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ÚVOD 

 
Milí žiaci a učitelia, 
 

predstavujeme vám prvé číslo školského časopisu 
Kľúčik, ktorý pre vás pripravujú žiaci ZŠ Apoštola 
Pavla v rámci činnosti Novinárskeho krúžku. Každý 
mesiac pre vás mladí novinári zoskupení v redakčnej 
rade pripravia nové číslo časopisu.  
Cieľom práce mladých novinárov je opísať a 
pripomenúť vám najdôležitejšie udalosti našej školy a 
pripraviť pre vás zaujímavé rubriky. Veríme, že každý 
v časopise nájde to, čo ho zaujíma.  Dúfame, že 
časopis bude pre vás príjemným spestrením dní 
strávených v škole.   
 
                                                          Mgr. Lenka Nagyová 

 

Kľúčik  - časopis žiakov ZŠ Apoštola Pavla 

v Liptovskom Mikuláši 
 Ročník: I., č. 1 
 Redakčná rada:  

 Šéfredaktorka: Mgr. Lenka Nagyová 

Členovia: Jakub Dyrčík (3. roč.), Andrej Hric (5. roč.), 
Lucia Jurkuliaková (5. roč.), Alena Štoffová (7. roč.), 
Zuzana Dyrčíková (7. roč.), Gabriela Franklinová (8. roč.), 
Kristína Krivulčíková (8. roč.), Miroslava Labajová (8. 
roč.), Hana Lešťanová (8. roč.), Tomáš Lisý (8. roč.), Patrik 
Poliak (8. roč.), Michal Polomský (8. roč.) 
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

Deň sv. Mikuláša 

Dňa 6.12.2010 k nám zavítal sv. Mikuláš spolu s anjelikom 
a čertom.  
Navštívili všetky triedy aj pani riaditeľku. Mikuláš bol veľmi 
štedrý a pre každého mal pripravenú sladkú odmenu. Kto ju 
však chcel získať, musel zarecitovať básničku alebo zaspievať 
pesničku.  

 
                                                                                                                                                                                      
 

Vianočný dobročinný jarmok 
V tomto školskom roku sme opäť dodržali tradíciu a pripravili 
sme Vianočný dobročinný jarmok, ktorý sa uskutočnil v 
nedeľu 12.12.2010 pred sv. farským kostolom.  
Žiaci všetkých tried pripravili rôzne výrobky, napríklad 
medovníčky, trvanlivé pečivo, vianočné pozdravy, 
papierových anjelikov, obrázky či adventné vence. Veriaci, 
ktorí sa zúčastnili sv. omší,  si vyberali z pestrej ponuky 
výrobkov a kupovali ich za symbolické ceny. Vďaka ich 
príspevkom sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky, 
ktorými sme prispeli na misie.    
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Posviacka školských priestorov  
Po prázdninách sme začali opäť sviatočne.  
V pondelok dňa 10.1.2011 pán kaplán  Mgr. Patrik Solár 
posvätil školské priestory pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána 
- Traja králi. Postupne v sprievode spevákov a 25 miništrantov 
posvätil nielen triedy, učebne či riaditeľňu,  ale aj telocvičňu a 
školskú jedáleň. 
 

Odpustová slávnosť  
Pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca dňa 31. 1. 2011 sa v našej 
škole konala odpustová slávnosť.  Slávnosť začínala sv. omšou, 
ktorú slúžil Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, 
v školskej kaplnke.  Omšu spolu s ním koncelebrovali p. dekan 
ThLic. Vladislav Saniga a p. kaplán Mgr. Patrik Solár. 
Odpustovej slávnosti sa zúčastnili aj riaditeľ diecézneho 
školského úradu PaedDr. Ján Dravecký PhD, bohoslovci Karol 
a Peter Križianovci, rodičia a veriaci farnosti a niektorí bývalí 
žiaci. Otec biskup povzbudil všetkých prítomných, aby 
v ľuďoch hľadali dobro, aby sa starali o svoju dušu a spásu.  
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Tiež poďakoval rodičom i pracovníkom školy za ich obetavú 

prácu pri výchove mladých ľudí. Po sv. omši sa konalo agapé 
a radostné stretnutia. 

 

Deň sv. Valentína 
Deň sv. Valentína sa oslavuje na počesť  kňaza a lekára 
Valentína,  ktorý žil v 3. stor. n. l. za vlády tyranského cisára 
Claudia.  
Claudius sa rozhodol zrušiť manželstvo, lebo ženatých mužov 
nepovažoval za dobrých bojovníkov. Manželky a deti pokladal 
za prítaž a príčinu zbabelstva, a tak tvrdo zakázal sobášenie. 
Kňaz Valentín sa však proti cisárovi vzbúril, mladých milencov 
pozýval k sebe a sobášil ich potajme. Claudius sa to dozvedel, 
kňaza uväznil a pokúšal sa ho presvedčiť, aby zanechal 
kresťanstvo a vyhlásil, že prijíma vieru rímskych bohov. 
Valentín sa však lásku medzi mužom a ženou pokladal za 
posvätnú, rovnako ako aj manželský zväzok. Kruté 
zaobchádzanie cisára neodvrátilo Valentína od jeho 
presvedčenia, preto ho dal Claudius popraviť.   
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V roku 496 pápež Gelasius vyhlásil 14. február za sviatok sv. 
Valentína.  V našej škole tento sviatok oslavujeme 
každoročne. Pripomíname si, aká dôležitá je láska medzi 
ľuďmi. Žiaci 8. ročníka pripravili rozhlasovú reláciu, v ktorej 
nás oboznámili so životom sv.  Valentína. Piatok 11.2.2011 a 
u nás prebiehal v duchu lásky. Zaviedli sme tzv. „valentínsku 
poštu.” Každý pripravil valentínsky pozdrav, ktorý vhodil do 
„valentínskeho koša.” Pozdravy sa potom triedili a  boli 
doručené svojim adresátom. Týmto spôsobom sme utužili 
naše priateľstvá a prejavili lásku ľuďom, ktorých máme radi.  
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Lyžiarsky výcvik 
Žiaci 7. ročníka  sa v dňoch 9.2. – 11.2. 2011 a 21.2. – 
22.2.2011 zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod vedením Mgr. J. 
Mikloškovej a Mgr. M. Ondrošovej. Žiaci boli rozdelení do 
skupín podľa ich úrovne lyžiarskych schopností. Mnohí z nich 
stáli na lyžiach po prvýkrát, preto bol pre nich lyžiarsky výcvik 
výbornou príležitosťou naučiť sa základom lyžiarskeho 
umenia. Dobrí lyžiari mali zasa možnosť zdokonaliť svoju 
techniku. Všetci si aktívne oddýchli od školských povinností 
a športovaním podporili aj svoje zdravie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravili: P. Poliak, Mgr. L. Nagyová 
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DUCHOVNÉ OKIENKO 
 

    Istá cesta do neba 

Sv. Ján Bosco bol jedným z najväčších vychovávateľov 

mládeže. Venoval sa chlapcom, lebo v nich videl nádej Cirkvi 

a spoločnosti. Tak sa k nemu dostal aj Dominik Savio. Pod 

vedením Dona Bosca žil necelé tri roky a dosiahol značnú 

dokonalosť. Pápež Pius XII. ho vyhlásil za svätého. 

Predovšetkým mladí ľudia v ňom majú príťažlivý vzor 

a veľkého orodovníka. Boh dovolil, aby sa po smrti  Dominik 

Savio zjavil Don Boscovi a nechal mu odkaz aktuálny aj pre 

nás. 

Don Bosco hovorí: „Dominik mi ukázal nádhernú kyticu, ktorú 

držal v ruke. Boli v nej ruže, fialky, slnečnice, horce, ľalie, 

brečtan a medzi kvetmi boli klasy pšenice. Podal kyticu 

a povedal:  

„Daj kyticu svojim chlapcom a postaraj sa, aby všetci mali 

tieto kvetiny. Keď ich budú vlastniť, postačí, aby boli šťastní.” 

„Ale čo tieto kvety znamenajú?” 

Dominik hovorí: „Tieto kvety predstavujú vlastnosti, ktoré 
sa Pánovi najviac páčia. Ruža predstavuje lásku, fialka odvahu, 
slnečnica poslušnosť, horec pokánie, klasy časté sväté 
prijímanie. Ľalia je symbolom čistoty. O tých, ktorí si ju 
zachovávajú, je napísané: oni budú ako Boží anjeli v nebi.  
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A brečtan alebo zimozel znamenajú, že všetky tieto čnosti 

treba mať stále pri sebe, čiže vytrvalosť.” 

 

„No dobre, môj milý Dominik,“ povedal Don Bosco. „Ty si si 

cvičil tieto čnosti počas svojho života. Povedz, čo ťa najviac 

povzbudilo, keď si zomieral?” 

„Čo myslíš, čo to mohlo byť?” odvetil Dominik. 

„To, že si si uchránil čisté svedomie?“ – „Nielen to.” 

„Tak ti pomohla nádej, že prídeš do neba?” – „Ani to nie.” 

„Potom teda poklad tvojich mnohých dobrých skutkov?” 

–„ Nie, nie.“ 

„Tak čo ti dávalo silu v tvojich posledných hodinách?”, vzdáva 

sa hádania Don Bosco. 

Dominik povedal: „Bola to pomoc našej Nebeskej Matky 

Panny Márie. Povedz to všetkým, nech na ňu nezabudnú, 

nech sa k nej modlia.” 
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Prijmime aj my od Dominika túto kyticu kvetov a držme sa 

jeho rád. Máme na to skvelú príležitosť počas prežívania 

pôstneho obdobia. Čo máme robiť my: 

- pokánie začína tým, že uznáme svoju 

hriešnosť, prosíme o odpustenie, prijmeme sviatosť 

zmierenia, 

- zúčastníme sa na svätej omši a svätom prijímaní, 

- pozornejšie počúvame Božie Slovo a žijeme podľa 

neho, 

- venujeme sa modlitbe, zúčastníme sa pobožnosti 

krížovej cesty alebo modlitby ruženca, 

- obmedzíme sledovanie televízie alebo zábavu pri 

počítači a získaný čas venujeme Bohu, rodine, 

priateľom alebo tým, ktorí potrebujú našu pomoc, 

- zriekneme sa sladkostí a ušetrenými peniazmi 

podporíme zbierku Tehlička pre misie, aby ľudia 

v Afrike mali prístup k pitnej vode. 

Nech nám Panna Mária pomáha nadobúdať čnosti, aby sme 

sa raz navždy mohli tešiť v nebi. 

Sv. Dominik Savio      

Pripravila: Mgr. Ing. Z. Uramová 
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AKO SA NÁM DARILO 

 

V mesiaci január sa naši žiaci zúčastnili týchto súťaží: 

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku  

Kategória 1A – Simona Jalovecká, 7. ročník, 2.miesto 

Kategória 1B – Dušan Argaláš, 9. ročník, 9.miesto 

 
Matematická olympiáda 

(výsledky v ďalšom čísle Kľúčika) 

 

V mesiaci február sa naši žiaci zúčastnili týchto súťaží: 

Geografická olympiáda 

Našu školu reprezentovali títo žiaci: 
Adam Gonšenica, Andrej Hric (5. ročník), Juraj Galica (6. ročník), 
Miroslava Labajová (7. ročník), Juraj Dúbrava (9. ročník). 
 

Basketbal 

Reprezentanti našej školy obsadili krásne 3. miesto. Členovia tímu 
našej školy:  Dušan Argaláš, Jakub Glončák, Martin Šimičák, Jakub 
Tomko, Ondrej Rusnák – 9. ročník;  Michal Jurkuliak, Lukáš Neset ,  
Michal Polomský, Dominik Tomko – 8. ročník.  

              Pripravili: G. Franklinová, M. Polomský 
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Z PRÍRODY 

       Liečivé rastliny:  Archangelika lekárska 

Výskyt : rastie dosť zriedkavo vo vyšších polohách na 

vlhkých, zväčša chránených miestach, najmä popri 

potokoch. Dá sa pestovať.   

Kvitne : od júla do augusta. Je medonosná.  

Zber : zbierame koreň i s podzemkom, prípadne aj 

vňať, mladé listy, kvety, plody. Korene vykopávame 

opatrne v druhom až treťom roku rastu, sušíme vo 
zväzkoch pri teplote do 35°C.   

 

Úžitok : Podporuje a 

reguluje trávenie, 

povzbudzuje nervovú 

činnosť, pôsobí 

močopudne a pomáha pri  

látkovej premene.   

 

Pripravil: A. Hric 
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                           Ako sa starať o škrečky 

                  Potrebujeme: 

• klietku  

• debničku na hniezdo  

• koleso na cvičenie  

• piliny  

• materiál na hniezdo: seno, biely papier, bavlnené 

handričky, lepenku  

• misky na jedlo  

• napájaciu fľašu  

• potravu: hotové, kupované kŕmenie pre škrečky, 

zeleninu  

• malý konárik alebo kus tvrdého dreva na hryzenie 

Raz za deň: 
Odstráňte zvyšky potravy, vyberte všetky vlhké piliny a 
nahraďte ich čerstvými. 
Raz za týždeň: 
Vymeťte všetky piliny a nahraďte ich čerstvými. Nehýbte 
pritom s hniezdom, ani zo zásobárňou potravy, len odstráňte 
všetky zvyšky ktoré sa kazia. 
Raz za mesiac: 
Vyčistite celú klietku i debničku s hniezdom. Umyte ju 
mydlovou vodou s niekoľkými kvapkami mierneho 
dezinfekčného prostriedku. Dobre opláchnite a nechajte 
uschnúť, kým dáte dnu čerstvé piliny a materiál na hniezdo. 
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Správanie škrečka: 

1. Najprv škrečka pár dní pozorujte, aby ste zistili, kedy 
bdie a je aktívny. To je najlepší čas začať ho krotiť. 
Všimnite si, čo rád je, aby ste s pomocou obľúbených 
pochúťok prekonali jeho strach. Potom začnite dávať 
potravu priamo na podlahu, aby si škrečok zvykol na 
vašu ruku a naučil sa, že prináša potravu a neublíži 
mu. Po pár dňoch nechajte ruku v klietke, zatiaľ čo 
škrečok sa kŕmi.  

2. Keď k vám škrečok má už toľkú dôveru, že dokáže jesť 
vedľa vašej ruky, položte potravu na dlaň. Môže 
chvíľu trvať, kým vám škrečok bez strachu bude žrať z 
ruky. Až to urobí, môžete ho jemne hladkať jedným 
prstom po chrbte v smere rastu srsti. Nikdy ho 
nehladkajte po hlave.  

3. Potom začnite škrečka zvykať na zdvíhanie. Keď vám 
žerie z dlane, pridržte ho z hora druhou rukou a 
jemne ho trocha nadvihnite, vždy iba na pár 
okamihov. Po niekoľkých ďalších dňoch, pokiaľ sa 
škrečkovi zdvíhanie páči, môžete ho rovnakým 
spôsobom vyniesť v dlaniach z klietky.  

4. Hrajte sa s ním nad stolom, nechajte ho prebiehať z 
jednej dlane do druhej. Onedlho vám začne 
dôverovať natoľko,  že vám vybehne po ramene. 
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                                                                             Pripravila: A. Štoffová 
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CESTUJEME 

 

Spojené štáty americké ležia v Severnej Amerike. Ich brehy 
obmýva z východu Atlantický oceán a zo západu Tichý oceán. 
Štát Aljaška leží v severnej časti kontinentu a je zo severu 
obmývaný Severným ľadovým oceánom. Aljašku oddeľuje od 
Euroázijského kontinentu Beringov prieliv. Medzi 
najznámejšie polostrovy patrí Florida na juhu USA, ktorý 
oddeľuje Mexický záliv od Atlantického oceánu. Zo severu 
majú USA spoločnú hranicu s Kanadou a na juhu s Mexikom. 
Floridský prieliv oddeľuje USA od ostrovného štátu Bahamy a 
od Kuby. 

 Dôležité mestá 

  

New York  
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Los Angeles, Kalifornia 

 
Chicago, Illinois 
V tomto zozname sa nachádza 10 najväčších miest v 
Spojených štátoch podľa počtu obyvateľov (na základe údajov 
zo sčítania obyvateľstva v roku 2000). Všetky čísla počítajú len 
ľudí žijúcich priamo v meste, nepočítajú populáciu v 
metropolitnom okolí. 

1. New York, štát New York - 8 008 278  
2. Los Angeles, Kalifornia - 3 694 820 
3. Chicago, Illinois - 2 896 016 
4. Houston, Texas - 1 953 631 
5. Philadelphia, Pensylvánia - 1 517 550 
6. Phoenix, Arizona - 1 321 045 
7. San Diego, Kalifornia - 1 223 400 
8. Dallas, Texas - 1 188 580 
9. San Antonio, Texas - 1 144 646 
10. Detroit, Michigan - 951 270 

Pripravil: A. Hric 
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ZABAVTE SA 

 
Kľúč 

 
1. Premiestnite štyri zápalky tak, aby vznikli tri štvorce. 
2. Premiestnite tri zápalky a vytvorte dva štvoruholníky. 
3. Premiestnite dve zápalky a vytvorte dva štvoruholníky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vtipy  

 

 Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel    

von. Nakoniec slon vyjde a mravec hovorí: „Dobre, len som 

chcel vedieť, či nemáš moje plavky.” 

 

Stretne babka Móricka a pýta sa ho: „Ešte šušleš,  Móricko?” 

,,ÁAAAle šem - tam...” 
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Ferko sa pýta pani učiteľky: 

 „Pani učiteľka dám vám hádanku: je to veľké, chlpaté, má to 

8 nôh a 6 očí. Čo je to?” 

„Neviem Ferko. Tak čo to je ?” 

„To neviem ani ja, ale sedí vám to na hlave. ” 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravili: S. Stromková, G. Franklinová, M. Polomský 
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             Nájdi cestu,  aby vtáčik mohol zjesť dážďovku 

 

.                                               
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Pripravili: G. 

Franklinová, 

M. Polomský 
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RECEPTÁR 
 

Jednoduchý  Jablkový koláč 
 
Potrebujeme:  
3 hrnčeky polohrubej múky, 2 hrnčeky kryštálového cukru, 1 
hrnček mlieka, ½ hrnčeka oleja, 4-5 nahrubo nastrúhaných 
jabĺk, 1 vanilkový cukor, 1 prášok do pečiva, 1 vajce, škorica 
(podľa chuti) 
 
Ako na to:  
Všetky suroviny pomiešajte, vylejte na vymastený a múkou 
vysypaný plech a pečte asi 20-30 min. Posypte práškovým 
cukrom. 
 
TIP: Koláč môžete poliať čokoládou.  Dobrú chuť! 
 
 

 

 

Pripravila: A. Štoffová 
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PRE  NAJMENŠÍCH 

Vymaľuj podľa inštrukcií : 

 

48 (žltá),  42 (zelená),  11 (červená),   7 (modrá),  3 

(čierna) 
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1 červená               3 zelená           5 modrá 

 2 žltá                4 hnedá 

Pripravil: A. Hric 


