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 ÚVOD 
Milí učitelia a žiaci, 

opäť k vám prichádza nové číslo nášho školského časopisu  

Kľúčik, ktorý vychádza raz ročne. V našom časopise sa dozviete 

o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa stali na našej škole počas tohto 

školského roka. Mnohí z vás sa určite dozvedia aj niečo nové o akciách 

a žiakoch či učiteľoch našej školy. Prajeme vám príjemné chvíle 

strávené pri čítaní nášho časopisu.   

  

 

Časopis vypracovali členovia Detskej rady pod vedením  pani učiteľky 

Kovalčíkovej. 

Členovia Detskej rady ZŠ Apoštola Pavla: Ninka Grmanová (1.roč.), 

Aďka Červeňová (1.roč.), Jakubko Šimičák (1.roč.), Aďko Červeň 

(2.roč.), Paťka Hýrošová (2.roč.), Davidko Karim (2.roč.), Paľko 

Rendko (2.roč.), Maťka Cidilová (3.roč.), Emmka Hrušková (3.roč.), 

Tamarka Blaščíková (4.roč.), Martin Kovalčík (4.roč.), Timotej 

Odlevák (4.roč.), Ivka Húleková (4.roč.), Tomáš Kossuth (5.roč.), Emka 

Kánová (6.roč.), Peťka Uramová (6.roč.), Radoslav Mlynček (6.roč.), 

Rasťo Červeň (7.roč.), Ivka Callová (8.roč.), Betka Mlynčeková (8.roč.), 

Mária Kuruczová (9. roč.), Kika Šuleková (9.roč.), Barbora Žiaková 

(9.roč.) 



Interview 

s pánom kaplánom 

Tomášom Pavlikovským 
1. Čo vás motivovalo stať sa kňazom? 

Už v detstve som zažil veľa dobrých kňazov, ktorí pôsobili v mojom rodnom meste. Páčilo sa 

mi, čo robia a ako to robia. Povedal som si, že aj ja sa chcem stať kňazom. To bola moja prvá 

motivácia. Druhá – miništrovanie. Rád som miništroval. Liturgia je krásna aj vďaka tomu, že 

má svoj poriadok. A ja mám rád poriadok, preto som chcel byť pri liturgii čo najbližšie. Ľudia, 

ktorí chodia do kostola, sú blízko. Miništranti sú bližšie. A kňaz – ten je najbližšie, lebo sa 

rukami dotýka toho najvzácnejšieho. A pri alebo počas liturgie sa už nedá byť bližšie. A tretia 

motivácia – tú som pochopil počas štúdia v seminári: Vo všetkom je kňaz nahraditeľný (v 

katechézach, v speve, pri kázaní, pri vyučovaní náboženstva atď.), len v dvoch veciach nie: 

v slúžení svätej omše a vo sviatosti zmierenia. A to je to, čo ma najviac motivovalo stať sa 

kňazom: slúžiť – a predovšetkým v tom, v čom je kňaz nenahraditeľný: slúžiť sväté omše 

a spovedať. Toto robím veľmi rád, najradšej zo všetkého! Veľmi rád slúžim sväté omše 

a veľmi rád spovedám. Ľudstvo bude stratené, ak zomrie posledný kňaz na svete. Preto sa 

modlite za kňazov! 

2. Kde ste pôsobili pred príchodom do našej farnosti? 

Ako novokňaz som nastúpil do farnosti Tvrdošín na Orave. Po troch rokoch som odišiel do 

Starej Ľubovne a odtiaľ – takisto po troch rokoch – som prišiel sem do Liptovského Mikuláša. 

Takže som bol vo všetkých regiónoch spišskej diecézy (Orava, Liptov, Spiš), čo sa málokomu 

podarí. 

3. Kde sa vám najviac páčilo? 

Hovorí sa: prvá kaplánka (teda prvé kaplánske miesto) – prvá láska. Prvé miesto kňaza sa 

najviac zapíše do jeho pamäte, lebo sú to jeho začiatky – prvé spovede, prvé sväté omše, 

prvé pastoračné skúsenosti... Na to sa jednoducho zabudnúť nedá, lebo na prvom pôsobisku 

sa kňaz najviac „vyformuje“ a „vytvaruje“. Je to ako so železom, ktoré vyberie kováč 

z rozžeravenej pece: prvé údery kladiva vyformujú železo do požadovaného tvaru a potom si 

už železo nesie svoj tvar. Samozrejme, dá sa upraviť aj potom, ale už nie natoľko, ako keď ho 

kováč formoval, keď bolo horúce, rozžeravené. Teda – vrátime sa k otázke: Najviac sa mi 

páčilo v Tvrdošíne, ale to „len“ preto, lebo to bolo moje prvé miesto. Ale ak by som odhliadol 

od tejto skutočnosti, musím úprimne povedať, že najkrajšie je na Liptove!!! Aj čo sa týka 

prírody, aj čo sa týka farnosti; ale farnosti predovšetkým! 



4. Ako ste zatiaľ spokojný s našou farnosťou? 

Tu som veľmi spokojný! A viete, s čím najviac? So školou. S vašou školou. S touto školou. 

Nikdy som neučil v takej malej škole. Ale práve vďaka tomu, že je škola malá, sa mi v nej páči, 

lebo táto malá škola je ako jedna veľká rodina. Vážte si to! 

5. Koľko máte rokov? 

Vo februári som oslávil svoje osemnáste narodeniny. Áno, priznávam a musím dodať, že to 

už bolo druhýkrát v mojom živote. 

6. Koľko máte súrodencov? 

Ak si od môjho veku odpočítate číslo tridsaťšesť, tak číslo, ktoré vám vyjde, je počet mojich 

súrodencov, ktorých mám. Pomôcka pre tých, ktorým matematika až tak dobre nejde: 

spomedzi mojich súrodencov som najstarší aj najmladší zároveň. 

7. Kde ste sa narodili a prežili detstvo? 

Narodil som sa v Poprade. Detstvo som prežil prevažne v tomto meste, ale aj v blízkej Hôrke 

pri Poprade, kde bývali moji starí rodičia. Cez prázdniny (takmer celé!) som bol v Hôrke 

a počas roka v Poprade. 

8. Aké ste mali detstvo? 

Detstvo som mal krááásne! Žiaden mobil, žiaden počítač, žiaden tablet. Pýtate, ako je to 

možné!? Veľmi jednoducho. Vtedy tieto veci ešte neboli a ani sa nám o nich nesnívalo. Ako 

dieťa som veľa behal, skákal, naháňal som; s rodičmi sme hrávali veľa spoločenských hier; 

veľa som čítal; bicykloval, plával, kopal do lopty; staval hrady z piesku; kreslil kriedou na 

chodník; rád som miništroval (a predovšetkým na omšiach o 6.00). 

9. Máte rád nejaký šport? 

Pasívne mám rád futbal a hokej. Aktívne: turistika, bicykel. 

10. Ako vám učiteľské povolanie pomáha v kňazstve – alebo naopak? 

Snáď žiadne povolania nie sú tak prepojené ako práve tieto dve. Lebo každý kňaz je zároveň 

aj učiteľom. A učiteľ robí (alebo mal by robiť) v podstate to, čo aj kňaz – učí, vysvetľuje, radí, 

vedie, formuje, pochváli, napomína, vypočuje, má rád (veľmi dôležité!); toto všetko robí 

učiteľ vo svojom predmete (slovenský jazyk, matematika, chémia...) a kňaz tiež vo svojom (v 

duchovnej oblasti). Takže mne učiteľské povolanie veľmi pomáha v kňazstve (predovšetkým 

pri rôznych kázňach a katechézach), ale snažím sa uplatňovať pastoračnú múdrosť aj keď 

učím. Inak povedané: keď učím, nezabúdam na to, že som aj kňaz. A keď vykonávam kňazskú 

službu, prejaví sa vo mne niečo aj z toho učiteľského „remesla“. 

11. Váš obľúbený citát zo sv. Písma, obľúbený svätec a prečo? 

Keď raz Pán Ježiš učil zástupy a bolo už veľa hodín a všetci boli hladní, spýtal sa učeníka 

Filipa, kde nakúpia chleby pre toľký zástup. Lenže on iba skúšal Filipa, lebo sám vedel, čo 



urobí. A Filip mu povedal: „Je tu jeden chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve 

ryby“. A Pán Ježiš povedal, aby to priniesli a on toto „málo“ rozmnožil natoľko, že sa všetci 

nasýtili. Teda výrok „Je tu jeden chlapec...“ je môj obľúbený, lebo aj ja – ako kňaz – sa cítim 

ako on: málo mám, čo môžem ponúknuť, ale ponúknem (odovzdám) to Bohu ochotne a rád, 

lebo on to niekoľkonásobne premení a rozmnoží a „nasýtia“ sa tisíce... A to je čosi úžasné! 

Čo sa týka svätca. Mám ich viac: Sv. Dominik Savio, don Bosco, sv. Rita, Júda Tadeáš, Tomáš 

Akvinský, apoštol Tomáš... Ale ako prvého som si „obľúbil“ Dominika Savia. Pre mňa ako 

chlapca to bol vzor, ktorý som chcel nasledovať. Lebo Dominik bol normálny chlapec, ktorý 

žil normálny každodenný život. Svätým sa nenarodil, on sa ním stal. Dominik nerobil nič 

zvláštne; jedinou „zvláštnosťou“ bolo, že si svoje povinnosti plnil s najväčšou precíznosťou. 

A v tomto bol, je a aj bude mojím vzorom. Aj vám ho ponúkam za vzor. Alebo viete čo? Úplne 

bude stačiť, ak si aj vy budete plniť svoje akékoľvek povinnosti zodpovedne a precízne. A vy 

sami navzájom si budete vzormi. 

12. V našej diecéze máte na starosti eRko – v čom spočíva táto služba? 

Ej, vy teda máte nos! Ste riadni detektívi! Áno, mám na starosti eRko a moja služba spočíva 

v tom, čo mi je ako kňazovi najvlastnejšie – v prvom rade vysluhujem sviatosti – Eucharistie 

a zmierenia, a dbám na to, aby sa eRko nezmenilo na CVČ (Centrum voľného času). Keby 

v eRku nepôsobili kňazi, tak by hrozilo, že by sa svojou činnosťou zmenilo na čosi svetské. Ale 

práve vďaka tomu, že v eRku ide aj o duchovnú formáciu, odlišuje sa toto hnutie od iných 

voľnočasových organizácií. Do eRka prinášam to „Božie“ a zároveň chránim, aby sa to „Božie“ 

nevytratilo. 

13. Ako relaxujete? 

Dobrá kniha. Ale aj iným spôsobom viem zrelaxovať: Sadnem 

si na pár hodín do farskej kancelárie a oddychujem pri 

papieroch. Mám rád kancelársku robotu a viem si pritom aj 

oddýchnuť. Baví ma to a keby sa dalo, v kancelárii by som aj 

býval... 

14. Váš odkaz tým, ktorí čítajú tieto riadky!? 

Môj odkaz je veľmi stručný. Zvyknem to hovoriť vtedy, keď 

odniekiaľ alebo od niekoho odchádzam: Buďte dobrí! Aj vám, 

ktorí čítate tieto riadky, hovorím: Buďte dobrí! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dňa 30.9.2015 boli počas veľkej prestávky naši žiaci informovaní o 

dôležitosti a významnej úlohe mlieka a mliečnych výrobkov v jedálničku 

nielen detí, ale aj dospievajúcej mládeže a dospelých. Osvetu o mlieku, 

jeho výhodách a význame absolvovali žiaci formou besedy, hier a 

zážitkového vyučovania. Každá trieda dostala papierovú kravičku, ktorú 

si mali žiaci vyzdobiť podľa svojich predstáv. Na záver žiaci dostali 

mliečne pochúťky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Ivana Callová 

a Andrea Červeňová 

Veľká prestávka 

s mliečnou desiatou  
 



Exkurzia Bratislava - šiestaci 

Dňa 7.10. 2015 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy za 

účelom návštevy Bratislavského hradu a na výstavy PARAMENTY a VEĽKÁ 

MORAVA. Veľmi sa nám tam páčilo a dúfame, že pôjdeme aj nabudúce !!!!!! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vypracovali: Ema Kánová, Emma Hrušková, Martina Cidilová 



Deň úsmevu                       
 Dňa 8.10. 2015 sme sa zasmiali na Dni úsmevu. V škole 

nás navštívil jeden z popredných slovenských mímov – Miroslav Kasprzyk  

z Liptovského Mikuláša.  Prišiel ako inšpekcia z Ministerstva úsmevu a 

skúšal nás rôzne smiešne veci. Predviedol nám  komické čísla, ako napríklad 

kreslenie na neviditeľnú tabuľu alebo ako prasknúť balónik čo 

najsmiešnejšie..... Všetci sme sa zabavili a poriadne nasmiali. ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: David Karim, Radoslav Mlynček 



Výlet do Demänovskej jaskyne slobody 

Dňa  9. októbra 2015 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili exkurzie do 

Demänovskej jaskyne slobody. Deťom sa jaskyňa veľmi páčila a s nemým 

úžasom obdivovali krásnu výzdobu jaskyne. Mohli sme vidieť aj živého 

netopiera, ktorý bol v klietke. Keď sme po hodine vyšli z podzemia, privítalo 

nás upršané počasie, ktoré nám ale nemohlo pokaziť dobrú náladu a zážitok, 

ktoré sme si z tohto dňa odniesli.               

 

                                       Vypracovali: Betka Mlynčeková, Paťka Hýrošová         



Piráti krásy  

V Roku zasväteného života a v päťdesiatom roku úmrtia Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka zorganizoval dňa 10.10. 2015 Diecézny katechetický 

úrad druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom „Piráti krásy“. Zúčastnili sa jej 

aj naši žiaci: Peter Belluš z 9. ročníka, Paulína Veselovská z  8. ročníka, Rastislav 

Červeň zo 7. ročníka a Martin Veselovský z 5. ročníka. Všetci súťažiaci z našej 

školy, okrem Rastislava Červeňa, sa umiestnili na druhých a tretích miestach, 

zatiaľ čo on dostal špeciálnu cenu poroty.    

                             

 

               

                                             Vypracoval:  Rastislav Červeň  



Návšteva útulku 

pre psíky 

 

Aj v tomto školskom roku sme na našej škole zorganizovali 

Svätofrantiškovu zbierku vecí pre psí útulok. Zbierka sa uskutočnila od 

5.10.2015 do 14.10.2015. Pre psíky sme zbierali staré deky, hračky,  krmivo 

a staré lekárničky. V stredu 21.10.2015 sme psíkom túto zbierku osobne 

odovzdali. Návštevy útulku sa zúčastnili žiaci školskej rady i žiaci mimo nášho 

krúžku, ktorí majú radi psíkov. Na miesto určenia sme sa dopravili mestskou 

hromadnou dopravou. V našom pôvodnom pláne bolo psíky vyvenčiť, ale 

počasie nám neprialo, takže sme sa museli uspokojiť s hladkaním 

a rozveseľovaním psíkov cez  mreže klietok.  Psíky boli veľmi prítulné a zvedavé. 

Naša zbierka i návšteva ľudí z OZ Očami psa veľmi potešila, lebo tieto opustené 

psíky potrebujú  pomoc i našu lásku.  

 

  

                                       

Vypracovali:   Paľko Rendko   

   Kika Šuleková        



Dňa 22.10.2015 sa na našej škole uskutočnili jablkové 

hody. Okrem výborných koláčikov, ktoré pre nás napiekli 

maminky i staré mamy žiakov našej školy, sme vyzdobili našu 

jedáleň aj krásnymi projektmi. Počas dňa navštívili žiaci celej 

školy jedáleň, kde sa mohli ponúknuť výbornými koláčikmi 

a zároveň prispieť na dobrú vec. Žiaci sa tiež zapojili do súťaže, 

kde hlasovali o najkrajší projekt o jablku. Vyzbieralo sa krásnych 

120€, ktoré posielame na misie. Týmto by sme sa chceli 

poďakovať všetkým, ktorí prispeli koláčikom alebo nejakým tým 

“euríčkom“.  Ďakujeme!  

 

 

Vypracovali: Paľko Rendko, Radko Mlynček 

Jablkové hody 

 



Exkurzia v Bratislave 
V piatok 23. 10. 2015 sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili poznávacej 

exkurzie v Bratislave. Prezreli si rôzne zaujímavé výstavy: 

 Paramenty - liturgické textílie, ktoré boli vystavené v Slovenskom 

národnom múzeu na Bratislavskom hrade,   

 Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti; Výstava Ľudovít Štúr 

bola venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta 

Štúra. Zmapovala jeho životnú dráhu a dielo. 

 Titanic - výstava v Inchebe bola chronologickou rekonštrukciou udalostí 

okolo Titanicu. Na začiatku prehliadky žiaci dostali palubný lístok a stali 

sa z nich pasažieri s konkrétnou identitou osoby, ktorá sa v roku 1912 

na legendárnej lodi plavila. 

  

 

   

    

 

 

Vypracovali: Mária  Kuruczová, Barbora Žiaková 



 

Ako každý rok, tak aj tento rok k našim žiakom prišiel Svätý Mikuláš. 

Najprv žiakov vystrašili a pomaľovali čerti, aby nakoniec situáciu zachránili dobrí 

anjeli. Neskôr zvedaví novinári spravili interview so Svätým Mikulášom. 

Nakoniec deti zaspievali pesničky a zarecitovali básničky a za odmenu dostali 

sladkú čokoládu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Kika Šuleková 



Charitatívny jarmok 
Vo vianočnom duchu sa na 

našej škole už tradične 

uskutočňuje vianočný 

charitatívny jarmok, na  

ktorom sme sa stretli tretiu 

adventnú nedeľu  13. 12. 

2015. Žiaci spolu s pani 

učiteľkami vyrobili rôzne 

adventné a vianočné 

dekorácie:  vence, sviečky, 

svietniky, pozdravy a mnoho 

iného. Aj rodičia pomohli - spolu 

s deťmi doma napiekli chutné 

vianočné pečivo. Vďaka štedrosti 

kupujúcich sme vyzbierali krásnu 

sumu 800 €. Časť z výťažku 

z charitatívneho jarmoku sme 

pripojili k výťažku z koledovania 

a poslali sme príspevok na projekty Dobrej noviny. Ďakujeme☺. 

  

Vypracovali: Betka Mlynčeková, Martin Kovalčík 



Vianočná besiedka 
 

 Dňa 21.12. 2015 sa o 16.00 uskutočnila v Katolíckom dome Vianočná 

besiedka pre rodičov a starých rodičov žiakov prvého stupňa. Žiaci si pripravili 

vinše, piesne, koledy a scénky, aby rodičom v tomto predvianočnom období 

urobili radosť a potešili ich srdiečka. K nášmu programu prispel svojou troškou 

aj Hudobno-dramatický krúžok. Besiedka sa všetkým veľmi páčila. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Emka Kánová, Paťka Hýrošová 

 



Dobrá novina 
Dňa  22.12. 2015 sa v našej škole uskutočnilo koledovanie 

Dobrá novina. Naši žiaci si pripravili na spestrenie tejto 

udalosti milé vystúpenie. Počas našej zbierke sme 

nazbierali 110€. Pán Boh zaplať!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Emka Kánová, Paťka Hýrošová 



Rorátna sv. omša 
V utorok 22. 12. 2015 sa v kaplnke našej školy konala rorátna 
svätá omša. Nikomu neprekážalo, že musel vstávať skôr. Prežili 
sme  úžasné stretnutie s Pánom pri netradičnej svätej omši len 
pri svetle sviec v spoločenstve žiakov, učiteľov, rodičov i priateľov 
školy. Milým prekvapením bola ich hojná účasť. Žiaci prežili 
nezabudnuteľné chvíle nielen pri svätej omši, ale aj pri 
spoločných raňajkách. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Emka Kánová, Timotej Odlevák 



Zimné 

účelové 

cvičenie 

Na zimnom účelovom cvičení 

sme boli 28.1. 2016, vo 

štvrtok. Tento rok sa deti 

s úsmevom na tvári vybrali aj 

so svojimi učiteľmi na Žiarsku chatu do 

Žiarskej doliny. Na zastávku Žiar - Dolinky nás 

odviezol autobus. Svoju cestu sme si užili 

naplno, aj keď cestu hore na chatu sme 

trošku ofrflali. Mladší žiaci nešli úplne 

nakoniec našej cesty - ku Žiarskej chate.   

Starší žiaci, ktorí vyšli až na chatu, si mohli 

pochutnať na vynikajúcej kapustnici alebo 

na rôznych iných dobrotách. Cestu dolu si 

deti obohatili guľovačkou, ktorá sa však 

nezaobišla bez menších úrazov. Ale 

nakoniec sme sa všetci spokojní vrátili 

naspäť do školy. ☺ 

 

 

 Vypracovali: Betka Mlynčeková, Ivka Callová 



 

 

    

 

 V stredu 3. 2. 2016 sme sa zišli v našej útulnej jedálni prestrojení za milé, 

smiešne a strašidelné rozprávkové i nie celkom rozprávkové postavičky. Deti 1. 

stupňa si spolu s rodičmi vymysleli a vyrobili  nápadité kostýmy a na karnevale 

sa výborne zabavili. Boli vyhlásené aj najlepšie masky jednotlivých tried. Z 

prvého ročníka vyhrali Linda Baranovičová a Jakub Šimičák. Z druhého ročníka 

vyhrali Adrián Červeň a Nelka Bellušová. Z tretieho ročníka vyhrali Emma 

Hrušková a Lea Hrmová. Zo štvrtého ročníka vyhrali Julka Václavová a Tomáš 

Tomašák.           

                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Martin Kovalčík 



Lyžiarsky výcvik 
Tento rok sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho 

výcviku v Drienici. Lyžiarsky sa konal od  15. 2. do  19. 2. 

2016. Boli sme ubytovaní v hoteli Javorná blízko 

svahu. V prvý deň, keď sme dorazili, lialo ako 

z krhly preto sme nemohli ísť na svah. Túto 

nedokonalosť sme si vynahradili večernou 

návštevou krytého bazéna, do ktorého sme mali 

v ten deň vstup zadarmo. Samozrejme, že sme 

tam mohli ísť každý večer, len sme si museli 

vstup zaplatiť. Po ostatné dni sme chodili lyžovať 

na svah, ktorý bol blízko nášho hotela. V stredu 

sme si urobili menšiu talentovú súťaž, pri ktorej 

sme sa všetci zabavili. Musel účinkovať  každý a kto nechcel,  ten si na ďalší deň 

musel  „vyšľapať“  svah až na samý vrch. V piatok sme šli ešte raz na svah 

a potom sme sa po obede balili. Veľa žiakov sa počas tohto výcviku naučilo 

lyžovať a každý si z neho odnesie krásne zážitky.                            

 

 

Vypracovala:  Alžbeta Mlynčeková 



Dňa 5.4. 2016 sme sa zúčastnili divadla O čarovnej baterke. Cestovali sme 

vlakom do Žiliny. Boli s nami pani učiteľky 1., 2. a 3. triedy a  pani 

vychovávateľka. Predstavenie sa nám veľmi páčilo ☺. 
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     EXKURZIA PREŠOV 
Dňa 20.4.2016 sme sa boli pozrieť vo Výrobni hostií. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci 3. a 5. 

ročníka spolu s pánom kaplánom Tomášom Pavlikovským, s pani katechétkou Zuzanou 

Uramovou a s pani učiteľkou Hankou Štrkolcovou.  

 

Výrobňa hostií sa nachádza v kláštore Congregatio Jesu 

v Prešove. Videli sme veľký kotol, v ktorom sa pripravuje 

cesto. Obdivovali sme rôzne 

stroje na pečenie hostií. 

Najprv sa upečú veľké 

pláty, ktoré sa musia pred 

krájaním navlhčiť teplou 

parou v špeciálnej 

miestnosti. Vďaka pare 

zmäknú a pri krájaní sa 

nelámu. Následne sa 

z plátov vykrajujú malé aj 

veľké hostie. Kompletné 

košíky s hostiami putujú do 

baliarne a poštou sa posielajú po celom Slovensku. Po ukončení exkurzie sme sa vystúpili na 

vyhliadkovú vežu a nadchli sa pohľadom na mesto Prešov a jeho okolie, vrátili sme sa do 

kláštora, kde pán kaplán slúžil svätú omšu. Po pokojnom oddychu v kláštornej záhrade sme 

sa vrátili domov.  

Vypracovali:  Lea Hrmová, Zuzka Polakovská 

 

 



Plavecký výcvik  

  

Dňa 2.5. až 9.5. 2016 sme sa my - žiaci štvrtého ročníka - zúčastnili na 

plaveckom výcviku. Plavecký výcvik prebiehal v hoteli Sorea Máj 

v Liptovskom Jáne. Bolo tam super. Všetci  sme sa veľmi tešili. 

Zdokonalili sme sa v plávaní a niektorí sme sa naučili plávať, skákali sme 

„šípky“, hrali sa na potápačov, plávali popod podmorský tunel a hrali veľa 

iných zaujímavých hier... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým deťom sa plavecký výcvik veľmi páčil a budú mať kopu 

skvelých zážitkov ☺.  

Vypracovala: Tamara Blaščíková  



SKANZEN  PRIBYLINA 
Dňa 18.5.2016 žiaci 4.ročnika navštívili skanzen v Pribyline. Kupovali sme si kukuricu 

a suveníry. Boli sme v rôznych  domoch, v kaštieli, v kostole a v škole. Boli sme pozrieť 

aj na lesnú železničku, kde bolo veľa nákladných aj osobných vlakov. Na exkurzii sa nám 

veľmi páčilo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ivana Húleková 



Škola v prírode 
 

Pobyt v Škole 

v prírode prebiehal v termíne od 23.5.2016 do 27.5.2016 v Škole v prírode Huty. Pobytu sa 

zúčastnilo 83 žiakov a 9 vyučujúcich. Do nášho programu sme včlenili napríklad aj tieto 

aktivity:  

po každej večernej hygiene   - Noc s knihou (nočné čítanie pre všetkých žiakov) 

Pondelok   - Vedomostná súťaž Milionár 

Utorok    - Turistická vychádzka Mlyny - Oblazy    

- Súťažné popoludnie vonku 

- Sv. omša v miestnom kostole s pánom kaplánom Mgr.   

   Tomášom Pavlikovským 

    - Večer plný súťaží 

Streda     - Skanzen a tvorivé dielne v Zuberci  

- Zábavný večer žiakov z Detskej rady – Škola má talent  

Štvrtok    - Turistická vychádzka Malé Borové    

- Športové popoludnie 

- Sv. omša v miestnom kostole – Božie Telo 

- Rozlúčkový večer - módna prehliadka s diskotékou  

Piatok    - Vyhodnocovanie súťaží, udeľovanie diplomov a cien 

 

 



Celý týždeň sa žiaci jednotlivých tried striedali pri prácach v jedálni. Službu si plnili 

zodpovedne. Počas pobytu niektorí starší žiaci pomáhali mladším, venovali sa im a zabávali 

ich. Počas celého pobytu sa bodoval poriadok na izbách a fungovala aj „naša pošta“. Každé 

ráno sme mali rozcvičku. Všetci žiaci sa v škole v prírode správali slušne a rešpektovali 

požiadavky učiteľov. V piatok po vyučovaní a udeľovaní cien sa  žiaci začali baliť. Balenie 

prebehlo bez problémov, menším deťom pomáhali s balením starší žiaci a pani učiteľky. Do 

Liptovského Mikuláša sme prišli o 13.50 hod., kde si žiakov prevzali ich rodičia. Pobyt v škole 

v prírode sa nám veľmi páčil a už teraz sa tešíme na ďalšiu školu v prírode ☺.    

 

 

 

 

Vypracovali: Tamarka Blaščíková, Katarína Kovalčíková 



Návšteva  divadla 
V utorok 31. 5. 2016 sme sa zúčastnili divadelného 

predstavenia v Spišskej Novej Vsi. Na predstavení boli 

žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka. Bolo to predstavenie 

s názvom  „Rysavá jalovica“ podľa príbehu, ktorý sa 

naozaj stal v dedinke Adamová, v ktorej sa každý muž 

volal Adam a každá žena Eva. Bola to komédia, na 

ktorej sme sa všetci dobre zabávali. Herci zo 

Spišského divadla nás opäť nesklamali a odohrali 

perfektné divadlo. V príbehu šlo o to, že Adam Krt 

mal ísť na trh predávať kapce a kúpiť čo mu nakázala 

žena a aj jalovicu. Keď šiel naspäť, stretol sa na trhu 

so svojím susedom Adamom Trnkom, ktorý mu ju 

výhodne predal a šli to zapiť do krčmy. Tam prišla Trnkova žena a jalovicu 

zobrala domov lebo si myslela, že ju tam len tak nechal. Potom ju obaja hľadali 

po celom meste ale nič nenašli. Keď prišiel Krt domov nemal nič kúpené preto 

ho žena vyhnala z domu. On išiel do sveta a sľúbil si, že už viac nebude piť. No 

a na Vianoce sa vrátil späť ku svojej žene. Na konci predstavenia nám zaspievali 

krátku koledu a bola klaňačka. Po predstavení sme mali rozchod a potom rovno 

domov.           

Vypracovala: Betka Mlynčeková 



           Vtipy 
Anjel leží na chodníku, oprašuje si dolámané krídla. Okoloidúci sa ho 

pýta: 

- Čo tu robíš? 

Anjel mu odpovedá: 

- Len tak si vykračujem po nebi a zrazu HUPS cez ozónovú dieru. 

 

Niekto búcha na nebeskú bránu. Svätý Peter sa pýta: 

- No? Čo je? 

- Nehovorí sa čo je, ale kto je? 

- Prepánajána, ďalšia učiteľka. 

 

Príde chlapec domov a podáva otcovi vysvedčenie. 

"No tak toto by teda chcelo poriadny výprask," rozčúlene 

zakričí otec. 

"Len pokoj," utešuje ho chlapec, "viem kde učiteľka býva." 

 

 

"Povedal si doma, že si dostal päťku z matematiky?" pýta sa učiteľka Jožka. 

"Povedal." 

"A čo rodičia? Čo hovorili?"  

"Nič. Neboli doma." 

 

 

V škole vraví pani učiteľka: "Vonku tak krásne sneží, čo 

keby sme začali s guľovaním?" 

 "Áno, áno!" kričia žiaci. "Dobre, tak k tabuli pôjde 

Mrkvička." 

  

 



Učiteľ: Ten, kto zodpovedá na moju ďalšiu otázku, môže ísť 

domov. 

Jeden žiak hádže svoju tašku von oknom. 

Učiteľ: Kto to hodil?!  

Žiak: Ja! Idem domov. 

 

Bráni sa žiak pri tabuli: 

- Veď som ten trojuholník ABCD narysoval správne! 

 

- Bohuško, už pol roka chodíš do školy, vieš aspoň abecedu? 

- Akoby nie. Až do sto!  

 

Rozprávajú sa dvaja chlapci: 

- Dnes sme na telesnej behali dvanásťminútovku. 

- A za koľko si ju zabehol? 

 

Šéf hovorí k zamestnancom: "Stále sa sťažujete, že je kríza, pritom by ste mali byť radi, že 

máte tento rok o 50 percent vyššie platy." 

"Vyššie? Oproti ktorému roku? " 

"Oproti budúcemu."  

 

Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja 

som sa už naučil písať!" 

,,Áno, drobec? To je výborné!" Poteší sa 

mamička. ,,A čo si napísal?" 

,,Čo ja viem, čítať ešte neviem." 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Mária Kuruczová, Dominika Jalovecká 

 



ZÁBAVNÝ KÚTIK  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Očné klamy 
   

Pozeraj sa na jeden kvietok a sleduj čo sa deje s ostatnými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozeraj sa do stredu obrázka a sleduj čo sa deje s pozadím. 

 

 



 

Sleduj celý obrázok či sa vlní. 

 

 

Krúť papierom a sleduj kruh. 

 

 

 


