitná taliančina. Veď sme budúci prváci!

Bola noc. Spala som celkom dobre. Ráno
som sa pozrela do kalendára. Bol piatok 13.
,,Uf, to bude zasa deň!“ povedala som si sama
pre seba ešte s polovične zlepenými očami.
Rýchlo som sa obliekla a umyla. Mamka mi
urobila výborné raňajky. Pomodlila som sa
jeden desiatok ruženca a poprosila Ježiša, aby
mne a celej mojej rodine dnes pomáhal. Keďže
už bolo 7:00 a autobus mi ide 7:07, tak som sa
obula, navliekla vetrovku, dala mamke pusu
a utekala na autobus. Bola tam už aj moja
najlepšia kamarátka Vaneska. Autobus zastavil
a nastúpili sme doň. V autobuse bol jeden
chlapec. Nepoznala som ho. Bola som veľmi
zvedavá, kto to je, tak som sa opýtala
spolužiačky. Ona mi odpovedala:,, To je nový
chlapec. Dnes prvýkrát príde do našej triedy. Je
to náš nový spolužiak.“ ,, Jééé, to som
nevedela!“ povedala som spolužiačke. Sedel
sám. Bol trošku iný. Mal v rukách ruženec
a modlil sa. Vystúpili sme
z autobusu
a ponáhľali sa do školy. Na hodine matematiky
sa vždy hlásil. Bol veľmi múdry. Cez veľkú
prestávku som k nemu podišla a predstavila
som sa mu: ,,Ahoj, ja som Paťka. Ty si asi ten
nový chlapec. Ako sa voláš?“ opýtala som sa
ho. On mi odpovedal: ,,Ahoj, som Dávid.“

predstavil sa. ,,Ideš s nami dnes po škole na
futbal? Hráme až do večera.“ Prisadla som si.
,,Možno pôjdem. Ďakujem za ponuku.“
poďakoval. ,,No, ja už musím ísť. Ahoj!“
pozdravila som sa a rýchlym krokom som
odkráčala preč. Zastavila som sa pri skupine
spolužiakov a spolužiačiek. Počula som, ako sa
rozprávajú o futbale, tak som sa pridala:
,,Pýtala som sa Dávida, či pôjde s nami hrať.“
,,Kto je Dávid?“ opýtala sa malá blondínka
z našej triedy. Nikto ho ešte nepoznal
a dokonca väčšina žiakov ani nemala v úmysle
sa sním spoznať. ,,To je ten nový chlapec.
Vravel, že pôjde. Vlastne vravel, že možno
pôjde, ale musíme ho presvedčiť, aby sa zapojil
do hry.“ Všetci sme k ho presviedčali a on
povedal, že príde. Na zápase dal deväť gólov.
Všetci boli nadšení. Po futbale sme šli spoločne
na guláš, bolo na ňom vidno, že mu chutil. Zašli
sme aj na zmrzlinu a potom sme sa rozišli.
Keď som sa večer kľačiac pri posteli modlila,
zdalo sa mi, akoby mi Ježiš povedal: „To ja som
bol ten chlapec.“ Nenachádzala som slov. Bola
som veľmi rada, že som naživo stretla Ježiša.
Milujem ťa, Ježiš a ďakujem, že ťa môžem
stretávať aj vo svojich blízkych každý deň.
Patrícia Filipová, VI. tr.

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:
8,00 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
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
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
HLAVIČKA – časopis je určený pre deti,
ktoré si hravou formou, pomocou

hádaniek, hlavolamov, sudoku a pod.,
cibria logické myslenie, precvičia si
základné
matematické
operácie
a grafomotorické zručnosti.
Predplatné na rok: 4,25 EUR
Počet čísel za rok: 5
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: 7,00 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
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
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
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: 5,20 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: 5,20 EUR
Počet čísel za rok: 10
HELLO KIDS – časopis pre deti do 8 rokov
Rozsah: formát A4
Predplatné na rok: 4,50 EUR
Počet čísel za rok: 5
HURRA! - nemčina pre začiatočníkov.
Rozsah strán:
18,formát A4
Predplatné na rok: 5,20 EUR
Počet čísel za rok: 10

Objednávka časopisov – návratka
Odovzdať triednemu učiteľovi: do 10. 9. 2012
Meno a priezvisko:
Názov časopisu/časopisov:

Podpis rodiča:

Trieda:

Prázdniny v šk. roku 2012/2013
Jesenné prázdniny
31. október 2012 (streda) až
2. november 2012 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne
5. novembra 2012 (pondelok).

Jarné prázdniny - Košický kraj
18. február 2013 (pondelok) až
22. február 2013 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne
25. februára 2013 (pondelok).

Vianočné prázdniny
21. december 2012 (piatok) až
7. január 2013 (pondelok).
Školské vyučovanie sa začne
8. januára 2013 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny
28.marec 2013 (štvrtok) až
2.apríl 2013 (utorok).
Školské vyučovanie sa začne
3. apríla 2013 (streda).

Polročné prázdniny
1. február 2013 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne
4. februára 2012 (pondelok).

Letné prázdniny
1. júl 2013 (pondelok) až
31. august 2012 (piatok).
Vyučovanie v šk. roku 2012/2013 sa
začne 2. septembra 2013 (pondelok).
zdroj: www.minedu.sk

ULIEVAČIK
šk. rok 2012/13

október - december
Z BER

Ulievačika je možné použiť pri
odpovediach, malých písomkách,
prípadne pri zabudnutí pomôcok či
domácich úloh.
Nie je možné použiť ho na veľké
písomné práce.

ELEKT ROOD P A D U

V škole úž máme aj zbernú nádobu umiestnenú v hlavnom pavilóne, informácie ste dostali aj
prostredníctvom školského rozhlasu a v triedach máte aj informačný leták, z ktorého sa dozviete, čo do
nádoby patrí a čo tam nepatrí. V prípade nejasností sa informujte u koordinátorky projektu na škole. Som
presvedčená, že ak sa poobzeráte okolo seba, istotne nájdete rôzne vyradené elektrozariadenia, patriace
do odpadu určeného na recykláciu /ďalšie spracovanie/. Doneste ich do školy a vložte do nádoby na to
určenej. V prípade, že budeme v zbere usilovní, budeme ako škola získavať body, za ktoré si potom
budeme môcť vybrať nejaké pomôcky pre školu, teda pre nás všetkých. Verím, že sa všetci aktívne
zapojíme do tejto aktivity podobne ako pri zbere starého papiera či triedení odpadu v triedach, čím vlastne
splníme hlavný cieľ všetkých aktivít, ktorým je: Ochrana životného prostredia. Som presvedčená, že všetci
chceme žiť zdravo a v zdravom životnom prostredí.
Mgr. Marta Meľuchová, koordinátorka projektu

