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v tomto čísle nájdete ... 

 
Milí čitatelia,  

ak sa o niečo podelíme, nikdy nestrácame.  

Aj prostredníctvom školského časopisu SRDCE sa chceme s Vami podeliť o naše talenty a čas,  

ktorý sme vynaložili pri príprave tohto vianočného čísla.  

Dúfame, že Vás poteší nielen zmena grafiky,  

ale aj obsah jednotlivých príspevkov.  

Niečo možno len rýchlo prebehnete,  

niečo si možno iba prezriete.  

Veríme, že si v ňom nájdete aj príspevok, do ktorého sa s radosťou začítate.  

Či už v slovenskom alebo v anglickom jazyku. 

 

Tento časopis je o nás, o našej škole, 

a tá nie je iba o učení sa. 

 Okrem spravodajstva vám prinášame aj pohľad na to ,  

čo sa deje v škole po vyučovaní.  

Život mladého kresťana je pestrý, zaujímavý a bohatý.  

Aktívny a odvážny určite.  

A bezpochyby nie smutný. 

 Pravú radosť nám prináša Ježiš, tak poďme spolu do Betlehema!  

S ním bude náš život stále svieži a mladistvý v každom veku. 

 Požehnané Vianoce! 

 

kolektív autorov 
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Poďme aj my do Betlehema! 
 

Božie slovo nás počas Adventu privádza k poznaniu, kto je ten, ktorý má prísť. Je to 

Ježiš Kristus, Boží Syn. Je to Spasiteľ, ktorý sa z lásky k nám stal človekom – Bohom 

s nami. A tak celé tajomstvo Vianoc nás volá k radosti. Boh tak miloval človeka, že 

sám sa stal človekom. A to je dôvodom tejto skutočnej radosti. Keď svojím srdcom 

vstúpiš do jaskyne, nájdeš Ježiša v náručí najkrajšej ženy – Márie. V tej kráse padneš 

v úcte na kolená a mlčíš. Slová nedokážu vyjadriť to obrovské tajomstvo lásky, ktorá 

je pred tebou a ktorá sa ti ponúka. On prišiel a prináša ti všetko, čo naozaj 

potrebuješ a po čom túži tvoje srdce: nový život, svetlo, pokoj, oheň... On ti prináša 

seba samého. Celé nebo zostúpilo na Zem, keď sa Boh stal človekom. 

Kresťania prvých storočí sa pýtali, čo také nové priniesol Ježiš na tento svet?! Svätý 

Irenej odpovedal: „Priniesol úplnú novosť a úplne vo všetkom, pretože priniesol seba.“ Pre celý svet sa začala nová éra. 

Od tohto okamihu sa bude dokonca počítať aj letopočet, už nie od založenia Ríma, ale od narodenia Krista. On je totiž 

zakladateľom nového ľudstva, je novým Adamom. A tak prichádzame k nemu, aby sme sa očistili a stali novými ľuďmi – 

lepšími a krajšími, podobnými nie celebrite, športovcovi, ale Ježišovi, ktorý je Božím Synom. 

Ako teda máme k nemu prísť?  Vezmime si príklad z Panny Márie. Ona je tá, ktorá prijala Božie Slovo, uverila mu a stala 

sa  tou, ktorej Ježiš bude hovoriť mama. Na každom obraze vidíme jej postoj klaňania sa. Nehovorí, ale počúva. A keďže 

počúva Ježiša, tak ho uctieva, adoruje, klania sa mu. V každej chvíľke svojho života nasleduje Slovo z neba – Ježiša, 

svojho syna. 

Zoberme si príklad aj z jednoduchých, nevzdelaných, chudobných pastierov. Počuli evanjelium od anjela. Radostná správa 

v tej noci pohladila ich uši. Aj keď boli unavení z celodennej práce, s veľkou rozhodnosťou vstali počas chladnej noci 

a zvolali: „Poďme aj my do Betlehema pozrieť sa na to, čo sa tam stalo, ako nám to povedal Pán.“ V dejinách sveta 

nenájdeme nič krajšie ako tento večer. Nikto na Zemi neprežil takú krásu, ako títo jednoduchí pastieri, ktorí poslúchli slová 

anjelov a urobili, čo im Boh cez nich oznámil. A tak aj my si osvojme cez tieto sviatky ich rozhodnutie. Poďme aj my do 

Betlehema! My však skôr potrebujeme zopakovať: „Vráťme sa do Betlehema!“ Vráťme sa na správnu cestu svätých 

pastierov, na cestu pokory, čistoty srdca, úprimnosti, jednoduchej viery, túžby byť s Ježišom a s Máriou.  V obyčajných 

drevených jasliach leží Dieťa, ktoré chce vstúpiť do života každého človeka. Pozýva k sebe všetkých,  ktorí po ňom túžia – 

vzdelaných mudrcov z Východu, kráľov, pastierov... Nerobí rozdiel: „Poďte ku mne všetci...“ Je na našom rozhodnutí, či 

chceme prísť a vziať si ho do svojho náručia, uctiť ho svojím bozkom, odovzdať mu svoju bolesť a zápasy, ktoré vedieme, 

či mu chceme povedať o tom, čo potrebujeme, aby pre nás urobil. Je len na nás, či prídeme, aby sme boli aj my s ním.  

On už prišiel, aby bol s nami. Sľúbil, že bude s nami po všetky dni na tomto svete. Našou úlohou na celý život je nájsť 

Ježiša a zostať s ním. Prines túto správu každému, koho miluješ.  

 
I C L i c .  P e t e r  P i n c e l ,  k a p l á n  
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OPÄŤ V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH 
 

Timea Kicková (VII.tr.) 
 

Mnohí z nás sa na to netešili. Po letných prázdninách sa opäť 

začal školský rok.    

 

(SPIŠSKÉ VLACHY)  Museli sme sa vrátiť do školských lavíc. V našej 

škole  sa školský rok  začal slávnostnou svätou omšou vo farskom 

Kostole svätého Jána Krstiteľa. Kázeň  aj záverečné slová pána 

kaplána nám pripomenuli, že so začiatkom roka prichádzajú aj 

povinnosti, ktoré budeme musieť plniť. Predovšetkým je to učenie. Pripomenul nám, že nestačí mať len vedomosti, ale je 

potrebné ich aj používať na dobré veci. Po svätej omši sme sa presunuli na školský dvor, kde nás pani riaditeľka privítala 

peknými slovami. Deviatakom popriala veľa šťastia pri testovaní, ale predovšetkým pri výbere stredných škôl. V škole privítala aj 

najmenších prváčikov, ktorí sa prvýkrát posadia do školských lavíc. Zoznámili sa s novými kamarátmi 

a vybrali sa pozrieť si svoju novú triedu. Nasledujúce dni sú však už plné učenia.  
 

Táto tlačová správa bola publikovaná v ŠKOLSKOM SERVISE TASR  11. septembra 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEĎ UČITEĽ NEVIE PO SLOVENSKY...   
 

Aneta Salanciová (VI. A)  
 

Angličtinu sa učím už dlho. Ale toto bolo iné! Do triedy vstúpil anglický lektor.  

 

(SPIŠSKÉ VLACHY) Naša škola zorganizovala pre žiakov intenzívny 

kurz anglického jazyka s anglickým lektorom Markom. Každý deň 

s ním máme tri vyučovacie hodiny. Každá je zábavná. Na prvej 

hodine väčšinou plníme nejaké úlohy alebo súťažíme. Každý deň 

spravíme aj nejaký projekt. Vytvorili sme napríklad projekt o svojej 

vymyslenej krajine. Pokračovali sme tradičným jedlom, čo by sme 

tam mohli robiť alebo prečo by sme mali žiť v tej krajine a nie v inej. 

Na druhej hodine pokračujeme v komunikácii. Čítame si jazykolamy 

alebo pozeráme zábavné reklamy a filmy. Na tretej hodine si vždy 

zahráme zábavnú hru. Raz nás prišli pozrieť aj pani učiteľky 

angličtinárky. Práve sme mali súťaž v čítaní jazykolamov. Pani 

učiteľky to zvládli výborne, tak im lektor dal aj darček. Kázal im 

vystrieť ruky. Pani učiteľka zatvorila oči a lektor jej dal do rúk umelého švába. Začala kričať a utekať. Veľmi sa zľakla. Bolo to 

veľmi smiešne. Takéto a iné veselé zážitky zažívame každý deň. Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto kurzu, ktorý bol 

realizovaný v spolupráci s agentúrou TalkTalk.    

  

Táto tlačová správa bola publikovaná v ŠKOLSKOM SERVISE TASR 27. novembra 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dialóg žiakov v anglickom jazyku 

Prváci nastúpení na školskom dvore  
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TURISTIKA I NOVÉ VEDOMOSTI 

 

Zuzana Blaščáková (V. B) - Sofia Dobranská (IX.tr.) 
 

Počas uplynulej jesene absolvovali deviataci i piataci turisticko-náučné exkurzie 

 

Učili sme sa na Dreveníku 
(DREVENÍK)  Ráno sme prišli do školy, kde sme dostali pracovné listy a vybrali sa na terénne pozorovanie. Najprv sme išli 

pešo do Žehry - pozrieť sa na historický Kostol Ducha Svätého. Bol veľmi malý, ale aj veľmi krásny. Je to rímskokatolícky 

kostol patriaci do svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO). Od pani učiteľky sme sa dozvedeli, že bol postavený 

v polovici 13. storočia. Má cibuľovitú drevenú vežu - kopulu, 

ale známy je hlavne svojimi freskami. Potom sme išli na 

Dreveník.  Keď sme tam došli, bol odtiaľ krásny výhľad. Cez 

lesnú cestičku sme prešli do Hodkoviec, kde sme navštívili 

kaštieľ. Bol tam krásny nábytok a ručne vyrezávané lustre. 

Z balkóna sme videli pekné fontány. Domov sme už išli 

autobusom, lebo sme boli  veľmi unavení. Vyučovanie 

v teréne sa mi veľmi páčilo. Zuzana Blaščáková (V. B)  
 

Táto tlačová správa bola publikovaná v ŠKOLSKOM SERVISE 

TASR  23. novembra 2018 

 

Spoznávanie Tatier  
(VYSOKÉ TATRY) Po slnečných letných prázdninách sme si 

opäť sadli do školských lavíc, aby sme sa naučili niečo                   

nové. Skôr, ako sa začneme poctivo pripravovať na 

testovanie,  sme sa my, deviataci spolu s VIII. A, vybrali do 

Vysokých Tatier. Keďže tatranské chodníky nie sú 

sprístupnené celoročne,  tak sme na túru zašli na jeseň. 

Začínali sme v Tatranskej Lomnici a plní odhodlania sme si 

mysleli, že vyjdeme až na Veľkú Svišťovku. Či sme si to 

chceli uznať alebo nie,  tú Svišťovku by sme nezvládli, a tak 

sme vyšli „iba“ na Skalnaté pleso. Nachádza sa 

v nadmorskej výške 1751 m.n.m.  Krásu Vysokých Tatier 

nebolo možné   prehliadnuť.  Deviatačka Dominika 

o exkurzii prezradila: „Výlet v Tatrách sme si užili a zároveň  

sme si aj zašportovali. Zo Skalnatého plesa bol pekný 

výhľad.“ Ostatným spolužiakom sa túra tiež páčila. Aj keď 

vraveli, že bola pre nich náročná, zopakovali by si to aj 

druhýkrát. „Túru v Tatrách som si vychutnal, domov som 

sa vrátil s dobrým pocitom,“ podelil sa o svoje dojmy 

Mário. Domov sme šli iným chodníčkom - smerom na 

Zamkovského chatu a Hrebienok. Cestou sme videli aj 

vodopády Studeného potoka. Cieľom bolo vidieť výškové 

stupne a zmenu krajiny. Aj keď túra bola náročná, odniesli 

sme si z nej pekný zážitok a fotografie. Vyučovanie nemusí 

prebiehať len v laviciach. Sofia Dobranská (IX. B)                    

 

Táto tlačová správa bola publikovaná v ŠKOLSKOM SERVISE TASR  24. novembra 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oddych pri vodopádoch 

Žiaci počas terénneho pozorovania vypĺňajú pracovný list 

Pri Skalnatom plese 



 

       šk. rok  2 0 1 8 / 2 0 1 9       číslo  1        

_________________________________________________________________________________________________školský  časopis_______________ 

6 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

JEDEN DOM – DVE OSOBNOSTI 
 

Sofia Dobranská (IX.tr.) 
 

Deviataci počas dejepisnej exkurzie spoznali, čo spája 

Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.  

 

(UHROVEC – TRENČÍN)  Dátum 28.10.1918 je pre náš národ 

zvlášť významný. Slováci prvýkrát spolu s Čechmi vstúpili do 

spoločnej, samostatnej a demokratickej republiky. Tento rok 

to bolo presne sto rokov, ako sa to udialo. Pri tejto príležitosti 

žiaci 9. ročníka navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra 

a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. V tom istom dome sa narodili 

dve významné osobnosti Slovenska. V roku 1815 sa v Uhrovci 

narodil Ľudovít Štúr. Zaujímavosťou je, že sa taktiež narodil 

28. októbra. To, že máme vlastný jazyk, ako zásluhu 

pripisujeme práve Štúrovi. O 106 rokov neskôr sa v tom istom 

dome narodil Alexander Dubček, významný československý politik – osobnosť Pražskej jari z roku 1968.  Nechýbalo veľa 

a Dubček sa mohol narodiť v Rusku. Ale keďže sa jeho rodičom podarilo vrátiť späť na Slovensko, narodil sa tiež 

v Uhrovci. Tento dom mali prenajatý. Domček je malý a útulný. Nachádzajú sa v ňom štyri izby: spálňa, miestnosť                          

s expozíciou venovaná Štúrovi, ďalej tzv. škola, v ktorej si žiaci pozreli krátky dokument o Dubčekovom živote i pôsobení 

a v poslednej miestnosti bola expozícia venovaná práve Dubčekovi. Keďže Uhrovec je od nášho spišského regiónu dosť 

vzdialený, do Trenčianskeho kraja naši žiaci nechodievajú na exkurzie tak často. Preto navštívili aj Trenčianske múzeum. 

Výstava bola venovaná slovenskej prírode a živočíšstvu, histórii mesta Trenčín, zvykom a krojom z okolia Trenčína. Cestou 

na hrad sa žiaci zastavili na celoročnej výstave Kryté sochy, kde mali výklad k umiestneným sochám svätých. Na záver 

exkurzie žiaci navštívili Trenčiansky hrad. Majestátne stojí nad Trenčínom a vďaka tomu mesto ľahko spoznáte. Na hrade 

mohli vidieť vojenské kasárne, mučiareň, Matúšovu vežu a izby, v ktorých býval Matúš Čák Trenčiansky. K hradu 

neodmysliteľne patrí legenda o studni lásky, ktorá sa nachádza na veľkom nádvorí hradu. Taktiež pod Matúšovou vežou 

sa nachádza miestnosť s vázami,  šperkami, miskami od doby kamenej. Prehliadku mali spojenú s výkladom sprievodcu. 

Deň v Trenčíne zakončili rozchodom na trenčianskom námestí.  

Táto tlačová správa bola publikovaná v ŠKOLSKOM SERVISE TASR  25. novembra 2018 

 

 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV  
 

Aneta Salanciová (VI. A)  

 

Učiť sa cudzie jazyky môže byť aj zábavné. Aj naša 

škola si každoročne pripomína Európsky deň 

jazykov.  

 

(SPIŠSKÉ VLACHY)  Do aktivít počas Európskeho 

dňa jazykov (EDJ) sa zapájajú žiaci 5. až 9. ročníka. 

Tento rok nám učitelia anglického jazyka pripravili 

zaujímavé témy, ktorými boli historické regióny 

Slovenska. Každá trieda si vylosovala jeden. 

Väčšina žiakov si na prezentáciu svojej triedy vybrala anglický jazyk. Niektorí si pripravili tance s anglickými piesňami, 

prezentácie alebo spravili výklad v anglickom jazyku pre turistický výlet. Bolo to veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa nové 

zaujímavosti o regiónoch a precvičili sme si slovnú zásobu z anglického jazyka. 

EDJ  -  vzájomná spolupráca a komunikácia v cudzom jazyku 

Pamätné tabule Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka 



                číslo  1             šk. rok 2 0 1 8 / 2 0 1 9        
                  

_______________ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy_______________________________________________________________________ 

7 

Priateľstvo a pomoc bolo hlavnou témou predstavenia. 

 
 

 

 

STAŇ SA MALÝM ARCHEOLÓGOM 
 

Zuzana Blaščáková (V. B) 
 

Vycestovali sme do Popradu, kde sme navštívili Podtatranské 

múzeum. Od pána sprievodcu sme sa dozvedeli, že ho založil 

Uhorský karpatský spolok v auguste 1876.  

 

(POPRAD) Vyzeralo to tam úžasne. Po červenom koberci 

sme hore schodmi vyšli do prvej miestnosti. Videli sme tam 

fosílie – kamene, v ktorých boli otlačené listy, šišky, kosti či 

koža zvierat. Prešli sme do druhej miestnosti. Tam boli rôzne 

ozdoby, ktoré vyrobili naši predkovia – rôzne náušnice, 

náramky, prstene, sponky do vlasov a pod. Predávali ich za 

peniaze, aby si mohli kúpiť potrebnejšie veci. Pán sprievodca 

nás vzal do tretej miestnosti, kde boli vystavené rôzne 

predmety. Napríklad: československé mince a papierové 

peniaze, prilba z druhej svetovej vojny, historické hudobné 

nástroje, truhlica s vyrytými ornamentmi, modrotlač, kroje, 

obrazy, herbár kvetov a iné. Bolo to tam krásne. Na 

pamiatku sme si pred múzeum spravili fotku. Po návšteve 

Podtatranského múzea sme šli ešte do obchodného domu 

FORUM. Bola tam akcia Staň sa malým archeológom. 

Hrabličkami a malým štetcom sme odkrývali umelé kosti 

dinosaurov. Na pamiatku sme dostali odznak, na ktorom bol nakreslený zelený dinosaurus. Zastavili sme sa aj 

v historickom Kostole svätého Egídia, kde sa nachádzali nástenné maľby z 13. storočia. Táto exkurzia bola super! Veľa som 

sa naučila. Budem na ňu dlho spomínať. 

Táto tlačová správa bola publikovaná v ŠKOLSKOM SERVISE TASR  16. decembra 2018 
 
 

 

 

 

PSÍ ŽIVOT 
 

Karina Kamenická (VI. A) 
 

Pred účelovým cvičením nám pani riaditeľka 

pripravila prekvapenie. Pozvala k nám hercov 

z prešovského divadla. 

 

(SPIŠKÉ VLACHY) Všetky deti z 1. a 2. stupňa boli 

veľmi rady. Zasmiali a pobavili sa aj učitelia. Bolo 

to výborné divadlo. Hrali rozprávku o psom 

živote. Boli raz dvaja psi, ktorí pomohli jednému 

šteniatku. Malo zlomenú labku a mamku mu 

zrazilo auto, keď boli na prechádzke. Našli ho 

naši dvaja psi a starali sa o neho. Keď prišla ich 

mama domov, uvidela ho spať v búde s ostatnými.  Keď sa jej deti spýtali, či si ho môžu nechať, tak im to dovolila. 

Šteniatku sa labka zahojila. Ich mama našla aj ďalšieho túlavého psa a zobrala ho domov. Keď sa to jej deti dozvedeli, 

ihneď sa šli naňho pozrieť. Keď ho uvideli, zľakli sa, lebo si uvedomili, že je to ten pes, ktorý ich chodí vyjedávať. No ich 

mamka o ničom nevedela. Túlavý pes začal vysvetľovať, čo sa mu stalo. Najprv mal tiež svojho majiteľa - malé dievčatko. 

Dostalo ho na Vianoce, ale po dvoch mesiacoch ho vyhodilo na ulicu. Pretože bol hladný, chodil ich vyjedávať a v noci stále 

brechal. Psi sa mu ospravedlnili za to, že k nemu boli zlí. Všetko sa vysvetlilo, šťastne skončilo a my sme sa dobre zabavili.  

Predstavenie pripravili herci Divadla Jonáša Záborského v Prešove 

Odkrývanie kostí dinosaura 
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SRDCE  FLASH  SPRÁVY  
 

 
V  rubrike SRDCE FLASH SPRÁVY vám ponúkame rýchly prehľad školských športových aktivít a podujatí. Pre lepšiu ilustráciu 
dávame zároveň do pozornosti FOTOALBUM na internetovej stránke školy:   zskrstitela.edupage.org/photos 
 

 Letný tábor (9.  7 .   –  13.7.  20 18  )   
Počas letných prázdnin sme v spolupráci s Nadáciou Jozefa Salaja pre Spiš a Spišské Vlachy pripravili týždenný letný 
tábor s denným dochádzaním. V pondelok sme navštívili oblasť Zahura, kde sme sa zahrali v prírode so svojimi 
rovesníkmi. V utorok sme obdivovali krásy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Deň sme ukončili v detskom kútiku                  
v obchodnom centre Aupark. Streda bola veľmi zaujímavá svojím programom. Celý deň v škole zbehol veľmi rýchlo. 
Postarali sa o to animátori z Trstenej. Vo štvrtok sme opäť vyrazili na výlet vlakom, tentokrát na Štrbské Pleso. Piatok  
sme strávili na letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi a kolotočoch na Spišských trhoch.  
 

 Teoretická časť  účelového cvičenia  (4.  9 .  2018 )  
Teoretická príprava účelového cvičenia a didaktických hier bola vedená odborníkmi z jednotlivých oblastí. Naše 
pozvanie prijali zástupkyne Červeného kríža - pani riaditeľka Janka Kipikašová s dobrovoľníčkou Veronikou 
Chovancovou. Policajný zbor zastupoval kapitán Mgr. Peter Lang a Poľovnícke združenie – Tomáš Dolný. Žiakom 
predviedli názorné ukážky o poskytovaní prvej pomoci deťom a dospelým, poskytli informácie o pravidlách správania sa 
po ceste do a zo školy, o bezpečnosti pri používaní internetu, o správaní sa lesnej zveri, o výbave lesníka a poľovníka, 
a poučili ich o tom, ako sa pohybovať v lese a ako predchádzať požiarom. 
 

 Praktická časť účelového cvičenia (21 .  9 .  20 18 )   
Cvičným požiarnym poplachom sa preverila pripravenosť žiakov na život ohrozujúce situácie. Žiaci druhého stupňa 
pokračovali v preverovaní nadobudnutých teoretických poznatkov v rekreačnej oblasti ZAHURA. Bolo pripravených 
viacero stanovíšť a splnenie úlohy bolo obodované. Mohli zbierať body z testov (dopravný, zdravotnícky, pripožiarny), 
odhadu vzdialenosti, rozoznávania varovných signálov, podliezania elektrickej siete, hasenia požiaru, použitia 
prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) a evakuačnej batožiny. Veľké poďakovanie patrí členom Dobrovoľného 
hasičského zboru – p. R. Poradovi, p. O. Poradovi a p. Kapitančíkovi. 
 

   Šarkaniáda  (21 .  9 .  2018 )   
Po divadelnom predstavení Psí život žiaci I. stupňa tvorili šarkany, ktoré boli darčekom pre žiakov zo susednej triedy. 
Keď vyšlo slnko, vybrali sa do Rudoľovej záhrady, kde plnili úlohy praktickej časti didaktických hier. Pani učiteľky pre nich 
pripravili tematické stanovištia. Na záver bola prehliadka letu šarkanov, ktorých si žiaci doniesli. Pekné počasie pridalo 
čaru tohto dňa a darček od kamaráta v podobe šarkana potešil každého. Za účasť pri výrobe a púšťaní šarkana im bol 
udelený ďakovný list. 
 

 Poďakovanie za úrodu  (25 .  9 .  2018 )   
Slávením svätej omše sme poďakovali za dary, ktoré nám náš nebeský Otec dáva vo forme úrody ovocia a zeleniny. 
Každá trieda si pripravila košík ako obetný dar. 
 

   Výlet za odmenu (27 .  9 .  2018 )   
  V školskom roku 2017 - 18 zvíťazila trieda V. A (terajšia VI. A) v zbere papiera, a tak žiaci získali 1 deň "neučenia sa". Počas 
Svetového dňa cestovného ruchu sa preto vybrali na  výlet do Spišskej Novej Vsi.  Historické centrum si nielen obzreli, 
ale vypočuli si aj odborný výklad turistického sprievodcu. Navštívili Galériu umelcov Spiša a videli tak obrazy expozície 
Terra Gotica.  
 

   Európska noc výskumníkov  (28 .  9 .  2018 )   
Tento rok sa konal už 12. ročník podujatia, ktorého cieľom je  presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade 
nudná, ťažkopádna či príliš komplikovaná.  V priestoroch obchodného centra Atrium Optima v Košiciach sa aj naši 
ôsmaci zúčastnili prezentácií univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove        
a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. 
 

   Burza stredných škôl (25.  10.  2018 )  
Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili prezentácie stredných škôl na tzv. Burze škôl – Správna voľba povolania. Stretnutie 
s predstaviteľmi stredných  škôl  okresu Spišská Nová Ves sa uskutočnilo v budove SOŠ drevárskej na Filinského ulici 
v Spišskej Novej Vsi. Na jednotlivých stanovištiach predstavovali školy svoje študijné odbory, programy, aktivity či 
úspechy. V nasledujúcom období mohli naši žiaci tieto školy navštíviť aj osobne v rámci ich Dní otvorených dverí. 
 

rýchle spravodajstvo zo života ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy  
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 Jesenný zber papiera  
Počas jesene sme v škole zrealizovali pravidelný zber papiera. Nazbierali sme 2674,8 kg. Veľká vďaka patrí všetkým 
zapojeným žiakom a ich rodičom.  
 

 Deň úcty k  starším  (18 .  10.  20 18 )   
Pre starých rodičov sa uskutočnilo posedenie spojené s kultúrnym programom. Vystúpenie žiakov ZUŠ sv. Jána Krstiteľa 
pod vedením pedagógov vyčarilo na tvárach našich hostí žiarivé úsmevy. Folklórna skupina Kalina z Kolinoviec sa 
predstavila pásmom piesní a ľudového rozprávania. Tento rok sme sa preniesli na "Dedinský jarmok".  Siedmaci 
vyzdobili priestory telocvične svojimi projektmi z regionálnej výchovy. Po vystúpení sme našich hostí ponúkli kávou           
a koláčikmi.  Na všetkých sa tešíme opäť o rok v októbri.  
 

 Športové súťaže na jeseň  
Začiatok školského roka bol opäť bohatý na športové zápolenia. 26. septembra sme sa zúčastnili okresných 
majstrovstiev v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov aj dievčat sa umiestnilo v druhej polovici štartovacieho poľa.             
V dňoch 10. a 11. októbra sme súťažili v okresných majstrovstvách v stolnom tenise, na ktorých sme sa umiestnili – 
chlapci na 5. – 10. mieste a dievčata na nepopulárnom 4. mieste. 16. a 17. októbra malý futbal žiakov preveril schopnosti 
dievčat aj chlapcov v kombináciách, nahrávkach i tímovej spolupráci.  
 

 iBobor (12 .  11 .  2018)   
 V novembri sa konal týždeň celoslovenského kola informatickej súťaže pre žiakov 2. – 9. ročníka. V jednotlivých 
kategóriách najuspešnejšími riešiteľmi boli: 2. roč.: Diana Kováčová, 3. roč.: Vanesa Solčaniová, Michal Vaľko, Kristína 
Vrončová, 5. roč.: Lukáš Novák, 7. roč.: Timea Kicková, 8. roč.: Matej Kovalčík, 9. roč.: Alex Baloga. Blahoželáme! 
 

 Recitačná súťaž Piráti krásy (5.  1 1 .  20 18)  
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy vyhlásil aj tento rok recitačnú súťaž Piráti krásy. Tohtoročnou témou               
bola mladosť a láska. Regionálne kolo sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi. Našu školu reprezentovali: Viktória              
Balušinská (VI. A), Aneta Salanciová (VI. A) a Aneta Škotková (VI. A).   
 

 Recitačná súťaž Šprincove Krompachy (4.  12.  20 18 )  
Každoročne sa v blízkych Krompachoch uskutočňuje recitačná súťaž na počesť miestneho rodáka, kňaza,                
spisovateľa, predstaviteľa Katolíckej moderny – Mikuláša Šprinca. Našu školu reprezentovali  z prvého stupňa: Ester 
Džačarová (II. A), Martin Staniský (II. B) Matej Zahuranec  (II.B), Katarína Knišová (III. tr.), Adam Baloga (IV. tr.) a Vivien 
Kleščová (IV. tr.). Z druhého stupňa to boli žiaci: Sofia Kollárová (V. A), Viktória Balušinská (VI. A), Aneta Škotková (VI. A), 
Matúš Blaščák (VIII. A), Matej Kovalčík (VIII. A) a Viktória Maťašovská (VIII. A). Vo svojich kategóriách získal Adam Baloga 
druhé miesto a Matúš Blaščák tretie miesto.  
 

 Testovanie T5 2018 (21 .  1 1 .  20 18 )  
Pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnilo celoštátne testovanie pod názvom Testovanie 5 – 2018. Žiaci písali testy 

z matematiky aj  zo slovenského jazyka a literatúry. 
 

 Olympiáda zo slovenského jazyka  
V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka našu školu reprezentoval víťaz školského kola Filip Kniš (IX. tr.).  
Súťaž sa konala v Spišskej Novej Vsi – ZŠ Lipová. Svoje vedomosti, pisateľské a rečnícke schopnosti si zmeral                         
v konkurencii so svojimi rovesníkmi. 
 

 Olympiáda z anglického jazyka –  šk olské  k olo  (23.  1 1 .  20 18 )  
V školskom kole Olympiády z anglického jazyka v kategórii 1A zvíťazila Monika Topoliová (VII. tr.) a v kategórii 1B Alex 
Baloga (IX. tr.) 

 

 Pytagoriáda  (12 .  – 13.  1 2.  2018 )  
Školské kolo celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda prebehlo aj v našej škole. Svoje matematické zručnosti si 
zmerali najlepší žiaci I.  aj  II.  stupňa – každý v príslušnej kategórii. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. 
 

 Požehnanie adventných vencov  
Na začiatku Adventu miestny pán dekan Jozef Šimurdiak požehnal v kaplnke školy adventné vence. Pripravili si ich 
jednotlivé triedy, aby im pripomínali  blížiace sa  Vianoce.  
 

 Vianočné mestá / triedne vianočné besiedky  
Pred odchodom na vianočné prázdniny si triedne kolektívy vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru. Navštívili jedno  
vianočne vyzdobené mesto. Nechýbalo ani posedenie pri stromčeku vo vyzdobených triedach  a vinšovanie.   
 

   

BLAHOŽELÁME 

BLAHOŽELÁME 

https://zskrstitela.edupage.org/news/#338
http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2016/testy/T5_2016_Mat_SJ.pdf
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AKO SI SPOMÍNATE NA SVOJICH 

RODIČOV A SÚRODENCOV? 

Bolo nás sedem detí a veľmi často na 

svojich súrodencov spomínam. 

Najstarší brat Jano zomrel len 

prednedávnom vo veku 101 rokov. 

Často si spomínam aj na svojich 

rodičov. Mama sa vydala, keď mala 

sedemnásť rokov. Svadbu mali tesne  

 

pred prvou svetovou vojnou. Aj otec musel 

narukovať na front. Najstarší brat sa narodil 

v roku 1915 počas vojny. Ku koncu vojny bol 

otec aj ranený. Mame prišlo oznámenie,                

že je v nemocnici v Miškolci (dnešné 

Maďarsko), ale aby vraj bola spokojná, že to 

nie je nič vážne a aspoň si trochu oddýchne. 

Preto si viac spomínam na mamu. No aj na 

otca si spomínam, potom ako sa vrátil 

z vojny. Rodičia boli prísni. Myslím, že 

viac mama, ale to asi preto, lebo 

s nami trávila viac času. Otec bol 

zámočník, a preto často pracoval 

v dielni.    

 

AKÝM JAZYKOM SA U VÁS DOMA 

ROZPRÁVALO? 

Rodičia vedeli rozprávať po 

maďarsky, po nemecky i po slovensky 

a samozrejme, po spišsky. Môj dedo 

(mamin otec) odišiel za prácou do 

Ameriky a tam sa oženil s Nemkou. 

Neskôr sa vrátili na Slovensko. Keďže 

moja babka bola Nemka, moja mama 

i celá rodina dobre vedela po 

nemecký. Doma sa teda moji starí 

rodičia rozprávali po nemecky. 

Keďže chodili do maďarských škôl 

(čas Rakúsko-Uhorska), naučili sa aj 

po maďarsky. Aj moji rodičia sa 

niekedy doma rozprávali po 

nemecky. Hlavne vtedy, ak sa chceli  

 

 
 

 

 

rozprávať o niečom vážnejšom a nechceli, 

aby sme im my, deti, rozumeli. No nám sa 

veľmi nechcelo učiť po nemecky. Po 

maďarsky a nemecky viem spievať.  

Môj otec bol tiež v Amerike, pri svojej 

sestre na návšteve, ktorá tam bola vydatá. 

Hoci ho nahovárala, aby tam ostal, vrátil 

sa. Potom sa oženil. Neskôr mama otca aj 

nahovárala, aby volal svojej sestre. Snažila 

sa, aby niekto z nás mohol odísť do 

Ameriky, keďže nás bolo sedem detí. 

Odísť mal najstarší brat Ján, ale keďže 

v tom čase už bol komunizmus, nedostal 

pas.  Do Ameriky ako sedemnásťročná 

predsa odišla sestra Ela (Gabriela), ktorá 

tam prežila celý život. Ako 93-ročná sa 

vrátila na Slovensko a tu aj zomrela.  

AKÉ STE MALI DETSTVO? 

Bývali sme pod „Mešťanku“ (dnešná ZŠ 

SNP 13 – stará škola) pri Žehrici. Oproti 

nám býval môj veľmi dobrý kamarát – Ján 

Filip. Pred ich domom na dnešnej 

Vajanského ulici ešte nebola taká cesta 

ako je dnes. Aj potok sa vtedy iba 

reguloval. Tam sme sa často hrali, napr. 

s loptou alebo guličky. To bola naša 

najobľúbenejšia hra. Každý chlapec mal 

vrecúško. Na kamennom chodníku sme 

v špáre spravili jamku a do nej sme hádzali 

guličky. Kto ich najviac nahádzal do jamky, 

tak ostatné bral. Musím povedať, že sa mi  

Pochádza zo siedmich detí. Viackrát bol v ohrození života. Keď mal štyri, 

možno päť rokov, šiel so sestrou za záhradu k potoku (Žehrica) nazbierať 

žihľavu. Bola jar, topil sa sneh a v potoku bolo viac vody. Spadol do vody, 

ktorá ho unášala asi 30 m a už sa jej aj napil. Mama na sestrin krik skočila 

do vody a vytiahla ho. Pamätá si, ako ho potom jeden otcov robotník držal 

na pleci, aby z neho vyšla voda. Ak by vtedy mama neskočila do vody, dnes 

by  tu nebol. Tento rok v auguste oslávil 94 rokov. 
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dosť darilo. V zime sme sa chodili 

korčuľovať na Žehricu. Keďže nebola 

ešte regulovaná, jej koryto bolo rôzne: 

niekde široké, nikde úzke. Blízko nás 

bolo miesto, kde bola Žehrica dosť 

široká, bolo tam veľa miesta a tam sa 

chodilo. Chodili tam aj školy. Mali sme 

korčule „gvindaky“ – boli to korčuľové 

nože, ktoré sa zboku na topánky 

upevňovali dvoma kľúčikmi a  zozadu 

na pätu remienkom. Tie sme si brúsili. 

Potom sme sa do večera korčuľovali 

alebo hrali hokej. V lete sme 

samozrejme hrali futbal za stodolami 

(na mieste dnešnej COOP Jednoty či 

bytoviek). Futbalové ihrisko bolo na 

stanici – za mostom. Hral som za 

dorastencov. Hrával som aj volejbal.  

Neskôr v dospelosti som rád hral kolky.  
 

S AKÝMI HRAČKAMI STE SA HRÁVALI? 

Hračiek bolo veľmi málo. Boli to rôzne 

robené drevené hračky, napr. koníky 

s vozíkom a pod. Doma sme bývali 

všetci v jednej izbe, tam sme často aj 

povystrájali. Na Vianoce sme stále 

písali Ježiškovi, aby nám niečo 

doniesol a dali sme to na okno... 

(úsmev) Doniesol.  
 

AKO SI SPOMÍNATE NA ČAS VIANOC?  

Ako deti sme chodili známym 

vinšovať. Nespomínam si na nejaké 

špeciálne zvyky. Samozrejme, že sme 

chodili do kostola na polnočnú. 

 

AKÉ BOLI VAŠE POVINNOSTI?  

Aké sme mali povinnosti? Poslúchať 

a robiť. Museli sme pripraviť drevo – 

narezať i narúbať. Chovali sme aj 

kravu, takže bolo treba aj nakosiť 

trávu, sušiť seno či narezať „śečku“. 

Doba bola ťažká, ťažko bolo vyžiť. 

Chodili sme pomáhať aj babke 

(maminej mame), ktorá bola vdova 

a bola sama.  Pripravovali sme drevo 

a štiepky. Nosil som jej aj obed. 

Pamätám si, že bola však dosť skúpa – 

lakomá. Ako odmenu som dostal 

jednu kocku cukru. Mal som asi 10 

rokov. Otec zomrel mladý (r. 1943), 

keď som mal 18 rokov. Najstarší brat  

 

 

 

už robil a ďalší brat narukoval do Spišskej 

Novej Vsi. Keďže to bol čas druhej svetovej 

vojny, doma dlho nebol. Prišiel až v roku 

1943, aj to iba utiekol, keďže ich z Ruska, kde 

bojovali, presunuli do Bratislavy. Odtiaľ mali 

ísť do Nemecka. Doma potom žil v tajnosti.  
 

AKÁ BOLA ŠKOLA  V ČASE, KEĎ STE JU 

NAVŠTEVOVALI VY?  

Chodieval som aj do škôlky tam, kde neskôr 

bola meštianka. Presne si pamätám, že sme 

chodili do triedy na poschodí a hrali sa tam 

s kockami. Pani učiteľku, už staršiu pani, 

sme volali nenika – néni (maď. teta). Býval 

tam aj pán Salaj – učiteľ a organista. Po 

škôlke  som chodil do ľudovej školy (budova 

dnešného Mestského úradu). Keď som bol 

prvák, učil nás pán učiteľ Böhm. Býval na 

Harbe v dome, kde je dnes Charita. Pre 

starších tam bol aj gulečník. Neskôr  sme sa 

tam s učiteľom Salajom chodili aj učiť. Bral 

nás zo školy – išli sme s ním celá trieda, 

pekne po chodníku. Tam mal tabuľu a učil 

nás noty. C, D, E, F, G, A, H, C – všetko sme 

museli vedieť. Keď sme robili niečo zlé, 

s tágom od gulečníka sme aj dostali.  V škole 

som bol dobrý žiak. Nedostal som často, ale 

raz ma pán farár v škole vyťahal za 

„bajkalesy“. Už si však nepamätám za čo, 

ale bolelo to. Niečo zlé som musel spraviť. 

Mali sme však chlapcov, ktorí boli ozaj 

„planí“ – zlí. Salaj, ktorý bol potom riaditeľ, 

mal trstinku – dlhú paličku. Museli sme si 

ľahnúť, prehnúť sa cez lavicu a dostali sme 

ňou na zadok.  
 

AKÉ STE MALI ZNÁMKY? 

Prechádzal som, takže som sa musel dobre 

učiť. (smiech) 
 

KTORÝ PREDMET STE MALI V ŠKOLE 

NAJRADŠEJ?  

Veľmi rád som písal, takže písanie 

a slovenčinu. Keď som nastúpil už do 

meštianky, učiteľov sme mali Čechov. Prišli 

približne v rokoch 1932 – 33. Vedeli aj po 

slovensky, a tak nás aj učili. Mňa učil 

Holeček, ktorý mal veľmi pekné písmo. 

Veľmi sa mi to páčilo. Hnevalo ma, že 

neviem tiež tak pekne písať, preto som sa 

to naučil. Aj po skončení školy som stále 

veľmi rád písal.   
 

 

 

NA KTORÝCH UČITEĽOV SI ZVLÁŠŤ 

SPOMÍNATE? UČIL VÁS V ŠKOLE TIEŽ 

NEJAKÝ KŇAZ? 

Rád si spomínam práve na učiteľa Holečka 

z meštianky. Predtým v ľudovke to bol 

učiteľ Böhm, ktorý nás učil v prvej triede. 

Na učiteľa Salaja veľmi nie. Učil nás 

potom, čo učiteľ Böhm zomrel a bol dosť 

prísny.  Našimi učiteľmi boli napríklad ešte 

Medvec, Košala, Schlezinger. Náš učiteľ 

Böhm bol aj riaditeľ a organista v kostole. 

Mal psa vlčiaka a keď išiel do kostola, pes 

ho vždy odprevádzal ku kostolu a vrátil sa 

domov. Bol však tak naučený (vycvičený), 

že keď sa skončila svätá omša, už ho zase 

čakal pri bráne a šiel s ním domov. Neskôr 

som sa od mamy dozvedel, že po smrti 

učiteľa  Böhma  sa jeho pes za ním veľmi 

zabanoval a na jeho hrobe aj zdochol.  

Náboženstvo nás v škole učil pán farár.  
 

MINIŠTROVALI STE, KEĎ STE BOLI 

MALÝM CHLAPCOM? 

Keď som chodil do tretej alebo druhej 

triedy, nastúpil som za miništranta. 

Miništroval som tri alebo štyri roky. Vtedy 

tu bol pán farár Dr. Pavol Doľák a vyberal 

si chlapcov za miništrantov. Vybral si aj 

mňa,  takže musel som byť asi dobrý. 

Miništroval som veľmi rád. Aj keď niektorí 

chlapci neprišli, ja som stále prišiel. Kirha – 

kostolník, ktorý bol chromý, nás napríklad 

uňho doma učil spievať na koledu aj po 

nemecky a maďarsky. Ako chlapci sme 

ešte na Turňu chodili naťahovať hodiny.   
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CHCELI BY STE DNES BYŤ ŽIAKOM ZŠ? 

Nie. Vtedy to bolo jednoduchšie. No ak 

by  som mal opäť možno 20 rokov, 

v tejto dobe by som si celkom vedel 

predstaviť život. Nerád by som sa však 

vrátil do obdobia komunizmu.  
 

ČO STE ROBILI PO SKONČENÍ ŠKOLY? 

Ako chlapec som nevedel, čím chcem 

byť. Školu som skončil v roku 1937 

a hneď (1938) som šiel do učenia za 

stolára tu vo Vlachoch u pána Čurillu, 

čo mi odporúčala mama. Mal v dufarte 

novú kombinovanú hobľovačku. 

Majster ma mal rád. Bol som jeho prvý 

učeň. Naučil ma všetko, aj pulitirovať 

nábytok tak, ako sa to vtedy robilo. 

Keď som bol už vyučený (1943), 

zomrel mi otec, ale ja som už mohol 

zarobiť nejaké peniaze. Bolo to počas 

obdobia Slovenského štátu. Tu sme 

mali roboty dosť, aj dobre sa nám tu žilo.  
 

AKO SI SPOMÍNATE NA VOJNU ? 

Počas vojny bola v Spišských Vlachoch 

jedna nemecká posádka. Pred ich 

odchodom ušiel jeden z dôstojníkov – 

pôvodom asi Poliak. Keď ustupovali, 

podpálili dnešný kultúrny dom, ktorý 

sa iba robil a bolo tam drevené lešenie  

i plno dosiek. Podmínovali aj most cez 

Žehricu. No nespravili to asi celkom 

dobre. Nešlo sa vtedy cez neho rovno 

ako teraz, ale bol klenbový – vyvýšený. 

Keďže bol murovaný, vyrazilo v ňom 

iba dve diery. Rusi teda cez neho ešte 

dokázali prejsť. Nemci ustupovali ďalej 

na Spišskú Novú Ves. Zastavili sa v Háju 

– les za Bystranmi. Odtiaľ ostreľovali 

s kanónmi cestu z Kaľavy do Vojkoviec,  

 

ktorou prechádzali Rusi postupujúci z 

Richnavy. Počuli sme ako strely preletujú. 

Ale netrvalo to dlho, keďže aj Rusi ich hneď 

napadli. Nemci teda utekali ďalej a zastavili 

sa až v Tatrách. Keď prišli Rusi, vyzerali 

veľmi zúbožení. Keďže bola zima, trošku si 

posadali na chodník pri budove dnešného 

Mestského úradu, vyhriali sa na slniečku, 

trošku si oddýchli a hneď šli ďalej až do 

Popradu, kde sa už zdržali dlhšie. 
 

VLACHMI TEDA PRECHÁDZAL FRONT? 

V Spišských Vlachoch sa nestrieľalo, ale 

prechádzal tu front. Vtedy som mohol 

dvakrát prísť o život. Raz to bolo rovno 

pred domom (dnešná Vajanského ulica 

blízko odbočky na Olšavku). K potoku bola 

ešte taká medzka. Predtým ako zregulovali 

Žehricu, sa vchádzalo k nám do brány 

zarovno z cesty. Po regulácii breh aj úroveň 

cesty boli zdvihnuté a k nám sa už 

vchádzalo „šregom“ – šikmo dole. Cesta 

bola iba poľná. Do tej medze Nemci 

zakopávali míny. My sme ich aj pozorovali, 

takže sme vedeli, kde asi sú. Ale nie všetky. 

Ďalej od nášho domu sme ich nevideli. Keď 

ich zakopávali, zem už bola zamrznutá, ale 

sneh ešte nebol. Celú noc som bol skrytý 

u suseda stolára v pivnici. Na ďalší deň 

napadol sneh. Takých 20 cm. Od Krompách 

už išli Rusi - s traktormi a s vlečkami, kde 

mali zbrane a náboje. Asi 30 m od nášho 

domu prechádzal traktor, ktorý ťahal tri 

vlečky. Na poslednej vlečke sedeli vojaci. 

Stal som pred naším domom a sledoval som 

ich. Traktor šiel pomaličky a im asi bola zima, 

preto z vlečky povyskakovali a išli pešo. Ako 

povyskakovali a prechádzali, zrazu druhá 

vlečka natrafila na mínu. BUCH. Vlečku 

celkom rozbilo, vo vzduchu som zbadal 

traverzy z vlečky a v strachu som utekal 

k susedom, hoci som bol pred domom 

a dvere domov som mal otvorené. Asi som 

sa veľmi zľakol a nevedel som, čo mám 

robiť. Rusi sa teda zastavili a rozbitú vlečku 

odpojili. Mali tam ručné granáty. Tie 

pozberali do ďalšej vlečky a išli ďalej 

smerom na Spišské Podhradie. Veľmi sa 

nezdržali. Keďže bol napadaný sneh,  potom 

sme ešte my nejaké granáty našli. Tiež som 

vzal asi tri a dal ich do dufartu do okienka, 

ktoré sme tam mali. Mama na mňa kričala, 

aby som to odniesol preč. Tak som ich hodil  

 

do potoka. Museli by byť však odistené, 

aby mohli vybuchnúť. No ak by som nimi 

viac „babral“ – manipuloval, mohlo ma aj 

zabiť. O život som mohol prísť aj pod 

Hejbarkom.  Na najužšom úseku Nemci 

zničili cestu a po výbuchu tam ostala veľká 

jama. Keď ju Rusi opravovali, volali 

pomôcť aj nás, Vlašanov. Išiel som aj ja 

spolu s kamarátom Lacom Olejníkom. 

Obaja sme boli stolári, preto sme sa pridali 

k starším chlapom tesárom. Robili 

zábrany, aby sa zasypaná cesta 

nezosunula do Hornádu. Už bolo skoro 

všetko hotové, keď jeden z Rusov chcel 

ešte mínou odpáliť kus zamrznutej zeme. 

Vtedy jeden z tesárov (otec biskupa 

Františka Tondru) povedal, aby sme išli 

preč, lebo Rusi robia niečo s  mínami. Len 

čo  sme zašli za zákrutu, možno 30 m, 

nastal výbuch.  Ozval sa veľký krik. Vtedy 

zabilo dvoch Rusov i dvoch Vlašanov 

a bolo aj veľa zranených. Keď som neskôr 

tadiaľ prechádzal, vždy som si na to 

spomenul. 

Po vojne v rokoch 1946 – 1947 som bol na 

vojenčine. V októbri som narukoval do 

Michaloviec, potom som sa prihlásil do 

poddôstojníckej školy do Bratislavy. Po jej 

skončení som sa prihlásil na účtovnícky 

kurz, ktorý nám ponúkli. Prihlásil som sa 

spolu s tromi Čechmi, ktorí boli s nami 

narukovaní, keďže už sme opäť boli 

spoločným štátom. V meste Jaroslav sme 

viedli účtovníctvo – denník štátnych 

peňazí, účty nákupov. Na kontrolu sme to 

posielali do Bratislavy. Ak bolo niečo zlé, 

tak nám to vytkli. Tam som sa mal dobre. 

Mal som aj väčšiu gážu, žold. Kúpil som si 

napríklad topánky. Po vojenčine som sa 

vrátil do Vlách (r. 1948), kde žijem doteraz. 

Tu som sa aj oženil v roku 1949, ale to už aj 

prišla zmena režimu a nastúpili komunisti. 

Toto nebolo dobré. Komunisti tu zavadzali. 

Sledovali, kto chodí do kostola. Vlašania 

boli s tým veľmi nespokojní. Hneď po vojne 

komunisti udali tých, čo boli pôvodom 

Nemci (napr. p. Neupauer). Odviezli ich do 

Levoče a odtiaľ do Ruska.  
  

(POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE)  
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Bola som odvážna  
(spomienka na P18) 
 

Vo štvrtok (26. júla 2018) sme sa vybrali do Prešova na stretnutie mladých zo 

Slovenska, kde sa zhromažďovali všetci mladí verní Bohu. O 16:00 sme prišli 

do Mestskej športovej haly na uvítací ceremoniál. Bola som šťastná, že prišlo 

tak veľa mladých. Po svätej omši som sa šla porozprávať s mojou obľúbenou 

speváčkou Simonou Martausovou. Bolo to naozaj super, že mala pre mňa 

aspoň trochu čas pred tým, ako musela odísť. V piatok bol deň 

angažovanosti. Každý si vybral, kam pôjde a čo bude robiť. Ja so svojimi 

dvoma súrodencami sme šli do domu s vážne postihnutými ľuďmi. Hrali sme 

s nimi nejaké hry alebo sme sa rozprávali o ich živote. Večer sme sa všetci zišli 

v amfiteátri, aby sme sa pomodlili krížovú cestu. Počas nej bolo zatmenie 

Mesiaca. Veľmi sa mi páčilo, koľko ľudí sa pod hviezdami modlí a spieva. V sobotu po svätej omši šiel každý do svojej skupinky. 

Plnili sme spolu úlohy a rozprávali sa na tému dospelosť. Ocitla som sa v skupinke samých 20-ročných ľudí. Aj napriek ich veku 

sme sa stali dobrými priateľmi. V nedeľu ráno sme šli do centra mesta. Od školy, kde sme boli ubytovaní, to bolo naozaj 

ďaleko. Celú cestu sme si spievali pesničku. Jeden z animátorov, kamarát mojej sestry, mal aj ukulele. Takto sme spievali asi 

trištvrte hodiny. Celé dni nás sprevádzala Dominika Gurbaľová, skupina ESP a tanečníci. Nechcela som odtiaľ odísť. Veľa ľudí 

bolo smutných, že sa to celé skončilo,  ale najbližšie stretnutie bude určite tiež dobré.  Mária Šiškovičová (VIII. B) 

 

Stretnutie mládeže v Prešove 2018 bolo pre mňa prvým takýmto stretnutím. P18-ka trvala 4 dni, ktoré boli plné katechéz, 

modlitieb a chválospevov. Pred alebo po svätej omši sme sa stretávali s našimi rovesníkmi v skupinkách. Plnili sme rôzne 

miniaktivity, ktoré pre nás pripravili naši animátori. Stretnutia mládeže sa zúčastnila aj televízia LUX, ktorá nechýbala ani na 

krížovej ceste premietanej v amfiteátri. Počúvali sme rôzne prednášky o O2He (odvahe), ktoré povzbudzovali mladých, aby sa 

ani oni nebáli vydávať svedectvo o Bohu - aj keby mali byť iní ako ich kamaráti a išli by sme proti prúdu. O tom bola aj 

katechéza. Stretnutie sme zakončili slávnostnou svätou omšou na prešovskom námestí. Lenka Legátová (VIII. B) 

 

Chceme viac  
(Godzone 2018 – Poprad) 
 
V Poprade (12. novembra 2018) sa na Slovensku začal 10. ročník GODZONE TOUR , na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Ja 

osobne som sa na niečom takom zúčastnila prvýkrát. Aj keď som už z počutia vedela, o čom to je, tak to bolo omnoho viac. 

Vystúpili tam naozaj skvelí raperi, speváci a tanečníci, ale hlavne ľudia s veľkým srdcom. Spievali o láske k Bohu. Najviac sa mi  
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však páčilo, že k láske, viere a tomu všetkému priradili 

piesne a tance, ktoré roztancovali celé publikum.  No 

myslím si, že najväčšiu poklonu si zaslúžia tí, ktorí 

dokázali vyjsť pred toľkých ľudí a povedať svoj 

osobný príbeh (svedectvo). Napríklad ma prekvapilo, 

ako sa zo zlého a závislého človeka, ktorý sa vzdal 

štúdií, domova a stal sa bezdomovcom, môže stať 

taký dobrý a milý človek vďaka viere v Boha. Na konci 

si každý vytiahol úlohu. Myslím si, že každému 

pomôže byť lepším človekom. Možno, že nás naučí aj 

lepšie si plánovať dni a čas – tak, ako znela aj moja 

úloha, ktorej sa chcem držať. Dúfam, že tak dobrá 

vec, ako je tento evanjelizačný koncert, bude 

pokračovať ešte ďalšie roky. Dúfam, že raz sa budem môcť zúčastniť tohto koncertu aj z inej strany ako len divák. Myslím si, 

že to nebol len zážitok na jeden večer. Svedčí o tom aj neskutočne veľký počet ľudí, ktorí tam prišli a že to každému jednému 

niečo dalo. Viktória Maťašovská (VIII. A) 

Bol  to veľmi krásny zážitok. Páčila sa mi hudba, texty piesní a celková atmosféra. Tak isto silné boli príbehy ľudí, ktorí boli 

v ťažkej  životnej situácii, no obrátili sa na Boha a on im pomohol. Tamara Furmanová (IX. tr.) 

So školou sme mali naplánovaný „výlet“ do Popradu na Godzone tour.  Pred vstupom do športovej haly, kde sa to 

odohrávalo, sme sa s učiteľmi dohodli na čase, kedy sa máme stretnúť pred arénou a mohli sme ísť dnu. Keď sme vstúpili do 

hlavnej haly, trocha ma zaskočilo, koľko ľudí tam 

bolo. Pár minút sme už boli totálne zúfalí, lebo sme 

nevedeli, kde si máme zložiť svoje veci. Našťastie sme 

našli miesto s dobrým výhľadom. Program ma zaujal. 

Nebolo len klasické nudné kecanie a spev, ale malo to 

aj humor. Speváci tam spievali a hovorili o svojom 

živote.  Veľmi sa mi páčilo spracovanie a efekty, 

s ktorými sa pohrali a urobili program zaujímavejším. 

Viktória Ľachová (VIII. A) 

V prítomnosti týchto ľudí som cítila, že naozaj svoju 

vieru vyznávajú. Boli tam úžasní hudobníci, hlavne 

gitaristi. Kristína Vlkolinská (IX. tr.) 

Páčili sa mi tie piesne aj scénky k pesničkám. Asi najviac ma zaujal príbeh muža – feťáka.  Prespával vo výťahovej šachte, uveril 

v Boha a teraz má päť detí.  Bolo to dobré... Mário Jančár (IX. tr.) 

Pán Boh sa k nám chcel prihovoriť cez hudbu. Páčilo sa mi, ako tí ľudia, čo rozprávali svoje príbehy, nás ostatných 

povzbudzovali, aby sme sa nevzdávali. Aj preto som sa na koncerte cítila príjemne. Dominika Tondrová (IX. tr.) 

Na koncerte s názvom „Godzone“ som bola tento rok druhýkrát. Vystúpili na ňom veľmi odvážni mladí ľudia, pretože    

rozprávali príbehy o svojom živote. Ľudia, ktorí zlyhali, zišli na zlé chodníky, ale Boh im pomohol postaviť sa opäť na nohy.              

Boh v ich živote robil, a aj doteraz robí veľké veci. Celý koncert sa niesol v duchu „CHCEME VIAC“. Spievali piesne o Bohu.               

Mali silný text, ktorý mal povzbudiť ľudí, aby verili v Boha. Veľa ľudí to prežívalo, niektorí plakali, modlili sa srdcom,                         

nielen ústami. Sofia Dobranská (IX. tr.) 
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Minulý rok v októbri sme s radosťou slávili blahorečenie saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Pamätáte si, koho sa stal 

patrónom? Je mučeníkom za duchovné povolania. Po niekoľkých mesiacoch, presne 1. septembra 2018, sa nám, 

Slovákom, ponúka ďalší vzor nasledovania.  

 

Blahoslavená Anna Kolesárová. Mala len 16 rokov, keď jej rodnou 

dedinou prechádzalo sovietske vojsko. Ukrývali sa s rodinou v pivnici. Keď 

vojak vtrhol do ich domu, nútil ju, aby sa mu oddala. Odmietla. Vzápätí 

zazneli dva výstrely, ktorým podľahla. Jej posledné slová boli: „Apočko, 

zbohom! Ježiš, Mária, Jozef.“   

Prečo zomrela? Lebo si chránila to najcennejšie, čo mala. Svoju čistotu, 

ale hlavne svoju dušu. Tesne pred blahorečením médiá rôzne 

spochybňovali dôvody jej blahorečenia . „Veď ona by hriech nemala, keby 

ju znásilnil...,“ aj také reakcie sa vyskytli. Je to pravda. Hriech by nemala. 

Ale vieš si predstaviť, s akou veľkou bolesťou v srdci by žila, keby bola 

znásilnená? Myslíš si, že by bola šťastná? A nešlo len o ňu, ona chcela od 

tohto hriechu uchrániť aj vojaka. Nebola blahorečená preto, že zomrela 

brániac si svoju nevinnosť. Bola blahorečená, lebo jej dovtedajší život bol naplnený veľkou láskou k Bohu a zachovávaniu 

jeho prikázaní. Vďaka tomu mala silu vzdorovať zlu. Na zemi jej život skončil po 16 rokoch. Ale v nebi žije večne. 

Blahoslavená Anka – mučeníčka čistoty.  

Slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej bola pre mňa blízkou prípravou na ďalšie 

blahorečenie. Tentokrát vo Francúzsku. Presne o 9 dní, 9.septembra 2018, bola za 

blahoslavenú vyhlásená naša zakladateľka Alfonza Mária Eppingerová. Jednoduchá 

žena, pochádzajúca z kúpeľného mesta Niederbronn, najstaršia z 11 detí, často 

chorľavá. V škole sa naučila iba čítať, písanie jej nešlo. Náboženstvo však mala rada 

a trápilo ju, že Ježiš zomrel z lásky k ľuďom, no oni si to nevážia, hrešia  a žijú akoby 

Boha nebolo. Vo svojom rodnom meste zaviedla s kamarátkami nedeľnú modlitbu 

posvätného ruženca v kostole. Neskôr si všimla, že v jej okolí je veľa chorých, 

nevládnych ľudí v domoch, o ktorých sa nemá kto alebo nevie nik postarať. 

Navštevovala ich, potešovala, ošetrovala a dbala o to, aby nezomreli v stave hriechu. 

Záležalo jej hlavne na spáse ich duše. Postupne založila rehoľné spoločenstvo, sestry 

Božského Vykupiteľa, ktoré sa rozšírili aj do iných krajín.  

Kým blahorečenie Anky v Košiciach bolo vonku na štadióne, za účasti veľkého množstva ľudí, blahorečenie Alfonzy 

Márie bolo v katedrále v Štrasburgu. Štrasburg je sídlom Európskeho parlamentu. Prečo sú nám práve títo ľudia 

v tejto dobe ponúknuté ako vzory? Myslím, že mnohí mladí zápasia o svoju čistotu a slovo láska sa im často spája len 

s telesnými prejavmi a sexom. Silu žiť čisté vzťahy nám môže vyprosiť aj Anka. O tom, že sa to oplatí, svedčia mnohí 

mladí, ktorí putujú do rodiska Anky, do Vysokej nad Uhom, na tzv. Púte radosti. A čo blahoslavená Alfonza Mária? 

Z Európskeho parlamentu sa žiaľ, v poslednej dobe často podsúvajú rôzne nemorálne myšlienky a zákony, ktoré 

človeku nepomáhajú, ale škodia. Škodia duši. Blahoslavená Alfonza Mária zdôrazňovala modlitbu za obrátenie 

hriešnikov. Prosme teda spolu s ňou!  

A čo Ty? Každý z nás je predsa povolaný k svätosti! Dokážeš vo svojom živote urobiť niečo podobné? 

Pouvažuj..., ako svet obohatiť svojou cestou svätosti.   

sr. Chantal 
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70    OTÁZOK PRE MISIONÁRA 
 

História kresťanstva na území Kazachstanu siaha do čias prvotnej 

Cirkvi. Obdobie komunizmu v 20. storočí však znamenalo jeho 

postupnú likvidáciu. Dnes je to misijné územie, kde sa postupne 

vracajú katolícki kňazi, rehoľníci i dobrovoľníci. Jedným z nich je aj 

vlašský rodák kňaz Pavol Tondra. Najskôr pôsobil vo farnosti 

Karaganda  a v súčasnosti spravuje farnosť Balchaš, ktorá nesie 

názov podľa Balchašského  jazera. V minulosti už viackrát navštívil 

aj našu školu. V novembri počas dovolenky na Slovensku zavítal 

k nám opäť. Štvrtákom, piatakom a šiestakom zodpovedal vyše 70 

otázok, ktoré si preňho už vopred pripravili. Týkali sa jeho 

povolania i každodenného života. Dozvedeli sa napríklad to, že 

misionárom nemusí byť iba kňaz. Beseda žiakov skutočne zaujala. 

Veď na jej konci pri rozlúčke bol veľký záujem zo strany žiakov 

Kazachstan aj osobne navštíviť. „Ak chcete misiám v Kazachstane 

pomôcť, môžete tak spraviť aj svojou modlitbou, obetou 

alebo sebazaprením, ktoré obetujete na tento úmysel,“ povzbudil 

žiakov na záver otec Pavol Tondra. (ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.) 
 

LIST MISIONÁROVI 
 

Drahý otec Pavol, 

veľmi si vážime, že ste si na nás našli čas. Obdivujeme Vás,                             

že ste pracovali s Rómami a že už osem rokov pracujete 

v Kazachstane. Niekedy by sme tam chceli ísť s Vami a vidieť, ako to 

tam vyzerá naživo, nielen na fotkách. Pozdravujte od nás všetkých 

ľudí, s ktorými pracujete. Dúfame, že sa ešte niekedy stretneme. 

Beseda i Vaša prezentácia sa nám veľmi páčila. Páčili sa nám 

odpovede na naše otázky. Veľmi nás zaujalo, ako dlho cestujete                 

zo Slovenska do Kazachstanu. S pozdravom   

Pavol Kaľavský (VI. A) a Christián Tomčík (VI. A)   

 

Drahý otec Pavol, 
 

chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu návštevu v našej 

škole. Ja som možnosť stretnúť Vás osobne bohužiaľ nemala, lebo 

som bola na kurze anglického jazyka. Pán učiteľ náboženstva nám 

ukázal prezentáciu, ktorú ste nám nechali. Veľmi sa mi páčila a chcela 

by som pozdraviť všetkých, čo na nej boli. Posielam veľký pozdrav              

do Kazachstanu! Diana Iskrová  (VI. A) 
 

DOBRÝ SKUTOK PRE MISIE  
 

Školský časopis SRDCE vyhlasuje súťaž Dobrý skutok pre misie. Napíšte alebo nakreslite, aký dobrý skutok 

alebo sebazápor ste obetovali za misie. Už teraz sa tešíme. Odmenou Vám môže byť suvenír z Kazachstanu.  
 

Vzdialenosť medzi Spišskými Vlachmi a farnosťou 
Balchaš je cca 5000 km – autom by sme tam cestovali 

približne 63 hodín 

Pavol Tondra – kňaz, misionár pôsobiaci v Kazachstane 

Žiaci si otázky pripravili vopred, preto počas besedy 
s napätím očakávali, kedy zaznie odpoveď práve                   

na ich otázku 
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Akosi sme si zvykli, že na sviatok svätého Mikuláša sa 

schádzame spolu celá škola, aby sme spoločne oslávili jeho 

sviatok. V tento deň sa od svätého Mikuláša učíme, ako sa 

môžeme o niečo podeliť, pomôcť si a konať tak dobré skutky. 

Dávať a nečakať dar. Taký je hlavný zmysel sviatku svätého 

Mikuláša, biskupa. Aj nás dobrý Boh obdaril mnohými darmi. 

Navzájom sme sa potešili peknými pesničkami, básničkami, 

scénkami či tančekmi. Videli sme aj pantomímu o darovaní 

a o tom, že nikdy nedostávame niečo len pre vlastný úžitok. 

O všetko je možné podeliť sa: o úsmev, radu, čas, jedlo, 

oblečenie... Skutočne niečo vlastníme len vtedy, ak sme 

ochotní sa toho vzdať. Pokiaľ nie sme ochotní rozdať, čo 

máme, nemôžeme sa z toho skutočne tešiť. Čo nás  niekedy 

zväzovalo, premení sa darovaním na niečo, čo nás 

oslobodzuje. Až keď sa začneme o svoj dar deliť, prinesie nám 

to radosť. Dávaním nikdy nestrácame. Tešíme sa, že k nám 

Mikuláš zavítal, že s nami trávil čas a potešil nás svojou 

prítomnosťou aj darčekmi. Každej triede odovzdal aj 

duchovný darček v podobe osobitého citátu zo Svätého písma o darovaní.  Budeme sa od neho učiť štedrosti a láskavosti. Veď 

každý deň je okolo nás niekto, kto potrebuje čo i len úsmev, rozhovor, radu, povzbudenie. (Mgr. Lucia Balogová) 

 
 

 

 
 

 

 

      
 

 

 

            

 

 

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 40) 
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TVORIVÁ PREDVIANOČNÁ NÁLADA V VIII. B 
 

 

Ako sa na Vianoce  stretáva rodina, zasadli  si spolu k štedrovečernému stolu aj slovné druhy a rozprávali sa. Začali rozprávať postupne. 

PODSTATNÉ MENÁ: „Konečne oddych, celý rok pomenúvam osoby, zvieratá, rastliny, veci, ich vlastnosti a činnosti. Hovorím, kto je mama, 

otec, sestra, brat, kto je ovca, pes, vlk, had. Mám meno pre ružu, fialku i každý kvet, poznám všetko – kocku, vláčik, koláč, svet. Ja vám 

poviem, čo je lakomstvo i dobrota, radosť, smútok, ochota. Vysvetľujem, čo  znamená tanec, kreslenie či beh, maľovanie, spánok, spev.“ 

Ozvali sa PRÍDAVNÉ MENÁ: „Bez nás  by bol nudný svet.  Vaše kvety by neboli farebné – červené, zelené, biele,  žlté, modré. Bez nás by 

neboli veci drevené, železné, veľké, malé,  jedlá kyslé, slané, sladké, chutné, mäkučké i voňavé. Bez nás by ste nevedeli, čie sú hračky – 

Peťove, Matúšove, Lenkine či Máriine, či sú stopy v lese medvedie, jelenie či vlčie. 

Ani ZÁMENÁ nenechali na seba dlho čakať: „Bez nás by sa ľudia nedorozumeli – rozpráva 

sa on s ňou a s ním, hovorí  to  jemu, jej?  Treba pomôcť mne, tebe, jemu, nám, vám, im? Sme 

dôležité pre komunikáciu. Niekedy ma pošlú naši k vašim, aby prišli vaši k našim, lebo ak 

neprídu vaši k našim, tak neprídu naši k vašim. Nikdy sa bez nás nezaobídu. Každý nás 

potrebuje. Na každé Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako? Prečo?... máme odpoveď: Tento, toto, hentá, 

tuto, tamto, takto.“  

Pridali sa ČÍSLOVKY: „Nás potrebuje tento svet, naše čísla. Každý predsa potrebuje vedieť, 

koľko má rokov, súrodencov,  peňazí –tisíc, desaťtisíc, milión. Je to veľa a či málo? Koľkokrát 

sme v turnaji vyhrali – dvakrát, tri razy? Ktorú priečku v tabuľke sme obsadili – prvú, druhú, 

poslednú? Už malé deti si počítajú sviečky na torte, darčeky pod stromčekom, v škole nás 

potrebuje Matematika i Dejepis. Každý žiak si odratáva, koľko dní ostáva do prázdnin.“ 

Prišli na rad SLOVESÁ: „Pomenúvame, čo osoby, zvieratá a veci robia. Bez nás by svet nebol 

v pohybe. Nevedeli by ste, či spia, píšu, skáču, spievajú. Ľudia potrebujú vedieť,  či už nakúpili, 

nakupujú alebo budú nakupovať. Každý potrebuje vedieť, čo môže – nemôže, smie – nesmie, 

čo chcete – nechcete a či vôbec ste.“ 

Konečne prehovorili PRÍSLOVKY:  „Zbytočne sa hádate. Vlani sme nazbierali najviac skúseností – precestovali sme celý svet. Lietame 

svetom sprava – doľava, zľava – doprava, hore – dolu, predpoludním, napoludnie, popoludní, včera, dnes i zajtra. Dorozumieme sa po 

anglicky, po nemecky, po španielsky. Cestujeme bezpečne a rýchlo, nikde nie sme zbytočne ani náhodou.“ 

Aj PREDLOŽKY sa ozvali: „My sme najdôležitejšie zo všetkých. Bez nás by ste nevedeli, či dávate vianočný darček pod stromček, na 

stromček, vedľa neho, nad neho či doň. Nevedeli by ste si sadnúť na stoličku, pod stoličku, vedľa nej, k stolu alebo od stola. Keby ste zajtra 

mali chýbať v škole, nevedeli by ste učiteľke povedať, či idete k zubárovi, do zubára, od zubára a či poza školu. Bez nás by ste nevedeli Kto, 

čo? Bez koho, čoho? Komu, čomu? Koho čo? O kom, o čom? S kým, čím? sa všetko deje.“ 

Nenápadné ČASTICE sa tiež ujali slova: „Možno by ste sa bez nás zaobišli, ale určite sme potrebné. Veď Áno a Nie pozná každý. Žiaľ, je 

s nami veľa starostí, lebo málokto nás pozná. Kiežby s nami nebolo toľko problémov!“ 

Náladové CITOSLOVCIA sa podchvíľou chichúňali a napodobňovali všetky zvuky pri stole. Raz to bolo tresk, inokedy plesk, cingi – lingi, 

bum, bum, bum. Ha-ha-ha, hi-hi-hi. Ham, mňam, hurá, jéj, fuj, pst. A už ani muk! 

Posledné prehovorili SPOJKY: „Neviem, či sme najdôležitejšie. Spájame vás všetkých do viet, súvetí, niekedy s čiarkou, inokedy bez nej. 

Mojím najväčším želaním je, aby nás nespájala gramatika, ale láska.“                 

pripravila Mgr. Lucia Balogová 
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O P L A B A N M A S K A S

T A M A R T O A S A A R I

O E R I A J E R E M I Á Š

N B A J M Z M T M U N S Á

I V T U Ó A I A L E B Á I

E Ó D B R D Š Á I L E Z R

L É V I U L O V A P Á S U

I R A J C R E B E K A E I

A S A M S O N N A F E T Š

 

NA VOĽNÝ ČAS 

Osemsmerovka 

 

 

Laban, Kain, Tamar, Jeremiáš, Noe, Izák, Eva, Set, Ábel,  

Otoniel, Samson, Marta, Bóz,  Samuel, Rebeka, Eliáš, Uriáš, 

Sem, Levi, Pavol, Sára, Judit,  Lót, Lia, Štefan, Mária  

Ježišovi sa v Betleheme klaňali... (odpoveď nájdeš 

v osemsmerovke).  

 

 Krížovka 

1. Ježiš pochádzal z rodu kráľa ... 

2. Pestún Ježiša Krista 

3. Matka Ježiša Krista 

4. Otec sv. Jána Krstiteľa 

5. Matka sv. Jána Krstiteľa 

6. Kráľ, ktorý dal zabiť novorodeniatka  

7. Mesto, kde sa narodil Ježiš Kristus 

8. Mesto, kde žila Svätá rodina 

 

Mudrci od východu              
- doplňovačka zo Svätého písma (Mt 2, 1 -12) 

Keď sa za čias kráľa _________v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli Do Jeruzalema mudrci od 
východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený _________kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe 
a prišli sme sa mu pokloniť." Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním.  Zvolal 
všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.  Oni mu 
povedali: „V _________ Betleheme, lebo tak píše prorok: »A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si 
najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj                    
ľud, _________.«" Tu si dal Herodes _________zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im 
zjavila hviezda.  Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte                            
na _________. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." Oni kráľa vypočuli 
a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad _________, kde                 
bolo _________. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.  Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, 
jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje _________ a dali mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu.  A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do _________ 
krajiny. 

 
 

 

 

 

 

 

    4      
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Pozn.: CH zapíšte do jedného políčka 

 

 

Odpovede na úlohy z tejto strany môžete vhodiť 

do schránky časopisu SRDCE v hlavnom 

pavilóne. Môžete ich odovzdať aj svojej triednej 

pani učiteľke alebo odpoveď poslať e-mailom na 

adresu: srdce@zskrstitela.sk do 31. januára 

2018.  Nezabudnite uviesť svoje meno a triedu. 
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Ahojte, volám sa Emily a chodím do I. A. V školskom 

rozhlase som počula, že treba zbierať staré mobily. 

Hneď ako som prišla domov, všetkým som povedala, že 

by som chcela vyhrať v súťaži, ale musím do školy 

priniesť veľa mobilov. Vôbec to nebolo ľahké. Tatik kvôli 

mne zrušil svoju zbierku mobilov, ktoré si nechával na 

pamiatku. Niektoré mali aj 20 rokov. Tie boli riadne 

smiešne, vôbec sa nepodobali na mobily, ktoré 

poznáme. Volali ich tehly. Mali veľké tlačidlá a ani fotiť 

sa s nimi nedalo. Nebolo ich však dosť a tak som volala 

babke,  tetám aj krstnej, či by mi nemohli zohnať nejaké 

nefunkčné mobily. Každý mi priniesol mobily, ktoré 

zozobieral zo svojho okolia. Telefóny, ktoré som 

priniesla do školy boli z Prešova, Košíc, Levoče aj 

Popradu. Veľmi som sa potešila, keď mi pani učiteľka 

Janečková povedala, že som v našej škole nazbierala 

najviac mobilov zo všetkých detí. Veľmi by som chcela 

vyhrať aj celoslovenskú súťaž. Každý deň čakám, že mi 

povedia, že za staré telefóny dostanem tablet ... 

Emily Kochanová, I.A 

 

 

 

 

 

 

 

SMS - Starý Mobil Sem! 
V termíne od  3. septembra do 16. novembra 2018 sme sa celá škola zapojili do súťaže  „SMS“ – Starý Mobil Sem! 

Úlohou žiakov našej školy bolo zberať vo svojom blízkom 

či vzdialenejšom rodinnom prostredí staré, nepoužívané 

a nefunkčné mobilné telefóny. V našej škole sa do tejto 

aktivity zapojili hlavne žiaci I. stupňa s počtom 11. Celkovo 

sa zapojilo 12 žiakov. Vyzberalo sa spolu  107 mobilov. 

Zberať a hľadať staré mobilné telefóny nebola žiadna 

hračka. O tom, ako tieto mobily zbierala naša 

najaktívnejšia zberateľka, vám vyrozpráva vo svojom 

príspevku. Najusilovnejšou zberateľkou sa stala prváčka 

Emily Kochanová z I. A triedy s počtom mobilov 36 ks. 

Druhým najusilovnejším bol žiak IV. triedy Adam Baloga, 

ktorý priniesol 21 mobilov a tretím opäť prvák z I. A triedy, 

Samuel Pavlik s počtom  15 ks. Zozbierané mobily boli odoslané do spoločnosti RECYKLOHRY a tí spolu so spoločnosťou 

ORANGE vyžrebujú výhercov. Veríme, že šťastie sa usmeje aj na našich usilovných žiakov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

aktívne zapojili a zároveň vyzývame aj ostatných, aby sa zapojili do rôznych environmentálnych aktivít a súťaží. Veď všetci 

chceme žiť v čistom a zdravom prostredí...   

Mgr. Zuzana Janečková 

Vitamínová bomba 
 

Keď sme mali v škole svätú omšu, ktorou sme chceli poďakovať za úrodu, 

každý doniesol rôzne ovocie a zeleninu: jablká, hrušky, zemiaky, cibuľu ... 

a pod. Triedna pani učiteľka nám doniesla RAKYTNÍK. Sú to oranžové 

bobuľky. Väčšina v našej triede to nepoznala. Mohli sme si dať po 

jednom, ale po svätej omši sme to mohli celé zjesť. V triede sme si spravili 

súťaž Kto zje najviac bobuliek rakytníka? Vyhrali dvaja chlapci, ktorí si ich 

dali po 27. Doma som potom zistila, že v jednej takejto bobuľke sa 

nachádza toľko vitamínu C ako v jednom veľkom citróne. 

Aneta Škotková (VI. A) 
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Viete, čo sa deje v škole po vyučovaní? Mnohí hneď po škole utekajú domov. Ale nie všetci. Mladší vstupujú do sveta ŠKD 

a starší do sveta WWW. Niekedy aj opačne. No pre niektorých sa práve vtedy začína dobrodružná cesta po škole                      

za rôznymi krúžkami. Mnohí obchádzajú celú školu a putujú z krúžku na krúžok. K tomu ešte výtvarná, teória, tanečný 

a samozrejme, hodiny nástroja v ZUŠ. Ponúk je veľa a niekedy je to boj s časom a silami, ako to čo najlepšie zvládnuť.              

Aj my sme sa vydali na takýto krúžkový objazd po škole.  

Našou prvou zástavkou je krúžok ŠIKOVNÁ VAREŠKA, ktorý 

vedie Mgr. Anna Nemčíková 

Tento krúžok som si vybrala preto, lebo som sa veľmi chcela 

naučiť niečo variť. Veľmi sa mi tam páči a už viem, že som si 

vybrala správne. Ako prvé sme vyzdobovali svoje vlastné varešky. 

Potom sme robili chlebíčky so šunkou, paradajkou a paprikou, 

ovocný pohár so šľahačkou, varili sme halušky s bryndzou                         

a slaninkou, zeleninovú polievku, robili sme langoše či čokoládový 

puding. Doma varím aj sama. Z krúžku mám aj veľa pekných 

zážitkov. (Mária Kovalčíková, IV. tr.) 
  

Na krúžok chodím preto, lebo sa mi tu páči. Keď som bol prvýkrát, robili sme langoše a potom sme varili puding. Mám sa tu dobre. 

Niekedy pomáham aj doma. (Maxim Timčík, III. tr.) 
 

Prečo som sa prihlásila na tento krúžok? Pretože mám rada varenie, pečenie. 

Doma pomáham s varením a sama pečiem koláče. Najviac mi zatiaľ chutili 

bryndzové halušky. Viktória Janošíková (V. B) 
 

Rada pomáham mamke s varením. Mamka ma najprv nechcela pustiť, ale 

prehovorila som ju. Krúžok vedie pani učiteľka Nemčíková. Je s ňou zábava. 

Páči sa mi, ako spolupracujeme. Pri varení sa smejeme a v triede je veselá 

atmosféra. Stela Lepetáková (V. A) 
 

Rozhodla som sa ísť na krúžok, lebo ho vedie super pani učiteľka. Myslela 

som si, že tu bude zábava a je tu veľká zábava. Recepty si vymýšľame všetci spolu. Ak sú na výber dva, tak hlasujeme. Naučila som 

sa, ako mám variť, tak doma už aj viac pomáham. Doma som si už sama spravila puding a s mamkou palacinky a langoše. Je to super 

krúžok. Kristína Ondrejčíková (VI. A) 
 

Keď som si prezerala ponuku krúžkov, hneď mi padla do oka Šikovná 

vareška. Odkedy na tomto krúžku som, nebolo dňa, kedy by som sa 

nebavila.  Diana Iskrová (VI. A) 
 

Na tento krúžok som sa prihlásila, lebo som sa chcela naučiť variť. No 

a veľmi sa mi ten krúžok páči. Odkedy tam chodím, stále doma pomáham 

variť. Vivien Kleščová (IV. tr.) 
 

Na tomto krúžku sa môžem naučiť niečo do budúcnosti. Varili                    

sme aj špagety, langoše a lievance. Na receptoch sa dohodneme              

týždeň vopred. Pani učiteľka rozdelí ingrediencie a každý niečo                

prinesie. Simona Mihaliková (VI. A) 
 

Rozhodla som sa navštevovať tento krúžok, lebo veľmi rada varím. Keď ideme niečo uvariť, suroviny prinášame všetci. Najviac mi 

chutil ovocno-zmrzlinový šalát. Som veľmi rada, že som sa prihlásila. Karina Kamenická (VI. A) 
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  VÍŤAZOM JE OPÄŤ VIKTÓRIA 
Tento školský rok sme sa rozhodli, že v školskom časopise SRDCE obnovíme rubriku Spolužiaci. V tejto rubrike 

s podnadpisom Ako sa navzájom (ne)poznáme, vám budeme prinášať rôzne informácie, fakty a zaujímavosti 

o žiakoch našej školy. Možno pre niekoho známe, no pre iného menej známe informácie. Niektoré vás možno 

prekvapia, iné možno pobavia a dozviete sa možno aj to, čo ste doteraz netušili. 

 

ZAČÍNAME KRSTNÝMI MENAMI 

Každému z nás pri narodení rodičia vyberú meno. Pri krste ho dostaneme – odtiaľ pomenovanie krstné 

meno. V dnešnej dobe sú mená rôzne - obyčajné, ale taktiež aj veľmi nezvyčajné. V tomto čísle sa dozviete, 

ktoré sú najrozšírenejšie dievčenské a chlapčenské krstné mená v našej škole. Celkový počet žiakov je 248, 

z toho 135 dievčat a 113 chlapcov. Chlapčenských mien sa vyskytlo celkovo 54, zato tých dievčenských 63. 
 

Mená žiakov, ktoré sme v šk. roku 2018/2019 zaznamenali aspoň päťkrát, sú tieto: 

dievčatá:  VIKTÓRIA (8x), DIANA (7x), TAMARA (5x), SIMONA (5x), VANESA (5x)                                                                                                                                                                                                                                             

chlapci:   JAKUB (7x), MATÚŠ (6x), SAMUEL (6x), ADAM (5x), MARTIN (5x), MATEJ (5x), PATRIK (5x), PETER (5x)  

 

Krstných mien, ktoré sa vyskytujú len jedenkrát je medzi dievčatami 31 a medzi chlapcami ich je 28. 

U jednej jedinej spolužiačky sme postrehli, že jej rodičia dali dve krstné mená - Johana Adriana. Pri mene 

Bianka  sme zaznamenali aj alternatívu Bianca. Takýto rozbor mien sme už uskutočnili v školskom roku 

2013/2014. Na porovnanie vám pridávame mená z tohto školského roku. 
 

dievčatá:  Viktória (7x), Natália (6x), Simona (6x), Michaela (5x), Tamara (5x) 

chlapci:  Adam (8x), Matej (8x), Samuel (8x), Martin (7x), Patrik (7x) 

 

Meno Viktória sa aj po piatich rokoch drží na prvej priečke spomedzi dievčat a hoci je Viktória momentálne 

najrozšírenejšie meno v našej škole, ani raz sa neobjavilo u dievčat na prvom stupni. Medzi dievčenskými 

menami sú stále populárne aj mená Simona a Tamara. Aj u chlapcov medzi najrozšírenejšie mená                                 

stále patria Samuel, Matej, Martin či Patrik. Aj meno Adam, ktoré bolo najviac rozšírené pred piatimi rokmi, 

patrí stále k najrozšírenejším v škole. V tomto školskom roku sa vyskytlo päťkrát. 
 

Z mien, ktoré nie sú až tak bežne rozšírené, vyberáme: Hieronym, Cyprián, Kevin, Fabián, Maxim, Dárius, 

Bronislava, Emily, Linda, Ester, Vivien, Lujza, Tea, Anika či Frederika. 
 

 

Timea Kicková, VII. tr. 
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Ako sa navzájom (ne)poznáme 

Príde chlapec do lekárne a pýta si 

tabletky proti bolesti. Lekárnička 

sa ho opýta: „Čo ťa bolí?“ Chlapec 

odpovie: „Ešte nič, pretože som 

ešte rodičom neukázal vysvedčenie.“  

(Mária FILIPOVÁ VI. A) 

 

„Mami, kde som sa narodil?“  

„V nemocnici.“ 

„A čo mi bolo?“ 

(Vanesa  LÖRINCOVÁ VI. B) 

 

 

 

„Prečo dostal môj syn   

   zo zemepisu 5 ?“ 

„Lebo hľadal Rimavskú Sobotu   

   v kalendári.“ 

(Simona MIHALIKOVÁ VI. A) 

 

 

Ide mravec a slon po 

moste a mravec hovorí: 

„Ale dupeme!“  

(Adam ULIČNÝ VI. B) 

 

 

Viete, aký je rozdiel medzi rozumom 

a mozgom? Mozog má každý, ale 

rozum len málokto. 

 (Viktória BALUŠINSKÁ VI. A) 

 

 

Učiteľka sa pýta triedy:,, Aké zviera poznáte na 

písmeno P?“ Jožko povie: ,,Potkan“ Učiteľka sa 

zasa pýta:,,Aké zviera poznáte na písmeno D?“ 

Jožko povie: ,,Dva potkany.“ Učiteľka sa znova 

pýta: ,,A aké zviera poznáte na písmeno Ž?“  

,,Žeby tri potkany?“ odpovie Jožko. 

 (Matej KOŽÁR VI. B) 

 

 

Dve blondínky stoja na zastávke a jedna sa pýta 

druhej: ,,Ktorým číslom autobusu ideš?“ ,,Šestkou 

a ty?“ ,,Sedmičkou.“ Prichádza autobus s číslom 

67. Jedna hovorí: ,,Jeé, my ideme spolu.“  

(Aneta SALANCIOVÁ VI. A) 

 

 

Príde Ferko domov a mamka sa ho opýta: ,,O čom 

ste sa dnes učili?“ Ferko povie: ,,Počítať do desať.“ 

Mamka odpovie: ,,Tak povedz!“ ,,1,2,3,4,6,7,8,9,“ 

-  spustí Ferko. Mamka povie: ,,A kde si nechal 

päťku?“ Ferko odpovie: ,,V žiackej knižke.“ 

(Karina KAMENICKÁ VI. A 

Matej FURMAN VI. B) 

 

 

„Poznáte pieseň mám rozprávkový dom?“ 

„Dajte  mi pokoj, ja som bezdomovec.“ 

      (Aneta ŠKOTKOVÁ VI. A) 

 

 

Príde starček na stanici k pokladni a hovorí 

pokladníčke: ,,Prosím si jeden lístok.“  

,,A kam ho chcete?“ ,,Tu do ruky!“ 

(Klaudia HRICOVÁ VI. A) 

Žena mi hutori: ,,Feri, ta za chviľu budzem 

mac narodzeniny a chcela by som daco, co 

vycahne z 0 na 100 za 1 sekundu.“             

„Ta som jej kupil osobnu vahu.“ 

(Timea PATAKYOVÁ VI. A) 

 

Janko hovorí: „Podľa mňa som si z tej 

písomky nezaslúžil päťku.“  

Učiteľka hovorí: ,,Ja viem, ale horšia známka 

neexistuje.“ 

(Sára TKÁČOVÁ VI. B) Príde žena k lekárovi a lekár hovorí: ,,Na to, aby ste 

boli zdravá, musíte jesť každý deň vajcia.“ A žena 

hovorí: ,,Ale ja vajcia neznášam.“ Lekár na to odpovie: 

,,Ja som povedal jesť a nie znášať.“  

(Sára TKÁČOVÁ VI. B) 
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Šport mám rada. Napríklad v lete je to bicyklovanie a v zime lyžovanie 

i korčuľovanie. Celkom ma to baví, lebo pri týchto športoch sa viem 

veľmi dobre zabaviť. Cítim sa šťastná a zabúdam na to, čo ma trápi. 

Prídem na iné myšlienky a potom mám aj krásne zážitky, na ktoré rada 

spomínam. Veronika Hromjaková (VIII. B) 

Najradšej mám behanie, cvičenie a rada hrám futbal. Hrám ho veľmi 

rada. Cez prázdniny sa veľmi rada bicyklujem, korčuľujem a chodím               

sa s kamarátkami prechádzať. Veľmi túžim ísť na štadión na futbal 

alebo hokej. Rada cvičím, ale nemám rada brušáky. Frederika 

Onderčinová (VIII. B) 

Šport mám veľmi rada, lebo pri športe stratím nadbytočnú energiu, 

nemyslím na problémy a som šťastná. Moje najobľúbenejšie športy sú 

hokej, futbal či bicyklovanie. Timea Vaverčáková (VIII. B) 

Môj obľúbený šport je biatlon. Rada ho sledujem v telke. Moja obľúbená športovkyňa je Anastasia Kuzminová. Raz som bola na 

biatlonovej trati a prešla som 4km. Na trati som sa cítila ako ozajstná biatlonistka. Ako Nasťa. Mária Pivovarničková (V. A) 

Venujem sa stolnému tenisu už tri roky. Mojím vzorom je moja sesternica Radoslava Nemčíková. Mojím snom je stať sa 

majsterkou Spiša. Mojím druhým snom je stretnúť sa s majsterkou Slovenska. Tréningy mám v stredy a piatky o 17:30. 

Samozrejme, treba sa starať aj o raketku, meniť poťahy, drievko. Umýva sa Bio sprejom a handričkou. Soňa Nemčíková (V. B) 

Môj najobľúbenejší šport je hokej a mám rád ešte cyklistiku. Raz sa mi stalo, že ma súper trafil pukom do tváre. Pri hokeji platí, 

že sa nesmie hádzať hokejka a nesmiete si nadávať. To je hlavné! Hokej mám rád, lebo rád korčuľujem. Tréningy máme štyrikrát 

do týždňa. Mám prísneho trénera a celkom dobrý tím. Jakub Klešč (IV. tr.) 

Môj obľúbený šport je cyklistika. Rád si pozriem preteky TOUR DE FRANCE. Niečo ako TOUR DE FRANCE som zažil                              

aj na Slovensku. Bol som sa pozrieť na pretekoch Okolo Slovenska a mám podpisy od známych hviezd zo sveta cyklistiky.                  

Rád sa bicyklujem aj po menšom teréne. Môj rekord je 32,8 km za hodinu. Stále, keď idem k babke alebo je pekný čas, idem na 

bicykli. Adam Baloga (IV. tr.) 

Nie som zameraná iba na jeden šport. Mám rada vybíjanú, obľúbeným bola pre mňa aj lukostreľba. Niekedy idem aj na bicykel. 

Vybíjanej sa špeciálne nevenujem, ale mám ju rada asi od tretieho ročníka. Nemám profesionálne  ambície. Športu sa venujem 

iba rekreačne. Niekedy som chcela skúsiť box, ale to asi nie je pre mňa. Rada skúšam aj iné športy, aj keď nie som v nich dobrá 

napr. futbal, hokej. V zime sa rada lyžujem. V lete sa rada potápam a plávam. Mám veľmi rada vodu. Plávanie a potápanie je asi 

moja najobľúbenejšia športová činnosť. Obľúbených športovcov nemám, ale ak hrajú naši hokej rada ich povzbudím. Myslím, že 

som sa nestretla so žiadnym športovcom. Fandím hendikepovaným športovcom. Simona Mačáková (VII.tr.) 

Na telesnej výchove rada hrávam vybíjanú alebo basketbal. Vo voľnom čase najradšej korčuľujem. Myslím si, že mi to ide čoraz 

lepšie. Lenka Legátová (VIII. B) 

Šport mám veľmi rada. Každý deň chodím behať. Niekedy chodím behať aj preto, aby som sa upokojila, keď ma niekto nahnevá. 

Doma spravím každý deň aspoň  30 brušákov a 25 drepov. Pomáha mi to zlepšiť náladu. Mária Šiškovičová (VIII. B) 

 

ilustrácia: Timea Kicková (VII. tr)  - r. 2017 
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ANETKA NA DNE  
 

Aneta Salanciová (VI. A)  

 
So silami a motiváciou som už niekedy bola naozaj 

na dne. Predsa som sa  vzchopila a plávala som 

ďalej. 

 

Naša škola každoročne organizuje plavecký výcvik. 

Ja osobne vodu milujem. Doma ma volajú aj vodný 

živel. Avšak nemôžem alebo neviem povedať, či 

voda miluje mňa. Dúfam, že áno. Veď som 

neskončila na dne bazéna. Ani nikto z nás. 

Z pozorovania som si všimla, že každý v  plávaní  

spravil obrovské pokroky. Hlavne vďaka našim skvelým učiteľom, ktorí nás naučili alebo pomohli nám lepšie plávať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AK CHCETE VYHRAŤ ŠACH, MUSÍTE MAŤ FILIPA  
 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.  

 

Školský šachový turnaj má v našej škole 

dlhoročnú tradíciu. Šachoví nadšenci 

i príležitostní šachisti sa hotujú a snažia sa 

vymyslieť čo najlepšiu stratégiu.  

 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: I. stupeň a II. 

stupeň. Turnaj prebiehal osvedčeným spôsobom – 

základnou a finálovou časťou. V oboch kategóriách 

najlepší zo základných skupín postúpili do finále. 

V ňom sa hralo systémom každý s každým. Hovorí 

sa, že kto chce vyhrať šach, musí mať filipa. Na 

turnaji to platilo doslova - víťazom na II. stupni sa stal Filip Pramuk (VIII. B). V kategórii prvý stupeň zvíťazil Adam Baloga (IV. tr.) 

Plavecký výcvik 14. 11. – 21. 11. 2018 Krytá plaváreň SNV 
 

Na plavárni boli dva bazény. Naučil som sa plávať vo veľkom bazéne. Bolo tam veľmi dobre a mám veľmi veľa                     

zážitkov. Michal Vaľko (III. tr.) 

Učitelia boli veľmi dobrí. Bola to veľká zábava. Rozcvička v bazéne bola zábavná.  Naučili sme sa splývať, plávať prsia                     

i žabu. Oliver Kicko (III. tr.) 

Pani učiteľka nás naučila splývať. Potom sme sa učili žabku. V posledný deň sme išli do veľkého bazéna                                

s doskou.  Miriam Zahradníková (III. tr.) 

Najlepšie bolo, keď sme sa učili žabku. Naučila som sa plávať s doskou a potom bez dosky. Bolo to super, rada by som si to 

zopakovala. Nela Grejtáková (IV. tr.) 

Prvý deň sme sa učili nadychovať. Na druhý deň sme sa učili splývať. Na tretí  deň sme sa učili plávať s nohami a potom 

sme boli vo veľkom bazéne. Bolo tam super. Učili sme sa žabku a skákali sme z mostíka. Katarína Knišová (III. tr.) 
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„All is calm, all is bright“ ... this magical moment of the Christmas season 

when all goes quiet. However, we are getting lost in a sudden rush                    

of shopping, baking, cooking and wrapping of presents... it’s important 

not to lose sight of the true meaning of Christmas. Don´t forget about the 

Child in a manger. Let’s be calm and bright. Let's open our hearts to Jesus 

to invite Him in, not only at Christmas, but each and every day, because 

with him Christmas is every day. Wishing you joy in the quiet moments              

of the season. 

Mgr. Ľuboslava Dunčková, Your English Teacher 

 

 

 

 

 

ENGLISH WITH A NATIVE SPEAKER 
 

I have never taken place on an English course before. So 

I was really exiting. All week was brilliant. I think that  my 

English is better. Funny games, various activities, 

tonguetwisters helped me to make some progress. Mark was 

a very good and kind teacher. Michaela Múdra (IX . tr.)  
 

On Monday morning I came to school and an ordinary day 

started. But on the third lesson an English course with               

Mark started. During the course  we were talking about 

different topics It was funny a great. We played funny games. 

It was a great week and I am happy to take place                       

there. Michaela Škotková (IX. tr.) 

 

Another successful English “Week” program recently 

finished at Cirkevna Spojena Skola, Org ZS sv Jana Krstitela, located in Spisske Vlachy. Course participants got the opportunity 

to speak and practice their English with a Native Speaker (me), and  to prove to themselves that they could speak English in the 

real world, outside of the classroom, they also got impress me with their language skills (not only their English) and their 

passion for life. English people generally do not speak other languages well, so it is absolutely impressive when we meet others 

who do, and young people are so talented and multilingual. I am first and foremost a guest in your beautiful country, 

Illustrated by: Viktória Janošíková (V. B) 
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 and my Slovak language skills could not even be described as basic,              

the children always try to encourage me and to teach me new words 

and phrases, and we laugh together at my attempts to speak Slovak, 

which are usually amazingly bad. It’s fun because they usually try to find 

the hardest words for me, but it also shows (or reinforces) to them their 

language skills are very good, even impressive. 

During and after every EW program, I am always asked the same 

questions many times; “How are (were) the children”?, “ Do they 

listen”? “How is their English”? I think that I  am really lucky,                      

because I am always able to report that the kids are (were) well 

behaved, fun to be around and most importantly that their English is 

actually really good, has improved over the course of the week, and that 

have not only participated in all of the activities of the week, but they 

have also had fun.   

The most recent week in SV was no different, and I have so many good memories, new friends and teaching contacts. One of 

the highlights of my job is meeting new people and then either re-meeting them when I return to schools or at least getting 

social media messages from them. On the first day of classes, I was out in the hallway talking to and meeting children and of 

course the ever-present teachers.  Suddenly someone, shouted out my name, since it was only the first day I wondered who it 

could be, I had to investigate, it was a Student that I had previously had the privilege of teaching, and he was as pleased to see 

me, as I was to see him, the ever important handshake taken care of, I think it meant a great deal to both of us, and apparently 

and amazingly it impressed his friends, very quickly they were gathered around speaking with me, and besides the usual 

“what’s your name”? type of questions, they all asked if it was true that he was my friend, well of course he is, I didn’t realize 

such things mattered, but I am both humbled and pleased that they do.  

This was, in fact, my second visit to SV, I have to say that I really like it there, especially the "quiet" in the mornings and 

evenings, and from my accommodation I am able to hear the trains, as they work their way up and down the valley, it’s very 

relaxing and definitely one of the most beautiful towns I have the privilege of visiting, (I would definitely live there), and you can 

even get a nice pizza and a cold drink here.  MARK 

 
 

GODZONE TOUR 2018 
 

It was a very good concert. Performers gave a very good performance, 

including performing and singing. The scenes were fun. Even though 

music was religions it was very good. Even concert could dance to it. 

Thanks to them, the atmosfere was getting better every minute.                

Later in the day plays come along. I´m looking forward to the next 

godzone.  Jakub Ondov  (IX. tr.) 
 

It was the first time I have taken part in this kind of concert. There were excellent  musicians who sang the songs about                  

God and about his love to people. These musicians used to take drugs, drinf alcohol but God helped them and they have 

changed their lives.  Kristína Vlkolinská (IX. tr.) 
 

Godzome concert took place in Poprad on 13th November. There were a lot of people who were very kind. They spoke 

different stories about their life. Some stories were really sad but all of them finished happily. These people were brave.  

Although their life was difficult God helped them and they have become new people. I think I will go there next year too. This 

concert was encouraging.  Michaela Múdra (IX. tr.)  

About the author: Mark is an English Teacher and Logistics Professional, currently living and working in both the Slovak 

and Czech Republic's, he is 55 years young, and has lived, worked and traveled all over the world. In his previous careers 

Mark has worked as a Soldier (Marine actually), and in a variety of positions in the Transportation and Logistics field. 

But teaching is definitely the most rewarding job that I have ever had. Mark can be found on Social 

Media: https://www.facebook.com/MarkAnthony2015 and emailed at MarkTeachesEnglish@Yandex.com 

 

https://www.facebook.com/MarkAnthony2015
mailto:MarkTeachesEnglish@Yandex.com


 

 

 


