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Úvodník 

Je tu rok 2019 a s ním aj ďalšie 

číslo školského časopisu 

Angelinoviny. Chceme Vám 

popriať všetko dobré do 

nového roka, nech ste zdraví, 

šťastní a milovaní ľuďmi okolo 

Vás.                                                         

Čas krúžkovania známok 

prvého polroka šk.r. 2018/19 

sa neúprosne blíži, a preto 

veríme, že si v tom zhone 

a príprav do školy nájdete čas 

prečítať a prelistovať naše 

číslo, aby sme si pripomenuli, 

čo všetko sme za polrok na 

našej škole spoločne zažili. 

Pani jeseň čarovala svojou 

mocou aj v našich triedach 

a ponúkla veľa tvorivých 

aktivít. Nechýbal ani úsmev 

starších ľudí, ktorý im vylúdili 

naše deti spoločným 

programom. Tragédie 2. 

svetovej vojny si deti 

pripomenuli návštevou 

Osvienčimu v Poľsku. Naša 

škola mala výnimočnú šancu 

privítať kozmonauta na našej 

škole.  A čo ešte? Počas 

zimných mesiacov sme 

podnikli veľa akcií, ktoré boli 

zábavné, ale taktiež boli 

venované ľuďom, ktorí to 

potrebujú viac ako my všetci. 

Ďalej sa Vám chceme 

pochváliť na čom všetkom 

sme na hodinách tvrdo 

pracovali a akí vieme byť 

úspešní, keď chceme. 

Príjemné čítanie  
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JESEŇ V ŠKOLE 
 

Jablčný ocot 
   Už  samotný názov hovorí, že 
jablčný ocot sa vyrába z jabĺk. 
Tento rok bola úroda bohatá aj na 
jablká. Pani učiteľka Dadka 
Kanassyová doniesla celú 
debničku jabĺk pre svojich žiakov 
zo VII.B. A to vám poviem, bola to 
ale fuška. Tieto jablká museli deti 
vlastnoručne nastrúhať a získanú 
zmes naložili do veľkých fliaš a nechali pôsobiť 
procesom kvasenia. Tieto jablká prešli tzv. 
fermentáciou, čo je proces, keď sa cukry menia na 
alkohol a ten následne fermentuje na kyselinu octovú.  
   A výsledok? Deti sa naučili, že jablčný ocot sa využíva 
nielen v kuchyni na ochutenie šalátov, ale aj na 
zmiernenie celulitídy či akné, ako repelent na 
odpudenie nežiaduceho hmyzu.  

 

  Jesenné ikebany 
   Pani jeseň ponúka plno pestrofarebných farieb a rôznych materiálov 

na výrobu dekorácií. Vďaka jesennej pestrosti a hravosti jej čaro 

ocenili aj deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Evy Lippartovej 

a jej šikovných kolegýň. Tak vás pozývame na názornú ukážku  
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Drevené postavičky 
   Obyčajný konárik, kúsok látky a vlny....a už máme hotové 

zábavné figúrky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šarkanadiáda  
   Šarkany milujú deti, ale aj dospelí. V krásnom jesennom počasí vyjsť na pole, lúku a môcť 

pustiť šarkana v jesennom vetre je obľúbená aktivita daného ročného obdobia. Pani 

vychovávateľky so všetkými oddeleniami ŠKD vytvorili nádhernú paletu šarkanov a pod 

vedením pani vychovávateľky Moniky Kohútovej vystavili tieto lietajúce monštrá na našej 

škole. 

 

    

 

 

 

 

 

Plody pani jesene 
   Zátišie jesenných plodov a farieb každoročne vytvára atmosféru typickú pre dané ročné 

obdobie vo vestibule našej školy, ktorú pre nás vždy pripraví p. uč. Mária Karasová. 
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OKTÓBER PATRÍ STARŠÍM 
 

   AKO KAŽDÝ ROK AJ TENTO NAŠE VČIELKY (IV.V) A ŽIACI 2. STUPŇA Z VIII.B OBDAROVALI 

SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU KULTÚRNYM PROGRAMOM SRDCIA STARÝCH ĽUDÍ V DOME 

DÔCHODCOV NA JUŽNEJ TRIEDE V KOŠICIACH. 

 

 

 

JEDNODUCHO -  

 ĽUDOVÉ TANCE A PIESNE 

          BÁSNE 

   

 

 

 

Zuzka, VIII.B 

Táto návšteva pre mňa znamenala veľmi veľa. Bol to pre mňa perfektný pocit vidieť tých 

starých ľudí potešených, radostných. Myslím si, že sme ich veľmi potešili a priniesli do ich 

srdiečka plamienok šťastia. Rada by som ich navštívila ešte raz, lebo je veľké potešenie vidieť 

ako ste pomohli, vyladili úsmev na tvári. 

Miriam, VI.C 

Veľmi ma potešil všetok ten úsmev starých ľudí. Ako sa z nás tešili a spievali s nami. Som rada, 

že sme im urobili radosť, že som pri nich mohla tráviť čas. V budúcnosti rozhodne chcem 

pokračovať v tejto činnosti, lebo ma tešil ten pocit pred nimi stáť a vidieť neskutočnú radosť 

v ich očiach. 

Elen, VI.C 

Som šťastná, že som mohla potešiť ľudí, ktorí nemajú často takéto vystúpenia. Bolo na nich 

vidieť, že prežívajú úprimnú radosť. Asi tá radosť bola z toho, že prišli práve deti, možno si v nás 

predstavili svoje vlastné vnúčatá. Chcem sa tam vrátiť aj budúci rok, mám rada, keď môžem 

urobiť druhým (hlavne starším) radosť. 

Katka, VIII.B 

Pre mňa návšteva znamenala dosť veľa, pretože si uvedomujem ako si máme ceniť starších ľudí 

a akou maličkosťou ich vieme potešiť. Za seba hovorím, že som šťastná, že som tam mohla byť 

a vyčariť im úsmev na tvári. A chcem im ho darovať aj budúci rok! 
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NÁVŠTEVA 
OSVIENČIMU 
 

    V dňoch 18. a 19. októbra 

2018 sme sa my, žiaci 

deviateho ročníka, vybrali 

spolu s učiteľmi na exkurziu do poľských miest Krakov a Osvienčim. Išli sme tam nielen s cieľom 

spoznať jedno z najkrajších miest Poľska, ale aj s cieľom lepšie pochopiť jeden z hlavných  

zdrojov utrpenia počas druhej svetovej vojny. 

   Celý náš výlet sa začal vo štvrtok 18.10. o 4:30 ráno, keď sme sa stretli na parkovisku pred 

autobusom. Boli sme síce rozospatí, no čakala nás ešte 6 hodinová cesta do jedného z 

najväčších koncentračných táborov v celej Európe - Osvienčim. Cesta autobusom nám ponúkla 

miesto na dodatočný spánok, ale čas od času sme museli všetku svoju pozornosť upriamiť na 

zaujímavé pamiatky a mestá povedľa cesty. Prešli sme cez Starú Ľubovňu, kde sme do 

autobusu pribrali aj nášho sprievodcu.  

   Nálada v autobuse bola oveľa živšia hneď ako sme prekročili hranice s Poľskom. Čím bližšie 

sme však boli k Osvienčimu, tým sme si viac a viac uvedomovali na aké miesto sa chystáme. 

Len čo autobus zastavil na parkovisku a my sme vystúpili, cítili sme ťarchu toho miesta. Privítali 

nás dvaja sprievodcovia, ktorí nás sprevádzali temnými zákutiami koncentračného tábora. Dali 

nám slovenský výklad ku všetkým 

udalostiam. Navštívili sme miesta, 

kde v štyridsiatych rokoch 

minulého storočia zomierali 

milióny ľudí - mužov, žien aj detí 

rôzneho veku a národnosti. 

Povedali nám aj o tých najhorších 

podrobnostiach života ľudí 

odsúdených na smrť- akým 

spôsobom sa dostali do tejto 

situácie, aj ako sa vyvíjal ich život. Nad celou sústavou budov sa vznášal opar smútku a hnevu 

nad ľudskou hlúposťou.  

    

Exkurzia nám zabrala 3 hodiny a po 

jej absolvovaní sme išli na obed. 

Obed bol rýchly, takže už po necelej 

hodine sme boli späť v autobuse a 

vyrážali do Krakova.  
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 Keď sme konečne dorazili do Krakova 

ubytovali sme sa na hoteli a po hodinke 

oddychu už bol čas na večeru. Pre poľské 

jedlá je typický kôpor a ten nechýbal ani  v 

našej večeri. Po jedle sa celá naša skupina 

vydala do ulíc Krakova - išli sme na večernú 

prechádzku a skončili sme až v srdci mesta, 

na nádhernom námestí Sukienice. 

Prechádzka bola natoľko vyčerpávajúca, že 

po návrate na hotel mal každý silu iba si 

ľahnúť do postele.  

  

  Na ďalší deň sme vstali hneď zrána, 

aby sme mohli vidieť čo najviac zákutí 

poľského mesta. Spolu so 

sprievodcom sme mali celodennú 

exkurziu aj s výkladom pri najväčších 

pamiatkach Krakova. Videli sme hrad 

Wawel, najstaršiu židovskú synagógu 

a ešte raz a detailnejšie sme sa prešli 

po Sukieniciach.  

    

 

   Počas rozchodu sme si dali obed a o 16:00 sme boli pripravení nasadnúť do autobusu na 

cestu späť do Košíc. Aj keď´ sme všetci cítili jemný smútok z odchodu, nálada v autobuse bola 

úžasná. Všetci sme spievali a cesta nám ubehla veľmi rýchlo. Náš výlet sa skončil tam, kde 

začal. Na parkovisku pred autobusom o 21:30, kde čakáme na svoju batožinu. Všetci sme si to 

veľmi užili a určite na to tak skoro nezabudneme.  

K. Urdzíková, IX.C 
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KOZMONAUT PRISTÁL NA NAŠEJ ŠKOLE 
 

 

 

 

 

   16. októbra 2018  sme privítali vzácnu návštevu. Na besedu k nám prišiel prvý slovenský 

kozmonaut Ing. Ivan Bella. Stretnutie našim žiakom sprostredkoval člen poslednej lietajúcej 

zostavy Bielych albatrosov, bývalý vojenský pilot Ing. Róbert Rozenberg. 

   Ivan Bella nám priblížil svoje zážitky z prípravy na cestu do vesmíru vo Hviezdnom mestečku 

pri Moskve, zo štartu na lodi Sojuz TM-29 z Bajkonuru 20. februára 1999 a z jeho osemdenného 

pobytu vo vesmíre ako člena rusko-francúzsko-slovenskej posádky. Trpezlivo odpovedal na 

zvedavé otázky detí. 

Dozvedeli sme sa napríklad, 

že Ivan Bella pracoval v 

kozme na niekoľkých 

vedeckých výskumoch. 

Napríklad choval tam 

prepelice a robil experimenty 

na sebe. Pokus s prepelicami 

ale zlyhal. 

   Porozprával, že príprava je 

dlhá, pretože v organizme 

prebiehajú drastické zmeny. Čas vo vesmíre je presne stanovený a človek si tam pripadá ako 

robot. Užíva si tam bezváhový stav, pohľad z výšky 350 až 400 km nad zemou či už na našu 

planétu, alebo pohľad do vesmíru. Každá sekunda je niečo nové neopakovateľné. 

   Bolo nám veľkou cťou sa s ním stretnúť osobne. S naším mestom ho spája absolvované 

štúdium na v minulosti známej Vysokej vojenskej leteckej škole SNP. Okrem viacerých 

významných ocenení bola v roku 2001 na jeho počesť pomenovaná planéta Ivanbella. 
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ZIMA KLOPE NA DVERE 
Mikuláš náš 

   Šiesty december pre nás je veľkou udalosťou.  

Predvianočný čas nám vždy odštartuje príchod uja 

v červenom kabáte s anjelom a čertom a tento rok 

nebol výnimkou. Aj jeho verní pomocníci deviataci 

sa zhostili svojej úlohy naozaj oduševnene. 

Očakávaná návšteva rozospievala všetky triedy 

a pomocou triednych učiteľov, ktorí pomohli 

rozdať sladké balíčky, bola celá škola na konci 

vyučovania spokojná. Alebo žeby niekto predsa 

len neposlúchal?      Čert vie...  

 

 

 

 

 

 

 

 Zbierka pre Charity shop 
   V čase okolo Vianoc sa ľudia viac zamýšľajú nad nedostatkami iných ľudí, ktorí si prístup 

k pekným veciam nemôžu z finančných dôvodov dovoliť. Naša školská zbierka prebiehala 

v niekoľkých triedach: IX.A – plyšové hračky, VIII.B – prikrývky a zimné topánky, VI.A – knihy 

a detské hračky a V.B – vianočné ozdoby. Pracovníci Charity shop si už po druhýkrát prišli 

vyzdvihnúť dobročinnú zbierku našich žiakov z 2. stupňa.                                                                                       

   Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým žiakom a zamestnancom našej školy za 

nezištnú pomoc a dobrotu v ich srdciach. 
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Vianočný koncert 
   Ku vianočnému času patria aj vianočné 

koncerty s koledami a vianočnými 

skladbami. Štátna filharmónia pripravila 

pre nás, ale aj iné školy, zvučné 

filharmonické prekvapenie oživené 

kvízovými otázkami. 

 

 

 Vianočná burza 
   Príprava vianočnej burzy spočíva v týždňoch usilovnej práce našich pani učiteliek, 

vychovávateliek spolu so svojimi žiakmi. V termíne od 10.12 – 14.12. sa priestor vestibulu školy 

každoročne zaplní krásnymi a milými darčekmi. Rôzne vianočné dekorácie, ktoré vyzdobia náš 

príbytok či vianočné pohľadnice, ktorými potešíme svojich priateľov a blízkych. 

   Priatelia, aj na tejto burze sme sa snažili pomáhať, a preto finančný výťažok z burzy bude 

venovaný nadácii Hodina deťom a tiež na výzdobu našej školy. Za zakúpené darčeky, predmety 

s vianočnou tematikou sa vám zo srdca chceme poďakovať.  
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ZO ŠKOLSKÉHO PERA 
Balada  
 

Ahoj, ja som hviezdička 

Vysoká a maličká.  

Nikto si ma nevšíma 

Ani len moja družina. 

Podobám sa na lietadlo 

Každý si ma s nim len zmýli. 

A ja už nemám na to sily, 

Asi končím s mojou prácou – 

Veď už nie som z najmladších časov. 

Rozmýšľala hviezdička  

Či má skočiť z nebíčka –  

Pozrela na mesiačik a 

To by mi malo postačiť. 

Zakývala nohami a 

Zoskočila z oblohy. 

A tak končí tento príbeh – 

Hviezdička skonala ako rozbitý... 

J.Móderová, VI.A 

 

 

 

 

 

 

Polievka 
 

Najzdravšia je mrkvička, vravieva vždy 

mamička. 

Obsahuje vitamíny, ba aj veľa vlákniny. 

Zato taký kaleráb, nemá skoro nikto rád, 

Nie je vôbec sladký, ale je z našej 

záhradky. 

V strede pláva cibuľa, veselo sa kotúľa. 

Priamo z našej chladničky, je aj hrášok 

maličký. 

Sladučký je ako med a všetci ho zjeme 

hneď. 

Polievočku chceme znovu, no jedine 

zeleninovú! 

E. Kalmárová, VI.A 
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ÓDOVALI SME 
Óda na mladosť 
Ó, ten svet dnešný,  

plný hmiel a bez svetiel, 

Do chmárou zahalený 

Pomaly kradne duše z tiel. 

No mladosť, ó, mladosť – hojčivý 

Plam v srdciach sa búriaci, 

Za ruku drží elán živý, 

Po dobrodružstve bažiaci.  

Horký žiaľ si zrak nekalí, 

Máš oko plné viery 

Nohy nevedia kam by utekali 

Keď tvoj duch prahne po mieri. 

K.Urdzíková, IX.C 

 

Láska  
Ó, láska nebeská 

Navždy zostaň taká.  

Najkrajšia je to veru viem, 

Veriť v nej len tak neprestanem. 

Zapĺňa nám dušu, 

Samotnú miestnosť našu. 

Tichými krôčikmi sa približuje,  

A tvrdé srdcia nám zmäkčuje. 

Myšlienky sú len jej, 

Dovedie ma tam kde 

Najviac chcem, čas v nich rýchlo plynie 

Najkrajšia budúcnosť v nej. 

B. Ďurčanská 

 

Óda na krásu tela a duše 
Ó, mladosť, rozkvet ľudí, 

Bože nech mladosť prúdi, 

Svetom milým od samého konca sveta. 

Nech prevláda na našej zemi. 

Milióny duší pozerajú na budúcnosť, 

Čože to bude s nami. 

Ó, budúcnosť, buď mi dobrá 

A nie zlá sťa v pekle zhynúť. 

Ó, mladosť, rast stromov 

Nebeská radosť detí v srdciach kolíše. 

Deti plné elixíru života. 

Ó, mladosť, nektár tvojho života. 

Krása tela mladých ľudí 

Dospelosť na dvere klope.  

Duša horúca topí sa v srdciach 

Mladých ľudí, srdcia žhavé plné lásky. 

T. Wolaschka, IX.C 
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ŠPORTOVÉ ÚSPECHY 
Slalom olympijských nádejí v Poľsku   

Zuzka Paňková, VIII.C  

 2. miesto K1 

 3. miesto C1 
 

 

 

 Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu 

Petra Filipová, IX.B 

Ema Adamová, VII.B 

Marcela Pintérová, VII.C 

6. miesto 

 
 

Okresné kolo v stolnom tenise 

Simona Ivančáková, VIII.A 

Alina Kopolovets VI.A 

Ida Eštoková VI.B  

Tara Mrnková VI.A 

2. miesto 
 


