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wzk jhgfayZOPLKJHGANMe 

Sneh, cestári, pluh, lopata... sú najčastejšie slová tejto zimy, 

ktorá tento rok zlomila viacero rekordov.  Snehové kalamity, 

ba hotové snehové peklo na nás číhalo z každej strany, snehu 

boli plný internet i televízia, s veľkým napätím sme každý 

deň sledovali správy o počasí a rozmýšľali: budú či nebudú 

zajtra kalamitné prázdniny, hmm... 

 Avšak každá minca má dve strany a práve druhou stranou 

zimy je tá krásna scenéria, ktorú nám ponúka toto obdobie. 

Stačí pohľad z okna a krása, ktorú tam uzrieme, vyráža 

dych. Všetko okolo pripomína rozprávkovú krajinu. Všetkým 

nám želám, aby bol pre nás rok 2019 rovnako krásny ako 

tento pohľad z okna a nech roztopí všetky zamrznuté srdcia.                              

Vaša šéfredaktorka Anetka   

 

  



 
2  Okom riaditeľa                                Do pohody č. 2, šk. r. 2018/2019 

Hoci už pár dní je rok 2019 a polročné 

vysvedčenie nebezpečne blízko, chcel by som 

ešte pripomenúť čas Vianoc. Je to čas 

dostávania, ale aj rozdávania. A to si uvedomili 

aj niektorí naši žiaci a spolu so svojimi 

učiteľmi navštívili Domov dôchodcov v Novoti 

a Domov sociálnych služieb na Vyšnom konci. 

Priniesli radosť, pekné spomienky a možno aj 

kúsok šťastia pre klientov oboch domovov. 

Vhodne do týchto dní zapadol aj Vianočný 

bazár, ktorého výťažok pomohol viacerým 

zákamenským rodinám. A aj o to ide – 

nemyslieť na seba a podeliť sa s radosťou 

Vianoc s niekým, koho možno ani nepoznáme 

a chceme to urobiť len tak, zo srdca. Snáď sa 

nám to bude dariť aj vo všedných dňoch. 

Prajem všetkým úspešný rok 2019.                                     
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Len tak a  

      zo srdca 
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Keď pani školníčka 

neriadi križovatku, tak 

vyrába takéto pekné 

ikebany, ktoré krášlia 

školu. 

Pred nebezpečenstvom 

úrazov z padajúceho 

snehu či prepadnutia 

strechy prišli našu školu 

uchrániť a podať po-

mocnú ruku vojaci zo 

špecializovanej jednot-

ky zo Žiliny. Následne 

počas dvoch dní zhadzo-

vali sneh zo strechy te-

locvične, kde sa museli 

navzájom istiť, keďže 

hrozilo nebezpečenstvo 

pádu (obrázok hore). 

Hrozivo prevísajúcich 

nánosov snehu a cencú-

ľov nás  zbavovali naši 

páni údržbári a pán 

kurič (obrázky striech  

vpravo). Pani školníčka si 

zase vyskúšala úlohu 

pána policajta a bravúr-

ne riadila križovatku pri 

hrozili pri rannej ceste do školy. V tejto 

pozícii bude pokračovať aj naďalej   a jej    

úloha  skončí, až keď sa počasie zlepší   

(obrázky dole). 

 

 X  

škole, a  tak  zabránila 

mnohým kolíziám, ktoré 
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A boli plné radosti, veselosti, vôní, vianočnej  

nálady, úžasných výrobkov na predaj – jedlých 

i nejedlých, no jedno mali spoločné – boli zhotovené s láskou.  

 

V tomto duchu sa niesli celé vianočné trhy, kde svoje výrobky 

ponúkalo vyše 70 žiakov. Kapustnica od p.uč. Kocúra všetkým 

chutila, niektorí si na dupľu prišli aj trikrát 😊 a palacinky 

s džemom a šľahačkou od šikovných dievčat bola skvelou 

bodkou za výbornou akciou, ktorú pravidelne organizuje 

predmetová komisia výchov.  

ĎAKUJEME v mene spokojných zákazníkov.   

 

 

  

 

  

  

    

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

   

   

 

  

 

 

  

  

   

 

ŠKOLSKÉ VIANOČNÉ TRHY 

MIKULÁŠSKA BURZA je akcia, ktorá sa stala v našej škole veľmi obľúbenou nielen 

preto, že žiaci mohli niečo pekné a hlavne svoje darovať, čím vykonali dobrý skutok, ale 

zároveň mohli za symbolickú sumu kúpiť darčeky pod stromček pre svojich blízkych, 

ktoré by si inak z finančných dôvodov  nemohli dovoliť. A tak bola radosť dvojnásobná. 

Vyzbieralo sa 240 eur a darovali sa rodinám v núdzi v našej obci. Veci, ktoré sa v burze 

nepredali, boli zase pribalené do vianočných balíčkov a rozdelené pre ľudí, ktorí sú 

odkázaní na pomoc iných dobrých ľudí. P.uč. Vlžáková Anna, ktorá túto akciu organizuje, 

                                                                                   zase dokázala, že má veľké srdce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lucka) 
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; Prázdnu krabicu, v nej plno papiera. 

;  Prázdnu vianočnú darčekovú tašku. 

;  Holiacu penu. Nemám ani jeden chlp na  

      tele, čo s tým? 

; Tresku. 

;  Bager na odhŕňanie snehu.  

     15centimetrový. 

; Obálku, v ktorej bolo po otvorení    

     napísané: VESELÉ VIANOCE!   

     (PS-peniaze kazia charakter) 

; Peňaženku plnú peňazí – jednocentoviek 

     v sume 1eura. 

; Brat dostal kľúče od auta....na auto si   

     má našetriť sám. 

; Ružové papučky pre novorodeniatko....  

    Tým nám nenápadne rodičia naznačili,  

     že nám pribudne sestrička. 

; Čiapku, po ktorej som veľmi túžila. 

     Lenže o 3 veľkosti menšiu. 

;  Lopatou po zadku. 

; Bombarďáky s nápisom Nepovolaným  

    vstup zakázaný. 

; Barana. Živého. 

; Môj oco schoval pred nami všetky  

    darčeky u deda, ktorý býva od nás  

    ďaleko a potom ich tam zabudol....tak  

    sme boli bez a dostali sme ich až na  

    druhý deň. 

 

 

Aký najvtipnejší darček ste dostali na Vianoce? Anketa    

; Hrebeň na koňa. 

; 10 párov ponožiek, furt ich strácam. 

; Kamarátke som dala hrebeň, ktorý  

     som si od nej pred pol rokom  

     požičala a zabudla som jej ho  

     vrátiť. 

; Výpoveď.... (ale nie) 

; Od brata pánsky kozmetický balíček 

     STAR WARS ... je ich veľkým fanú- 

      šikom. 

; Vzduchovku. 

; PSP-ponožky, slipky a pančušky. 

; Sestrin darček... vymenili nám ho. 

; Brat dostal barbinu...od sestry. 

; Vlašský oriešok – a v ňom  

     zložených 50 eur! 

; Detské leporelo, lebo nerád čítam. 

; Od brata  som  dostala  detektívku  

    s názvom Prídem ťa zabiť. Odvtedy 

    dosť zle spávam. 
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s BORISOM LETTRICHOM 

 je krásny, ale treba si dávať pozor na tie 

priepasti, ktoré kopú pod vašimi nohami a 

vy ich nevidíte. No a my chodíme a 

zahadzujeme ich lopatami tým, že vás 

vychovávame a snažíme sa vám pomáhať. 

 

Ako dlho organizujete tento projekt? 

Už to bude 14 rokov a tieto vianočné 

koncerty robíme dva roky. 

 

V koľkých školách ste už boli? 

No keď sme to tak odoka rátali, tak 

možnože za tých 14 rokov  to bude okolo 

4000 koncertov a boli sme asi v 700 

školách takmer na celom Slovensku. Veľmi 

ma tešia odozvy, keď ma žiaci stretnú po 

pár rokoch a povedia: -Vás si pamätám, vy 

ste mi pomohli... 

 

Dodržujete vianočne tradície ?  

Áno, jasné, dneska sme o nich hovorili: 

pomodliť sa, urobiť krížik, ale u nás je 

akurát jedna zmena, že keď nakreslím 

krížik svojim dcéram na čelo, tak im ten 

med musím potom ešte z čela olízať :) Oni 

sa už rozčuľujú, hlavne moja 27- ročná 

dcéra vraví:  

- Ocino, ale  ja som už veľká a vydatá :):) 

Nezabúdame ani na tých, ktorí už nie sú 

medzi nami, pomodlíme sa za všetkých  

a hlavne nezabúdame, že Ježiško je  

v Betleheme pod stromčekom.  
 

Výchovné koncerty máme radi. 

Zabavíme sa, zaspievame si, poučíme sa 

a ulejeme sa. O to viac nás potešilo, 

keď sme zistili, že k nám zavíta známy 

spevák zo skupiny AYA Boris Lettrich. 

 

Posledný týždeň pred vianočnými 

prázdninami bol poriadne natrieskaný 

akciami. Jednou z nich bol aj výchovný 

koncert. Boris Lettrich si s nami 

zaspomínal na rôzne vianočné tradície. Čo 

nestihol povedať na koncerte, to poskytol 

v nasledujúcom interview.  

  

Kto vám píše texty? 

Texty píšem ja, lebo ja som mal vždy 

trojku zo slovenčiny a mal som takú 

prísnu pani učiteľku a potom na gymnáziu 

tú najprísnejšiu, ktorá ma strašne 

„cipovala“. Jedného dňa sa mi v hlave 

objavili nejaké rýmy, také jednoduché od 

Pána Boha mi to nejako prišlo a povedal 

mi, že mám na to talent, a tak som začal 

robiť také básničky,  také vtipné a potom 

som postupne začal robiť aj pesničky. 

 

Mali ste nejaký osobný dôvod, aby ste 

začali robiť tieto výchovne koncerty? 

No jasné, ja som zažil veľa zla vo svete, 

bol som na pohrebe svojich žiakov, mojich 

kamarátov. Chceme mladým ľudom 

ukázať, že nie je len zlo vo svete, že 

dobro je tá najväčšia hodnota. Chodíme a 

rozprávame aj o protidrogových aktivi-

tách a tam rozprávame také vážne veci. 

To ma presvedčilo o tom, že mladým 

ľuďom sa o tom málo rozpráva,  že  život   

  

Skupina AYA v plnej zostave 
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Ako dlho sa pripravujete na koncert? 

Asi pol hodinu,   kým to všetko vybalíme, 

pozapíname všetko a pol hodinu na  

rozospievanie. Ale keď  robíme  nový 

koncert, nový projekt, tak aj 4 mesiace. 

 

A mali ste trému? 

Hej, vždy, aj teraz, keď ideme na pódium, 

tak si kladieme otázky,  aké budú deti a vy 

ste boli jedno krásne publikum! Hneď po 5 

minútach som vedel, že toto bude výborný 

koncert. 

 

Najhorší zážitok z vystúpenia? 

Najhorší zážitok bol, keď nám zamrzlo 

auto a museli sme stáť a nebol tam ani 

signál na mobile. Potom sa nám podarilo 

auto rozmraziť a prišli sme do školy, kde 

nám vynadali, že ich deti čakali pred 

kulturákom hodinu a mrzli a ako si to 

dovoľujeme. Keď sme im  chceli vysvetliť, 

že sme nemali ani signál, tak nám neverili a 

mysleli si, že klameme. Takže neviem, či 

tomu neveria aj dodnes. Fakt  sme ostali 

na diaľnici,  zamrzlo nám auto a bola 

strašná zima. My sme zamrzli, detská 

zamrzli  a zamrzol aj vzťah medzi tou  

školou a nami... 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 AYA je slovenská rocková kapela 

zo Žiliny. Vznikla v roku 1992.  

 Medzi ich najznámejšie pesničky 

patria "Malý princ", "Baby kakavové", 

"Svet krásnych žien",  "Lietaj, dýchaj, 

buď", "Modré z neba", "Verím na Teba", 

"Do neba volám","Čiary"... 

AYA-ci často spolupracujú so špičkami 

slovenskej hudby – na svojom výberovom 

albume k 20. výročiu vzniku kapely 

prespievali ich najlepšie pesničky známi 

interpreti: Zuzka Smatanová, Vašo 

Patejdl (Elán), Peter Cmorik, Janko Kuric 

(Vidiek), Miko Hladký (Gladiátor), Tomáš 

Bezdeda... a nachádza sa na ňom aj duet 

s Desmodom s názvom „Verím na Teba“. 

 Od roku 1998 organizujú 

v predvianočnom čase všetkým 

Žilinčanom koncertný program ROCKOVÉ 

VIANOCE, na ktorom  vystúpilo veľké 

množstvo známych kapiel 

 Spevák skupiny Boris Lettrich sa 

autorsky podieľal aj na debutovom 

albume finalistu prvej série Slovensko 

hľadá Superstar  Tomáša Bezdedu, ktorý 

bol v septembri 2005 vydaný pod 

názvom Obyčajné slová. Skupina AYA 

hrala s Tomášom aj počas trinástich 

koncertov k tomuto albumu.                                         

(zdroj:Wikipédia) 

 
(Natálka K) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rock
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_princ
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spev%C3%A1k
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko_h%C4%BEad%C3%A1_Superstar
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko_h%C4%BEad%C3%A1_Superstar
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Bezdeda
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Oby%C4%8Dajn%C3%A9_slov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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Keď SMOKEMAN zasahoval 

Ako som hľadala v Nitre  

V novembri som sa so spolužiakmi 

zúčastnila úžasnej exkurzie do starobylej 

Nitry. Bol to veľmi zaujímavý zážitok.  

Bolo úžasné chodiť po miestach, kde žili 

kedysi významní panovníci ako knieža 

Rastislav, Svätopluk alebo Pribina. Cieľom 

putovania bolo nájsť poklad ukrytý v 

podzemí Nitrianskeho hradu. V priebehu 

výkladu sprievodkyne Janky sme vyplňovali 

brožúrku, ktorú sme dostali hneď na 

začiatku exkurzie. Dozvedeli sa o prvom 

kostole, ktorý dal postaviť knieža Pribina, 

pošúchali legendárny palec silného Corgoňa, 

aby sa im splnilo tajné želanie, vstúpili do 

nádhernej katedrály Nitrianskeho hradu. 

Tu nám sprievodkyňa Janka porozprávala 

mnoho legiend o sochách, ktoré dali 

postaviť vďační Nitrania. Niektorí sme si 

oprášili vedomosti o pojmoch ako fresky, 

barokový, románsky či gotický štýl. Videli 

sme tam aj relikvie rôznych svätcov, medzi 

inými aj pápeža Jána Pavla II. a sv. Cyrila. 

Zaujala ma aj tisícročná kostra, ktorá bola 

dobre zachovaná. Exkurziu sme zakončili v 

podzemí hradu, ktoré schovávalo nielen 

poklad, na ktorý sme netrpezlivo čakali, ale 

aj prekrásne archeologické vykopávky, či 

starožitnosti. Táto exkurzia bola veľmi 

hodnotná, pretože sme si všetci upevnili 

vedomosti z dejepisu 7.ročníka a doplnili 

ich o nové.            (Tatiana Laššáková, 7.A) 

 

Siedmaci mali možnosť zažiť vysnívanú 

hodinu. Zákamenné totiž navštívil 

SMOKEMAN, ktorý im predviedol veci, 

ktoré by si v reálnom živote nemohli 

nikdy vyskúšať.  

 

Smokeman je pán, ktorý im predviedol 

výchovnú a zároveň zábavnú šou o tom, 

ako sa správať k životnému prostrediu, 

aby sme ho čo najmenej ničili. Vysvetlil im, 

aký nebezpečný pre životné prostredie je 

dym, ktorý vypúšťajú naše komíny pri 

kúrení v peciach na uhlie či drevo.   

Decká si prakticky vyskúšali, ako funguje 

fotosyntéza, ale aj, či sa dá chytiť do 

ruky tekutý dusík, vyrobili a vyskúšali si 

fungovanie plastovej rakety a výbuchy 

horľavých balónov.  Všetci do jedného sa 

zhodli na tom, že tieto dve hodiny patrili 

k nezabudnuteľným.  

 

(Adam) 
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Znovu sme sa zúčastnili každoročnej akcie 

s názvom GODZONE. A znovu to bol ZÁŽITOK! 

 

Nastúpili sme do autobusu a cestou do Žiliny sme si 

to veľmi užili. Keď sme tam už konečne prišli, tak 

sme sa presunuli pred štadión. Tam sme sa zapísali 

a dostali papierové náramky. Už sme sa len pot-

rebovali „vtrepať“ dnu. Každý si vybral, kde chcel se-

dieť alebo stáť. Začalo to príhovorom. Všetky vys-

túpenia boli  zaujímavé a dokonalé. Medzi jedno-

tlivými piesňami nám viacerí ľudia porozprávali o tom,  

ako im do života vstúpil Boh. Tento projekt, ktorý 

organizujú mladí dobrovoľníci, sa mi veľmi páči. Som 

rada že som mohla byť na tejto akcii. (Agi) 

Na Godzone bolo super. V autobuse bola sranda a na 

štadióne príjemná atmosféra. Spoznala som sa aj 

s novými ľuďmi. Bol to veľký zážitok a dúfam, že to 

nebol môj posledný koncert  Godzone.  

(Janka) 

Mne sa na Godzone páči, že je to pre mladých. Bolo 

tam veľa ľudí, fakt veľa, a to mi dalo taký pocit, že 

ľudia tam nešli len tak pre zábavu, ale aby z toho aj 

niečo mali. Už teraz sa teším na ďalší Godzone 2019. 

(Dano) 

Bolo tam fakt super, zábava, radosť, hudba, spev 

a priatelia. Najviac sa mi páčilo, že bola tma. A to ako 

spievali, bolo neskutočne krásne. Určite tam pôjdem 

aj o rok. (Rebeka) 

Do Santiaga na vozíku 

Hovorí sa: Nádej umiera 

posledná. Presne toto  dokázal 

Ján Dušek z Čiech, ktorý nám 

prišiel porozprávať o tom, ako sa 

napriek svojej vážnej chorobe 

rozhodol uskutočniť púť do 

španielskeho mesta Santiago de 

Compostela. Niektorí by si 

možno povedali: ,,Pf, to by som 

zvládol aj ja!“ Ale zvládli by ste 

to aj na vozíčku? A presnejšie, 

zvládli by ste – peši - trasu dlhú 

640km? Pretože tento pán áno! 

Samozrejme, nebol na to sám, 

boli s ním aj jeho priatelia, ktorí 

ho na púti sprevádzali a pod-

porovali. Tých prejdených kilo-

metrov bolo neskutočne veľa. 

Porozprával nám mnoho zážitkov, 

ktoré na svojej 640km ceste 

zažil, niektoré boli vtipné, 

niektoré zas na zamyslenie. 

Verím, že nielen ja som si z tejto 

pekne pripravenej prednášky 

odniesla jedno veľké posolstvo: 

Keď o niečom vieš snívať, 

dokážeš to aj uskutočniť.  

„Nádej je motor života. Keď 

umiera nádej, tak s ňou aj život.“ 

                  (Janka Iglárová, 9.C) 
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Keď sme rozcvičení prišli do triedy, mali 

sme veľmi poučnú  prednášku o hriechu, na 

ktorej sme sa vďaka niektorým nenudili...  

Animátori nám potom zaviazali čiernou 

šatkou oči (boli sme zaslepení hriechmi) 

a robili sme si spytovanie svedomia. Potom 

sme mali aj možnosť vyspovedať sa. Po 

prestávke sme so zaviazanými rukami 

(symbolom pút diabla) a s čiernou šatkou išli 

do kostola na krížovú cestu. Trpeli sme 

spolu s Ježišom. Keď sme sa domodlili, 

nastúpili sme do rady, pán kaplán nám 

prestrihol putá a čierne šatky sme zavesili 

na kríž. Po tomto duchovnom nasýtení sme si 

išli nasýtiť aj hladné bruchá. Po obede sme 

pozerali film Most. Potom sme mali ešte pár 

duchovných cvičení a prednášku o otváraní 

srdca Bohu. Nakoniec sme si ešte pochutili 

na koláčoch a iných dobrotách, ktoré 

napiekli rodičia, babky aj my sami. Všetci 

sme si nakoniec dali spoločnú fotku, 

zaspievali si na rozlúčku a pobrali sa domov.  

Všetko tam bolo super.  

Už sa teším na ďalší kurz. Ďakujem pánu 

kaplánovi Mahútovi, animátorom a všetkým, 

ktorí nám pomohli k nezabudnuteľnému 

duchovnému zážitku. 

(Natálka Florková ml., 8.C) 
 

V roku 2019 nás birmovancov čaká 

birmovka. Príprava na ňu musí byť 

dôsledná, keďže ide o jednu zo 7 

sviatostí. Preto sa pán kaplán 

s animátormi rozhodol usporiadať pre 

nás kurz Dominik. 

 

Už od začiatku som sa nemohla dočkať, 

kedy sa začne kurz. Síce som nemala 

predstavu, čo tam budeme robiť, ale 

tešila som sa.  

Konečne bol piatok. Keď sme sa všetci 

usadili v triede, predstavili sa nám všetci 

animátori a podelili nás do skupín. Tam 

sme sa zoznamovali, rozprávali sa medzi 

sebou a robili sme plagáty. Medzitým sme 

si spievali a tancovali. Deň sme zakončili 

sv. omšou. Potom sme mali voľno. Na druhý 

deň ráno sme mali rozcvičku na ihrisku.  
 

Kurz  DOMINIK 
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Už ste si zvykli na nové prostredie? 

Ďakujem veľmi pekne za opýtanie, musím 

povedať, že veľmi rýchlo, pretože Orava je 

môj rodný kraj, kde som skutočne doma. 

 

Čo si myslíte o našich žiakoch? 

Máte v sebe veľký potenciál, ktorý sa tlačí 

von a chce sa rozvinúť. Máte na to, s Božou 

pomocou, aby sa to podarilo! Aj keď 

zažijete počiatočný neúspech, nevzdávajte 

to.  

 

Už ste niekedy učili v škole, alebo je to 

vaša premiéra? 

Áno, už som učil. Tento rok je môj tretí 

učiteľský rok a musím povedať, že v 

Zákamennom sa mi veľmi dobre učí. Teším 

sa zo žiakov, chcú, ťahajú sa a vidno, že 

majú záujem.     

 

Aké je vaše birmovné meno? 

Jozef, podľa sv. Jozefa, ženícha Panny 

Márie. 

 

Kedy ste sa rozhodli pre toto povolanie? 

Na brigáde pri zbieraní cibule to všetko 

začalo :). Skutočne, počiatok reálneho 

vnímania, že Boh má so mnou nejaké plány, 

bol počas strednej školy, keď som na 

brigáde v samote a v modlitbe začal 

vnímať vnútornú túžbu patriť Bohu celý. 

Ale bola to moja vymyslená túžba, alebo 

túžba, ktorú do mňa vložil Boh? To som 

ešte nevedel. Skúmal som to a pýtal som sa, 

 
 

aká je Božia vôľa. Nakoniec som podľa 

všetkých indícií, že túžba je od Boha, 

nastúpil na dobrodružstvo po prvom 

roku vysokej školy.  

 

Máte nejaké nesplnené túžby, sny? 

Chcel by som vedieť hrať na husliach 

a saxofóne, ale na tie husle viac. 

 

Ako trávite voľný čas? 

Rád čítam, spievam, hrám na gitare, 

chodím na hory, rád hrám florbal, 

futbal. 

 

Aká je vaša obľúbená hudba? 

Pokojná, radostná hudba v štýle klasiky, 

blues či jazz. 

 

Čo odkážete našim birmovancom? 

Nenechajte si ujsť radostný deň, 

pretože Božia krása sa ukrýva nielen 

v tom, čo bude, ale vo všedných 

maličkostiach.   

 

Radi čítate? Máte nejaký dobrý tip na 

knihu? 

Čítam rád. Okrem Svätého Písma 

odporúčam napríklad  Jezuitský návod 

(takmer) na všetko. James Martin. 

 

Interview s ... 
pánom kaplánom JÁNOM MAHÚTOM, ktorý pôsobí v našej 

farnosti od júla 2018. 

(Lucka) 



 
12 Školská akcia                                        Do pohody č. 2, šk. r. 2018/2019 

 

 

  

 
Začiatok nového roku v škole je 

hektický a náročný, zaokrúhľujú 

sa známky, skúša sa... 

  

A predsa v našej škole začal 

dobrodeniami. Pán kaplán Mahút 

spolu s miništrantami trpezlivo pri-

chádzali do každej  triedy a požeh-

návali priestor i ľudí.  Takýmto po-

žehnaním sa dosahujú duchovné 

účinky.  Požehnávať možno osoby, 

jedlo, miesta, predmety. Božie po-

žehnanie je zároveň slovo i dar /gr. 

eu-logia/ doslova DOBROREČE-

NIE. Dobrých slov nám vždy treba. 

Aj priestor, plný láskavosti 

a pokoja. Sme vďační pánu kaplá-

novi aj vedeniu školy za taký pov-

zbudzujúci a inšpirujúci vstup do 

nového roka 2019. 

P.uč. Janka Polťáková 
 

POŽEHNANIE  
19. december bol na našej škole neobvyklý. 

Blížili sa Vianoce a vianočné prázdniny a VŠETKY 

deti našej školy boli pozvané na zaujímavé 

rozprávanie o Bohu, stvorení, Božích zázrakoch.  

 

Naše deti to poznajú, učia ich to rodičia, pán farár 

i katechétky. Pán a pani, ktorí viedli toto 

rozprávanie, sa snažili priviesť deti k poznaniu, že 

Ježiš robí zázraky i teraz. Prečo tak málo? Lebo 

nikto neprosí. A tak sme sa všetci učili, že máme 

prosiť a prosiť s dôverou a vierou. Na konci všetci 

žiaci dostali balíček plný milých drobností. Radosť 

detí bola neopísateľná. To preto, aby pocítili Božiu 

dobrotu.  

Mnohé deti boli prekvapené aj Božou 

prozreteľnosťou. Dievčatko z rodiny, kde čakali 

dieťatko, našla v krabici malé papučky. Dievčatko, 

ktoré fantazíruje o jednorožcoch, ich našlo vo 

svojej krabičke. Ak aj teba nejaký dar v špeciálne 

prekvapil, povedz o tom pani katechétke na hodine 

náboženskej výchovy. Tieto akcie sa dejú po celom 

svete. Majú pôvod v USA a fungujú od roku 1970. 

Hybnou myšlienkou je evanjelium o Samaritánovi – 

o tom, že máme prejavovať láskavosť  blížnym. 

V USA sa organizácia nazýva Samaritan´s purse.  

Niekto taký ako ty balí dlhý čas balíček s láskou 

a modlitbou za toho, kto balíček dostane.  

V prvom rade sú balíčky určené pre chudobné  deti, 

preto sme sa bránili, že nie sú určené nám. Boli sme 

však uistení, že Boh nám chce ukázať svoju 

štedrosť a urobiť nám radosť. A to sa naozaj 

podarilo. Milé drobnosti  nám vyčarovali krásny 

deň, ale tiež nám pripomenuli, že aj my máme 

prejavovať lásku a dobro iným. Preto pamätajme na 

inú akciu, ktorá „letí“ našou školou – Mary´s meals, 

do ktorej sa môžeme zapojiť aj my a stať sa pre 

chudobné deti v Afrike samaritánmi.   

P.uč. Janka Polťáková 
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 živé, umelé, zdobené jednofarebne alebo viacfarebne, moderné alebo 

tradičné... Je úplne jedno, aký máte doma, každý je krásny, pretože je symbolom Vianoc. 

Potvrdil nám to aj pohľad na fotografie vianočných stromčekov našich učiteliek, ktoré 

nám ich láskavo poskytli. Vedeli by ste si vybrať? 

p.uč. Sekerášová  

p.uč. Dendysová  

p.uč. Čičová  

p.uč. Floreková  

p.uč. Mrekajová T.  

p.uč. Demková  p.uč. Kompanová   

p.uč. Durčáková   
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SEPTEMBER  

CEZPOĽNÝ BEH – OK 

1.m.- Ján Sochuľák 9.A 

3.m.- Benjamín Belicaj 9.B 

(pripr. p. uč. Madleňák) 

 

ŠTVORBOJ-OK 

1.m-ml.žiaci- Samuel Plaskúr 

3.m-Tobias Murín 

3.m.-ml.žiačky-Natália Sumihorová 

1.m.-st.žiaci – Ján Sochuľák 

Družstvá- 1.m.-ml.žiaci 

                 3.m-ml.žiačky 

                 1.m.-st.žiaci 

(pripr. p.uč. Madleňák a p.uč. Kovaľová) 

 

OKTÓBER 

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, 

ZLATÝ VLAS – CSK 

2.m.- Terezka Dibdiaková 8.B 

(pripr. p. uč. Demková) 

 

NOVEMBER 

BEDMINTON – OK 

1.m.- Sandra Boškajová 8.B s Laurou 

Holubčíkovou 7.D 

1.m.- Daniel Sebastián Kurňavka 8.A so 

Samuelom Sochuliakom 9.A 

(pripr. p. uč. Madleňák a Hrčkuľáková) 

 

BEDMINTON – KK 

2.m.- Daniel Sebastián Kurňavka 8.A so 

Samuelom Sochuliakom 9.A 

3.m.- Sandra Boškajová 8.B s Laurou 

Holubčíkovou 7.D 

(pripr. p. uč. Madleňák a Hrčkuľáková) 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PIRÁTI KRÁSY – celodiecézne kolo  

1.m.- Terezka Dibdiaková 8.B 

1.m.- Veronika Belicajová 7.B 

3.m.- Adam Belicaj 7.B (vlastná tvorba) 

(pripr. p. uč. Demková) 

 

STREĽBA-OK 

3.m- zmiešané družstvo ml.žiakov a 

žiačok 

(pripr. p.uč. Madleňák a p.uč. Kovaľová) 

 

DECEMBER 

ŽIACKA LATKA – OK 

3.m.- Dominik Urban 8.B 

1.m.- Martinka Kovaľová 5.A 

(pripr. p. uč. Madleňák a p.uč. Kovaľová) 

 

POVEDZ DROGÁM NIE, ZVOĽ SI 

UMENIE! – CSK 

3.m.- Peter Kovaľ 8.B 

(pripr.p.uč. Vojtaššáková) 
 

Súťažili sme 

(Agi) 
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Uletela holubička, uletela vysoko, 

začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol, 

uletela ochutnať svet a jeho tvár, 

raz sa vráti do chladných dní jar. 

 

Letíš a ja hľadím zdola, že si vetrom vznášaná, 

budem čakať, kým ustaneš odteraz až do rána, 

letíš, ale chceš nech opäť získam si tvoj čas, 

ak aj padneš, ja ťa chytím, lebo verím v nás. 

 

Uletela moja milá uprostred noci mesačnej, 

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej, 

možno som jej to, čo chcela, dával primálo, 

postavil som klietku lásky, už viem, že to ju vyhnalo. 

 

Letíš a ja hľadím zdola, že si vetrom vznášaná, 

budem čakať, kým ustaneš odteraz až do rána, 

letíš, ale chceš, nech opäť získam si tvoj čas, 

ak aj padneš, ja ťa chytím, lebo verím v nás. 

 

O, o, o, letíš a ja hľadím zdola, že si vetrom vznášaná, 

budem čakať, kým ustaneš odteraz až do rána, 

letíš, ale chceš nech opäť získam si tvoj čas, 

ak aj padneš, ja ťa chytím, lebo verím v nás. 

 

Odišla mi moja milá, chcela skúsiť slobodu, 

opäť si ju privolám späť, keď pôjdem do hôr po vodu, 

Odišla a nechala mi vankúš s vôňou jej, 

dám jej napiť s vlastných dlaní mojej holubičke jedinej. 

 

O, o, o, letíš a ja hľadím zdola, že si vetrom vznášaná, 

budem čakať, kým ustaneš odteraz až do rána, 

letíš, ale chceš nech opäť získam si tvoj čas, 

ak aj padneš, ja ťa chytím, lebo verím v nás. 

 

O, o, o, letíš a ja hľadím zdola, že si vetrom vznášaná, 

budem čakať, kým ustaneš odteraz až do rána, 

letíš, ale chceš, nech opäť získam si tvoj čas, 

ak aj padneš, ja ťa chytím, lebo verím v nás. 

A

D

A

M 

 

Ď
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Adam Ďurica – * 1.11.1987, 

Nitra (31 rokov)  

  ako basgitarista a 

spevák pôsobil v 

skupinách Analógia a Storm 

 Jeho sólové spevácke 

začiatky sú spojené s 

prvým ročníkom 

show Slovensko hľadá 

superstar, v ktorom sa 

dostal do TOP50 a neskôr 

do užšieho výberu na 

divokú kartu poroty, ktorú 

však nezískal. 

 v r.2017 sa oženil 

 na jeho 31. narodeniny 

sa mu narodil syn Timotej 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Basov%C3%A1_gitara
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko_h%C4%BEad%C3%A1_superstar
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko_h%C4%BEad%C3%A1_superstar
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Napísali a povedali ste 

Idú dvaja ľudožrúti, vidia  ísť oproti kostru, 

a jeden povie: „Aha, chrumky!“ 
 

– Príde sliepka do  baru a pýta sa : 

,,Máte chleba ?? " 
Čašník odpovie : ,,Nie. " 
Sliepka opäť : ,,Máte chleba?? " 

– ,,Nie! " 
– ,,A máte chleba ?? " 
– ,, Nie !! A ešte raz sa ma to   spýtate, 

tak vás  priklincujem s kladivom na 

stenu! " 
A sliepka na to : ,,Máte klince ?? " 

– ,,Nie. " 
– ,,Máte chleba ?? " 

 

- Haló? Prepáčte, je to číslo deväť, tri, 

štyri, tri, sedem, sedem, osem, päť, štyri ? 

- Nie, áno, nie, áno, áno , nie, nie, áno, nie. 

,,Sused, videli ste, akého strašiaka si 

Jožo postavil na pole?" 

,,Nie." 

,,Takého strašného, že mu vrany vrátili 

aj minuloročnú úrodu." 
 

  Sólistka hrala na rýle.(lýre) 

  Druh bezstavovcov: prvouky. (prvoky) 

  Vyber si číslo do 20! 23... 

  V cigaretách sa nachádza nikodím.(nikotín) 

 Medailová kvapka 40dní kvapká 

(Medardova) 

  Kto prvý jamu kope, sám do nej spadne 

(Kto komu) 
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Boli sme traja, ja ty a granát. 

Ostali sme dvaja, ja a poistka. 
 

Miliardárov denník: 

,,Nabudúce, keď manželka povie : „Treba kúpiť čínu," 

znamená to jedlo!" 
 

Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, za 

siedmimi riekami a siedmimi moriami, za 

siedmimi lesmi, za siedmimi jazerami žil malý 

zajačik a ... mal všade strašne ďaleko!  

- Predstav si, včera som spadol z 

rebríka. 

- A stalo sa ti niečo? 

- Nie. Predstav si, včera som 

spadol z rebríka. 
 

„Dobre,“ hovorí sudca Dežovi, „keď ste teda 

našli ten prsteň, ako tvrdíte, prečo ste ho 

neodovzdali polícii?“ 

„Lebo bolo na ňom vyryté, že Navždy tvoj!“ 

Na policajnej stanici zvoní telefón, pán policajt 

to zdvihne a hovorí: 

„Dobrý deň, čo sa deje?“ 

Z telefónu sa ozve zúfalým hlasom: „Mám v 

dome mačku, mám v dome mačku!“ 

„Dobre, dobre nekričte, veď ju vyhoďte von, 

pani!“ 

„Ja nie som pani, ja som papagáj!“ 

 

 

 

Choďte do kelu s tými vtipmi o Chuckovi Norri-

sovi. Kebyže je to pravda, tak sem teraz príde a 

začne mi búchať hlavu o klávesnikoccue  jnsnqo-

uchrhrvhbdv hr bh rer brfvaeiavdhksbrbaes ........ 
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O d k a z o v k a 
Pozdravujem Lucinku z 8.C (segra)  

Pozdravujem škaredé sestry a princa (žabiak) 

Pozdravujem bieleho, hnedého a čierneho z 8.C (Maja)  

Pozdravujem Natáliu (tvoj starosta )  

9.C pozdravuje pani zástupkyňu  

Pozdravujeme naše barbinky z 9.C (vaše barbinky )  

Prajem všetkým žiakom a celému personálu v zborovni a aj mimo zborovne šťastný 

nový rok 2019 (xy z deviatky) 

Pozdravujem všetkých učiteľov a prajem len to najlepšie do nového roka (Evka) 

Pozdravujem Mišku. (tvoja Bianka z 8.D) 

Pozdravujem všetky baby z 8.D ste najlepšie spolužiačky (Natália 8.D) 

Pozdravujem Natálku (tvoja segra) 

Pozdravujeme pani učiteľku Kompanovú (vaša 8.C) 

Všetko najlepšie prajeme pánu učiteľovi Murínovi (8.C) 

Pozdravujem Zabijaka Autocorektov XD(1330) 

Pozdravujem Aďku z 8.C ( ty vieš kto) 

Pozdravujem pána učiteľa Madleňáka a prajem mu všetko dobré do nového roku(xx) 

Pozdravujem Maju a Aňu....(Taká Eva) 

Pozdravujem Martina z 9.B (anonym) 

Pozdravujem Natáliu  Florkovú ml. s 8.C  (xy) 

Pozdravujem Bianku Janetovú s 8.D (xy) 

Pozdravujem Anetkinu sestru Sandaľu 

Sandaľa pozdravuje Jančiho s Evom 

Čertiská moje zo 7.B, prajem vám pekné vianočné sviatky i celý rok (vaša triedna) 

(Anetka) 
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Prajeme Vám na tieto nastávajúce 

sviatky v záhrade hojnosť, 

v pitvore svornosť, 

v stodole plienoty, 

v izbe lásku úprimnosť 

a nech ste takí veselí ako v nebi anjeli. 

 

Týmto a ďalšími peknými vinšami priali 

naši šikovní ôsmaci z 8.B všetkým 

učiteľom, aby im spríjemnili posledný deň 

roka pri vianočnej kapustnici. Chceli sa im 

aj takouto milou formou poďakovať za to, 

že sa  nám celý rok s láskou venovali. 

Krátky kultúrny program pod vedením 

p.uč. Kompanovej Kataríny a Čičovej Ivany 

doplnili známymi pesničkami v sprievode 

našich talentovaných harmonikárov 

a saxofonistu.  

(Alenka) 
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Milí naši pohoďáci, želáme vám, aby sa vám v roku 

2019 vyhýbali všetci negatívni ľudia, ktorí majú 

problém na každé riešenie...  

                                  Vaša redakčná rada 
 


