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Milí spolužiaci, učitelia, milí čitatelia!
Jedno
z najčastejšie
používaných
slov
v súvislosti s vianočnými
ianočnými sviatkami je dar (darček,
darčeky). Najväčším darom pre všetkých ľudí je
Ježiš – Boží Syn a Spasiteľ sveta. Vykúpil nás
z hriechov a otvoril brány do neba.
Nech sa aj časopis SRDCE stane darom pre Vás
žiakov, učiteľov, rodičov a všetkých čitateľov.
čitateľ
Oproti minulému školskému roku pribudli štyri
strany, ktoré, ako veríme,, sme naplnili bohatým
a obohacujúcim, pestrým a zaujímavým čítaním.
Okrem školského spravodajstva môžete
v rozhovore bližšie spoznať pani učiteľku
Meľuchovú, povzbudiť sa duchovným
uchovným slovom pána
kaplána či začítať sa do vlastnej tvorby svojich
spolužiakov.
Želáme Vám príjemné chvíle strávené pri čítaní
tohto čísla časopisu SRDCE. Predovšetkým
redovšetkým však
nám všetkým prajeme, aby v našich srdciach
zavládla veľká radosť z narodenia Ježiša Krista.
Kri
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Starší žiaci v Prešove
PREŠOV Quo Vadis - na toto predstavenie sme sa nesmierne tešili. Počuli sme o ňom samé chvály. Vo štvrtok ráno 4. 10.
2012 sme už sedeli v autobuse. Keď sme vystúpili pred Divadlom Jonáša Záborského, boli sme ohromení. Krásne divadlo!
To, ako vyzeralo zvonku nebolo nič oproti tomu, ako vyzeralo zvnútra. Nádhera! Perfektná budova, dokonale vymyslená
sála, nádherné obrovské okná. Už v prvých minútach predstavenia sme boli nadšení. Hudba, choreografia, kostýmy,
kulisy – všetko bolo do detailov prepracované. Úžasné boli aj spevácke výkony, ale predovšetkým strhujúci a dojímavý
príbeh o prenasledovaní prvých kresťanov. Po predstavení sme mali krátky rozchod a čakala nás exkurzia v Solivare pri
Prešove. Veľká vďaka patrí sprievodcovi, ktorý nám o jeho histórii prišiel porozprávať napriek svojej chorobe. Solivar mal

GÁPEĽ

ČETERNE

VARŇA

SKLAD SOLI

celkovo tri budovy. Začali sme najvyššie položenou – Šachtou Leopold, tzv. Gápeľ. Tu sa nachádzal obrovský
mechanizmus s rozpätím 16,5 m, ktorý sa otáčal na kameni s priemerom asi 5 cm. Otáčali ho štyri páry koní, ale dal sa
pohnúť aj prstom jednej ruky. Keď šachtu zaplavila voda, ťažila sa soľanka. Tá stekala do ďalšej budovy – Četerne, kde sa
čistila. Prechádzali sme ponad veľké drevené borovicové nádoby z našich spišských lesov. Všetko tam bolo cítiť drevom
a soľou. V poslednej budove – Varni sa soľ varila. Muži, ktorí tu pracovali, sa poriadne natrápili. Neskôr sa celý proces
zmodernizoval a bola vystavená nová fabrika. Avšak dozvedeli sme sa, že aj tento podnik už bol zatvorený - Prešovská
soľ, ktorú kupujeme v obchodoch, už vlastne nie je prešovská, ale dovážaná.
žiaci IX. A

Exkurzia mestom Spišské Vlachy
SPIŠSKÉ VLACHY Spišské Vlachy sú malé, avšak často ostávajú z našej strany
neprebádaným a nepoznaným mestom. Hoci v ňom už dlhší čas žijeme, pracujeme,
navštevujeme školy alebo trávime voľný čas, viaceré jeho zaujímavosti či zákutia akoby
pred nami ostávali nepovšimnuto ukryté. Uvedomujúc si túto smutnú a nelichotivú
skutočnosť, zároveň sa sami môžeme podujať lepšie spoznať to, čo nám jedno
z najmenších slovenských miest ponúka. Vhodným spôsobom je spoznávať naše
mesto a jeho dejiny už v detskom veku. Aj naša škola sa usiluje u žiakov vypestovať
lásku k Spišským Vlachom ako k svojmu rodisku a domovu. Jednou z metód, ako sa
snažíme napĺňa spomínaný zámer, je aj celodenná dejepisno-náboženská exkurzia
určená žiakom 5. ročníka. V prebiehajúcom školskom roku sa nám už podarilo spoločne s p. učiteľkou Kovalčíkovou a p. učiteľkou Forgáčovou - tento zámer
zrealizovať. Dňa 20. novembra 2012 sa pamätihodnosťami mesta v ústrety novým
poznatkom vydali žiaci V.A a V.B. Tento rok sme si prezreli kaplnku pod vežou,
zasvätenú sviatku Nanebovzatia Panny Márie, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa
a evanjelický kostol, obhliadli sme si Immaculatu - mariánsky stĺp na námestí, navštívili
Jedna zo skupín pred„Turňou“
mestský cintorín a taktiež sme zdolali mestskú vežu –„Turňu“. Osobitné poďakovanie za
ochotu a sprístupnenie priestorov patrí duchovnému otcovi Jozefovi Šimurdiakovi, pani Jonásovej za sprievod v evanjelickom
kostole a pracovníčke MsÚ Mgr. Marte Tomáškovej predovšetkým za jej pútavý výklad počas výstupu na mestskú vežu.
V zozname ďalších možných miest, ktoré by sa žiadalo spoznať, ostal napr. židovský cintorín a iné. To však už niekedy nabudúce.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
tento príspevok bol zároveň uverejnený v tohtoročnom vianočnom čísle mestského občasníka Náš život
_________________________________________________________________________________________________S
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Čo nám dala záhradka
SPIŠSKÉ VLACHY V mesiacoch október
a november sa uskutočnila v našej
škole výstava ovocia a zeleniny
s názvom Čo nám dala záhradka.
Tútorkou tejto výstavy bola Mgr. Edita
Hozzová. Žiaci jej postupne nosili
rôzne ovocie a zeleninu, pani učiteľka
ich ukladala na chodbu v novom
pavilóne. O ovocie a zeleninu nebola
núdza. Deti nosili jablká, hrušky,
orechy... Dokonca bola vyhlásená aj
súťaž o najkrajšie a najškaredšie
jabĺčko. Prvenstvo získal Samuel
Plačko (V. A). Jeho jabĺčko malo niečo
cez pol kilogramu. No musím povedať,
že sem-tam nám z tých jabĺk aj niekto
odhryzol, čo od našich žiakov nebolo
veľmi priateľské. Možno bude na
budúci rok potrebné nastaviť skrytú
kameru, aby sme previnilca chytili.
Potom by ich musel zjesť všetky...
Zeleninka bola taktiež rôznorodá,
dostali sa k nám zemiaky rôznej
veľkosti aj tvarov, cvikla, kaleráby,
väčšie aj menšie cibuľky, mrkvy pre
snehuliakov, petržleny, tekvice, a to
nielen malé, ale taktiež jedna obrovská
a podlhovastá, s ktorou sme zažili aj
veselo-neveselú príhodu.
V jeden deň ráno sme prišli na
chodbu a niečo tam bolo cítiť. Mysleli
sme, že smrdí zelenina, ktorá už tam
nejaký ten deň bola. Cez druhú
prestávku sme prišli na to, že to bola
tá podlhovastá tekvica uprostred
všetkej zeleniny. Fuj, to vám ale bolo
nepríjemné! Pani učiteľka Hozzová
vzala tekvicu do koša a museli sme ju
vyniesť von. Na chodbe po tej
najtekvici ostal neznesiteľný zápach
a
samotná
tekvica
skončila
v komposte...Tak aj takto sa môže
výstava ovocia a zeleniny skončiť.
Mgr. Miroslava Fľaková

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

Štvrtácky viacboj
Štvrtácky viacboj

SPIŠSKÉ VLACHY Štvrtáci - naši, ale aj z okolitých škôl - sa i tento rok zúčastnili
štvrtáckeho viacboja, ktorý sa konal už tretí rok po sebe. Ani obmedzené dopravné
spojenie a nepriaznivé počasie ich neodradili a prišli na našu školu. Síce zmrznutí, ale
rýchlo sa zohriali ....
a začíname. Všetci si vyskúšali
sedem disciplín: Z rozprávky
do rozprávky, Angličtina hrou,
Malý historik, Liturgické
predmety, Puzzle na PC, Malý
fyzik a Malý prírodovedec.
Keď sa vrátili do cieľa po
splnení
všetkých
úloh,
oddýchli si, nasýtili sa
a vyhodnocovalo sa. Dostali
Jedno zo stanovíšť(kaplnka), kde deti plnili úlohy. rôzne spomienkové darčeky
a diplomy. Vieme, ako sa cítili.
Presne pred rokom sme aj my súťažili. Vtedy boli našimi súpermi naši terajší
spolužiaci a kamaráti. A tak sme veľmi rady, že sme sa mohli zúčastniť tohtoročného
viacboja už ako novinárky.
Text a foto: Vanessa Mária Balogová a Timea Sopková, V. B

Vianočné Košice
SPIŠSKÉ VLACHY Už v predstihu, dňa 7. decembra 2012, sme celá škola dostali
vianočný darček v podobe celodenného výletu do Košíc. Ráno sme sa všetci najprv
vtesnali do spišskovlašských staničných priestorov. To bol luxus v porovnaní s tým,
ako sme sa neskôr dokázali vtesnať do vlaku. Cestou sme spoznávali samotné
vlakové priestory či okolitú krajinu, avšak naším hlavným cieľom bolo bližšie
spoznať Košice. Každá trieda mala svoj vlastný program (návšteva divadelného
predstavenia, planetária, technického múzea, exkurzia na strednej škole, sv. omša,
vianočné trhy a pod.) Stále sme však patrili k sebe, o čom svedčili tajomné
a veľavravné pohľady typu „Aj vy ste tu?“ pri náhodných stretnutiach v uliciach
Košíc. Samozrejme, na konci pre každého istou povinnou zastávkou boli aj nákupné
centrá, v ktorých sme sa zásobili malými darčekmi pre svojich blízkych. Veď tí nás už
doma netrpezlivo očakávali a tešili sa na nás.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.

Cesta vlakom

Pri Dóme sv. Alžbety

__________S P R A V O D A J S T V O____________________________________________________________________
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Deň úcty k starším
Posledný novembrový piatok v ZŠ sv. Jána
Krstiteľa patril starým rodičom jej žiakov.
Posedenie s nimi sa nieslo v znamení spomienok na
dávne tradície a zvyky, z ktorých niektoré pretrvali
až dodnes. Žiaci 1.- 6. ročníka tak mali možnosť
vyskúšať si zdobiť medovníčky,, tkať koberce, párať
perie či sledovať šikovné ruky tety čipkárky, ktorá
z nití vykúzlila krásne vianočné ozdoby. Starí rodičia
sa na oplátku mohli potešiť spevom a tancom
v kultúrnom programe, ktorý deti s láskou
pripravili. Príjemnú atmosféru stretnutia dotvorili
manželia Gregovci a panii učiteľka Mária
Palenčárová so svojimi piesňami a spomienkami na
detstvo. Tak sme sa napríklad dozvedeli, že „na svätého Ďura otviera še každá džura..“ Na záver akcie sme sa navzájom
potešili pri chutnom domácom koláči, voňavej káve a dobrom čaji. Milíí starí rodičia, ďakujeme, že ste prišli a o rok Vás
v hojnom počte čakáme zas.
Mgr. Slávka Kovalčíková,
Kovalčíková foto: Mgr. Renáta Bašistová
tento príspevok bol zároveň uverejnený v tohtoročnom vianočnom čísle mestského občasníka Náš život

V predvianočnom čase – dňa 15.12.2012, obletela Spišskými Vlachmi správa
o smrti pána Viliama Gregu. Jeho vystúpenie v našej škole na posedení so
starými rodičmi pri príležitosti
p
Dňa úcty k starším bolo zároveň aj jedným
z jeho posledných
posl
verejných vystúpení. „Uja Gregu
u“ sme často pri rôznych
príležitostiach stretávali. Delil sa s nami nielen o svoje hudobné umenie, ale aj
o „umenie dobrého kresťanského
kresťanské života“. Sme
me veľmi radi, že nám pred rokom
a pol poskytol aj rozhovor pre časopis SRDCE. Hoci najprv pokorne s nami
polemizoval, či je on ten správny adept, som rád, že nás neodmietol.
Rozhovor približuje jeho muzikantský život neoddeliteľne spojený
spoje s folklórom
a ľudovou hudbou. Na otázku svojho životného motta odpovedal, že by sa to dalo zhrnúť takto: „Teší
ma, keď nás ľudia volajú. Kým vládzeme a kým žijeme, chceme poslúžiť a potešiť druhých.“ Dnes je tak
pre nás tento rozhovor jednou z cenných spomienok na vzácneho človeka. Celý rozhovor si môžete
prečítať v časopise SRDCE,
DCE, šk. rok 2010/2011, č.3. zároveň tento rozhovor aktuálne preberá občasník
mesta Spišské Vlachy - „Náš život.“
Verímee že, „ujo Grega“ sa už teší s Pánom Ježišom v nebi a na tohtoročné vianočné
v
sviatky už môže
spievať „Sláva Bohu na výsostiach“ spolu s anjelmi a svätými.

„Odpočinutie večné daj mu, Pane,
a svetlo večné nech mu svieti,
nech odpočíva v pokoji. Amen.“

_______________________________________________________________________________________________ S
_________________________________________________________________________________________________
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MARTOU MEĽUCHOVOU

Mgr. Marta Meľuchová učí v našej škole od jej vzniku
- od r. 1992. Bola jej iniciátorkou a spoluzakladateľkou.
Vyučuje geografiu a telesnú výchovu, preto spomedzi jej
aktivít spomeňme napr. turistiku v Tatrách či medzitriedny
turnaj vo vybíjanej. Už dvadsať rokov zároveň pravidelne
prispieva aj do nášho školského časopisu SRDCE.

Ako ste sa stali učiteľkou cirkevnej
školy? Prečo ste sa rozhodli učiť na
cirkevnej škole?
Cirkevnú školu som spoluzakladala
a je len pochopiteľné, že som v nej
chcela aj pracovať. Tak ako ostatní
začínajúci zamestnanci, aj ja som si
dala žiadosť do zamestnania hneď,
ako sme dostali od ministerstva
školstva rozhodnutie o zaradenie
cirkevnej školy v Spišských Vlachoch
do siete škôl.
Učili ste už niekde pred tým?

Ovplyvnilo Vás to, že Váš ujo
bol kňazom?

„Vyrastala
Vyrastala som v kresťanskej
rodine, kde som dostala
dobrý základy viery, ktorú
som vždy brala ako základ
môjho života.“

Vyrastala som v kresťanskej
rodine, kde som dostala
dobrý základy viery, ktorú
som vždy brala ako základ
môjho života. Samozrejme,
Samozrejme
v čase
komunizmu
sme
nemali
také
možnosti
získať
vedomosti z náboženstva, ako majú
dnešné deti, lebo náboženstvo sa
vyučova
vyučovalo
iba po vyučovaní raz
týždenne a to iba pár rokov, ale
týždenne,
základné pravdy viery a morálky
zís
získané
v tej dobe, sú pre mňa
do
dodnes
alfou i omegou.

už ako dieťa pochopila, že vtedajšia
doba je pre veriacich neprajná.
Myslím, že aj tieto skutočnosti ma
v kresťanskom presvedčení
iba
upevnili.
Pamätáte si ešte na prvý deň, keď
začínala naša škola?

Pred vznikom cirkevnej školy som
pracovala pätnásť rokov ako
Mám to pred očami,
očami ako keby to
vychovávateľka v osobitnej škole.
bolo iba včera. Bola to pre mňa
Čo Vás najviac utvrdilo v prežívaní
Bolo to v čase komunizmu a tu som
neskutočná chvíľa, kedy som mala
kresťanstva?
pocítila, čo je to byť prenasledovaný
obrovskú radosť z diela, ktoré sa
pre vieru. Do kostola som chodila aj
V mojom živote bol pre mňa veľkým
nám podarilo v našom mestečku
vtedy, aj keď nie verejne, musela
vzorom môj strýko Ján, ktorý bol v r.
uskutočniť
po neľahkom boji
som cestovať mimo našej farnosti.
1950 tajne vysvätený za kňaza, ale
s mnohými neprajníkmi,
neprajní
žiaľ, aj
Môj vtedajší riaditeľ sa to dozvedel
svoje povolanie nemohol vykonávať
z radov tzv. kresťanov. Bol to naozaj
až do r. 1968. Bol viackrát väznený
a chcel ma prepustiť z práce. Na boj,
jeden z veľkých dní môjho života.
ktorý som vtedy zvádzala s mocným
a pracoval ako robotník vo fabrike.
tej doby, už dnes iba spomínam
Bol veľkým záhradkárom a mal rád
Aký je Váš najkrajší zážitok
a som hrdá, že sa im nepodarilo ma
výlety do prírody.
prírody Práve pri týchto
z učiteľského povolania?
aktivitách som s ním trávila veľa
zlomiť a ani prepustiť pre vieru
Za tie roky by sa dalo vymenovať
času. Mal motorku, na ktorej som
z práce. A tu je aj odpoveď, prečo
mnoho zážitkov, na ktoré rada
s ním v nedele cestovala za jeho
som sa zasadzovala o vznik cirkevnej
spomínam. Či sú to moji prví žiaci,
známymi, kde som z ich rozhovorov
školy.
__________R O Z H O V O R ___________________________________________________________________________
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alebo úspechy, ktoré som dosiahla
so žiakmi na rôznych športových
alebo astronomických súťažiach.
Spomeniem iba jeden veľmi milý
zážitok z čias začiatkov našej školy.
Pri bráne školy niekto zvonil, išla som
otvoriť a videla som tam našich
prvých ôsmakov. Ešte spoza
zatvorených dverí som sa pýtala:
„Kto je tam?“ a spoza dverí počujem
odpoveď: „To sme my, žiaci sv. Jána
Krstiteľa.“ Bolo to naozaj veľmi milé
a dodnes mám tých žiakov pred
očami.
Nepovažujete
za
„nevýhodu“
vykonávanie učiteľského povolania
v rodnom meste?
Ako všetko, aj toto má svoje výhody
i nevýhody. Výhodou je to, že sa
lepšie poznáme a zas na druhej
strane je to niekedy aj nevýhoda. Aj
tu totiž platí to známe príslovie:
„Medzi svojimi nikdy prorokom
nebudeš.“
Baví Vás učenie? Chceli by ste robiť
aj niečo iné okrem učenia?
Učenie ma, samozrejme, baví, ináč
by som to asi nemohla robiť toľko
rokov. Pravda, sú aj chvíle, keď by
som so všetkým praštila, ale treba sa
na to vyspať a ísť ďalej. Musíme
pozitívne myslieť a brať aj negatívne
zážitky ako súčasť života každého
človeka. Ak by som neučila, myslím,
že by som dokázala robiť aj inú
prácu a čo by ma zvlášť bavilo, tak by
to bola práca
turistického
sprievodcu.

Školský rok 2012/2013

ale aj v zahraničí. Rada som mala
vždy šport,
šport a to aktívne, ale aj
sledovanie športových podujatí. No
a aby to bolo úplné, veľmi rada
rob
robím
rôzne ručné práce, lúštim
krížovky či sudoku a pod. Len toho
času je akosi čoraz menej.
Ktoré krajiny ste už navštívili a ktoré
by ste ešte chceli navštíviť?
Keďže
obľubujem
spoznávacie
zájazdy, tak tých krajín je už
pomerne dosť,
skúsim ich
vymenovať:
Poľsko, Maďarsko,
Česko, Bulharsko,
Rumunsko,
Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko,
Francúzsko, Taliansko, Španielsko,
Portugalsko, Belgicko, Veľká
V
Británia,
Dánsko,
Švédsko,
Nórsko,
Chorvátsko, Bosna. A čo by som
chcela ešte navštíviť?
navštívi Určite Rusko,
najsevernejšiu časť Nórska /zažiť
polárny deň/, aspoň niektorú krajinu
j
juhovýchodnej
Ázie, možno Severnú
i Južnú Ameriku, no a aby to bolo
úplné, tak aj Austráliu i Afriku. Ale to
už asi preháňam. Ozaj, zabudla som
na to najdôležitejšie, čo mám ešte
v najčerstvejšej pamäti, je to Izrael –
Svätá Zem,
Z
kde som bola len
v októbri toho roku. Aj vám, čo to

Číslo 1

7

čítate, prajem, aby ste mohli spoznať
aspoň toľko.
Radi čítate časopis SRDCE? Čo
najradšej?
Samozrejme, SRDCE čítam od jeho
vzniku a prečítam si vždy všetko, veď
SRDCE by predsa malo byť srdcovou
záležitosťou nás všetkých.
Ste
zároveň
pravidelnou
prispievateľkou
do
časopisu,
považujete to za dôležité, aby škola
mala svoj vlastný časopis?
Je veľmi dobré, že máme na škole
vlastný časopis, mali by sme byť na
neho všetci hrdí, lebo nie na každej
škole vydávajú časopis. Dokonca si
myslím, že sme jedna z mála škôl,
ktoré sa môžu vlastným
vl
časopisom
pochváliť. Verím, že táto dlhoročná
tradícia časopisu pretrvá aj naďalej
a prajem jej tvorcom
t
veľa dobrých
a tvorivých nápadov.

Ďakujeme za rozhovor!
(red. rada)

Máte veľa záujmov a koníčkov,
ktoré sú tými najobľúbenejšími?
Mám rada prírodu a pobyt v nej mi
dáva vždy novú energiu. Ďalej je to
cestovanie a spoznávanie nových
miest a zaujímavostí na Slovensku,
___________________________________________________________________________________________________________R
___________________________________________________________________________________________________________
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Ako som prežil
pre a svoje
najkraj
najkrajšie
V ianoce ....
Moje najkrajšie Vianoce sú
všetky, ktoré som prežil. Preto,
lebo sme rodina spolu. Ani nie
preto, že dostanem darčeky
alebo niečo iné. Pre mňa nie je
nič krajšie, ako keď je rodina
spolu a zdravá a teší sa aj
z maličkostí. Najviac sa teším
na Vianoce, keď pečieme
s mojou mamkou medovníky
a počúvame koledy. Je to
najkrajší sviatok v roku, ktorý sa
opäť blíži. Hurááá!!!
Eduard Kőhler, 6. roč.

Najkrajšie Vianoce by som si
predstavoval tak, že by sme boli
celá rodina pohromade a aby
medzi nami bola láska a pokoj.
Aby neboli darčeky len kúpené,
ale aj vlastnoručne vyrobené.
Dominik Svetkovský, 6. roč.

Každé Vianoce majú svoje čaro a v každom životnom období ich prežívame ináč. Ako
dieťa som sa (tak ako všetky deti) tešila na darčeky. Keď sme mali detičky my, tešila som
sa na tie rozžiarené (a často dojatím zaslzené) detské očká. Čím som však staršia, tým
tý
viac sa teším na tie krásne spoločné chvíle so svojimi najbližšími, nakoľko počas roka
sme veľmi málo spolu (dcéra študuje v Nitre, syn v Ríme). Preto mojou najväčšou
radosťou a šťastím je byť spolu, spolu sa tešiť a prežívať to, čo je pre nás vlastne
najdôležitejšie
jdôležitejšie - príchod Spasiteľa na tento svet. Toto sú pre mňa Vianoce
V
dnes.
Ing. Margita Neupauerová, ekonómka

Keď mám ja opísať svoje najkrajšie Vianoce, musím sa vrátiť veľa rokov dozadu – do
môjho detstva. Mala som veľmi chorú mamku, vychovali ma moji starí rodičia. Každý rok
na Vigíliu rozpálila moja babka nie elektrickú rúru, ale pekárnik a od skorého rána piekla
beľuše, kysnuté koláče
kolá i bobaľky. My deti sme čakali, kedy sa upečie prvý plech. Babka
nám z tých bobaliek odsypala do misky, a to boli tie najlepšie bobaľky na svete. Dedko
zavinšoval a keď boli bratia menší, tiež recitovali vinšovačku: „Ja som maly vinšovačik,
chcem korunku i kolačik, kolačik mi nedavajce, s korunku še ponahľajce.“ Mamka nám
spievala koledy a rozprávala nám úryvky zo Svätého písma vlastnými slovami ako
rozprávku. Nikdy sme nemali pod stromčekom darčeky, tešili sme sa na salónky,
kolekcie, na ozdobovanie stromčeka,
stromčeka, na polnočnú svätú omšu a na jasličkárov. Dnes
slávim Vianoce so svojimi deťmi. Som rada, keď sa všetci stretneme pri vianočnom stole,
hoci v poslednom čase sa nám to veľmi nedarí. Niektoré deti už majú svoje rodiny,
niektoré sú ďaleko od nás. A tak po večeri, keď sa každý utiahne do svojho kútika, ja sa
v tichu noci vraciam do krásnych Vianoc – Vianoc môjho detstva.
p. Mária Matzová, upratovačka

Pod pojmom moje najkrajšie Vianoce
si predstavujem, že sa stretneme celá
rodina. Sme spolu. Vládne medzi
nami rodinná pohoda. Užívame si
každú
chvíľu
strávenú
spolu
v rodinnom kruhu.
Lenka Kaľavská 4.roč

Vianoce sú stále krásne obdobie, ľudia sú k sebe milší.
Všetko je krásne vyzdobené a rozsvietené. Keď som bola
malé dieťa, každé Vianoce sa mi zdali tie najkrajšie. Vtedy mi
stačilo nájsť si pod stromčekom vysnívanú hračku. Tie naozaj
najkrajšie Vianoce som
om zažila minulý rok.
rok Vtedy som už mala
svoju rodinku, manžela a malého synčeka. Až vtedy som si
uvedomila, o čom Vianoce vlastne sú, o vďake za zdravú
a šťastnú rodinu. O vďake za to, že môžeme byť spolu
a máme sa radi. Vtedy som zažila aj neopakovateľný
neopakova
pocit
šťastia. Stačilo mi vidieť tie nádherné iskričky v očiach
synčeka
nčeka pri rozbaľovaní darčekov, jeho
j
radosť a veselosť.
Nepotrebujem žiadne veľké a drahé dary, vidieť radosť
a spokojnosť v očiach najbližších je najväčším darom.
Mgr. Vladimíra Vaľková,
Vaľková triedna učiteľka II.B

spracovali: Vanesa Suchá a Janka Bandžuchová (VII.B)
__________V I A N O C E _____________________________________________________________________________
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... liturgické okienko
...liturgický rok

duchovné slovo Mgr. Gustáva Botura

Kedysi dávno, pred zhruba
dvetisíc rokmi, v galilejskom
meste Nazaret jedna mladá
židovská žena povedala Bohu
svoje „Áno.“ Práve týmto
okamihom sa začal i príbeh našej
spásy. Čo sa vtedy vlastne
prihodilo? Mária (tak sa volala tá
žena) si vtedy s veľkou úctou
a poslušnosťou vypočula správu
od
„veľvyslanca“
Božieho
kráľovstva – archanjela Gabriela.
On jej oznámil, že nezvyčajným
Martin Nižnianský (VIII.A)
spôsobom ako panna otehotnie a porodí dieťa. A to
dieťa vraj má byť „synom Najvyššieho“ - Synom Boha. Tak sa veru aj stalo.
Panna Mária porodila Syna Ježiša. Stalo sa presne to, čo predpovedali odtiaľ
pochádzajúci proroci. Keby tam vtedy mali
mal kalendár, aký používame aj my,
v čase jeho narodenia bol by na ňom rok, mesiac, týždeň a deň 0 (nula).
Odvtedy uplynulo približne 2012 rokov. Všetci ľudia
ľu
na Zemi počítajú čas od
tohto
to okamihu. Aj cez príklad kalendára vidno
vid jeho veľkosť. Tento okamih
narodenia
arodenia Božieho Syna kresťanský svet slávi aj pod menom Vianoce. Ľudia
chcú, aby boli radostné, štedré a čarovné. Ak majú byť Vianoce naozaj také,
musíme ich vždy spojiť s touto veľkou
ou pravdou svetového dejepisu: veľký
v
Boh
sa ukázal ľuďom v malom, krehkom, detskom telíčku, v judejskom meste
zvanom Betlehem – pre našu záchranu. Betlehemská udalosť je
nevyčerpateľnou témou. Skrýva v sebe mnohé tajomstvá, ale v tomto čase
najmä radosť. Ježiša - Boha obdivujeme, že svoj nebeský trón zamenil za jasle.
Ježišovo
ežišovo narodenie nepatrí minulosti, jednému miestu alebo skupine
vyvolených ľudí. Ježiš sa narodil pre celý svet. Čiže aj pre nás – preto, aby sme
sa stali lepšími. Kto prichádza k jasličkám a viac miluje seba, svet, brata,
sestru, polia... ako Boha v Dieťati,
eťati, odíde bez zmeny. To znamená, že ostane
dieťaťom tohto
to sveta. My máme patriť Bohu. Chceme to? Dovoľme,
Dovoľme aby sa
malý Ježiško mohol znova narodiť v našich srdciach. Žeby sme mohli rásť
spolu s ním. Ak to dovolíme, budeme vianočnými ľuďmi. Ľuďmi, ktorí prijali
p
posolstvo Vianoc. Ľuďmi nádejnými, žičlivými, priateľskými a radostnými.
Schopnými robiť šťastnými druhých. Pán Ježiš sa narodil kvôli nám,
nám aby nás
vykúpil – čiže, aby nás urobilil naveky šťastných. Požehnané vianočné
v
sviatky
i nastávajúci rok 2013 Vám želá a vyprosuje

Ide o časový okruh,
okruh v ktorom si Cirkev
sprítomňuje udalosti z Kristovho života
a jeho dielo vykúpenia. Delí sa na päť
období: adventné – vianočné – pôstne –
veľkonočné –obdobie cez rok.

...nedeľa Krista Kráľa
Posledná nedeľa v období „cez rok“
a zároveň posledná nedeľa liturgického roku.
roku

...advent
Obdobie radostného očakávania narodenia
Ježiša Krista – Božieho Syna a zároveň sa
Cirkev pripravuje na druhý slávny príchod
Krista. Dôraz sa kladie na pokánie - na
prípravu srdca - prijať Pána. Liturgická farba
je fialová. Symbolom adventu
a
je adventný
veniec so 4 sviecami – znázorňujúcimi
„Svetlo – Krista“.
Krista“

...vianočné obdobie
–prežívame
prežívame radosť z Ježišovho narodenia.
Vianoce sa začínajú sláviť na Štedrý deň 24.
decembra posvätnou večerou. Požívanie
jedál
spájame
s modlitbou,
čítaním
biblických textov o narodení Pána /napr. Lk
2. 1 – 20/ a vianočnými piesňami - koledami.
Na Štedrý
tedrý večer môže byť vigíliová vianočná
omša. V noci je polnočná svätá omša a na
svitaní je pastierska svätá omša. Na druhý
deň 25. 12 je sviatok Narodenia Pána.
Pána
K vianočnému
ianočnému obdobiu patria sviatky:
Slávnosť Bohorodičky 1.1.
Zjavenie Pána 6.1.
Sviatok Svätej rodiny
nedeľa po Narodení Pána
Sviatok krstu Pána
nedeľa po Zjavení Pána
Symbolom Vianoc je vianočný strom
a betlehem.
betlehem Liturgická farba je biela.

...obdobie „cez rok“
Je to obdobie kresťanskej nádeje. Vyjadruje
to aj zelená liturgická farba. Má dva okruhy:
I. Od Pánovho krstu po Popolcovú
P
stredu
II. Od Turíc po slávnosť Krista Kráľa

Gustáv Botur – spišskovlašský kaplán
__________________________________________________________________________D
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2O rokov ZŠ sv. Jána Krstiteľa
.

Oslavy vzácneho výročia založenia školy

Po roku 1989, keď padol totalitný režim, v našej spoločnosti došlo k veľkým zmenám.
Týkalo sa to aj školstva a možnosti zriadenia súkromných a cirkevných škôl.
Na podnet rodičov a z iniciatívy vtedajšieho kňaza v našej farnosti vdp. Antona
Mišeka bola v roku 1992 zriadená cirkevná škola s úradným názvom Základná
škola sv. Jána Krstiteľa. Odvtedy uplynulo 20 rokov. Okrúhle výročie sme si
pripomenuli 14. novembra 2012. V tento deň školu navštívili Otec biskup,
riaditeľ
diecézneho
školského
úradu, primátor mesta, riaditeľka
miestneho
školského
úradu,
starostovia okolitých obcí, riaditelia
škôl, školských zariadení a cirkevných
inštitúcií v meste, riaditelia cirkevných škôl,
výbor spoločenstva rodičov,
rodičov bývalí učitelia
a zamestnanci školy, sponzori. Okrem neformálnych rozhovorov si pozreli
priestory školy, ktoré boli postupne v niekoľkých etapách rozšírené
a dobudované. V prvých rokoch to bola jazyková učebňa a zborovňa,
neskôr učebňa biológie, učebňa fyziky a chémie. V ďalšej etape pribudol
Ďakovná svätá omša
pavilón pre 1. stupeň, koncertná sála, telocvičňa, školské dielne a učebňa
výtvarného odboru ZUŠ. Oficiálna časť osláv začala ďakovnou
ďakovnou sv. omšou, ktorú celebroval otec
o
biskup Andrej. Po nej bol
kultúrny program v podaní žiakov Základnej umeleckej
umeleck školy sv. Jána
Krstiteľa. Významné výročie a jeho oslava sa stala vhodnou príležitosťou
obzrieť sa za uplynulými rokmi, zhodnotiť, zaspomínať a zahľadieť sa do
budúcnosti. A tak po programe sa všetkým prítomným prihovoril riaditeľ
školy Mgr. Štefan Blaščák. V jeho príhovore odzneli aj tieto slová: „Každého
riaditeľa dobré výsledky a pracovné úspechy hrejú a povzbudzujú do ďalšej
činnosti. Som rád, že takýchto momentov v našom pracovnom úsilí bolo
veľa. Boli a sú výsledkom umu, schopnosti a húževnatosti mnohých
spolupracovníkov,
žiakov
a ich rodičov. Je pre mňa
Povzbudzujúce slová otca biskupa Andreja veľkou cťou, že pri príležitosti
tohto významného výročia
školy sa môžem všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na jej výsledkoch,
úprimne poďakovať, vzdať im úctu a zaželať pevné zdravie, šťastie
šťas a veľa
úspechov v práci i osobnom živote. Našej jubilantke želám do budúcnosti
veľa dobrých žiakov, spokojných rodičov, tvorivých učiteľov a pracovníkov
školy, aby v začatom trende pokračovali. Do ďalších rokov vyprosujem
veľa Božích milostí.“ Ku gratulácii
lácii sa pridal aj riaditeľ diecézneho
školského úradu Dr. Ján Dravecký, primátor mesta Spišské Vlachy pán
Príhovor pána riaditeľa
Ľubomír Fifík a za rodičov Bc. Ľudovít Petruška. Dvadsať rokov poskytuje
škola žiakom duchovnú formáciu, vedomosti, ponúka množstvo zaujímavých činností
činností vo voľnom čase. Odzrkadľuje sa to
v dosahovaných výsledkoch v rôznych vedomostných a športových súťažiach, kultúrnych vystúpeniach v rámci školy,
mesta, okresu i celého regiónu.
Mgr. Veronika Rozmušová, zástupkyňa riaditeľa ; Foto: Mgr. Petra Šúleková;
Šúleková Juraj Hvizdoš, VII.B
tento príspevok bol zároveň uverejnený v tohtoročnom vianočnom čísle mestského občasníka Náš život

__________V Ý R O Č I E Š K O L Y _____________________________________________________________________
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MODLITBA ZA ŠKOLU
CH DAROV
PRI PRINÁŠANÍ OBETNÝCH
DOBROREČ, DUŠA MOJA, PÁNOVI, PANE, BOŽE MÔJ, TY SI
NESMIERNE VEĽKÝ. AKÉ MNOHORAKÉ
AKÉ SÚ TVOJE DIELA,
PANE. (Ž 104)
KRONIKA

Prinášanie obetných darov

Pamätáme, Pane, na tvoje skutky. O všetkých tvojich dielach rozmýšľame
a uvažujeme o tvojich činoch. Ďalším pokoleniam vyrozprávame slávne
a mocné skutky a zázraky, ktoré si urobil. (porov. Ž 77,78)
S TOUTO KRONIKOU TI ODOVZDÁVAME MINULOSŤ,
MINULOSŤ PRÍTOMNOSŤ
A BUDÚCNOSŤ NAŠEJ ŠKOLY.
Y. ODOVZDÁVAME TI KAŽDÉHO
KA
ČLOVEKA, KTORÝ
PRECHÁDZAL, PRECHÁDZA
A ALEBO EŠTE LEN BUDE
BUD PRECHÁDZAŤ JEJ BRÁNAMI.
PRIJMI VŠETKY VŠEDNÉ I SLÁVNOSTNE CHVÍLE, VŠETKY
V
PODUJATIA, RADOSTI
AJ TRÁPENIA, ÚSPECHY, SNAŽENIA
NAŽENIA I ZRANENIA. TY SÁM BUĎ PÁNOM NAŠICH
DNÍ, BUĎ KRÁĽOM NAŠICH SŔDC.

KVETY

Účasť školského spoločenstva na svätej omši

Spievajme Pánovi, velebme jeho meno, lebo veľký je Pán a veľkej chvály
hoden. (porov. Ž 77,78)
iaha až po nebo. Kto sa ti vyrovná ?
Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siaha
(porov. Ž 71)
Ty Pane, si dobrý, tvoje milosrdenstvo trvá naveky a tvoja vernosť z pokolenia
na pokolenie. (porov. Ž 96)
PANE, PRIJMI OD NÁS KVETY. NIMI TI CHCEME
EME VZDAŤ VĎAKU A OSLAVU ZA
MILOSRDENSTVO A VERNOSŤ, KTOROU NÁS SPREVÁDZAŠ.

HOSTIE A CHLIEB

Tanečné folklórne vystúpenie

Pane, ty dávaš pokrm každému stvoreniu. Oči všetkých sa s dôverou upierajú
na Teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo
nasycuješ všetko živé. Podpieraš všetkých, čo klesajú a dvíhaš všetkých
skľúčených. (porov. Ž 104)
NEBESKY OTČE, TY SA STARÁŠ O VŠETKY POTREBY NÁŠHO POZEMSKÉHO
I VEČNÉHO ŽIVOTA. SPOLU S CHLEBOM PRIJMI OD NÁS
NÁ NAŠE KAŽDODENNÉ
STAROSTI A POVINNOSTI. POMÔŽ NÁM,
M, ABY SME SA NEZABÚDALI
NEZABÚ
S DÔVEROU
OBRACAŤ NA TEBA A POSILŇOVAŤ SA CHLEBOM
HLEBOM ŽIVOTA.

VÍNO A HROZNO
Pane, ty si povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja
v ňom, prináša veľa
ľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ako mňa
miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske.“ (porov. Jn 15)
TAK AKO TOTO HROZNO, OBETUJEME TI CELÉ NAŠE
NA ŠKOLSKÉ SPOLOČENSTVO.
KAŽDÝ Z NÁS JE INÝ. PRIJMI NAŠE SCHOPNOSTI, ALE I SLABOSTI. DAJ NÁM
VÄČŠIU TÚŽBU PO STRETNUTÍ SA S TEBOU V MODLITBE A V EUCHARISTII.
PRETVÁRAJ A ZJEDNOCUJ NÁS SVOJOU LÁSKOU.

AMEN
Ľudová hudba ZUŠ sv. Jána Krstiteľa
_________________________________________________________________________________________________
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Tajomstvo mikulášskeho balíčka
Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.

Kto poslúcha mamku, ocka,
naa každého darček počká.

Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.

Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.
Paulína Petrušková, V.B

Oranžová gulička ošúpať ju mu musíš,
mesiačiky ukrýva rozdeliť sa sluší.
Čo som? (mandarínka)

Som sladká,
s
chutná, hnedá,
najviac chutím rozdelená.
rozdelená
Môžem mať aj rôznu chuť,
tak ti želám dobrú chuť!
Čo som?
(čokoláda)

autor: kolektívne

autor:
Som čierno-biely,
chutím skvele,
skrývam milé
prekvapenie.
Čo som?
(kinderko)

Tomáš Lörinc

Som kyslastý, guľatý,
oranžový,
žový, šťavnatý.
šť
Mýliť si ma nemôžete,
mandarí
mandarínkou
nenazvete.
Čo som?
(pomaranč)

autor: Adam Klešč

autor: Martin Kohút
Podobám sa na mesiac,
žltú farbu zvyknem mať.
Jedia ma aj opice
a sladký som určite.
Čo som?
(banán)

Som srdiečko maličké
darované Zuzičke.
Milá Zuzka, dobrá si,
zaslúžiš si sladkosti.
Čo som?
(medovník)

autor: Erika Mikluščáková
autor:

Paulína Petrušková

Som sladký, hnedý, pečený,
na Vianoce zdobený.
Chutím ľuďom odpradávna,
tradícia je to dávna.
Čo som?
(medovník)

Ukrývam sa v škrupinke,
zdržiavam sa v skupinke.
Rozlúsknuť ma musíš
a chuť moju skúsiš.
Čo som?
(oriešok)

autor: Tomáš Lörinc

autor: kolektívne

Som sladké a guľaté,
niekedy aj hranaté.
Detičky ma rady majú,
mamičky ma ukrývajú.
Farby na mne tancujú,
vám palčeky zlepujú.
Čo som?
(lízanka)
autor: Klára Novotná

žiaci V. B
autor ilustrácie:
ilustrácie Bernard Šmihuľa, VIII.B
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Z literárnych strán v reči našich mám
O čom sa rozprávajú školské predmety 1
Marián Mäsiar, VI. tr.
Slovenčina ráno vstala, hlasito si zazívala: „Dobré ráno, kde ste všetci? Pozrite sa, slnko svieti!“ „To je
toho, moja milá,“ Matika sa vyzúrila. „Ešte je len sedem hodín, ja do školy nerada chodím. Nikto ma tam
nemá rád, radšej pôjdem vandrovať.“ „Ale čo to počujem? To sa veľmi čudujem! Odkedy som hore,
chodím hore dole, skladám si pesničky, zapisujem vety, aby v našej škole mohli spievať v zbore.“ „Á,
kamoška Hudobka, veľmi ťa mám rada, keď počujem pesničky, hneď som celá rada.“ teší sa v celku
mladá Informatika. „Čo tu všetci kričíte, čože ešte nespíte?! Dnes je voľný deň - sobota a zajtra nedeľa,
do školy sa ponáhľať netreba. Oddýchnite trošku si!“ radí všetkým Dejepis. Pozná všetky dátumy,
výročia a sviatky, takže všetky predmety zaspali poľahky. Len Fyzika teraz vstala, novú silu nazberala.

O čom sa rozprávajú školské predmety 2
Erika Olejníková, VI. tr.
Bol normálny deň ako obvykle, deti sa učili. Vyučovanie ubehlo ako voda a už aj išli domov. Nadišla noc
a školské predmety vyšli z rozvrhu hodín. Začali sa rozprávať o tom, aké sú dnes deti a aké robia
hlúposti cez prestávku. Prvá začala Matematika: „Tie deti sú ako z divých vajec! Je to na 99% isté.“
Potom začala Biológia: „Niektoré sú ako sovy, ale iba niektoré. Väčšinou sú žiaci ako šelmy.“ Potom
začala Telesná výchova, ktorá žiakom napomáha: „Na mojich hodinách sa môžu deti vyblázniť a budú
aj rozcvičené... potom budú unavené a umiernené.“ „Ale, ale, Telesná, nebuď si tým taká istá,“
prehovorí aj Občianska výchova. „Každý predmet je na niečo dobrý.“ Dejepis, ktorý drží v pamäti
všetky dôležité dátumy, pripomína: „Zajtra má triedna pani učiteľka narodeniny, tak musíme
presvedčiť deti, aby boli aspoň trochu dobré a aby z nich mala pani učiteľka radosť.“ Na druhý deň boli
všetci ako vymenení - dobrí a slušní. Pani učiteľka z nich mala veľkú radosť. Predmety boli na seba
veľmi pyšné, čo dokázali.

Rozprávka o vybraných slovách
Ema Leščániová, III. A.
Kde bolo - tam bolo, býval raz jeden horár, ktorý mal meno Bylinka. Okrem horára bývala s ním horárka
Bylinková a zopár zvierat, kobyla Ivana, býk Ivan. Každé ráno sa horár poumýval mydlom, poodháňal
muchy a iný hmyz, najedol sa a vypil bylinkový čaj a nezabudol na svoju priateľku myšku Hryzku,
ktorej dal trochu slaninky. Potom sa vybral do lesa, kde chytil pytliaka. Pytliak sa mu mykal, ale horár
ho zobral na políciu, kde pytliak za svoje činy pykal.

_____________________________________________________________________________________________V
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NAŠA ŠKOLA
TRAGÉDIA

Timea Sopková, V.B

Naša škola krásna je,
20 rokov funguje.
Všade samé deti sú,
múdrosť si z nej odnesú.
Mamky, babky, ockovia
sú vždy naši strážcovia.
Bojovať sa oplatí,
jednotka to odplatí.
Ujo šofér? Ten je fér...
Sranda je s ním, tomu ver!
Cez Žehru keď ideme,
nad sedadlá skáčeme.

JESEŇ

Viktória Legátová, V.B

Klaudia Lešková, III. A

Kvety tratia svoje vône,
pretože je po sezóne.
Vyšiel pavúk vonku z kôry,
vláči siete do komory.
S vetrom sa nehodno hrať,
mohol by ich potrhať.
Dôležité sú mu preto,
že keď príde nové leto,
chytia sa v nich na lúčke
chutné mušky tučnučké.

A sme v škole a už zvoní,
chytajú nás čierne mory.

Spadla hruška modrá,
poranila bobra.
Starý bobor zelený
už je z toho červený.
Bobríčatá kričia :
,,Je tá hruška niečia?“
Doktor ďateľ povie:
,,Čo ak z toho zomrie?“
Pichliačmi zošil ježko
bobrovo bruško.
Preto modrú hrušku
majú bobry v brušku.

Keď ideme zo školy,
múdrosť z nás hneď vyhorí.

JEDLIČKA
Karolína Grivalská, V.B

Máme doma jedličku, na jedličke hviezdičku.
Hviezdička sa ligoce, už sú zase Vianoce.
Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá
k stolu.
Mamka, ocko, detičky, dedkovia a babičky.
Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť, dostal každý, rozdelil ju raz a navždy.
Kúsok lásky zo srdiečka, ukry aj ty do balíčka.

KOLEDNÍCKA
Viktória Legátová, V.B

Išli traja králi, najprv sa vojsť báli.
Prvý vošiel Gašpar, ale trochu kašľal.
Druhý vošiel Melichar, skoro ani nedýchal.
A ten tretí, Baltazár, čo sme dali, všetko vzal.

O MYŠKE
Dominika Tondrová, III.A

Ja som malá myška,
volajú ma Hryzka.
Už ako malá
syr som si chrúmala,
zuby si brúsila,
od hladu nezahynula.
Na rizote, ryži a syrovníku
Pochutnávala si na stolíku.
Gazdiná ma zbadala,
zo stola vyhnala.
A ja šuch do diery sa ukryla,
ale mačka, aby skrýšu strážila.
Ja som sa chytiť nedala,
čakala ma veľká pochvala.
Druhou dierou som sa von
prešmykla, mačka sa ani
nemykla.
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Spomienky na prázdniny
Posledný týždeň prázdnin sme si
s ockom a s mamkou urobili výlet na
Oravskú priehradu.. Vonku bolo dosť
chladno, takže sa nedalo kúpať. Kúpili
sme si lístky na loď a hodinu sme sa
plavili po priehrade. Bol to veľmi pekný
zážitok. V stredu mala mamka voľno,
tak sme išli s tetou Lýdiou na chatu pri
Poprade. Ďalšie dni som bola u babky
Marty a deda Paľa. Prázdniny sa
skončili – škoda !

Text a ilustrácia: Bianka Ondrušová,
Ondrušová III.B

Vločkine dobrodružstvá
Pri dome sa kotúľa. Stretla ešte menšiu vločku. Takto vraví: ,,Ahoj vločka, smútiš?“ A to bola naša vločka,
o ktorej sa rozprávka začína. ,,Smútim,
,Smútim, lebo som ďaleko spadla od svojej rodiny.“
rodin
A tu vločka plače takto:
,,Béé,
éé, bé, bé.“ ,,Tak už neplač! Nájdeme tvoju rodinu!“ A naše dve vločky sa vybrali na cestu. ,,No, a keď
sme sa tak vybrali, kde tvoja rodina spadla?“ ,,Ách, tam na horách.“ ,,Neboj
,,Neboj sa, nájdeme ich!“ A tak šli a šli,
a zrazu stretli veľkého snehuliaka. ,,Nemohol by si sa posunúť?“ ,,Nie!“ odpovedá snehuliak. ,,A čo máme
urobiť, aby sme sa mohli dostať na cestu?“ ,,Poslúžite mi jeden rok!“ A tak sa aj hneď dali do práce. Prešiel
jeden rok a vločky sa vydali ne cestu. ,,Hurááá! Už sa ide.“ Ale po ceste stretli veľkú horu. A tak vločke
napadlo: ,,Veď by sme sa mohli na tú horu vyškriabať.“ A liezli pol roka. Blížilo sa leto a už-už sa chceli
roztopiť. Ale v tom ich niekto zobral. A už ich nebolo.
Terézia Filipová III.A

SÚŤAŽ
Redakcia časopisu SRDCE vyhlasuje súťaž „Vybrané slová“ o zaujímavé ceny. Na strane 14 v básni
O myške od Dominiky Tondrovej sú použité viaceré vybrané slová. Vašou úlohou je všetky vypísať a lístok
s vypracovanou úlohou a svojím menom vhodiť do schránky časopisu SRDCE pri zborovni školy. Môžete
ho aj odovzdať svojej triednej pani učiteľke alebo odpoveď poslať
poslať e-mailom
e
na adresu:
srdce@zskrstitela.sk . Posledným termínom na zapojenie sa do súťaže je 31. január 2013.
_____________________________________________________________________________________________
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Comenius
2011
2013
TRADITIONS AND CELEBRATIONS
CELEBRATIONS / SVIATKY
SVIATK A TRADÍCIE
V šk. roku 2012/2013 projekt Comenius vstúpil do svojej druhej
časti. Na splnenie čakajú ďalšie úlohy, ale predpokladám, že deti sa najviac tešili na
skypovanie. Prvé
Prvéprebehlo
prebehlo12.
12.decembra
decembra a zúčastnili sa ho žiaci 4. ročníka, ktoré si
2012 a zúčastnili sa ho žiaci 4. ročníka,
ktoré si spoločne s deťmi zo Španielska
zaspievali vianočné koledy. Následne,
dňa 17. decembra 2012 žiaci 5. ročníka
skypovali s rovesníkmi z Francúzska.
SPIŠSKÉ VLACHY

Ing. Darina Kaľavská
koordinátorka projektu

Ahoj, Slovensko!
SPIŠSKÉ VLACHY Najväčšou výzvou pre našu
školu však bolo zorganizovať projektové
stretnutie na Slovensku, ktoré sa konalo 1. - 2.
októbra 2012. Po hektickej príprave konečne
nastal deň „D“. Projektové stretnutie sa začalo
s „Welcome party“ v telocvični školy o 17:00
hod.
d. Zúčastnili sa jej nielen učitelia, ale aj
rodičia žiakov našej školy. V utorok sa učitelia
z partnerských škôl stretli so žiakmi, ktorí si pre
nich pripravili úžasný kultúrny program a na
oplátku boli obdarovaní darčekmi. Následne sa
hostia oboznámili s výchovno-vzdelávacím
vzdelávacím
systémom a prezreli si priestory školy. Najviac
ich nadchla výzdoba v triedach a na chodbách
a s úžasom sledovali disciplinovanosť žiakov.
foto: R. Bašistová
Kandrová
Rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí
Tradičné privítanie na Slovensku – chlebom a soľou.
akýmkoľvek spôsobom prispeli k hladkému
každý si projektového
so stretnutiastretnutia.
odniesol
pozitívnu
priebehu
Verím,
že každý si zo stretnutia odniesol pozitívnu skúsenosť a milú spomienku na
našich partnerov. Takže „Szia, Maďarsko!“
Ing. Darina Kaľavská

Dňa 2.10.2012 do našej školy sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch prišli zahraniční hostia. Na ten deň s nami učitelia pripravili
scénky, tance a aj hrali na hudobných nástrojoch. Vystupovali
V
sme vo folklórnom programe, na ktorý nás
n pripravila pani učiteľka
Darina Kaľavská. Keď smee išli vystupovať, mali sme trochu strach, že sa pomýlime,, ale nakoniec to dopadlo dobre. Mali
Mal sme z toho
dobrý pocit. Ďalej ešte vystupovali žiaci s anglickou scénkou, na ktorú ich pripravila pani učiteľka Janka Bekešová. Pod vedením
nášho pána učiteľa zo ZUŠ Viliama Gregu vystupovali huslisti. Po celý čas mali hostia na tvári úsmev,
úsmev a to ma potešilo. Keď sa
skončil celý program, deti z tanečného súboru odovzdali
dali malé darčeky hosťom, aby na nás pamätali. Zahraniční hostia obdarovali
aj našu školu. Celý program trval približne 45 minút. Keď sa to všetko skončilo, žiaci sa vrátili do svojich tried a my, folkloristi, sme
sa išli prezliecť. Z celého programu sme
sm mali dobrý pocit. Budeme rady, keď ešte niekedy budemee môcť takto vystupovať.
(Agnesa Kaľavská, Katarína Škotková VI.tr.)
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Szia, Maďarsko!
Maďarsko
BUDAPEŠŤ V uplynulom roku sa už čitatelia nášho
školského časopisu – Srdce mohli dočítať o tom, že sa škola
vlani zapojila do medzinárodného projektu, v rámci
ktorého naši učitelia zavítali do viacerých partnerských
krajín, kde naberali skúsenosti a vymieňali si poznatky vo
vyučovaní. Okrem toho sa mohli pokochať krásami
a spoznať pamätihodnosti miest, ktoré navštívili.
V školskom roku 2012 – 2013, hneď v októbri, opäť učitelia
vycestovali do ďalšej partnerskej krajiny - Maďarska.
Hosťujúca krajina predstavila partnerským školám
prostredie, v ktorom žije a pracuje, množstvo kultúrnych
pamiatok, medzi ktorými vyniká nádherný Sissin palác......
Pohľad do jednej z tried partnerskej školy.
Svedomite pripravené privítanie bolo primerané zásadám
uvítacích ceremoniálov
oniálov medzinárodných projektov. Okrem
nezabudnuteľný kultúrny
kultúrny program plný tanca a spevu.
pracovných záležitostí nám maďarskí priatelia pripravili nezabudnuteľný
Prostredníctvom
projektu
sme sa opäť veľa
Prostredníctvom projektu Comenius sme sa opäť veľa naučili a našli
si priateľov. Takže
„Oi, Comenius
Portugalsko!“
Mgr. Iveta Puchalová
ťažko sa skladali“ (Ctibor) “Najťažšie

Oi, Portugalsko!
OVAR 21. november 2012 sa začal pre mňa ako učiteľa, cestovateľa,
umelca, ale hlavne veľkého obdivovateľa a nadšenca pre kultúru
a umenie staršie ako ja sama, týždeň neopísateľných zážitkov. Dostala
som možnosť spoznať kultúru a tradície Portugalska. Mohla som
pozorovať deti priamo pri vyučovacom procese, byť s nimi v čase obeda, ale aj počas
prestávky, čo bol pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Deti sú počas prestávok vonku a hrajú sa spolu s vyučujúcimi rôzne
spoločenské hry. Škola je nová, pôsobila veľmi čisto. Portugalsko leží na západnom
padnom pobreží Pyrenejského polostrova.
pol
Väčšinu
územia zaberajú pohoria a plošiny. Zo Španielska do krajiny pretekajú rieky Duero, Tajo a hraničná rieka Minho, ktoré sa vlievajú
do Atlantického oceánu. Ten sme si s p. uč. Kaľavskou na vlastné oči išli pozrieť. Mali
ali sme možnosť vidieť
vidi velikánske vlny, ktoré
nás aj tak trochu osobne privítali. Podnebie je stredomorské, ovplyvnené blízkym oceánom. Po celý rok tu býva veľa zrážok, a tie
sme, našťastie, zažili až posledné dni pobytu v krajine. V štáte je slabo rozvinutá poľnohospodárska aj priemyselná výroba.
Najvýznamnejšie odvetvia priemyslu sú textilná
te
výroba, najmä bavlnárska, so strediskom v meste Porto, ktoré je však
najznámejšie svojím červeným vínom,
ínom, vo svete známym ako portské. Potravinársky priemysel sa zameriava vo všetkých mestách
na výrobu sardiniek, vína a olivového oleja, ktoré sme mali možnosť ochutnať. Veľký význam má rybolov.
rybolov Vôbec nám nechutilo
mäso, čo bolo veľmi zvláštne. Mali sme pocit, že chute boli pomiešané. Náhradu
Náhradu sme si našli hneď. Veľmi nám
n chutili ryby, ktoré
sú nielen zdravé, ale pre nich aj typické národné a časté jedlo. Chuťovo najlepšia ryba
ryba bola jednoznačne treska, ktorú vedeli
pripraviť priam majstrovsky. Tunajšia poľnohospodárska výroba napriek vhodným podmienkam patrí k najzaostalejším v Európe.
Významné je ovocinárstvo, najmä pestovanie pomarančovníkov, gaštanov, figovníkov a mandľovníkov. V lesnom hospodárstve
vyniká ťažba korku z korkového
orkového duba (tvorí polovicu svetovej ťažby) a ťažba terpentínu z borovíc. Živočíšna výroba je takisto
veľmi primitívna, najviac je zastúpený chov oviec, ošípaných, kôz a dobytka. Veľmi nízka životná úroveň sa prejavuje aj tým, že
takmer štvrtina obyvateľstva
ľstva je doteraz negramotná. Krajina, ktorú sme navštívili,
navštívili je historicky zachovaná. Budovy sú
s veľmi
vysoké, uličky úzke. Čo
o je na nich atypické je to, že budovy obkladali ornamentálnymi obkladačkami.
obkladačkami Inšpirovali sa vzormi
koberca a lepili ich na stenu zospodu až navrch.
navrch Portugalsko som nazvala Krajinou obkladačiek. Takže „Ciao, Taliansko!“
Mgr. Petra Šúleková
_________________________________________________________________________________________________
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Púť života
IZRAEL Cesta pútnikov do Svätej Zeme je nazývaná aj
púťou života. V dňoch 8. – 16. 10.2012 absolvovali túto
púť aj učitelia našej školy. Na stránkach nášho
školského časopisu sa chcú o túto skutočnosť podeliť aj
s vami, milí žiaci.
Putovanie po Svätej Zemi sa začalo v Jeruzaleme, kde sa
nachádza Golgota - miesto ukrižovania Pána Ježiša.
Pokračovalo krátkou zastávkou pri Múre nárekov – je to
najsvätejšie miesto Židov na svete, pretože sú to
pozostatky jeruzalemského chrámu. Neďaleko Múra
nárekov sa nachádza hora Sion, ktorá patrí moslimom
Hviezda označujúca miesto narodenia Pána Ježiša
s mešitou. V Jeruzaleme sme kráčali po Krížovej ceste,
ktorú v súčasnosti tvoria úzke uličky s obchodíkmi. Druhý deň patril mestu Betlehem. V ňom sme navštívili Baziliku narodenia
Pána, Jaskyňu mlieka, Pole pastierov, Baziliku navštívenia Panny Márie, Šalamúnove rybníky a pevnosť Herodion. Večer sme
strávili prehliadkou mesta a nákupmi v miestnych obchodíkoch so suvenírmi. Na tretí deň sme sa vrátili do Jeruzalema. Čakala
nás Kaplnka nanebovstúpenia Pána, Kostol Páter Noster, Kostol Dominus Flevit (Pán zaplakal), Bazilika agónie Pána Ježiša, Kostol
hrobu (nanebovzatia) Panny Márie, Jaskyňa zatknutia a Bazilika usnutia Panny Márie. Na štvrtý deň nás čakal Nazaret a v ňom
Bazilika zvestovania a Kostol sv. Jozefa. Z Nazareta sme sa dostali do Haify a ďalej sme putovali do Kány Galilejskej a večer na
horu Tábor s Bazilikou premenenia Pána. Na ďalší deň sme sa z mesta Tiberias vyplavili na Genezaretské jazero a doplávali sme
do Ginosa, mesta v Magdale. Nasledovalo mesto Kafarnaum, Hora blahoslavenstiev, Tabga, Jardenit a Jericho. Posledný deň púte
patril Betánii, Kumránu a Masade. Naše putovanie sme zakončili kúpaním v Mŕtvom mori. Počas púte sme prešli 1300 km
naprieč krásnym aj nehostinným Izraelom. Boli sme na autentických miestach súvisiacich s Pánom Ježišom.
Ing. Dana Borodáčová, Mgr. Marta Meľuchová, Mgr. Eugénia Rybárová
foto: http://www.blizkyvychod.eu/zapisnik/pod-betlehemskou-hviezdou/

Poznávací zájazd
PARÍŽ Dňa 23.10.2012 som celá natešená išla do Nemecka i Francúzska. Išla s nami aj p. učiteľka Mgr. Petra Šúleková.
Celý poznávací zájazd nám umožnila absolvovať agentúra Amavet. V utorok večer som nasadla do autobusu a na druhý
deň sme boli v Nemecku, v meste Mníchove. Hneď sme išli do Deutches Museum. Videli sme tak mnoho zaujímavostí lode, autá, lietadlá, hudobné nástroje, zaujímavosti fyziky, vesmíru a veľa veľa ďalšieho. Potom sme išli po centre
Mníchova. Poprezerali sme si historické pamiatky. Pani učiteľka, pár detí a ja sme
išli na vežu Chrámu sv. Petra. Bola to krása, videli sme celý Mníchov ako na dlani.
Po prehliadke sme sa všetci stretli a išli sme do autobusu. Bolo ráno a čakal nás
Paríž. Oči sme mali otvorené.
Prvý deň: Mestečko vedy a techniky, chrám Noterdame, Latinská štvrť - nákupy
a prvýkrát som šla metrom...
Druhý deň: Louvre, Versailes, plavba po rieke Seine...
Tretí deň: Bazilika Sacré Cour Eiffelova veža, Víťazný oblúk, Obelisk...
Bol to pre mňa obrovský zážitok, pretože som videla výstavu Leonarda da Vinciho,
Monu Lisu, Eiffelovu vežu, na ktorej som stála až úplne hore... a na mojej prvej
ceste metrom sme sa aj zasekli. Super bolo, že sme mali super sprievodcov
a super pani učiteľku a boli sme dobrý kolektív.
Vanessa Mária Balogová, V.B
ťažko sa skladali“ (Ctibor)
__________Z O Z A H R A N I Č I A_____________________________________________________________________
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Ešte som vám nepredstavila našu komunitu – moju terajšiu rodinu. V dome, kde bývam, je sídlo nášho
generálneho vedenia – to znamená, že tu žije sestra predstavená, ktorá spravuje všetky sestry našej
rehole. Volá sa sr. Katarína a je zo Slovenska. Pomáhajú jej štyri radkyne – dve sú zo Slovenska
23.9.2012
(sr. Annunciata a sr. Mechtilda) a dve z Rakúska (sr. Eva a sr. Bernadette). Spolu sa starajú o naše spolusestry na
Slovensku, v Amerike, v Maďarsku a v Rakúsku. Aby bolo naše spoločenstvo úplné, k týmto piatim sestrám musím prirátať ešte štyri: jedna
z nich nám varí (sr. Xaveria), jedna je v kancelárii (sr. Dariana) a dve sme tu študentky – možno nás obidve poznáte – pred troma týždňami tu
totiž pricestovala sr. Immaculata, ktorá kedysi vyučovala náboženstvo v Spišských Vlachoch, a bude tu študovať do budúceho leta.
l
Okrem nás
sa v dome z času na čas pohybujú „jašterice – rýchle strely“ a „komáre – piskľavce“, avšak do našej rehole nepatria.

DOMČEK, DOMČEK,
KTO V TEBE BÝVA?

Určite viete všetci veľmi dobre, ako vyzerá Svätý Otec. Aj ja som to vedela, a predsa sa mi dnes zdalo
zvláštne vidieť ho naživo.
na
Bola som dnes na Námestí
ámestí sv. Petra (v sedmobrežnom kruhu Ríma – lebo toto
7.10.2012
námestie je medzi siedmimi rímskymi vŕškami), kde Svätý Otec vyhlásil sv. Jána z Avily a sv. Hildegardu
z Bingenu za učiteľov Cirkvi a zároveň otvoril biskupskú synodu s témou „Nová evanjelizácia“ – teda boli tu biskupi z celého sveta..

SVÄTÝ OTEC NAŽIVO

Ak by vás zaujímalo, čo vlastne študujem, tak je to FORMÁCIA POVOLANÍ. Jednoducho povedané, že keď sa
niekto z vás rozhodne ísť do kláštora, tak je dosť možné, že sa budeme v dennom osobnom a duchovnom
raste stretávať :--) Teda, myslím teraz na dievčatá. No a ak by šlo o chlapcov ... tak v nutnom prípade sa
28.10.2012
prihlásim do seminára do formačného tímu :-)
: :-) :-)
Predmety sú veľmi zaujímavé a rada počúvam profesorov, ktorí ich prednášajú. Všetci sú ťažkí profíci v svojom
odbore, väčšinou kňazi - saleziáni, na minútu presní. Pred zvonením čaká profesor v aule tak, aby mal všetko prichystané, keď začne hodina.
Hneď po zazvonení začína, na nikoho nečaká a niekedy
niekedy mi je ľúto tých, čo prídu neskoro, že im ušli také zaujímavé informácie. Prednášky sú
väčšinou v troj- alebo štvor-hodinovom
hodinovom cykle, takže po zazvonení z hodiny vyučujúci dopovie vetu a dáva študentom vzácnych
vzácn
5 minút na
prestávku, lebo vie, že začne rozprávať
ozprávať spolu s ďalším zvonením.
Univerzita má knižnicu Don Bosca so 4 poschodiami. Panuje tu ohromné ticho a všetci ho rešpektujú.
rešpek
Veľa času trávim práve tu.
Prajem vám, aby ste aj vy našli veľa inšpirácie k učeniu. Dúfam, že vás povzbudí aj jedno z anglických prísloví: BETTER BE FIRST IN A VILLAGE
THAN SECOND AT ROME! (Je lepšie byť prvým v dedine ako druhým v Ríme)Držím vám pri tom prsty!

ŤAŽKO JE BYŤ
V RÍME PRVÝM...

Žije tu niekoľko druhov komárov: také, čo
čo štípu cez deň, také, čo štípu v noci. Niektoré sú čierno-biele,
niektoré vidíte, a neštípu, no "najštipľavejšie" sú tie, ktoré nevidíte :-)
: Raz do mesiaca tu funguje
11.11.2012
postreková služba. Ľuďom dajú avízo, v ktorú noc sa majú pozatvárať všetky okná, aby helikoptérou
he
mohli postriekať mesto proti komárom. No a potom sa celá banda tých komárov, ktorí prežili, tlačí do domu
a začína postrek v dome. Teraz už mesto nepostrekujú, pretože vonku sa schladilo a komáre sa konečne stiahli. Počasie mi pripomína
pripomí vlašský
september, ibaže bez hmly (ktorá mi vždy prinášala kontemplatívnu náladu :o)) Dá sa povedať, že prežívame "babie leto". Listy stromov sú
sfarbené a postupne opadávajú, cez deň je na slnku ešte príjemne teplo a sem-tam
sem tam vietor priženie dážď. Verím, že kým príde ďalšia "sezóna
komárov", stihnú si naše nohy oddýchnuť od stoviek štípancov.

KONIEC KOMÁROM!

Saleziánska univerzita je veľmi veľká. Stačí, že poviem, že má okolo 250 profesorov, a viete si predstaviť
nielen priestory, ale aj masu ľudí, ktorá sa v nej pohybuje. Konkrétne číslo študentov je 1800. Približne
25.11.2012
polovica z nich sú laici a druhá polovica kňazi a rehoľné sestry. Stretáva sa tu asi stovka rôznych národností,
pričom Talianov je cca 1000 a ostatných 800 sa snažíte zaradiť podľa farby pleti alebo iných charakteristických čŕt jednotlivých rás. Podľa
môjho kalendára už 32 krát som bolo v tomto polroku v škole a čaká má ešte 30 dní. To znamená, že som za polovicou!!!
polovicou!

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

V priebehu posledných
posledn
dvoch týždňov pred Vianocami sa cez veľkú
ľkú prestávku predstavujú jednotlivé
národy a spievajú svoje vianočné koledy. Každý deň to je úplne inéé, pretože v speve sa prejavuje celá
17.12.2012
kultúra národa.
roda. Vo štvrtok spievali Poliaci, a keďže v cudzine si všetci
etci Slovania rozumejú,
rozumej zaspievala som
s nimi :D Čaká nás niekoľko posledných adventných dní. Prajem vám,
m, aby vás
v nič neodradilo od príležitosti
očistiť svoje srdcia a pripraviť sa na príchod Ježiša
žiša. Buon Natale! Veselé Vianoce! (a aby som nezabudla: Merry Christmas!!!)

VIANOČNÝ POZDRAV

_________________________________________________________________________________________________
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VEĽKÁ
KÁ PRESTÁVKA

SPRAVODAJSKÉ OKIENKO

V priebehu tohto školského roka nastala na našej škole
zmena v organizácii vyučovania – vyučovacích hodín
a prestávok. Teda tou hlavnou zmenou je upravenie
časov jednotlivých prestávok, zvlášť tzv. „veľkej
prestávky“. Tá teraz trvá 20 min.
min a využíva sa na pobyt
na školskom dvore.

Môžete osloviť kohokoľvek z nás.
Dúfame, že to nebude znieť ako nápis na
diaľničnom bilboarde po celoštátnych parlamentných
voľbách, ale hneď na úvod chceme všetkým spolužiakom
poďakovať za prejavenú dôveru.. Vážime si to a chceme
nesklamať. Aj v tomto školskom roku sa budeme usilovať
byť tu pre vás a vaše problémy, ale aj pripomienky,
nápady či inšpirácie. Aby sme nezabudli, aké ľudské
vlastnosti si naša práca vyžaduje, priradili sme si
navzájom čnosti, pomocou ktorých sa chceme podieľať
na riešení úloh, ktoré nám školský život prinesie.
Členovia školského parlamentu v šk. roku 2012/13:
Laura Legátová (IV.tr.) – pozorovateľ
Členovia z druhého stupňa:
Ondrej Šmihuľa (V.A) – pravdovravnosť, otvorenosť,
Vanessa Mária Balogová (V.B) – usilovnosť, ochota,
o
Denisa
Zahurančíková (VI.tr.) – láskavosť, oddanosť, Dominika
Richnavská (VII.A) – pokora, doproprajnosť, Vanesa Suchá
(VII.B) – obetavosť, spolupatričnosť, Annamária Kandrová
(VIII.A) – zodpovednosť, spoľahlivosť, Bernadeta Bialeková
(VIII.B) – rozvážnosť, disciplinovanosť, Matúš Legát (IX.A) –
odvaha, statočnosť, Marek Krajčo (IX.B) – priateľskosť,
poslušnosť.
Z predchádzajúceho obdobia nášho pôsobenia sme si
ponechali myšlienku sr. Filotey:: Poobzerať sa okolo seba
a vykonať i vidieť dobro.
Ak z rôznych príčin nemôžete
žete osloviť nikoho z nás, radi
si vaše príspevky (aj anonymné) vyhľadáme v skrinke
Žiackeho parlamentu pri zborovni. Úprimne sa tešíme na
dobrú spoluprácu.
žiacky parlament

príprava na vyučovanie

7:45 – 8:00

1. hodina

8:00 – 8:45

2. hodina

8:55 – 9:40

3. hodina

9:50 – 10:35

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11:45 – 12:25

6. hodina

12:35 – 12:15

7. – 8. hodina

13:45 – 15:05

Zisťovali sme medzi svojimi spolužiakmi, aký majú
názor na túto zmenu. Celkový počet respondentov
(oslovených žiakov) bolo 257. Z toho 200 z nich
vyhovuje takáto forma trávenia veľkej prestávky.
Nevyhovuje 45 a 12 je to jedno. Názorné vyjadrenie
percentuálnych
nych hodnôt zobrazuje graf.
Vyhovuje vám tráviť veľľkú prestávku vonku?

ÁNO

78%

JE MI
TO
JEDNO

5%

NIE

17%

spracovali: B. Bialeková (VIII.B) a A. Mlynarčíková (VII.B)
__________Z O Ž I V O T A Š K OL Y ___________________________________________________________________
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4
2
1

5
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8
7
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Pozn. : CH zapíšte do jedného políčka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ježiš pochádzal z rodu kráľa ...
Pestún Ježiša Krista
Matka Ježiša Krista
Otec sv. Jána Krstiteľa
Matka sv. Jána Krstiteľa
Kráľ, ktorý dal zabiť novorodeniatka
Mesto, kde sa narodil Ježiš Kristus
Mesto, kde žila Svätá rodina

Ak správne vyplníte tajničku, zistíte,
zistíte čo v preklade
znamená BETLEHEM. Odpovede môžete vhodiť do
schránky časopisu SRDCE pri zborovni školy. Môžete ich
odovzdať aj svojej triednej pani učiteľke alebo odpoveď
poslať e-mailom na adresu: srdce@zskrstitela.sk
Posledným termínom na zapojenie sa do súťaže je
31. január 2013. Nezabudnite uviesť svoje meno.

Obľúbené
bľúbené vtipy našich učiteľov
Móricko a Tásilko idú do kina. Sadnú si do
prvého radu. Všetci ľudia od nich
odchádzajú. Tásilko sa pýta Móricka:
- Prečo od nás všetci odchádzajú?
- Neviem, Tásilko.
- Móricko, a vymenil si si ponožky?
- Nie, tak to bude asi preto.
O týždeň idú opäť do kina, sadnú si do
prvého radu, ale zase od nich všetci
odchádzajú.
- Prečo zase od nás všetci odchádzajú?
- Móricko, vymenil si si tie ponožky, však?
- Áno, tu sú. - vyťahuje ponožky z vrecka.

(p. uč. Hozzová)
Rozprávajú sa kamaráti.
-Dze ši še narodzil?-V nemocnici.
-Hej? A co ci bulo?(p. uč. Bekešová)

Rusnák si zoberie za ženu východniarku.
R
Prídu domov a muž začne hovoriť pravidlá:
- No, ženo, sebe určime pravidla. Kedz
pridzem domu a budzem mac šiltofku
naľavo, mam planu naladu,
na
še me nič
nepy
nepytaj.
Kedz budzem mac šiltofku napravo,
som lačny, muša byc pulne stoly jedla. Ale
kedz ju budzem mac narovno, mam dobru
naladu, možeš še me pytac,
py
co chceš.
Žena ho pozorne počúva a potom začne.
- No, a teraz me sluhaj ty, moj zlatý. Kedz ty
pri
pridzeš
domu z roboty a ja budzem mac
jednu ruku v bok a v druhej budzem trimac
valček, mám na haku totu tvoju calu čapku.
(p. uč. Bekešová)
Dvaja kamaráti sa po škole dohadujú,
čo idú robiť.
-Hodíme si mincu. Keď bude hlava,
pôjdeme si zahrať počítačové hry. Keď
bude orol, zahráme si futbal. A keď
zostane vo vzduchu, tak sa pôjdeme
učiť.
(p. uč. Kaľavská)

dine náboženstva sa žiaci nudia, a tak
Na hodine
im pán farár dá hádanku.
-No, žiaci, dám vám hádanku. Je to oranžové,
má to huňatý chvost a skáče to po stromoch.
V triede zavládne ticho a napokon sa prihlási
malý Janko.
-No
No tak, Janko. Čo to je?
- Obyčajne
byčajne by som povedal, že veverička. Ale
že to je hodina náboženstva, tak vám
odpoviem že je to niektorý svätý.
odpoviem,
(p. uč. Bekešová)

Policajt zastaví opitého muža.
-Dobrý
Dobrý večer, poprosím vás vodičský,
občianský, technický,..technický,..
-Keď... ja ich nemám.
-Tak vyjdite
dite von z auta!
-Nevidíte
Nevidíte, že som opitý? Poďte vy dnu!
(p. uč. Borodáčová)

zozbierala: Alexandra Mlynarčíková, VII. B
autor ilustrácie: Bernard Šmihuľa, VIII. B
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JESENNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Stolný tenis – školský turnaj chlapcov
V novembri sa uskutočnil turnaj v stolnom tenise chlapcov za účasti žiakov 5. – 9. ročníkov. Hralo sa systémom
každý s každým, všetci si teda dobre si zahrali. Starší chlapci sa turnaja zúčastňujú každoročne, takže už sa tak trocha
poznali a bola medzi nimi aj primeraná rivalita. Mladší žiaci sa viac-menej oťukávali, bola to však pre nich zaiste dobrá
skúsenosť a verím, že aj keď teraz nevyhrali, nabudúce im to už pôjde lepšie. Po sčítaní všetkých výsledkov vzniklo
konečné poradie:
1. Jozef Šofranko
IX. B
2. Matúš Kicko
IX. B
3. Dávid Sakmár
VIII. A
4. Samuel Uhrín
IX. B
Žiaci na prvých troch miestach získali diplomy a reprezentovali školu na okresnej súťaži.

Okresná súťaž v stolnom tenise
Koncom októbra sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže v stolnom tenise v Sp. Novej Vsi. V tomto roku sme
boli rovnako úspešní v kategórii dievčat i chlapcov, keď obe naše družstvá skončili len veľmi tesne na peknom
4. mieste. Družstvo dievčat bolo v zložení: Terézia Jureková, Mária Repaská a Mária Bečkerová (všetky IX. A)
a družstvo chlapcov: Lúkáš Ledecký (IX. A), Jozef Šofranko (IX. B), Matúš Kicko (IX. B) a Dávid Sakmár (VIII. A).
Menovaným žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Družstvá, ktoré sa zaslúžili o úspech

Iné súťaže
Okresných pretekov v cezpoľnom behu sa zúčastnili: Adam Čech (VIII. A), Matúš Legát (IX. A), Tomáš
Pendrák (IX. A), Dominika Pendráková (VIII. A), Františka Filipová (IX. A), Stanislava Filipová (VIII. B) a Jarmila
Ludviková (VIII. A). Bez postupu do okresného finále sme absolvovali tieto súťaže: obvodné kolo v basketbale chlapcov
i dievčat, obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov ZŠ – Coca-cola cup.
Mgr. Marta Meľuchová

Školský šachový turnaj
Na prelome novembra a decembra zavládlo v našej škole ticho! Aspoň v tej časti, kde prebiehal školský šachový
turnaj. Ako po minulé roky, aj tentokrát sa súťažilo v dvoch kategóriách: I. stupeň a II. stupeň. Vo finále prvej kategórie
po triednom derby zvíťazil Martin Zahurančík (IV. tr.) nad Damiánom Červenkom (IV. tr.). V druhej kategórii bolo takéto
poradie: 1. miesto Valentín Puchala (IX. B), 2. miesto Boris Klapáč (VIII. B), 3. miesto Matej Kaľavský (V. B),
4. miesto Lukáš Leskovský (IX. A), 5. miesto Matúš Legát (IX. A), 6.miesto Erik Tomaščák (IX. B), Martin Filip (VIII. B)
a Adam Kandra (V. A).
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
__________Š P O R T_________________________________________________________________________________
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V S T U P

DO ŠKOLSKEJ HOKEJBALOVEJ
HOKEJBALOVE A HOKEJOVEJ LIGY
SPIŠSKÉ VLACHY Mesto Spišské Vlachy sa stalo jedným z regionálnych centier Školskej
hokejbalovej a hokejovej ligy (ŠHHL). Jej organizátorom je Inštitút hokejových štúdií
zastúpený p. Petrom Žifčákom. V regióne Spišské Vlachy spolupracuje s miestnym CVČ. Celý
projekt sa mohol začať úspešne realizovať aj vďaka
vďaka výstavbe hokejového štadióna Poštová
banka aréna. Ten bol dokončený a slávnostne otvorený v júni
jún tohto roku. Od októbra sa
začala realizovať samotná ŠHHL. Súťaží sa v piatich kategóriách: prípravka (I. stupeň ZŠ),
mladší žiaci (5.(5. 6.
roč. ZŠ), starší žiaci
ži
(7. - 8. roč. ZŠ),
najstarší žiaci (9. roč. ZŠ) a dievčatá. Žiaci ZŠ
sv. Jána Krstiteľa využili túto možnosť
a aktívne sa zapojili do každej kategórie.
Avšak nielen zapojili, ale celkovo sa im veľmi
dobre viedlo – v troch z piatich spomínaných
sa im podarilo zvíťaziť v prvom kole. Zároveň
sa vykľulo zopár výborných strelcov.
Nesmieme zabúdať ani na výkony brankára
Róberta Vaverčáka (VII. A). Verím, že v tejto
súťaži
ešte nepovedal posledné slovo.
Celkovo sa do súťaže zapojilo sedem škôl.
Okrem ZŠ sv. Jána Krstiteľa to boli tieto:
ZŠ Granč-Petrovce (1. - 4.roč.), ZŠ Olcnava
Víťazné družstvo ZŠ sv. Jána Krstiteľa v kategórii mladší žiaci
(1. - 4.roč.), ZŠ Komenského 6 Spišské
Vlachy, ZŠ Palešovo nám. Spišské Podhradie, ZŠ Spišský Hrušov a ZŠ Zemanská Krompachy. ŠHHL bude na jar
pokračovať ďalšími kolami v každej kategórii. Dovtedy, počas zimného obdobia môžu žiaci využiť ľadovú plochu na
korčuľovanie, hokejové tréningy alebo vzájomné hokejové zápasy. Viac informácií o samotnom projekte a taktiež
podrobnejší prehľad o výsledkoch jednotlivých kôl môžete
môžete získať, ak navštívite webstránku www.shhl.sk.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
PRÍPRAVKA
(I. stupeň ZŠ)
MLADŠÍ ŽIACI
(5. – 6. roč. ZŠ)
STARŠÍ ŽIACI
(7. – 8. roč. ZŠ)
NAJSTARŠÍ ŽIACI
(9. roč. ZŠ)
DIEVČATÁ
(žiačky ZŠ)

19. 10. 2012
26. 10. 2012
9. 11. 2012
7. 11. 2012
16. 11. 2012

ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy – 4. miesto
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy – 1. miesto
Adam Kandra (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy) 4 góly
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy – 1. miesto
Adam Čech (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy)
5 gólov
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy – 1. miesto
Patrik Sárosi (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy)
4 góly
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy – 2. miesto
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