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„Končíme školský rok – začínajú sa prázdniny!“
Inak, ako týmto konštatovaním, vás snáď ani
nemôže pozvať k čítaniu tohto čísla časopis SRDCE.
Napriek tomu, že to v tomto čase počúvame
zovšadiaľ, zdá sa, že nám táto veta len tak ľahko
nezovšednie. Pravdepodobne ide o najvytúženejšiu
správu, ktorú žiak očakáva. Možno ho v niektorom
prípade pretromfne zvolanie: „Sadni si, máš
jednotku!“ Tak či onak, po desiatich školských
mesiacoch prichádzajú na rad dva mesiace
prázdnin. Veríme, že ich začiatok vám spríjemnia aj
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Všetkým prajeme radostné prežitie letných
prázdnin!
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Rozhovory o čistote vo vzťahoch mladých ľudí
SPIŠSKÉ VLACHY Dňa 16.apríla 2013 nás v škole čakalo milé prekvapenie, na
ktoré sme sa všetci tak veľmi tešili... Keď sme sa konečne usadili v koncertnej
sále, nastalo ticho. Čakali sme, kedy sa otvoria dvere a vojde otec Pavol
Hudák. „Hneď ako začal prednášať, vedela som, že sa mi to bude páčiť. Už
keď sme na hodine náboženstva počúvali CD-čka s jeho prednáškami, veľmi
ma zaujali. Otec Hudák hovoril o kamarátstve, láske, vzťahoch medzi
rodinami, konkrétne o vzťahu medzi otcom a matkou, dcérou a synom,
matkou a synom, otcom a dcérou. Potom k nám prišla slečna Ivana, ktorá
prednášala o tom, ako by sa mali mladí ľudia obliekať, ako sa správať.“ (Aneta
Holubová) „Nakoniec
nás otec Hudák pozval
na tábor. Jeho hlas, tie
slová, ktoré vychádzali
z jeho úst, boli také
pravdivé, tak potrebné
Otec Pavol Hudák
pre náš život! Keď som
sa obzrela, mnohým dievčatám sa do očí tlačili slzy, aj mne. Po
dve a pol hodinovej prednáške sa pomaly blížil koniec nášho
stretnutia. Taktiež nám otec Pavol Hudák dal možnosť sa s ním
porozprávať, ale dokonca aj vyspovedať sa. Chcem vám všetkým
Spoločná prednáška v koncertnej sále
povedať, že otec Pavol Hudák je naozaj úžasný človek a jeho
prednášky sú neopísateľné. Boli by sme veľmi radi, keby nás niekedy opäť prišiel navštíviť.“ (Veronika Šišková) „Počas
prednášky ma najviac zasiahla veta: »Odpovedal som vám na všetky otázky, ktoré som vám videl na očiach.« Úplne mi to
vyrazilo dych, pretože vo svojej hlbokej a peknej prednáške mi odpovedal aj na tú moju otázku.“ (Katarína Kolcúnová)
žiaci IX. A a IX. B

Tatranská Lomnica - exkurzia
TATRANSKÁ LOMNICA Exkurzie. Väčšinou sa na ne tešíme. Veď vtedy
nemusíme sedieť v školských laviciach. Takto sme sa tešili aj na 21. máj
2013. Naša trieda 7.B, spolu so 7.A a 6. triedou, sme mali na tento deň
naplánovanú exkurziu do Tatranskej Lomnice. Naplánovaná bola vlaková
doprava. Nabalení desiatami, fotoaparátmi a samozrejme, aj túžbou po
nových zážitkoch, sme sa teda v tento deň ráno zhromaždili na
železničnej stanici. Do Lomnice sme dorazili okolo 9. hodiny. Namierili
sme si to rovno do Tatranského národného múzea, kde nám prehrali
film o vzniku Tatier a o ich prírodných krásach. Potom sme sa len prešli
Zachovanie tradície - spoločná fotografia
cez chodbu a boli sme v múzeu, kde boli vystavené všelijaké exponáty.
Od zvierat, rastlín až po oblečenie, ktoré ľudia niekedy nosili. Počas nášho prezerania si učitelia stihli dať kávu a porozprávať
sa. Potom sme sa premiestnili do botanickej záhrady. Najprv sme si prečítali pravidlá správania sa v botanickej záhrade. Po
dočítaní sme sa všetci premiestnili do záhrady. Učitelia nám dali rozchod a určili čas stretnutia pri vchode. Záhrada bola veľmi
pekná a zaujímavá. Bolo vidieť, že sa o ňu veľmi dôkladne starajú a upravujú ju. Na skalách sme si všetci siedmaci stihli spraviť
ešte jednu fotku na pamiatku. Na konci sme sa dostali do MAXU, na ktorý sa väčšina tešila. Tam sme dostali rozchod
a poučenie o slušnom správaní. V MAXE sme robili, čo sme chceli. Myslím si, že najobľúbenejšou aktivitou bolo skákanie na
trampolíne. Po dvoch hodinách nášho rozchodu sme sa stretli všetci pred vchodom, kde sme si ešte niektorí dali zmrzlinu
alebo ľadovú drť. V autobuse sme spomínali na celý deň plný zábavy, super zážitkov a nových informácií. Bol to super deň, na
ktorý ešte aj teraz spomíname.
Alexandra Mlynarčíková a Vanesa Suchá, VII. B
_________________________________________________________________________________________________S
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Deň matiek
SPIŠSKÉ VLACHY Druhá májová
nedeľa je známa tým, že patrí
našim mamkám. Oslavujeme ju
ako Deň matiek. V tomto čase
sa usporadúvajú rôzne oslavy
a kultúrne vystúpenia. Ani my
sme na svoje mamky nezabudli.
Dňa 7. mája v popoludňajších
hodinách si žiaci našej školy
pripravili program pre mamičky,
babičky, učiteľov a deti našej
školy. Dali im darček ku Dňu
matiek. Nebolo to presne na ten
deň, ale myslím si, že aj napriek
tomu ich to veľmi potešilo. Na
pár minút som sa taktiež vžila do
roly matky v scénke o princeznej
Drahoslave. Stvárňovala som
matku Janka Valašku, ktorý si
najprv
lásku
k princeznej
nevedel priznať, ale nakoniec sa
do nej zaľúbil. Musela som
s ním cítiť emócie, ako sú
radosť, bolesť, sklamanie...
Vystúpenie sa nám podarilo,
ako aj všetkým vystupujúcim
žiakom. Všetci sa bavili. Dúfam,
že celý program sa rodičom
páčil a na budúci rok si taktiež
prídu k nám oddýchnuť aspoň
na tú hodinku. A tak ako Janko
Valaška na konci našej scénky
povedal svojej milej: „Ej, ty
moja Škratoslava, ľúbim ťa,“ tak
aj my všetci môžeme svojim
mamkám povedať: „Mami,
ľúbim ťa.“ Isto je to pre ňu ten
najväčší darček, ktorý jej môže
dieťa dať, aj keď len tými troma
slovíčkami. A nemusí to byť len
na Deň matiek.
Alexandra Mlynarčíková, VII. B
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PRIJMITE KVIETOK NÁDEJE ... 12.apríla 2013
SPIŠSKÉ VLACHY – KROMPACHY V piatok 12.apríla 2013 sa v mestách a obciach celého
Slovenska konal 17.ročník dobrovoľnej finančnej zbierky – Ligy proti rakovine. Motto
tohtoročného Dňa narcisov znelo:
Prijmite kvietok nádeje! Žltý kvietok
symbolizuje nádej ľuďom, ktorí trpia
zákernou chorobou – rakovinou. Pomôcť
týmto ľuďom, ako aj po iné roky, sa
rozhodla aj naša škola. Dobrovoľníci
z našej školy vyzbierali finančný obnos –
453 Eur, ktoré, dúfame, prispejú k boju
proti rakovine a pomôžu ľuďom, ktorí
s ňou
zvádzajú
boj.
A hlavne
nezabudnime! Robíme to pre tých, ktorí
Skupina dobrovoľníčok z našej školy to naozaj potrebujú!
Katarína Kolcúnová, IX.B

BEZSVEDOMIE – výchovný koncert
SPIŠSKÉ VLACHY Názov výchovného koncertu „Bezsvedomie“ a hlavne jeho obsah
odráža síce krutú, ale pravdivú realitu dnešných medziľudských vzťahov. Spevák
Róbert Šimko (finalista súťaže
Slovensko hľadá Superstar 3)
spolu s ďalšími hudobníkmi nielen
spievali, ale najmä pomáhali
zamyslieť sa nad tým, aké je to
naše svedomie. Výchovný koncert
nám sprostredkovala agentúra
LETART (Boris Letrich – skupina
AYA) v Kultúrnom dome v Spišských
Vlachoch.
Hudba a videoprojekcia so slovami na zamyslenie

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.

DEŇ DETÍ – deň zábavy
SPIŠSKÉ VLACHY Dňa 4. júna 2013 sa v našej škole uskutočnil ďalší veselý a smiechom
naplnený Deň detí. Žiaci si skúšali rôzne úlohy, ktoré si učitelia pre nich pripravili - od
športových hier, cez logické hry, až po kulinárske hádanky. Za splnenie úloh dostali
žiaci žetóny. Mohli ich minúť v školskom bazári – pripravenom stánku plnom
najrôznejšieho tovaru. Plnenie jednotlivých úloh a následne nakupovanie sa páčilo
každému - od najmenších prváčikov, ktorí boli na takejto akcii prvýkrát, až po
deviatakov, ktorí okrem pomáhania učiteľom sa navzájom obdarúvali nákupmi
z bazáru. Keďže boli žiaci šikovní, v bazári neostal žiaden tovar. Po úspešnom
ukončení športovej časti sa žiaci rozišli do svojich tried na pripravené menšie
občerstvenie. Vďaka spoločenstvu rodičov ich v triedach čakal vynikajúci voňavý
guláš.
Mgr. Mirka Fľaková
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NAŠIMI

SPIŠSKÉ VLACHY Ako ôsmaci sme mali veľmi
zaujímavý dejepis. Preberali sme dejiny
Francúzska, Napoleona, 1. svetovú vojnu
a mnoho iného. Dejepis máme veľmi radi,
a tak sme sa rozhodli zrealizovať to, čo nás
baví. Pani učiteľka Kovalčíková zariadila
dôležité veci, a tak sme sa dali do práce.
Každý z nás si vybral tému, čo ho najviac
bavilo za celý školský rok. Keďže 1. svetová
vojna nás zaujala najviac, väčšina žiakov sa
rozhodla pre túto tému. Chlapci, ale aj
dievčatá vytvorili „zmenšené“, ale zato
veľmi realistické bojisko 1. svetovej vojny.
Niektorých žiakov však zaujímalo niečo
z ešte dávnejších dejín. Dve žiačky spravili
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OČAMI

Žena z romantizmu

projekty z obdobia ešte pred naším
letopočtom. Bola to napr. jaskyňa z praveku alebo Babylonská veža. Iní sa
zasa rozhodli dať tomu životnú veľkosť a vytvorili ženu z romantizmu
a Napoleona trochu až v nadživotnej veľkosti. Pár žiakov spravilo aj
netradičné projekty, ako sú napr. imitácia stredovekej knihy alebo gotické
okno či projekt „Európa včera, dnes a zajtra“. Taktiež zaujímavý bol projekt
gilotíny či Bostonské pitie čaju, ale aj zimný palác. S tým všetkým nám
ochotne pomáhala p. uč. Mgr. Slávka Kovalčíková. Taktiež každý z nás tomu
venoval čas aj prostriedky a dal si tú námahu vytvoriť dielo. Myslíme si, že
každému sa to páčilo a pani učiteľky dokonca požartovali, že volajú TV
Markízu. Nás to potešilo a sme radi, že naše práce mali úspech.

Napoleon

Pán riaditeľ obdivuje vytvorené exponáty

Annamária Kandrová a Antónia Köhlerová, obe VIII.A

23. máj 2013 – stretnutie s Tutanchamónom
KOŠICE V ten deň sme sa my, piataci a šiestaci, vydali za egyptským dobrodružstvom do Košíc. Čakala nás tam
Tutanchamónova múmia a tajomstvo jeho posmrtného života. Prostredníctvom egyptských bohov sme boli prítomní pri
jeho smrteľnom lôžku a stali sme sa tak priamymi svedkami jeho poslednej
životnej púte. Niektorí z nás si vyskúšali aj úlohu sudcov a verte nám,
nemali to tí bohovia ľahké. Po konečnom verdikte bohov posledného súdu
nás sprievodkyňa vyzvala, aby sme sa poklonili Tutanchamónovej múmii.
Všetci sme tak poslušne urobili a čakali sme, či jeho duša odíde na večný
odpočinok. Ale potom piatak Ondrej, ktorý nezastával žiadnu úlohu boha,
zahlásil: „Ta neporušujme desatoro a neklaňajme sa tu múmii...“ Museli
sme mu všetci dať za pravdu, a tak nasledovala dlhá púť z košickej Terasy
na železničnú stanicu. Bola to naozaj púť Izraelitov z Egypta, trvala 40
minút. Vydýchli sme si až v Zasľúbenej zemi – Spišské Vlachy, 14.45 hod...
Putovanie Košicami

Mgr. Slávka Kovalčíková
_________________________________________________________________________________________________S

P R A V O D A J S T V O__________

6

Číslo 3

Školský rok 2012/2013

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

MARGITOU NEUPAUEROVOU

Ing. Margita Neupauerová v škole pracuje od jej vzniku. Je jednou
z dvoch ekonomických síl z kancelárie na poschodí v hlavnom
pavilóne. Dozerá a stará sa o ekonomický a hospodársky chod
školy. Obe jej deti, Róbert - rímskokatolícky kňaz a dcéra Jarka,
sú absolventmi našej školy.

Už 20 rokov tvoríte neoddeliteľnú
a neodmysliteľnú súčasť kolektívu
zamestnancov našej školy – teda
od jej začiatku – ako si spomínate
na začiatky fungovania našej školy?
Keď som sa dozvedela, že vzniká
cirkevná (katolícka) škola, bola som
nadšená a veľmi potešená, že konečne
bude rodinná výchova našich detí úzko
spojená s výchovou v škole / a to som
netušila, že raz tu budem aj ja
pracovať/. Každý začiatok niečoho
nového je spojený s radosťami, ale aj
s ťažkosťami. Ale v podstate sme boli
všetci v určitom slova zmysle
začiatočníci. Pri dobrej vôli a tam, kde
vládne pokoj, porozumenie, elán,
optimizmus, a to všetko umocnené
a sprevádzané Božou prítomnosťou,
ide všetko ľahšie aj pri riešení ťažkostí,
ktoré sa iste vyskytli aj v novej škole.
Prečo ste sa rozhodli pracovať na
začínajúcej cirkevnej škole?
Ponuka pracovať v škole bola pre mňa
veľkou výzvou - konečne nebudem
musieť o otázkach viery a náboženskom
presvedčení bojovať s kolegom, ktorý
bol veľkým komunistom a ateistom.
Ďalej budem môcť naplno prežívať
svoju vieru tak doma, ako aj
v zamestnaní. Navyše, uvedomovala
som si, že môžem byť nápomocná
novovzniknutej cirkevnej ustanovizni
a zároveň, aj keď nie priamo, podieľať

sa tak na kresťanskej
výchove
našich
detí
a mládeže /pritom som
ešte nevedela, že keď
nastúpim do nového
zamestnania, budem aj
učiť/.

„Pri
Pri dobrej vôli a tam, kde
vládne pokoj, porozumenie,
elán, optimizmus,
optimizmus a to všetko
umocnené
nené a sprevádzané
Božou
ožou prítomnosťou, ide všetko
ľahšie aj pri riešení ťažkostí.“
ťažkostí

Ako si spomínate na
roky, keď našu školu
navštevovali aj vaše
deti?
Veľmi som sa tešila, že
budem môcť byť v podstate
celý deň s nimi. Ani na
chvíľku som nezaváhala
nad tým,
tým na akú školu
pôjdu. Ale musím
musí podotknúť, že nie je
to vždy výhra mať vlastné deti na
vyučovacích hodinách. Musíte byť
nestranní a nie je to vždy jednoduché.
Pamätám si, že synovi som dala v škole
poznámku za našepkávanie a keď
chcel, aby som mu ju podpísala,
poslala som ho za manželom.
manžel
Dcéru
som neučila a bolo to lepšie, aj napriek
tomu, že o všetkom, čo sa udialo
v škole, som hneď vedela. Našťastie,
obidvaja sa učili dobre a väčšie
problémy neboli.
Ktoré situácie vám najviac utkveli
utk
v pamäti?
Všetky akcie boli krásne a zaujímavé
a bolo ich veľa. Trocha je mi ľúto, že

sa už nehrajú divadlá, ktoré
nacvičovali ako žiaci, tak aj učitelia, že
sa nepripravujú, ale sú zasa ďalšie,
ktoré neboli predtým.
Čo vám dala za 20 rokov naša škola?
Myslím si, že mnoho skúseností,
skúseností
pracovných aj osobných,
osob
mnoho
nových vzťahov, či už v rámci
pracovného kolektívu,
kolek
ale aj s deťmi
a mládežou,
mládežou ale v neposlednom rade
aj duchovné obohatenie.
Líši sa práca ekonómky niekde na
úrade od práce ekonómky na
cirkevnej škole? V čom?
V podstate ani nie. Rozdiel je skôr
v metódach práce, základ je ten istý,
ak ide o odbornú stránku. Rozdiel je
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možno viac v mimoodbornej práci,
spomeniem napr. zabezpečovanie
učebníc, učebných pomôcok a pod;
s tým som sa predtým nestretla.
Zmenila sa náplň vašej práce počas
tých 20 rokov?
Áno. Na začiatku, ako som už
spomenula, pracovala som v kancelárii
na čiastočný úväzok a zároveň som
učila. Potom pribudla naša ZUŠ-ka,
a tak práce pribúdalo – prestala som
učiť. Ale aj v ekonomike sú zmeny,
lebo často sa zákony nielen menia, ale
pribúdajú aj nové.
Ktoré obdobie šk. roka je pre vás na
ekonomickom úseku najťažšie?
Koniec a začiatok kalendárneho roka,
t. z. uzávierkové obdobie.
Celá vaša rodina je spätá s našou
školou - vy tu pracujete, vaše deti ju
navštevovali. Môžete nám priblížiť,
ako je s ňou spätý váš manžel?
Manžel je od začiatku veľkým
priateľom našej školy. Pomáhal škole
pri jej vzniku, ale aj neskôr, či už
s výzdobou
priestorov,
bol
spolutvorcom našej kaplnky, ale
pomáhal aj pri iných aktivitách školy
/plesy, guláše a pod./A viem určite, že
ani v modlitbách na nás nezabúda.
Čo pre vás znamená Eucharistia –
prítomnosť živého Krista, v ktorého
reálnej blízkosti pracujete?
No to je niečo úžasné. Vždy máte pri

Školský rok 2012/2013

sebe NIEKOHO, komu sa môžete
zdôveriť, kto vás vypočuje a nezradí,
či už v ťažkých alebo v radostných
chvíľach. Kto to nezažil, nevie si ani
predstaviť, aký je to DAR.
Baví vás práca, ktorú robíte? Prečo?
Vymenili by ste si na 1 rok prácu
ekonómky s prácou učiteľky?
Od malička som chcela byť pani
učiteľkou. Nevyšlo to, lebo kto
niekedy chodil verejne do kostola,
ten nemohol študovať učiteľstvo.
V čase môjho štúdia bol kostol pre
učiteľov zakázaný. Komunisti sa báli,
že kresťanskí učitelia privedú deti
v školách k viere. Preto
som
vyštudovala ekonómiu. Vyskúšala
som napokon aj prácu učiteľa
a bavilo ma to. Takže menila by som
to aj teraz, len nemám na to
odbornú kvalifikáciu.
Ak by ste mali ísť učiť, aký predmet
by to bol?
No študovať som chcela biológiu
a chémiu. Keď som učila, pridelená
mi
bola
geografia,
nemčina
a pracovné vyučovanie. Myslím si, že
by som dokázala učiť aj geografiu
a nemčinu / ale dnes už len na 1.
stupni/.
Ktoré predmety v detstve počas ZŠ
ste obľubovali vy?
Vždy som mala rada slovenský jazyk,
ale na strednej škole sa už gramatika
nevyučovala, a tak som už potom
nenašla odvahu študovať ho.
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Ako si spomínate na svoje školské
roky, povinnosti, učiteľov. Bolo to
z vášho pohľadu iné ako dnes?
V čom?
Myslím si, že každé obdobie je iné.
Naša generácia bola viac ustráchaná,
čo povedal p. učiteľ, to bola pravda.
Ani naši rodičia niekedy nemali
pravdu, lebo to povedal p. učiteľ. Ale
aj z opačnej strany – ak sme sa
doma sťažovali na učiteľa, nemali
sme pravdu my, deti, ale p. učiteľ.
Samozrejme, deti boli živé aj vtedy
a tiež sa povyvádzalo, ale s väčším
rešpektom.
Čomu sa rada venujete vo voľnom
čase?
Voľného času je dnes tak málo. Keď
sme nebývali v rodinnom dome,
často sme chodili do prírody, na
plaváreň a niekedy zostal čas ešte aj
na ručné práce /pletenie, vyšívanie/.
Dnes najviac voľného času trávim
v záhrade.
Tešíte sa na mesiace júl a august
rovnako ako učitelia a žiaci? Ako ich
trávite?
Samozrejme, že sa teším, aj keď ja
nemám celé dva mesiace dovolenku.
Aj napriek tomu , cez prázdniny sme
sa vždy stretli celá rodinka a aspoň
na jeden až dva týždne sme vypadli
na spoločnú dovolenku niekam
mimo domova. A potom sme
oddychovali
doma,
v záhrade,
prípadne sme ešte absolvovali
menšie výletiky do okolia.

Ďakujeme za rozhovor!
(red. rada)

___________________________________________________________________________________________________________R
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- SRDCE

Slávnosť prvého
ho svätého prijímania
prijímani
V máji mali tretiaci svoj veľký deň.. Po celoročnej príprave na hodinách
náboženstva a účasti na detských svätých omšiach prišiel Deň prvého
svätého prijímania. Okrem Eucharistie prijali deň predtým aj sviatosť
zmierenia. Ako to prežívali?
Na svätú spoveď som sa bála, ale potom to prešlo. Išla som ôsma z dievčat. Na
svätom prijímaní bolo tiež dobre, čítala som prosbu. Bola som aj rada,
rada že som
prijímala telo Pána Ježiša. (Ema Leščániová, III. A)
Na začiatku so mala trochu trému, ale bola som aj šťastná, že to konečne prišlo.
V strede som čítala komentár k obetným darom. Na konci omše, keď som prvýkrát
prijala Pána Ježiša do svojho srdiečka, som mala veľmi dobrý pocit, že som Božie
dieťa a členkou Katolíckej cirkvi. A to je moje sväté prijímanie.
prij
(Magdaléna
Jureková, III. B)
V sobotu som išiel do kostola sa vyspovedať, mal som trochu strach, ale musel
som počkať a nakoniec som išiel. V nedeľu veľmi pršalo, ale po omši svietilo slnko.
A mal som veľký zážitok. Čítal som prosby a keď som išiel
išie prijímať Telo Kristovo,
tak som mal trochu strach. Potom sme išli na Zahuru osláviť moje prijímanie aj
narodeniny, takže som mal dve torty. Potom, keď sme prišli do Sabinky,
Sabink najedli
sme sa a potom mi zablahoželali. O druhej poobede som išiel späť do kostola
kos
na
modlitbu litánií ako poďakovanie. Dostali sme aj modlitebné
modlitebn knižky. Potom sme
išli domov. Bol to super deň. (Jakub Ondov, III. A)
Moje prvé sväté prijímanie bolo pre mňa obrovským zážitkom. V rúchach sme vyzerali ako malí anjeli. Prijali sme Telo Kristovo
a myslím, že všetci sme boli veľmi šťastní. Aj pre mňa to bol jeden z najkrajších zážitkov v mojom živote.
(Natália Tomčíková, III. A )

Prvé sväté prijímanie fotoobjektívom

foto: Mgr. Petra Šúleková
__________R O K V I E R Y ___________________________________________________________________________
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Posolstvo k prázdninám
duchovné slovo Mgr. Gustáva Botura
Botu
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... liturgické okienko
... II. Obdobie cez rok
Začína pondelkom po Zoslaní Ducha Svätého a trvá
do posledného
ledného dňa pred 1. adventnou nedeľou.
hlavné sviatky

...
...Slávnosť
Najsvätejšej Trojice
– 1. nedeľa po zoslaní Ducha Svätého. Najsvätejšiu
Trojicu tvoria tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Všetky tri osoby sú jedno. Tajomstvo Najsvätejšej
Trojice je základným článkom kresťanskej viery.

...Slávnosť
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Prikázaný sviatok - pohyblivý. Slávime ho druhý
štvrtok po Turíciach.
ach. Je známy ako Sviatok Božieho
Tela. Slávi sa aj procesiou
procesi - kňaz nesie monštranciu
s Kristovým Telom a prechádza ulicami dedín a miest.

...
...Najsvätejšie
Srdce Ježišovho
Neprikázaný sviatok slávime tretí piatok po Turíciach.
Turíc
Celý mesiac jún je zasvätený Svätému Srdcu Ježišovmu.
Milí priatelia!
O pár dní ukončíme ďalší školský rok. A spoločne sa tešíme,
tešíme
samozrejme, že si konečne dva mesiace oddýchneme.
oddýchneme Nádejame
sa, že budeme mať akože – menej starostí. Veď chceme aspoň cez
prázdniny zažiť bezstarostnejšie chvíle.
Viesť pohodlnejší život. Dva mesiace. Alebo - aspoň do smrti.
A potom bude ako bude. Dá sa to vôbec dosiahnuť? Odpoveď závisí
od toho, ako vnímame šťastie. Ak pod tým rozumieme mať hojnosť
všetkého, mať dokonalých rodičov alebo dokonalé deti
s jednotkami na vysvedčení, a tak byť bezstarostný, od všetkého
slobodný, nemať žiadne problémy - tento
ento stav nikdy nedosiahneme.
Napriek každodennej realite, všetci hľadáme to svoje šťastie. Ale
dosiahnuť ho aspoň v relatívnej miere je možné, ak ho hľadáme cez
Absolútno. Čo je to Absolútno? Je to najvyššia možná miera
všetkých dobier pre človeka. Zosobnená je v bytosti, o ktorej sa
v Cirkvi často rozpráva . Áno, priatelia, dobre ste uhádli – hovoríme
o Bohu. Nemali by smee na neho zabúdať ani v čase letných
prázdnin, lebo Boh na nás nezabúda ani vtedy.
Pane Bože, ďakujeme Ti za nekonečnú milosť, ktorá sprevádzala
škôlkárov, školákov, študentov i učiteľov počas školského roka.
Naša snaha by bez Tvojej pomoci bola márna. Ochraňuj
O
nás počas
nadchádzajúcich prázdnin na rôznych miestach i v rozličných
situáciách.
Nezabudnime, že v Božej škole nie sú prázdniny a že náš Pán má
pre nás vždy čas. Prežitie len toho dobrého počas leta Vám želá
Gustáv Botur – spišskovlašský kaplán

...sviatok sv. Petra a Pavla.
Prikázaný sviatok – 29. jún. Obidvaja boli
najvýznamnejšími apoštolmi a horlivými hlásateľmi
evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Ježiš
Kristus a Pavol sa stal apoštolom pohanov. Obaja
zomreli mučeníckou smrťou v Ríme okolo r. 67.

...
...Nanebovzatie
Panny Márie
Prikázaný sviatok – 15. august. Panna Mária,
Mária aj keď
bola uchránená od dedičného hriechu, predsa musela
podstúpiť smrť. S telom a dušou bola vzatá do neba.

...Sviatok
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
Číslo 7 v biblickej reči znamená plnosť. Panna
Pann Mária
svojím
m utrpením spolupracovala
spoluprac
na vykupiteľskom diele
svojho Syna. Preto
reto si ju uctievame
uc
ako matku plnú
bolesti. Pápež Pavol VI. vyhlásil v r.1966 Sedembolestnú
Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska.

...Sviatok všetkých svätých
Prikázaný sviatok – 1. november. Cirkev v tento deň
slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc, ktorí
už dosiahlii cieľ svojho života – nebo. Vyprosujú
u Boha, aby sme tento cieľ dosiahli aj my.

...Sviatok Krista Kráľa
– posledná nedeľa liturgického roka. Ježiša Krista
oslavujeme ako pravého Pána
Pá a Kráľa neba a zeme.
Vyjadrujeme to aj zasvätením sa Ježišovi pri sv. omši.
spracovala: Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)

_____________________________________________________________________________________________D
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Comenius
2011
2013
TRADITIONS AND CELEBATIONS
CELEBATIONS / SVIATKY A TRADÍCIE
SPIŠSKÉ VLACHY Posledným projektovým stretnutím, ktoré sa konalo vo Walese, sa

úspešne skončila dvojročná spolupráca medzi školami v Európskej únii v rámci
programu Celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius – multilaterálne
partnerstvá. Získaný grant
grant sme využili na zabezpečenie aktivít, ktoré prebiehali
v našej škole, ale aj na vycestovanie 17 vyučujúcich do partnerských krajín. Žiakov,
ktorí pracovali na projektových úlohách nebolo málo a spoločne so žiakmi
partnerských škôl vytvorili finálne produkty. Okrem iných to boli: Travel character
book, Comenius časopis či zástava. Počas celého projektu
proj
nás sprevádzala Matilda – ovečka, ktorá zažila neuveriteľné
príhody a stretla veľa priateľov. Azda najväčším prínosom pre žiakov bolo skypovanie so žiakmi partnerských škôl, pri
ktorom si mali možnosť precvičiť svoje jazykové zručnosti. Zdanlivo jednoduchá
jednoduchá aktivita, ktorej predchádzala zložitá
príprava žiakov jednotlivých ročníkov. Veď predsa „ len aby sme v hanbe nezostali“. Ale nestalo sa. Úspešne sme
zvládli všetky úlohy a dúfam, že všetci, čo sa zapojili do práce, si odniesli nielen vedomosti, ale
al aj radosť z dobre
vykonanej práce. Ďakujem!
Ing. Darina Kaľavská, koordinátorka projektu

Halló, Wales!
Wales
Dátum: 22.-27.5.2013
Miesto: Cardiff – Wales;
London – England
Čo?:
Záverečné stretnutie projektu Comenius
Kto?:
Mgr. Štefan Blaščák, Mgr. Renáta Bašistová,
Ing. Darina Kaľavská, Ing. Dana Borodáčová,
Mgr. Jana Bekešová

CARDIFF V mesiaci máj sme sa piati odvážlivci
vybrali na cestu neprebádanú, do krajiny,
v ktorej vládla dusená zelenina, popíjanie
anie čaju
o piatej, ale najmä veľká pohostinnosť, bohatý
program a vrelé privítanie žiakov i učiteľov.
Všetko sa to začalo nekonečnou cestou do
hlavného mesta Walesu – Cardiffu. Keď sme
konečne dorazili na miesto činu, všetko bolo
Fotografia, ktorá pomôže oživiť spomienky
iné ako doma na Slovensku.. Autá jazdiace po
ľavej strane, vodovodné kohútiky zvlášť na teplú
tepl a zvlášť na studenú vodu, welsská
ská kuchyňa, voľne pobehujúce veveričky
cez cestu alebo parky... Privítania v škole sa nám dostalo ozaj kráľovského. Všetci zamestnanci
anci školy, ako aj žiaci, boli veľmi
priateľskí, zhovorčiví, ochotní, vtipní. Zaujali nás pripraveným programom, piesňami, a presvedčili o tom, že nielen naše
slovenské ratolesti majú talent a nadanie v rôznych oblastiach ☺ Po troške oficialít sme okrem zvláštností
zv
mesta Cardiff
navštívili aj veľa zaujímavostí, o ktorých by sa dalo písať, krásy krajiny, o ktorých zas písať nestačí, a nespočetné
množstvo oviec na každom zelenom kúsku pôdy. Po celý čas sme ochutnávali rôzne špeciality a jedlá tradičnej domácej
kuchyne, kochali sa pamiatkami, zámkami, históriou mesta, dokonca sme navštívili aj welsský parlament (a to zvnútra).
Najväčšou atrakciou bol pre nás slávnostný večer na zámku, kde sme okúsili poriadnu dávku britského humoru, ktorý,
napodiv, vôbec nebol zlý. Zabávalo nás kvinteto spevákov, ktorí boli zároveň aj našimi čašníkmi. Alebo to boli čašníci,
ktorí boli zároveň spevákmi.....??? Už presne neviem ☺ Náš pobyt vo Veľkej Británii sme zavŕšili jednodňovou
prehliadkou Londýna, ktorý je, ako ho poznáme zo siedmackých učebníc angličtiny, nekončiacim centrom histórie,
divadla, umenia, pamiatok a miest, ktoré stojí za to vidieť. Poznámka na záver: Naživo je stokrát krajší ☺
ťažko sa skladali“ (Ctibor) “Najťažšie
Mgr. Jana Bekešová
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Nastalo obdobie tepla a sucha a postupne ľudia vyberajú svoje „letné súpravy“. Slnko už má svoju moc
a zohrieva každý kút. Prešiel mesiac odkedy je Svätým
ým Otcom František a každému sa zdá, že za ten
16. 4. 2013
čas urobil veľký kus práce. Môže to byť povzbudením aj pre vás, keďže v týchto dňoch hodnotíte
trištvťročné výsledky svojej práce. Príroda
oda momentálne ponúka vrchol svojej krásy. Odieva sa kvetmi, novými listami
listam na stromoch
i zlatým plášťom slnka od svitu do mrku. Vyprosujem vám, aby aj vo vašom srdci vždy žiarilo Slnko, ktorým je Ježiš.

SLNKO V DUŠI

Chcela by som vám opísať, z čoho všetkého prežívam radosť v týchto dňoch. Veľmi
intenzívne ju zažívam v našej záhrade. Z týždňa
ždňa na týždeň sa striedajú kvety, stromy
28. 4. 2013
a kríky a predbehujú sa v kráse. Nedávno odkvitli frézie a tulipány, po nich nastúpili
agáty a teraz je čas pre kaly. Minulú sobotu vykvitli prvé tri. V ten deň bola v našej farnosti
kňazská vysviacka, na ktorú sa pripravovali traja diakoni. Tieto kvety sú hneď pri jaskynke s Pannou Máriou, a tak sa za novokňazov
intenzívne modlíme. Ježiš – Dobrý Pastier – stále potrebuje spolupracovníkov. Svedčí o tom aj vysviacka kňazov, ktorú prijali minulú
nedeľu z rúk Svätého Otca
tca Františka desiati muži. Prežívala som to s veľkou radosťou spolu s nimi v Bazilike sv. Petra. O týždeň bude
sv. Dominika Sávia. Rada si pripomínam tohto statočného chlapca, patróna vašej školy. Bol Talian a don Bosco, patrón našej
univerzity, bol jeho učiteľom. Budem ho vzývať spolu s vami a prosiť ho, aby nám pomáhal pri učení a štúdiu a pri duchovnom raste.

VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI

Dnes sa v Ríme slávi "Sviatok národov". Veľmi sa to hodí k sviatku Turíc, pretože v tento deň,
keď Duch Svätý nanovo zostupuje z neba do našich sŕdc a rozpráva mnohými jazykmi, aj ľudia
19. 5. 2013
v Ríme, nech by boli z ktoréhokoľvek kúta sveta, nájdu pri Lateránskej bazilike stánok, kde
zaznie ich rodná reč a kde nájdu ľudí zo svojej krajiny. V škole slávenie tohto sviatku prebieha dva týždne. Každý deň počas
p
veľkej
prestávky sa na parkovisku pred univerzitou predstaví nejaký národ so svojím
m špecifickým oblečením, hudbou, tancom a jedlom.
Spolu s nami si to vychutnávajú aj profesori. Slovensko tu nemá veľa zástupcov, a tak nie je verejne prezentované. Okrem
Okre toho,
nezobrala som si so sebou kroj... Nabudúce si ho budem musieť zbaliť :)

SVIATOK NÁRODOV

Minulú nedeľu bol sviatok Najsvätejšej Trojice a nás v spoločenstve čakal milý zážitok:
ozval sa istý kňaz zo Slovenska, že je na pracovnej návšteve v Ríme a pred odchodom
STRETNUTIE S NAJSVÄTEJŠOU
domov by chcel v našej kaplnke slúžiť svätú omšu. Vysvetlil nám, kde je ubytovaný
TROJICOU :-)
1. 6. 2013
a my sme ho tam vyzdvihli. Na naše veľké prekvapenie nás čakali s ním ďalší dvaja
kolegovia. Všetci traja boli kňazi, a to dodalo celej situácii o to slávnostnejší ráz. Keď boli
pri oltári, skutočne nám pripomínali Najsvätejšiu Trojicu. Na druhý deň mi spolužiak povedal: „Včera som si bol uctiť relikvie
Najsvätejšej Trojice.“ Začudovali sa všetci a čakali sme vysvetlenie. Tak, aby ste vedeli: V Najsvätejšej Trojici ide predovšetkým
predovše
o vzťahy – Otec miluje Syna, Syn miluje Otca a Duch Svätý je tou láskou. A teda relikviou Najsvätejšej Trojice ostávajú naše vzťahy
žité v láske. Po tomto vysvetlení som dodala: „Nuž a našu komunitu včera osobne navštívila Najsvätejšia Trojica.“
Poznáte to? Doteraz ste o tom iba počuli, a zrazu sa tam ocitnete. Preložím to do
angličtiny: EVERY ROAD LEADS TO ROME. Možno tým, že sa Rím volá „večné mesto“,
15. 6. 2013
môžeme povedať, že všetci sa raz stretneme vo večnosti. Okrem toho si uvedomujem,
že to tu dýcha svätými – od prvých kresťanov až po novodobých svätcov a večnosť je „na dosah
ruky“. Verím, že sa mi podarí doniesť trochu tej posvätnej atmosféry v lete na Slovensko a že naše stretnutie „povedie do Ríma“.

VŠETKY CESTY VEDÚ DO RÍMA

Ďakujeme sr. Filotei za celoročné duchovné,
né, študentské,
št
kultúrne, turistické či iné zdieľanie sa zo života v Ríme.
/Zápisky z Ríma nájdete aj na faceboovej stránke časopisu SRDCE/
______________________________________________________________________________________________Z
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Tajomstvo prázdninového batoha
OBRÁZOK SI MÔŽEŠ
VYMAĽOVAŤ!

Na kúpalisku i k moru,
akéhokoľvek vzoru.
Podľa nich sa opaľujem,
na kúpanie ich potrebujem.
Čo je to? (ykvalp)

Je to veľmi dobrá vec,
od hmyzu ťa chráni, vedz.
Komáre ti pokoj dajú hneď
keď na seba natrieš......
Čo som? (tneleper)

autorka:
Timea Sopková, V. B

autor:
Patrik Sakmár, VI. tr.

Môžeš ju piť i kúpať sa v nej.
Aj keď slnko praží, s ňou je nám hej.
Čo je to? (adov)
autorka:
Erika Miklaščáková, V. B

Na výlet sa bezo mňa radšej nevydaj,
ak nepoznáš dobre tento kraj.
Ak chceš navštíviť prírodné krásy,
dobre si preštuduj moje trasy.
Čo som ? (apam ákcitsirut)
ákcit
autor:
kolektív V. B

Ak ti slnko oči páli,
daj si nás, aj keď si malý.
Uši a nos potrebuješ,
keď si nás už nasadzuješ.
Čo je to? (erailuko énčenls)

Letia svetom hádanky,
balíme si topánky.
Aj klobúky na hlávky,
k vode pribaľ si................
Čo je to? (ykvalp)

Som guľatá farebná,
poslušná aj nezbedná.
Hádžeš si ma s kamarátom
a možno aj s jeho bratom.
Čo som? (atpol)

autor:
kolektív V. B

autorka:
Antónia Petríková, VI. tr.

autor:
Tomáš Lorinc,
Lorinc V. B

__________ V L A S T N Á T V O R B A _________________________________________________________________
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Annamária Kandrová, VIII. A

,,Jakub, Jakub,
akub, kde si? Adam prišiel, poď!´´
poď kričala som na celý
lý sad. Ale musela som. Ako inak
i
by som dala vedieť
Jakubovi, že sa Adam vrátil z nemocnice. Len tak pre vysvetlenie. Adam je môj aj Jakubov najlepší kamarát už od
plienok. No a dôvod,
vod, prečo bol Adam v nemocnici, je jednoduchý - spadol zo stromu,
stromu ale dosť nešikovne. Takže
nemocnica bola nevyhnutná.
,,Anička, nekrič, veď už idem!´´ zvolal Jakub, keď už liezol zo stromu. Rýchlo sme sa ponáhľali k Adamovi. Tak
sme sa tešili, že sme dokonca súťažili, kto bude
bud pri Adamovi prvý. Vyhrala som.. Lenže Jakub mal
ma na to svoj vlastný
dôvod prečo prehral. Vraj je slušné nechať vyhrať dievča.
dievča Možno to bola pravda, ale ktovie.
vie...
,,Anna, Jakub, ako rád vás opäť vidím,
veľmi ste mi chýbali...´´ Adam bol
bo celý bez seba, keď
nás zbadal, ale aj my sme boli
radi. Jakub síce svoje
svo pocity nedával tak
najavo ako ja, ale to je celý on.
My sme taká zvláštna trojica:
trojica Jakub –
tvrdohlavý, ale spravodlivý
a vždy vie, čo má robiť; Ja ( Anička) – citlivá,
nešikovný, ale veľmi zábavný.
hlava nášho tímu a Adam –
Adam si ešte nestihol
vydýchnuť a už sme ho zavalili všelijakými
novinkami zo sadu. Napríklad,
že búdka, čo sme do sadu umiestnili pred
dvoma mesiacmi, je veľmi
prospešná pre vtáčiky, alebo že susedova
koza Silvia nám obžiera všetky
mladé stromčeky, čo sme zasadili. Na
Adamovi bolo vidieť, že sa
nestíha všetkému čudovať, čo sa za
posledný mesiac stihlo zmeniť.
Veľmi sme sa tešili, ako Adamovi všetko
ukážeme. Bolo však na ňom vidieť, že
nám chce povedať niečo dôležité. Nejakú
vážnu a veľkú vec.
,,Viete, od toho pádu zo
stromu sa v našej rodine veľa zmenilo. Mama
ani ocko ma už k stromom ani do
sadu nechcú pustiť. Boja sa o mňa.´´ Keď nám to
Adam povedal, úplne sme onemeli.
Boli sme síce v šoku,
šoku ale Adam vyrozprával
všetko o tom, ako jeho rodičia odmietajú
podporovať jeho záľuby. S Jakubom
akubom sme začali uvažovať.
Ako prinútiť Adamových rodičov milovať stromy a ako
o Adama dostať naspäť na stromy? Musíme premýšľať a použiť
mozog, nemáme ho predsa iba na parádu.
Na druhý deň sme začali všetci traja rozmýšľať . Čo spraviť? Aký plán pripraviť?
pripraviť? Trvalo nám to dosť dlho. Už sme
ani nedúfali,, že niečo vymyslíme. Ako donútiť
do
rodičov, aby mali radi to čo aj Adam, aj keď sa pri tom dosť vážne
zranil. Mali by sme im ukázať, že Adam miluje stromy. Vtedy nám to došlo. Musíme predsa Roslinovcom ukázať aj
a tú
dobrú stránku sadu a stromov. Náš plán znel takto:
takto: ,, Musíme zobrať našich rodičov do sadu napr. na piknik a ukázať
im,, že sad je nádherný, veľmi zaujímavý a hlavne, že nie je taký nebezpečný, ako sa zdá.
zdá Na ďalší deň sme začali
chystať všetky potrebné
né veci. Snažili sme sa
s byť poslušní a pomaly sme rodičom začali naznačovať náš plán.
Samozrejme, každý tým svojím. Trvalo
lo to dlhšie, ako sme plánovali.
plánovali Ale čo už, nakoniec sa dali prehovoriť.
prehovoriť Dohodli
sme dátum pikniku a šlo sa do toho. V deň D nešlo všetko
ko ako po masle, museli sme improvizovať. Namiesto
jablkového koláča pripraveného z čerstvých jabĺk zo sadu, sme im museli dať iba jablká. Koláč nám totiž zožrala vždy
hladná susedova koza Silvia. Naši rodičia sa na nás veľmi zabávali. A to bolo lepšie, ako keby sa mali nudiť. Pomaly
prichádzal náš čas. Adam začal: „Mamka, ocko, dobre viete, že milujem prírodu a čokoľvek s ňou spojené. Prosím vás,
dovoľte mi, aby som sa vrátil
átil na stromy.“ Adam rozprával, rozprával a rozprával. Dosť dlho mu to trvalo, až mi z jeho
rečí zvlhlo oko. No Jakub, ten len prevracal očami. Na neho takéto rečičky neplatia, jemu sa rátajú iba skutky. A tak
začal konať. Ukázal, ako sa dá liezť po stromoch aj bezpečne. Dokonca sa to snažil naučiť aj rodičov.
ro
Išlo im to
celkom dobre. Z vrcholca stromu si dokonca odfotili prekrásny výhľad. Adamovi rodičia nakoniec po dlhom
uvažovaní a po rôznych ústupkoch z Adamovej strany,
strany, že napr. bude každý večer umývať riad, povedali, že sa môže
vrátiť do sadu. Adam od samej
mej radosti vyskočil tak vysoko,, že keď padal naspäť, tak skoro kopol svojmu
svoj
sediacemu
ockovi do hlavy. Ale všetko bolo v úplnom poriadku a presne tak, ako predtým. A ja s Jakubom sme radi,
radi že náš plán
vyšiel a že Adam môže ísť naspäť na stromy.
víťazná
íťazná práca (1. miesto v 3 kategórii) v literárnej súťaži Slovo, čo ma drží nad vodou (KOŠICE)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Dreveník
Jedného dňa na sv. omši pán farár oznámil: „Zajtra v klube bude stretnutie tých, čo chcú ísť na Dreveník.“ Hneď po omši
som sa prihlásil na ten výlet, lebo mi bolo jasné, že sa pôjde aj liezť. Na druhý deň som sa prebudil do krásneho slnečného rána.
Obliekol som sa, naraňajkoval a išiel som do klubu. Šla so mnou aj moja sestra. Keď sme dorazili do klubu, pán farár a ostatní už
na nás čakali. „Sme tu všetci ?“ spýtal sa pán farár. Šiel s nami aj pán kaplán, ale nastúpil až v Bystranoch. Keď sme prišli na
Dreveník, čakala nás ešte cesta k Skalnému mestu. V Skalnom meste sme sa vyložili a po čase prišiel rad aj na mňa. Šiel som liezť.
Problémy nastali 2 metre nad zemou. Nemal som sa kde chytiť, začali sa mi triasť ruky a nohy. „Môžem zliezť dole ?“ spýtal som
sa. O chvíľu ku mne prišla sestra a upokojovala ma slovami: „ Nič si z toho nerob, ani ja som to nevyliezla.“ Z toho dňa som si vzal
ponaučenie, že najprv mám liezť na tie ľahšie a až potom na tie ťažšie trasy.
Dominik Svetkovský, VI. tr.

Túra do lesa
Jedného dňa, v nedeľu, keď som pozeral televízor, otec sa ma opýtal: „Pôjdeš so mnou na túru?“ Odpovedal som, že
nie. Po dlhšom prehováraní som sa nechal presvedčiť, obliekol som sa, zobral turistické palice a mohli sme vyraziť. Trochu fúkalo,
tak som si vzal bundu, ale keď sme prechádzali pomedzi stromy, bolo tam bezvetrie. Cesta bola rovná, ale po chvíli sme začali
stúpať do kopca. To už bolo ťažšie. Keďže najlepšie poznal cestu otec, tak nás viedol on. Šli s nami ešte teta, ujo a Juraj. V polovici
cesty sme zazreli čriedu diviakov, neskôr sme ich videli ešte trikrát, ale prvýkrát boli najbližšie. Mali sme namierené na kopec,
ktorý sa volá Zamčisko. Volá sa tak preto, lebo na tom mieste niekedy dávno stál zámok. Cestou na vrchol sa ma otec pýtal na
názvy stromov: ,,Adam, ako sa volá tento strom?“ Odpovedal som, že nemám ani potuchy, pretože ja sa v stromoch veľmi
nevyznám, niektoré stromy som však poznal. Otec do otázok zahrnul aj názvy kvetov. Z mnohých som vedel názov iba jedného
kvetu. Po príchode na vrchol sme si sadli na spadnutý strom, aby sme si oddýchli a občerstvili sa. Na vrchole mi napadlo, že keď
tam bol zámok, mohli by tam byť aj nejaké pivnice, tak som sa opýtal otca: ,,Oci, sú tam nejaké pivnice?“ Odvetil mi: ,,Neviem,
skús ich pohľadať!“ Tak som sa ich vybral hľadať, ale nič som nenašiel. Po krátkom odpočinku sme behali s Jurajom dole
kopcom. Zastal som pri strome, keď Juraj čosi objavil: ,,Aha, parohy!“ Nechceli sme mu veriť, ale bola to pravda. Po príchode
domov ma strašne boleli nohy, musel som si ľahnúť. Ale na ten zážitok nezabudnem.
Adam Koperdák, VI. tr.

Voľnejší deň
Dňa 24.4. 2013 sme mali super deň. Učili sme sa len prvú hodinu (bola to slovenčina) a o 9:00 sme odchádzali na
výchovný koncert s názvom Bezsvedomie. Bola som zvedavá, čo tam bude. S celou triedou sme došli do kultúrneho domu. Tam
na nás už čakala kapela. Hudba bola skvelá a Robo Šimko spieval úžasne. Po koncerte sme sa my, šiestaci, vydali Zahuru. Na
moste nám pani učiteľka rozdala vrecia a rukavice. Naša skupina sa volala Papierovci. Zbierali sme papiere. V tej skupine boli:
Zuzka, Andrej, Erik, Peťo, Majo a ja. Okrem nás zberali odpadky ešte dve skupiny. Jedna zbierala plast a ďalšia sklo. Keď sme boli
už pri chatách, Zuzka povedala: „Tu je jeden papier.“ Ja som prišla k nej, aby som zapísala, aký papier to je. Bola to škatuľka od
cigariet. Povedala som: „Zdvihni ju a hoď do vreca.“ Ona odpovedala: „ Nie!“ Trochu som sa čudovala: „Prečo?“, pozrela som sa
na ňu nechápavo. „Dnes ráno som počula v správach, že zo svojich úkrytov vychádzajú hady.“ Stále som nechápala: „No a?“
Zuzka to ďalej nerozoberala: „Môže tam byť ukrytý had.“ „Neblázni.“ Ale ona sa nedala. No potom sme sa zhodli a zavolali na
spolužiaka: „Majóó!“ On hneď pribehol. „Čo sa deje? Niečo sa stalo?“ spýtal sa. Ja som veľmi nevysvetľovala: „Nie, len chceme,
aby si zdvihol ten papier.“ Majo súhlasil. „Dobre, ale nechápem vás.“ Ja so Zuzkou sme s napätím čakali, čo sa stane. A zrazu:
„ÁÁ!“ skríkol Majo. „Čo sa deje,“ spýtala som sa, „je tam had?“ „Nie,“ povedal, „ale videl som na škatuľke mravca.“ Ja so Zuzkou
sme sa začali smiať. Vrátili sme sa naspäť s vrecami plnými odpadkov. Celkom sme ich nazbierali štrnásť. Keď som prišla domov,
všetko som vyrozprávala rodičom. Na tento deň tak rýchlo nezabudnem. Bol to zaujímavý deň plný zábavy a dobrodružstva.
Denisa Zahurančíková, VI. tr.
__________V L A S T N Á T V O R B A__________________________________________________________________

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

Literárne

kytičky

Školský rok 2012/2013

(nielen) pre

Číslo 3

15

mamičky

MOJA MAMKA
Moju mamku poznám od svojho narodenia. Keď som prišla na svet, bola to prvá osoba, ktorá sa ku mne milo prihovorila
a objala ma. Opisujem ju preto, lebo ju mám veľmi rada.
Mamka sa volá Andrea. Je plnoštíhlej postavy, nízkeho vzrastu. Stále nám to pripomína, že „dobrého veľa nenarastie.“ Jej
chôdza je rázna a rýchla. Vystihuje jej povahu: „rýchlo, rýchlo a poriadne.“ Jej peknú tvár zdobí pár modrých očí, neveľký nos
a súmerné pery, ktoré sa vždy usmievajú alebo rýchlo a veľa rozprávajú. Neznáša pomalých ľudí. Na značkovom oblečení si
nepotrpí. Oblieka sa prirodzene. Stále pripomína: „Nie šaty robia človeka.“ Je jednoduchá - jednoduchosť a skromnosť sú jej
dôležité vlastnosti. Nikdy sa nevyvyšuje, ale nikdy sa ani neponižuje. Jej ruky sú pre našu rodinu veľmi dôležité. Varí nám,
pečie nám, čo je aj jej koníčkom. A čo viac, zbožňuje upratovanie. Lepšie povedané – premiestňovanie nábytku. Venuje sa aj
ručným prácam, ako je vyšívanie, štrikovanie, šitie, ale to len v zimnom období. V lete je jej záľubou záhrada a naše
rozkvitajúce sa skalky, na ktoré ona kladie veľký dôraz. Moja mamka má stredoškolské vzdelanie ako väčšina ľudí. Je na
čiastočne invalidnom dôchodku, hoci napriek podlomenému zdravotnému stavu pracuje ako predavačka, lebo má rada ľudí.
Myslím si, že aj ľudia majú radi ju. Obľúbili si ju preto, lebo je milá, vtipná, pracovitá, chápavá a hlavne nenápadná. Má veľa
všelijakých nápadov, veľa pochopenia pre nás všetkých - blízkych aj cudzích. Je to naša veľká studňa priateľských nápadov,
rád, vedomostí, naše útočište, ktorej sa môžeme vyžalovať. Preto ju máme tak veľmi radi. Aj ona má svoje nedostatky
a nedokonalosti, ale tie sa dajú prehliadnuť.
A nedá mi na záver, aby som nezdôraznila jej heslo: „NEROB INÝM TO, ČO NECHCEŠ, ABY INÍ ROBILI TEBE.“
Alexandra Mlynarčíková, VII. B

ČOKOLÁDOVÉ PREKVAPENIE
Keďže mamka je osoba, ktorú milujem najviac na svete, chcela som jej pripraviť na narodeniny to najúžasnejšie
prekvapenie, aké kedy zažila. A veru sa mi to aj podarilo! :D Začala som s nápadom, ktorý bol veľmi jedinečný a originálny.
Nechcelo sa mi robiť veľké torty, pretože to je zdĺhavé. Tak som si našla
jednoduché čokoládové prekvapenie. Malo to vyzerať približne takto: (obr. č. 1).
Všetko išlo podľa plánu. Pripravila som si balón, misku, mliečnu čokoládu,
jahodovú zmrzlinu a rôzne druhy ovocia. Nafúkala som si pekný krikľavo-zelený
balón a vložila ho do misky, ktorú používam na prípravu cereálií. Na sporáku som
si vo vodnom kúpeli presne podľa návodu roztopila mliečnu čokoládu. Opatrne
som ňou polievala pripravený balón a tešila sa na výsledný efekt. Skôr ako
čokoláda na balóne stihla stuhnúť , kuchyňou sa ozval výbuch. :D Nastalo hrobové
ticho, po ktorom nasledoval
hurónsky rehot. Ani ja a ani
obr. č. 1
babka sme sa nevedeli zdržať
smiechu. Babka sa smiala od nešťastia, že mi také niečo vôbec dovolila
robiť. A ja som sa smiala zo zvyku. :D Výbuch totiž spôsobilo prasknutie
balóna a keďže čokoláda ešte nebola stuhnutá, celý pracovný postup mal
tragickú dohru. Kuchyňa vyzerala hrôzostrašne. Čokoláda z balóna bola
všade: v šaláte, na rezňoch, v polievke, na stene, na koberci, na záclone,
na obkladačkách, na plafóne, na hodinkách, na oblečení i na mojich
vlasoch. Obviňovali sme jedna druhú v záchvate smiechu. Babkina
obr. č. 2
reakcia: „Lúú-cí-ááá ,ty ši taká gluu-paaa!“ Nasledovalo umývanie. Pre
istotu sme dopredu mamke zavolali, aby kúpila farbu na steny a plafón.
No nemaľovali by ste, keby to u vás vyzeralo takto?: (obr. č. 2) Mamka to zobrala športovo, s humorom a prakticky: „Aspoň
pomaľujeme kuchyňu.“ No nie je toto najlepšia mamka na svete? Ale vy to radšej doma neskúšajte. :D
hlavná aktérka: Lucia Nováková; zapísala: Vanesa Suchá (obe VII. B)
__________________________________________________________________________________________V
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Krátke ústrižky z literárneho zošita
Prázdniny
Prázdniny

O suchozemskej víle

Zbalíme si klobúčiky,
dáme ich aj na hlavičky.
Zbalíme aj noviny,
máme letné prázdniny.

Raz prišla do mesta suchozemská víla, bola veľmi tučná
a pobúrala všetky domy. Ľudia sa na ňu sťažovali, že je tučná.
Veľmi bola z toho smutná a trápila sa preto, že
svojou
prítomnosťou zarmútila veľa dobrých ľudí. Rozhodla sa, že im
pomôže. Postavila im nové mestečko a všetci jej boli za to vďační.
Mestečko nazvali Suchozemec podľa dobrej – tučnej víly.

Nikola Múdra, VI. tr.

Branislav Sopko, III. A

O múdrej žene
Za siedmimi horami a siedmimi
riekami žil jeden strýček, ktorý
mal jednu dcéru. Volala sa Viky.
Bola nielen pekná, ale aj múdra.
Každému dávala múdre rady. Raz
k nej prišiel mladý princ. Hneď sa
mu Viky zapáčila, a preto ju chcel
vyskúšať. Dal jej tri hádanky, na
ktoré hneď odpovedala. Princ bol
veľmi rád, že našiel nielen pekné,
ale aj múdre dievča, a preto ju
požiadal o ruku. Viky súhlasila
a bola svadba.
Karol Klembara, III. A

O peknom káčatku
káčatku
Bolo raz jedno pekné kačiatko a volalo sa Smejko. Žilo na zvieracej
farme u farmára Fedora. Bolo tam veľa domácich zvierat a nažívali
si ako jedna veľká rodina. Každé ráno ich budil kohútik Pierko.
Všetci ho takto volali, lebo mal farebné pierka. Žili tam kravičky,
kozičky, ovečky, sliepočky, koníky, prasiatka, morky, kačiatka,
húsky. Všetkých strážil psíček Dunčo. Žila tam aj mačka Micka
s malými mačiatkami. Jedného dňa v rybníku šantili kačiatka.
Medzi nimi bolo aj kačiatko Smejko. Jeho bolo naďaleko počuť,
pretože sa stále smialo. Tento smiech sa ozýval po celej farme
a prilákal aj malé mačiatka k rybníku. Najmenšie mačiatko tiež
chcelo šantiť, tak skočilo za Smejkom. Lenže vtom sa začalo
mačiatko topiť, nevedelo plávať. Kačiatko Smejko to zbadalo a išlo
mu na pomoc. V ten deň sa na farme už o ničom inom nerozprávalo,
len o tom, ako Smejko zachránilo malé mačiatko. Všetci hovorili
o tom, že kačiatko nie je len pekné, ale aj odvážne.
Ema Leščániová, III. A

POĎAKOVANIE
Keď napadne ti dobrý rým, neváhaj a do SRDCA s ním.
Literárne nadanie je veru nenápadné, znenazdania sa k nám prikradne.
Sú to tvoje zadné dvierka, tvoja odvaha je preto veľká.
V básni odhalíš aj kúsok seba, na čo vhodné slovo hľadať treba.
Ďakujeme všetkým malým spisovateľom, čo navštevujú našu školu,
že sme literárne strany SRDCA vytvárali po celý rok spolu.
__________V L A S T N Á T V O R B A__________________________________________________________________
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Tajnička
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kope sa to, hádže sa to.
Okuliare, ktoré chránia oči pred slnkom.
Prípravok proti hmyzu, aby ťa neštípal.
Pri zábave musí byť ...
Natrieť sa musíme, aby nás nespieklo.
Začne pršať – nezmoknem.
Vodný živočích.
Miesto na opaľovanie a kúpanie pri mori.
Keď ju jeme, ochladí nás.
Huba jedlá, je hnedá.
Denná tlač.
Ochutený bublinkový nápoj.
Posledný mesiac školského roku.
Oblečenie na kúpalisko.

autorky:
Katarína Škotková a Agnesa Kaľavská (obe VI. tr.)

Znenie tajničky môžete vhodiť do schránky časopisu
čas
SRDCE pri zborovni školy alebo odpoveď poslať e-mailom
e
na
adresu: srdce@zskrstitela.sk do 31. augusta 2013.
2
Nezabudnite uviesť svoje meno.

Vyskúšaj si svoju pamäť
Máš 15 sekúnd na pozretie si a zapamätanie 16 obrázkov. Potom ich skry a povedz, ktoré si pamätáš!

kresba: Bernard Šmihuľa, VIII. B

Vyhodnotenie súťaží
Opäť ste mali ste mali možnosť zapojiť sa do dvoch súťaží. Správne znenie tajničky z minulého čísla je Veľká noc.
Cenu získali Jakub Hudák, I.tr., Veronika Hromjaková,
Hromjakov II. B; Katarína Hromjaková,, IV. tr. a Denisa Zahurančíková,
VI. tr. V druhej súťaži ste mali správne napísať mena posledných troch pápežov – Ján Pavol II. (Karol Wojtyla),
Benedikt XVI. (Jozef Ratzinger) a František (Jorge Mario Bergoglio). Ocenení za správnu odpoveď v tejto súťaži sú:
Veronika Hromjaková, II. B; Katarína Hromjaková,
Hromjaková IV. tr., Ondrej Šmihuľa, V. A a Antónia Petríková,
Petríková VI. tr.
Srdečne blahoželáme! /redakcia/
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________P
RE

Z Á B A V U__________
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Žiacky parlament
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PRÁZDNINY

SPRAVODAJSKÉ OKIENKO

Opäť sme zavítali do jednotlivých tried, aby sme medzi
našimi spolužiakmi zisťovali odpovede na ďalšie
anketové otázky. Ako poslednú oblasť sme si zvolili
tému dovolenky. Pýtali sme sa, kde by uprednostnili
strávenie dovolenky, samozrejme, ak by si mali
možnosť vybrať – buď na Slovensku, alebo v zahraničí.
Celkový počet respondentov, čiže tých, ktorí v ankete
odpovedali, bol 245.
Grafické spracovanie výsledkov ankety.

Milí učitelia a spolužiaci,
prihovárame sa vám prostredníctvom nášho Srdca
dnes poslednýkrát v tomto školskom roku. Ak by sme
ho trošku bilancovali, musíme konštatovať,
konštatovať (vďaka za
to...) že sme nemuseli riešiť veľa problémov. Tešili sme
sa z každého stretnutia a snažili sa trošku spestriť náš
školský život.
V apríli sme vyhlásili súťaž o najkrajšie foto triedy,
kde jedinou podmienkou bolo zobrazenie spolužiakov
s triednym
ednym učiteľom v tvare srdca. Výsledky môžete
môž
sami vidieť na veľkej nástenke, kde je "vysrdiečkovaná"
celá naša škola. Všetkým vám, ktorí ste boli tvoriví a pri
fotení ste vytvorili peknú atmosféru, naozaj ďakujeme.
Na našom poslednom stretnutí sme sa pokúsili
pokú
určiť
jedného víťaza z I. aj II. stupňa. Tu sú výsledky:
I. stupeň
II. stupeň

III. B
IX. A (veľmi tesne pred V. A)

Víťazom blahoželáme, všetkým prajeme pekné
prázdniny a tým starším možno aj pekné prvé lásky.
A ešte... ani cez prázdniny nezabúdajme
abúdajme na motto
našej školy a časopisu.
„Kto má srdce, je bohatý.
Kto má Boha v srdci, je najbohatší.“
žiacky parlament
Nájdete nás aj na FACEBOOKU!

__________ZO

ŽIVOTA

Uprednostnilii by ste dovolenku na Slovensku
alebo v zahranicí?

54%

26%

20%
Podrobnejší prehľad o ankete – prehľad výsledkov podľa
jednotlivých tried – nájdete na našej facebookovej
stránke časopisu SRDCE.
Nech už strávite svoje prázdniny a dovolenku kdekoľvek,
prajeme vám, aby ste ich absolvovali v zdraví.
spracovali: A. Mlynarčíková (VII.B) a V. Suchá (VII. B)

LETNÉ PRÁZDNINY 2013
1. júl 2013 (pondelok)
30.. august 2013 (piatok)
začiatok školského roku 2013/14
2. septembra 2013 (pondelok)

Š K O L Y__________________________________________________________________
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JARNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Good Angeles
ngeles Košice
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Keď som bola malá, vtedy som chcela hrať basketbal aj
teraz. Preto keď sa mi naskytla možnosť navštíviť
n
basketbalové stretnutie,
neváhala som. Takýto skutočný zápas som videla prvýkrát naživo. Hrala Sp.
Nová Ves proti
Good
Angeles
Košice.
Košice
hrali veľmi dobre,
nakoniec vyhrali
88 : 71. Hráčky
oboch družstiev
však boli po
zápase
veľmi
spotené – toľko
sa ubehali. Keď
skončil
zápas,
Basketbalový zápas z pohľadu fanúšika
išla som zbierať
podpisy – mám ich šesť. Obidva tímy mali hráčky nielen zo Slovenska, ale tiež
napríklad aj z Maďarska alebo z Chorvátska. Keď sa podpisovali, niečo mi aj
hovorili, ale nič som nerozumela. Po maďarsky
maďarsk viem iba „nem tudom
Maďarom“. Bol to pekný zážitok. Myslím, že som sa lepšie naučila,
n
ako sa má
hrať basketbal. Určite to ešte zopakujem.
Klára Novotná, V. B

Maskot klubu BKD Rücon
R
SNV
kresba: Tamara Tomčíková, IV. tr.

Taktika a fanklub ôsmakov v uplynulom ročníku MFL
SPIŠSKÉ VLACHY Medzitriedna futbalová liga – podľa mňa je
to super vec. Ide o futbalovú súťaž na našej škole, do ktorej
sa môžu zapojiť piataci až deviataci. Hrá sa v telocvični
systémom 3 hráči +1 brankár. Dĺžka polčasu je 5 minút.
Zaujímavé sú rôzne taktiky, ktoré majú jednotlivé tímy.
Napríklad naša taktika v zápase so silným súperom je čo
najďalej držať loptu od našej brány a držať remízu. Pri hre so slabším súperom sa
zase snažíme poctivo a tvrdo brániť a dať aspoň jeden vytúžený gól. Stále však
hráme naplno do poslednej sekundy. Náš tím
tí je asi jediný, za ktorý hrajú 3
dievčatá. A som na nich celkom hrdý.
No ale nesmieme zabudnúť na
Fan
Fanklub.
Tento rok sa skoro každý
pridával do nášho Fanklubu a pripája sa
k tým, ktorým držia prsty. Aj ja som vo
Fanklube.
anklube. A vždy po minilige nemám Futbal to je môj život – hrať i povzbudzovať
hlas. Veď dokonca už sa boli zo ZUŠ
sťažovať, že robíme veľký hluk. No ale ten hluk celkom povzbudzuje povzbudzovací
tým. A tak tento článok zakončím tak, že vás pozývam na miniligu. Hrať alebo
povzbudzovať.
Fanklub v plnom nasadení
Dávid Sakmár, VIII. A
__________________________________________________________________________________________________________________
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