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Poznáte túto
herečku na obrázku?
Keď ste tipovali na
Natáliu Oreirovú, tak
ste uhádli. Pretože
medzi vami je veľmi
populárna,
poskytujeme vám jej
fotografiu a zopár
informácií o nej:

Nataliina kariéra sa začala, keď mala 12 rokov. Vtedy vyhrala konkurz na
reklamu. Do 16 rokov vystupovala vo viac, ako v 30 reklamách. Na filmovom
plátne sa po prvýkrát objavila vo filme Argentínci v New Yorku. Každý si ju
obľúbil v seriáli Divoký anjel, v ktorom ju poznávame, ako Milagros. Svoj
prvý album piesní vydala v roku 1998 s názvom Natalia Oreiro.Jej Ďalšie
albumy sú Tu veneno a Turmalina, ktorý vydala pred 2 rokmi. Odvtedy sa jej
podarilo získať rolu vo filme Cleopatra. Natalia sa kôli tej role vo filme dala
ostrihať na ježka.
Jej celé meno je Natália Marisa Oreiro Iglesias. Narodila sa 19. 5. 1977 ,
v znamení bíka. Farbu ocí má zelenú.Váži 53 kg , je vysoká 174 cm. Jej
oblúbená farba je červená. Jej obľúbené jedlo je pizza a talianske špeciality. Jej
obľúbený kvet je jazmín, obľúbená pieseň Imagine od Johna Lenona.
Jej adresa : Natalia Oreiro
Besares 2296 , c. P : 1429
Capital Federal, Buenos Aires
ARGENTÍNA
Lenka Dávidová

ČO PRIPRAVUJEME DO ĎALŠIEHO ČÍSLA...
Články, opis zážitkov z rôznych školských a mimoškolských akcií.
PÚČIK: Školský časopis Vydáva riaditeľstvo ŠZŠI v Ždani
Redakčná rada: Lukáš Filip, Jozef Leško, Jozef Juhás, Patrik Horváth,
Margita Dzurková, Alena Badóová, Lenka Dávidová, Marián Gaži,
Marek Mako, Justína Turtáková, Blanka Gažiová, Sandra Matová
Ďakujeme pánovi riaditeľovi PaedDr. P. Čičvákovi za pomoc a spoluprácu.
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Občasník ŠZŠI v Ždani
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Hádanky:
Obchádza s kosákom celú zem,
nesekne do trávy tam ani sem.

Tečie, tečie – nevytečie.
Beží, beží – nedobehne.

Ide pani do lesa,
hoci nemá kolesá.
Nie je silná v páse,
les sa pred ňou trasie.

Kto to robí, nechce to.
Kto to nesie, nenechá si to.
Kto to kupuje, nepotrebuje to.
Kto to potrebuje, nevie o tom.

Celá chalupa zhorí,
a predsa sa nezborí.

Keď nevidíme, vidíme ju,
Keď vidíme, nevidíme ju.

Má to hlavu ako mačka,
má to nohy ako mačka,
má to chvost ako mačka,
mraučí to ako mačka,
a predsa to nie je mačka.

Ak som pred ním, som i v ňom,
ak som v ňom, som i pred ním.
Má to rohy, žiadne nohy,
chalupou pohne.
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Vtipy, príslovia a porekadlá:
„Kam cestujete?“
„Do Košíc.“
„A čo vás tam ťahá?“
„Lokomotíva...“

Kto hľadá, nájde. Kto
nehľadá, toho nájdu.

„Viete čo je vrchol
kúzelníckeho umenia?“
„Vytiahnuť zo zajaca
cylinder.“

Komu sa nelení, tomu sa čudujem.

Kto je najmúdrejší na svete?
Zápalka. Má takú malú hlavičku
a tak dobre jej to páli...

Kto druhému jamu kope, je hrobár.

Peniaze boli, budú, ale nie sú.
Nepovedz hop, kým ti nepreskočí!
Marek Mako
- 29 -

Slovensko hľadá SUPERSTAR
O kočkách a chalanoch zo Superstar už viete asi úplne všetko, ale viete, že ...
KATKA: Víťazka Superstar je veľmi múdra,
citlivá, vnímavá, energická a praktická.
Narodila sa v znamení vodnára,
svojho priateľa spoznala počas Superstar.

Púčik
„Pozdravujem Vás lesy, hory...“

MARTINA je múdra, nadaná a priateľská.
Má len 16 rokov a je v znamení raka.
Priateľa nemá, jej otec ju dobre stráži.

Milí čitatelia!

ZDENKA Je energická a extravagantná,
potrebuje mať pocit slobody, aj keď má priateľa.
TOMÁŠ je odvážny, spoľahlivý,
niekedy náladový. Fandila mu Adela,
aj Jana Kirchner, ale on vedel,
že vyhrá Katka.
ROBO: Čo na srdci, to na jazyku.
Romantický nie je, ale má rád
svojským spôsobom.V láske je citlivý,
inak je tvrdohlavý a divoký.
MIRO má 27 rokov, má rád zmenu a napätie,
neznáša nudu. Jeho najlepšia kamarátka je Katka.
PEŤO KONČEK už má vlastný štýl a nemá rád,
keď mu niekto niečo nanucuje. Neznáša agresivitu.
SAMO je idealista. Dokáže tvrdo makať a ide si
za svojím cieľom. Je prieberčivý.
PEŤO KOTUĽA je vnímavý, citlivý a má dobrý vkus.
Je veľmi priateľský a bojuje za spravodlivosť.
KELY alias Martin Kelecsenyi má 26 rokov. Je pohodový,
má rád slobodu a zábavu. Uprednostňuje nie príliš rýchly,
ale trvalý úspech. Držal palce Samovi.
PETRA si váži priateľstvo, v láske je romantická, neskrotná,
ale verná. Často má veľmi dobrú intuíciu, držala palce Katke.
Sandra Matová

Na Slovensku sa už veľa škôl môže pýšiť s vlastným časopisom. Došla tá
radostná chvíľa aj v živote našej školy, keď si môžeme brať do ruky a prečítať si
náš časopis s názvom „PÚČIK“.
Slovo púčik symbolizuje jednak počatie života v prírode, prebúdzanie sa
prírody v jari zo zimného spánku.
„Pozdravujem vás lesy, hory...“ písal
dakedy najväčší slovenský básnik P. O. Hviezdoslav vo svojej básni v ktorej
oslavoval krásu prírody. Nezamlčal pritom, že krásna zelená koruna, ktorá
jednak, produkuje životodarný kyslík vznikne z drobných púčikov, ktoré z jari
na jar obnovujú celú prírodu a prezlečú ju do zeleného rúcha. Z ďalších púčikov
vzniknú prekrásne kvety, spestrujúce stromy bielou, ružovou farbou.
Stromy stoja ako mladuchy pred oltárom a kvety nosia v sebe plod jablka,
hrušky, slivky, čerešne...
- 25 Názov nášho časopisu
Púčik symbolizuje aj žiakov našej školy ŠZŠI v Ždani.
Všetci sú totiž púčikmi, ktoré sa rozvinú, rozkvitnú a neskôr stanú plodmi.
Svojou tvorbou sa budú podieľať na rozvíjaní nášho časopisu. Myslíme si, že
táto tvorba bude aj ich obohatením, rozvíjaním ich myslenia, nápadov a
kreativity.
Prvé číslo bude venované témam: rozlúčka so školou, letné táborové aktivity,
slávnostné otvorenie školského roka 2004/2005 a školské aktivity od začiatku
septembra do konca marca. Okrem toho nájdete ešte rozprávku, zaujímavé
príbehy našich žiakov, ich názory napr. o školskej dochádzke, krížovky,
hádanky, vtipy a zaujímavosti o spevákoch súťaže Superstar.
Milí čitatelia!
Prajeme Vám, aby ste ten časopis čítali s takým
záujmom, akou snahou sme my ho pripravovali.
ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY

Výsledky žiakov našej školy na celoslovenských
výtvarných súťažiach
-1-

Keď niekto poprechádza po chodbe od zborovne ku riaditeľni, na stene vidí diplomy
získané prevažne na výtvarných súťažiach a to Celoslovenských. To sú ovocia usilovnej,
vytrvalej práce, nadanosti a vhodného usmernenia zo strany svojich učiteľov.
Pán riaditeľ Paed. Dr. Pavol Čičvák a pani zástupkyňa Mgr. Marta Mitrová už dlhé roky úspešne
pripravujú našich žiakov na výtvarné súťaže, na ktorých sa umiestňujú medzi poprednými. Na
diplomoch z posledných dvoch rokov môžeme čítať mená nasledujúcich žiakov:
1. Výtvarná súťaž deti a Vianoce: 1. Simona Horváthová
2. Namaľuj, po čom túžiš: najlepší tím žiakov: Paťo Horváth, Viktor Horváth, Ernest Matta,
Martin Mirga. V Košiciach získali 20 000 Sk, v Bratislave 50 000 Sk.
3. Radosť v rodine : 1. Dana Mattová
4. Bezpečne na cestách: 1. Patrik Horváth, 2. Simona Horváthová, zvláštna cena Ernest Matta
5. Čas pre nás - regionálna súťaž vo Vranove
1. kategória: 1. Lukáš Kollár, 2. Simona Horváthová
2. kategória: 1. Alžbeta Horváthová
3. kategória: 1. Sabina Lončáková
6. Vojaci očami detí: 1. Patrik Horváth, 3. Marián Gaži
7. Galéria v Lučenci: 1. Patrik Horváth, 2. Viktor Horváth
8. Tajomstvá lesa: 1. Jozef Juhás
9. Celoslovenská prehliadka výtvarných prác - Vrútky: ocenený bol Ľudovít Dzurko
Jozef Juhás

pán riaditeľ
PaedDr. Pavol Čičvák s deťmi

pani zástupkyňa
Mgr. Marta Mitrová s deťmi

Deň učiteľov

Gaudeamus Igitur
- 26 -
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Rozlúčka so školou

Deň učiteľov oslavujeme 28. marca
a preto vtedy, lebo v ten deň v roku 1592
-2sa narodil učiteľ národov
Ján Amos Komenský.
Komenského preto považujú za učiteľa národov,
lebo jeho názory o vyučovaní boli veľmi
pokročilé a sú dodnes smerodatné
na celom svete..

„Čas letí ako splašené kone...“ a ako to už býva na konci každého školského
roka, aj teraz sa rozlúčili s našou školou títo žiaci, ktorí ukončili povinnú školskú
dochádzku.
Odišli ako spolužiaci i ako dobrí kamaráti. Každý jeden sa snažil vniesť niečo nové
a obohatiť tých druhých vlastnými nápadmi, postrehmi či vľúdnym slovom.
Niektorí upútali pravidelnou školskou dochádzkou, iní dobrými školskými
výsledkami alebo skvelými športovými výkonmi, ale pravé uznanie všetkých si
získali tí, ktorí vždy ochotne pomáhali ostatným, boli pozorní, zdvorilí, ochraňovali
ohrozených.
Budeme na nich spomínať len v dobrom.
Lenka Dávidová

My žiaci v deň učiteľov ale často aj inokedy
spomíname na to, ako nás naši učitelia naučili
čítať a písať. Akou vytrvalou trpezlivosťou
nám viedli ruky na papieri pri nacvičovaní prvých
písmen. Ako sa spolu s nami tešili po prečítaní prvých slov a viet.
- 6 - pesničky a tance. Učia nás pekne kresliť
Nacvičujú
s nami básničky,
M. Juhás: Bicyklista
a maľovať.
D.Baloghová:Dievčatá
Vychovávajú nás, aby sme boli pripravení na všelijaké situácie v živote.
D. Martová:
Aby
sme vždy a všade vyhľadávali iba dobré veci a aby sme sa vyhýbali
Púšťaniečinnostiam
šarkana
neužitočným
a zlým kamarátom.

M.

Gala:

Rodina
23

Preto vďaka Vám naši drahí učitelia a vychovávatelia!
V mene redakčnej rady Vás čo najsrdečnejšie pozdravujem a prajem Vám
predovšetkým pevné zdravie a naďalej veľa trpezlivosti k tej veľmi namáhavej
práci a samozrejme veľa úspechov na pracovisku i v súkromnom živote.
Jozef Leško

Aďa Janová

Paľo Balogh

Gabika Šutková

Prázdninové výlety
Na letné prázdniny sme sa najviac tešili- my
3deti. Predovšetkým preto, lebo počas
prázdnin máme aj viac času na hry,
zábavu a výlety.
Keďže som prázdninovala doma,
o letných aktivitách som sa informovala
od vedúcej vychovávateľky pani
Helenky Kurucovej. Ona ma ochotne
oboznamovala, že počas letných prázdnin
boli uskutočnené tri táborenia.
Prvé, ktorého sa zúčastnilo 11 detí bolo od 3 - 7. júla v Hermanovciach. Deti
odprevadila ona a osobne na ne dohliadala. Tábor bol zriadený s cieľom pomôcť
postihnutým deťom. Účastníci sa mohli naučiť prekonať rôzne prekážky, čo život
prináša.
Druhá aktivita trvala od 17 - 23. júla v táborisku Čierny Bocian. Tam bolo 8 detí s pani
vychovávateľkou L. Kassaiovou. Počas celého táborenia sa kládol dôraz na to, aby deti
pochopili rôzne situácie života, vzťahy medzi ľuďmi a naučili sa vhodne správať.
Tretia aktivita, ktorá trvala od 25 - 31. júla sa uskutočnilo v Huncovciach pri Poprade.
Deti odprevadila zase pani vedúca výchovy. Činnosť, pri ktorej deti sami pratali, prali,
varili bola zameraná na rodinnú výchovu. Počas táborenia boli uskutočnené aj
celodenné výlety ako turistická prechádzka na Hrebienok a aj ku Studenovodným
vodopádom, návšteva Aquaparku v Poprade. Najkrajší zážitok pre nich ale bolo
predstavenie svetoznámeho Cirkusu Humberto.
Pani vedúca zdôraznila, že žiaci sa z táborení vrátili zdraví, bez nehody. Počas
celého pobytu sa správali slušne, naše zariadenia reprezentovali vzorne.

Margita Dzurková

Školské kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín
-4-

22. marca 2005 v jedálni našej školy o 10:00 sa začala recitačná súťaž, ktorá
v histórii našej školy bola usporiadaná prvý raz.
Na začiatku súťaže pán učiteľ Mgr. Jozef Marczi krátkym úvodným príhovorom
predstavil a hodnotil literárnu, spoločenskú a politickú činnosť najväčšieho básnika
slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava. Na konci svojho príhovoru zdôrazňoval, že
dedičstvo veľkého básnika najlepšie zachováme tak, ak radi recitujeme, alebo čítame
básne.
Justína Turtáková
Školské kolo bolo usporiadané v 4 kategóriach. Výsledky súťaže sú nasedovné:
1. kategória roč. 1-2 a TVB:
1. Juro Lovás - TVB
2. Jožo Fico- 2.A
3. Matej Mucha - 2.A
2. kategória roč. 3-4.
1. Michal Mako - 4.C
2. Gejza Horváth - 5.B
3. Marek Gaži - 4.A
3. kategória roč. 5-6.
1.Patrik Horváth - 6.A
2. Ernest Matta - 6.A
3. Blanka Gažiová - 6.B
4. kategória roč. 7-8-9.
Poézia:
1. Lukáš Filip - 9.A
2. Jozef Leško - 9.A
3. Marek Mako - 7.B
Próza:
1. Margita Dzurková - 8.A
2. Lukáš Kollár - 9.A
3. Lívia Horváthová - 8.A
Naši žiaci veľmi úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole, doniesli totiž
4 diplomy: Patrik Horváth 1. miesto,
Lukáš Kollár 2. miesto,
Ernest Matta 3. miesto,
Michal Mako 3. miesto.

8. Marec - MDŽ
25 - svete. je to sviatok - symbol, spomienka na
V ten deň oslavujú ženy a to na ce-lom
boje za rovnoprávnosť žien vo všetkých- 20
oblastiach
spoločenského života na celej
zemeguli. Áno, spomienka na boje za rovnoprávnosť žien. Mnohí mladí ľudia nevedia,
že v minulosti ženy nemali napríklad hlasovacie právo, že neboli rovnako zaplatené na
pracoviskách, ako muži - v tom istom pracovnom okruhu za ten istý výkon.
Tie úsilia, štrajky, boje za uznanie rovnoprávnosti žien neboli márnotratné. dnes
a už oddávna, ženy majú hlasovacie právo, dokonca môžu byť zvolené do takých
funkcií, ako prezidentka štátu, ministerka zahraničných vecí, alebo ministerka obrany,
premiérka, riaditeľky závodov i škôl.
Dnes sú už ženy rovnako zaplatené, ako muži, ba v mnohých prípadoch ešte
lepšie. Pracujú v takých istých pozíciách, ako muži - napríklad: sústružníčky,
žeriavistky, traktoristky, učiteľky, lekárky, policajtky, ba i vojenky.
Nemôžeme ale byť úplne spokojní súčasným stavom rovnoprávnosti, lebo
predtým spomenuté príklady neplatia ešte v mnohých štátoch na svete.
Najmä v Afrických, Ázijských, juhoamerických štátoch ženy ešte stále nie sú
rovnoprávne s mužmi. Nemajú hlasovacie právo, nemôžu byť zvolené, nie sú rovnako
platené na pracoviskách s mužmi.
Preto boj za rovnoprávnosť žien na svete nemôžeme považovať za ukončený a
8. marca si spomenieme nielen na uznané, rovnoprávne ženy, ale aj na tie, ktoré za to
ešte bojujú.
V tento deň oslavujeme mamičky, ktoré nám darovali život, starajú sa o nás, varia
chutné jedlá, pečú sladké zákusky, torty; perú, žehlia, upratujú byt, upravujú nám
ošatenie, šijú nové šaty,
Pracujú od rána až do neskorej večere, aby sme nepocítili v ničom nedostatok. To
všetko najlepšie vyjadruje básnik Štefan Moravčík vo svojej básni

Lukáš Filip
HÁDANKA AKO NIČ
- Nie je to kuchár, ale pečie, varí,
celí deň tancuje v obláčkoch pary.
- Nie je to krajčír, ale vie šiť šaty,
vyperie, vyžehlí, predĺži aj skráti.
- Sto robôt zastane, všetko zvládne sama
moja dobrá....(MAMA).
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Nezabudnuteľné zážitky z táborenia
v Hermanovciach
Keď sme pod vedením vedúcej vychovávateľky pani Kurucovej dorazili do
Hermanoviec všetci jedenásti sme naraz vykríkli trikrát hurá. Jednak preto, že
sme po dlhej a namáhavej ceste už došli na miesto a aj preto, že nás prijalo
také nádherné prostredie, o ktorom sa mi predtým ani nesnívalo.
Viete si predstaviť stanový tábor na kraji obrovskej veľkej lúky plný kvetov
tisícich farieb? Nuž, už som Vám aj predstavil dejisko nášho týždenného
dobrodružstva.
Po vystúpení z autobusu nás hneď rozdelili do stanov. Rozbalili sme si svoje
veci a potom sme začali nadväzovať kontakty so žiakmi iných škôl. Bližšie
priateľstvá sa však vytvorili počas hier a súťaží. Najpopulárnejšie boli loptové
hry – chlapci futbal, dievčatá prehadzovanú, ale nechýbali gymnastické
cvičenia, súťaže v teréne, turistické preteky, keď sme sa museli šplhať po lane
nad potokom a rôzne kvízy. Samozrejme sme sa mohli zapojiť do vážnejších
činností ako maľovanie na plátno, lisovanie lístkov, modelovanie.
Zodpovednejšia úloha bolo varenie. Všetky jedlá pre seba sme pripravili my
deti,
samozrejme pod dozorom dospelých. Raňajky a večere boli
jednoduchšie – chlebíky s pomazánkami, lečo, bryndzové halušky, čaj, mlieko
alebo kakao. Obedy však boli oveľa zložitejšie, lebo okrem polievky
(šošovicová, paradajková, zeleninová) bolo treba pripraviť aj druhé jedlo
(mäso so zemiakmi a iné). Niekedy sme museli veľa pracovať, pretože jedlá
boli náročnejšie na prípravu.
Veľmi príjemné bolo, že sme mali určitý čas osobného voľna, ktorý sme
mohli využiť podľa vlastných predstáv. Vtedy sme sa najčastejšie rozprávali
so žiakmi iných domovov, vymenili sme si svoje názory v rôznych témach,
ako napr. režim dňa na internátoch, kto aké predmety obľubuje a prečo, akí sú
učitelia a vychovávatelia, ako varia kuchárky a pod. Počas pobytu sme boli na
výlete vo Vysokých Tatrách, kde sme sa vybrali na túru ku symbolickému
cintorínu. Najlepšie počas celého pobytu bolo to, že naša činnosť prebiehala
na čerstvom vzduchu a tak sme sa mohli duševne a telesne vyvetrať.
Paťo Horváth
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Zážitky z táboriska Čierny Bocian
Táborenie při Krompachoch sa uskutočnilo od 17 –23 júla a zúčastnilo sa na ňom 8 detí.
Bol to veľmi zvláštny, ale práve preto aj veľmi zaujímavý pobyt. Taký som ešte predtým
nikdy nezažila.
Mali sme prísny režim, ktorý sme museli dodržiavať. Napriek tomu to nebolo ani nudné,
ani namáhavé. Vo všetkých činnostiach nás riadila naša vychovávateľka
Lucia Kassaiová.
A aké boli tie činnosti? Každý deň sme začínali s chválení Boha formou spievania
náboženských pesničiek a zobúdzaním chrobáčikov, vtáčikov a ostatných obyvateľov
lesa. Teraz si myslíte, že pri každej bútľavine stromov sme robili budíček? Kdeže!
Chrobáčiky a ostatné zvieratá sme zobúdzali peknými pesničkami, modlitbami.
Keď sme už videli, že okolo nás lietajú motýle a z lesa sa ozval prekrásny vtáčí spev,
vrátili sme sa späť do spoločenskej miestnosti kde nasledovali bohoslužby.
Okrem toho sme každý deň mali semináre s rôznymi zaujímavými témami, napr.
O rodine, o deťoch, ľudských vzťahoch. Doteraz neznáma, ale veľmi zaujímavá bola pre
nás rola anjelíka - anjelíčky keď sa niekto rozhodol starať sa o spolužiaka. Pomohol mu
v celodenných činnostiach, ale všetko robil potajomky. Svoju vyvolenú osobu nikomu
neprezradil, o svojom tajnom poslaní nikomu nerozprával.
Tesne pred večerou sme uzavreli našu dennú činnosť chválením pána Boha a pána
Ježiša. Pomodlili sme sa, alebo sme spievali.
Samozrejme, že sme každý večer aj uspávali tie chrobáčiky a zvieratká, ktoré sme ráno
zobudili.
Okrem týchto aktivít sme mali možnosť zabávať sa a veľa sme sa aj hrali. Usporiadali
pre nás olympijské hry, v rámci ktorých sme súťažili v rôznych disciplínách – futbal,
basketbal, prehadzovaná, atletika...
Počas pobytu sme absolvovali aj niekoľko turistických vychádzok do blízkeho okolia,
kedy sme mali možnosť oboznamovať sa s prekrásnou krajinou.
Pekné zážitky z tábora v Slovinkách nám ostanú navždy v srdci.
Gita Dzurková
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Psíček a túlavá mačička
Na neveľkom dvore veľkého domu žil jeden psíček. Jeho gazdiná mu za
stráženie domu každé ráno dala do misky jedlo, ktoré zvýšilo. Raz ráno pes
zadriemal a niekto mu zvyšok raňajok zožral. Keď to zo dňa na deň
pokračovalo, pes sa na zlodeja veľmi nazlostil. Kul plány, aby mu v tom
najbližšie zabránil. „Celú noc budem spať, aby som ráno nebol ospalý“ –
hovoril si psík a tak aj konal.
Ráno po raňajkách sa robil že spí, ale jedným očkom stále sledoval svoju
misku. Objavila sa tam jedna chudá a strapatá mačička. Keď videla, že pes
ešte spí, s veľkou chuťou sa pustila do jedenia. Pes čakal len na to.
Vrhol sa na ňu a raz-dva ju chytil. V tom ho mačička začala prosiť, aby jej
odpustil. Rozprávala mu, že mala nedostatok potravy , chcela žiť a preto si
trochu z jedla uchmatla. Bola totiž túlavá. Zlí ľudia ju vyhodili z auta
a nevedela ako sa dostať domov do mesta. „A prečo si sa nenaučila chytať
myši?“ Pýtal sa pes. Ale mačička o myšiach ani nepočula, veď vyrástla
v mestskej bytovke. A tak, keď uvidela misku s jedlom, myslela si, že aj ona
môže z toho trošku zožrať.
Psíčkovi bolo mačičky veľmi ľúto a sľúbil jej, že sa s ňou podelí o svoju
potravu až dovtedy, kým sa nenaučí sama chytať myši.
Obaja sa nakoniec stali dobrými priateľmi.
Blanka Gažiová
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Najkrajší prázdninový deň
Marec - mesiac knihy
Chceš mať verného kamaráta, ktorý ťa nikdy nepodvádza, neoklame? Ktorý
ťa zabáva, poúča? Zvoľ si knihu!
Kniha nás obveselí keď sme smutní, jej pekné obrázky nám rozvíjajú
estetické cítenie, a texty - buď pekné rozprávky o princeznách a kráľovičoch,
alebo dobrodružné príbehy o námorníkoch, ktorí si nájdu zlatý poklad na malom
ostrove - nám rozvíjajú fantáziu.
Sú knihy, ktoré nás oboznamujú s krajinami ďalekých svetadielov, iné so
živočíchmi oceánov, ďalšie s hviezdami, planétami vesmíru. Knihy sú naši
najvernejší priatelia - písal učiteľ národov Ján Amos Komenský. Povedal ešte, že
kto miluje knihy a rád ich číta, stáva sa múdrym človekom. A my určite chceme
byť múdri, ktorí vedia vymenovať najznámejšie planéty vesmíru, všetky
svetadiely Zeme, svetové strany, najznámejšie štáty Zeme a ich hlavné mestá,
názvy oceánov a známych morí, najväčšie pohoria, rieky a mestá našej republiky,
chránené oblasti, rastliny a zvieratá.
Alena Badóová

Abeceda - alebo zázraky prírody
Pretože marec je mesiacom knihy,
a knihy sa píšu písmenami, oboznámime
Vás s tou nasledujúcou nekaždodennou
zaujímavosťou.
Istý americký fotoreportér prírody
Kjell B. Sandues objavil na krídlach
motýlika vzorku písmena F.
Tento zázrak prírody vzbudil jeho
záujem až natoľko, že sa rozhodol
pohľadať všetky písmená na krídlach
motýľov. Trvalo mu to vyše 20 rokov,
ale sa mu podarilo objaviť nielen písmená
abecedy, ale aj číslice od 0 - 9.
Počas 20 ročnej objaviteľskej práce musel
veľa cestovať. Fotil takmer na všetkých
kontinentoch našej zemegule a v rôznych
podnebných pásoch: v džungliach,
ale aj v púšti.

- 22 -

Je tu posledný školský deň a hurá domov, aby som strávil dva mesiace prázdnin
so svojimi najbližšími. Zo začiatku bolo zábavné byť doma, ale potom sme sa
rozhodli, že si spravíme týždennú stanovačku. Tak sme sa zbalili a poďme!
Postavili sme si stany a šli chytať ryby.
Prvé tri dni sme nechytili nič,
iba malinké karasy, ktoré sme hneď
pustili späť do vody.
Štvrtý deň som sa zobudil
s pocitom, že dnes niečo určite
chytím. A tak to aj bolo.
Hneď ráno sme s bratom Lacom
nahodili prúty a čakali. Boli to
nerváky, keď nič nezabralo,
ale okolo pol šiestej ráno pozerám,
čo sa to robí? Začalo mi brať.
Hneď som privolal brata a začal sa
zápas či sa nám ho podarí
vytiahnuť, alebo ujde.
Našťastie sme to zvládli
a vytiahli sme krásneho kapra,
ktorý meral 52 cm.
Myslel som si, že sa od šťastia
zbláznim. Hneď som nasadol
na bicykel a niesol som kapra
rodičom, lebo otec má ryby veľmi rád.
Mal som celé prázdniny
plné zážitkov, ale tento
bol asi najkrajší.
Ostatné dni som prežil
s rodičmi a súrodencami
a nikdy by som tie dni
nevymenil za nič na svete.
Jozef Leško
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Slávnostné otvorenie školského roka
Valentínsky deň
Posledný deň Augusta
znamená koniec letných
prázdnin. Koniec hry,
bezstarostnej zábavy,
prechádzok a výletov.
Prišiel September, začiatok
školského roka.
Školský rok 2004/2005
slávnostne otvoril pán
Paed. Dr. Pavol Čičvák
riaditeľ našej školy.
Vo svojom slávnostnom
prejave zdôraznil, že
Prvý september je
podobnou tajnou
medzerou, ako prvý január,
začiatok kalendárneho
roka. Plný tajomstiev,
čo pre nás budúcnosť skrýva.
Školopovinné deti už v druhej polovici augusta často myslia na školu.
Pochopia, že čas, keď nemuseli deň čo deň doobeda sedieť v školských
laviciach, vypršal. Uvedomujú si, že od septembra ich čaká vážna, ale pritom
veľmi zaujímavá práca. Veď čo môže byť zaujímavejšie, ako z hodiny na
hodinu odhaliť tie tajomstvá, ktoré školákov čakajú od začiatku školského
roka.
Ja osobne prajem každému žiakovi veľa trpezlivosti, usilovnosti, veľa
úspechov v práci a radosť z dobrého vysvedčenia.
Jozef Juhás
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14. február - deň Valentína. nie je to však štátny sviatok, ba ani pamätný deň,
napriek tomu veľa ľudí na to myslí vopred a pripravuje sa na oslavu.
Sú to hlavne mladí ľudia, veď je to aj deň zaľúbených, ale aj deň tých,
ktorí sa majú radi, kamarátov.
Kto bol vlastne svätý Valentín a prečo oslavujeme práve
14. februára? Dozviete sa z nasledujúceho článku.
Lenka Dávidová

Sv. Valentín bol kňazom a lekárom.
Podľa legendy keď sa panovník Claudius rozhodol zrušiť manželstvo,
pretože podľa jeho názoru ženatí muži nevykazovali v armáde také dobré výsledky,
ako slobodní, Valentín potajomky sobášil zamilovaných, začo bol zatknutý a kruto
potrestaný.
Claudius ho dal verejne popraviť.
Zvyk posielať na sv. Valentína pohľadnice ako prejavy sympatií vznikol oveľa neskôr
a má anglosaské korene. Prvú „valentínku“ vraj v 15. storočí poslal z londýnskeho
väzenia svojej manželke vojvoda Charles. Sviatok sv. Valentína je príležitosťou
drobným darčekom anonymne prejaviť svoju náklonnosť k obdivovanej osobe, ale aj
možnosťou opätovne vyjadriť priazeň blízkym - manželke, rodičom, súrodencom,
priateľom, kolegom atď. Takáto šanca sa nám však ponúka každý deň a sv. Valentín
ostáva v cirkvi v prvom rade známy, ako mučeník kresťanskej viery.
Marek Mako

Fašiangy - obdobie plesov, karnevalov
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Obdobie od troch kráľov - 6-ho januára do popolcovej stredy ( 7 týždňov
pred Veľkonočnou nedeľou ) nazývajú fašiangy. Ako som už v názve
naznačila, je to obdobie zábav, karnevalov. V tomto období zvykli
usporiadať aj svadby. Veru. Podľa povery totiž, ktorá dievčina sa nevydala
do konca fašiangov, musela čakať ešte jeden rok. Mladšie dievčatá mali ešte
dosť času na vydaj, neľutovali koniec fašiangov, ale tie staršie veru ľutovali,
že ostali v parte.
Na našej škole I v Ždani i v Čani usporiadali karneval v deň rozdávania
polročných vysvedčení. Vystupovali tu všelijaké masky: žaby, kone,
princezné, čertíky, princovia, snehuliaky, rytieri, korytnačky a iné. Tie
masky nás presvedčili, že žiaci našej školy sú kreatívni, svoje nápady si
vedeli nielen uskutočniť, ale aj predviesť.
Na ten karneval budeme dlho spomínať.
Margita Dzurková
Koncom januára, v deň rozdávania vysvedčení bol usporiadaný karneval
aj n a našej škole. Z veľkého počtu zaujímavých masiek boli hodnotené
nasledujúce: Stará babka - Robert Ťuťo TVB,
Víla - Nikola Turtáková 2.ročník
Kráľ - Eliška Matiková 5. ročník
Šašo - Martin Mirga 6.A
Mafián - Roman Čisár 7.A
Motýľ - Martin Gaži 8.A
Pavučina - Katka Mirgová 9.A

O školskej dochádzke
- 20 -

Škola nás učí spoznávať svet, pripravuje nás na život. Aby sa človek mohol
uplatniť v živote, musí sa učiť osvojiť si všetky tie vedomosti, ktoré bude
potrebovať. Nuž ale kde inde by si ich osvojil ak nie v škole.
Preto nerozumiem tomu, ak niektorí žiaci nechodia do školy pravidelne. Kde si
plánujú osvojiť tie spomenuté vedomosti? Počas túlania sa po dedine, alebo počas
skrývačky v starom mlyne? Sotva. Z takých záškolákov sa stávajú iba hlúpi
darebáci, ktorí nebudú vedieť poriadne napísať ani svoje mená.
Ako si potom prečítajú rôzne tlačivá, alebo oznámenia z úradov?
Ako si negramotní ľudia vybavia pre seba prácu?
Budú stále odkázaní na pomoc iných.
Lenka Dávidová a Marienka Turtáková

Reportáž s PaedDr. Pavlom Čičvákom,
riaditeľom školy
V príjemnom prostredí v riaditeľni sme si sadli s pánom riaditeľom našej školy,
-9doktorom pedagogiky na krátky rozhovor.
Cieľom tohto stretnutia je predstaviť ho
predovšetkým žiakom našej školy.
Robím to preto, aby bližšie spoznali človeka, ktorý môže byť ich vzorom.
Počas svojho života stále dbal na to, aby svoje úlohy vykonával čo najdôslednejšie.
Tak ako terajšiu dôležitú úlohu, riadenie nášho zariadenia.
1. Pán riaditeľ – kde ste sa narodili, vyrástli a kde ste chodili do školy?
Narodil som sa na západnom Slovensku, ale vyrástol som v metropole východného
Slovenska v Košiciach. Bývali sme v tzv. historickom jadre mesta. V blízkosti nášho
bytu sa nachádzajú ulice ako Hrnčiarska a Kováčska, na ktorých v dávnych časoch
stáli dielne remesiel, podľa ktorých tieto ulice boli pomenované. Na blízkej ulici
Starej baštovej teraz vidno Katovú baštu a na Mlynskej ulici je pamätnou tabuľou
označené miesto bývalej Mlynskej brány.
Základnú a strednú školu som navštevoval na Kováčskej ulici.
2.Obľúbili ste si okrem Košíc aj iné mestá?
Áno, okrem Košíc sa mi zapáčili mestá Prešov, kde som chodil na vysokú školu
a Bratislava, kde som študoval špeciálnu pedagogiku. Tieto mestá mi prirástli
k srdcu pre ich historickú minulosť, pre krásne budovy a historické pamiatky.
3. Vyučujete výtvarnú výchovu. Radi ste kreslili už ako žiak základnej
školy? Kto objavil Vaše umelecké nadanie?
Už ako žiak nižších tried ZŠ som navštevoval výtvarnícke kurzy, chodil som aj
na súkromné hodiny výtvarnej výchovy, kde pod vedením známych umelcov
sa formovali a rozvíjali moje kresliace schopnosti. Učili ma akademický maliari ako
Ľ. Feld, B. Borecký, B. Löffler. Prvé moje perokresby sa objavili v košických
novinách, keď som chodil do tretieho a štvrtého ročníka s označujúcim textom:
Perokresby nadaného 10 ročného Paľka Čičváka.
4.Mali ste okrem kreslenia aj iné záujmy?
Už ako šesťročný som začal trénovať a súťažiť v plávaní za vtedajší športový klub
ČH - Košice. Neskôr sa mi zapáčilo aj vodné pólo a pomerne dlho som sa venoval
tejto športovej disciplíne tiež za ŠK - ČH Košice.

Novoročný vinš
Vinšujem Vám, deti šťastný nový rok.
Nech v ňom Vás poteší- 10
každučký
váš krok.
Nech Vám čarí prekrásny rozprávkový svet
a prináša na krídlach samý sladký med.

Danuša Dragulová:
Január

Božena Trilecová:
Január

Nový rok k nám prišiel zas,
spolu s ním aj tuhý mráz.
Všetky okná v poradí
kvetinkami parádi.

Január nám všetkým núka
sniežik biely ako múka.
Pokryl pole, strechu, plot,
sánkovať sa s nami poď!

Snehuliak sa rozvýska:
-Poďte ku mne z klziska!
Niekto pri ňom zostane,
iní sadnú na sane.

Vinšujem vám nový rok,
aby ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť
a všetkého hojnosť.

Horár kráča po lese,
srnkám dačo prinesie.
Gaštany aj žalude...
Už im smutno nebude.

A my chlapci malí
radi by sme dary,
grajciaričky do kapsičky
keby ste nám dali.

Vonku mrzne, dnu je príma
Vonku mrzne, dnu je príma, tráva, volá Sniežik, skry ma!
Zakryje ju páper biely, aby steblá nevymreli.
Vonku mrzne, dnu je príma. Zvieratká je veľmi zima.
Horár s vrecom kráča v lese, seno i soľ pre ne nesie.
Vonku mrzne, dnu je príma. Nás však ale zaujíma,
kam ten hladný vtáčik letí. Nasypú mu jedlo deti?

Košice

Nový rok - nové predsavzatia?
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Sviatočnú náladu Vianoc iba mierne tlmia všedné dni medzi
sviatkami a už
na krku máme ďalšie povinnosti z oslavy, oslavovať Silvestra a Nový rok.
Akoby boli siamské dvojčatá. Pri sviatočnom stole a v sviatočnej nálade
si uvedomujeme, čo sa to vlastne deje; ničo sa ukončí a to definitívne.
Akoby niekto odišiel a už sa nikdy nevrátil. V srdci nám ostanú všetky
udalosti, ktoré sme prežili minulí rok. Spomienky nám ostanú, ako fotky,
ktoré sa dajú znova prezrieť, analyzovať. Môžeme sa poučiť zo
skúseností, ktoré sme prežili.
Keď sa zastavíme ne prahu nového roka a pozrieme sa do zadu, všetko
jasne vidíme. Keď však chceme pozrieť do budúcnosti, akoby bola pred
nami hustá hmla. Nevidíme iba pár metrov pred seba a v každej chvíli sa
máme sami rozhodovať, ako ďalej. Snažme sa o to, aby sme sa čím
častejšie rozhodovali správne a aby sme prípadné chyby čím skôr
odstránili.
Ako sa má teda človek dobre rozhodnúť? Čo mu v tom pomôže?
Prezradím Vám.
Sú to spomienky z minulosti a životné skúsenosti. Veď žiadne dieťa sa
dvakrát nedotkne horúcej pece...
Spomína si totiž na tie bolestivé skúsenosti, že si môže ublížiť.
Najdôležitejšie predsavzatie teda v novom roku je to, že v každej
zložitej takzvanej záťažovej situácii si treba zvoliť také riešenie, ktoré nie
je bolestivé, ani pre seba, ani pre iných. Úcti teda druhého človeka tak,
ako seba samého.
Jozef Juhás

Novoročná vinšovačka

Našim trénerom bol pán Téglássy. Mali sme tvrdé tréningy – 1 000
metrov plávania a potom zápas. Okrem športovania som rád chodil do
blízkeho Uzlového klubu. Ten sa nachádzal v Petrovom sade – v
terajšom parku pri železničnej stanici. Každú sobotu večer, alebo
v nedeľu v poobedňajších hodinách tam usporadúvali fonotéky, kde sa
- 18 okrem počúvania modernej hudby dalo aj zatancovať. Cítili sme sa tam
príjemne, vždy na tie časy spomínam ako na krásne a bezstarostné
obdobie môjho života.
5.Kedy ste sa rozhodli pre učiteľské povolanie a prečo to bolo
práve učiteľstvo?
Študovať som sa rozhodol po ukončení strednej školy a učiteľstvo - asi
preto, lebo aj moji rodičia boli učitelia a okrem nich aj moji dvaja
súrodenci a švagriná.
6.Koľko rokov ste učiteľom a na ktorých školách ste pôsobili
doteraz?
Svoje učiteľské povolanie som začal v roku 1973 v Slanci. Ďalšie moje
stanice boli základné školy v Bohdanovciach, v Novej Polhore,
v o Valalikoch a v Ždani.
Medzitým som študoval špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
Po ukončení špeciálno - pedagogických štúdií v roku 1980 som nastúpil
na vtedajšiu osobitnú školu v Skároši. Onedlho, po zrekonštruovaní
školskej budovy sme sa presťahovali sem.
7.Aké úlohy by ste určili pre žiakov našej školy?
Určil by som iba jednu úlohu a to:
Aby sa z vás stali nielen vzdelaní, ale aj vychovaní ľudia. Máte za úlohu
učiť sa, každí podľa svojich schopností a osvojiť si predpísané učivo.
A okrem toho máte za úlohu z hľadiska sebavýchovy využívať každý
dobrý a zlý príklad. Naučte sa sledovať správanie iných ako aj svoje.
Dobrý príklad ako slušnosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť, ochotu
a pozornosť máte odkopírovať, čiže praktizovať vo svojom správaní, zlý
príklad, nevhodné správanie máte kritizovať au iných a byť schopní
kritizovať aj u seba.
Ďakujem za rozhovor a k ďalšej práci Vám prajem veľa zdravia
a úspechov.
Lukáš Filip

Vinšujem, vinšujem,
na šťastie, na zdravie,
na toto božie narodenie,
ten starý rok prežiť,
nového sa dožiť
hodnejšieho, pokojnejšieho.
Bratislava

Prešov

Marek Mako, Paťo Horváth:

Záujmová -činnosť
11 Záujmová činnosť detí je jedným z najdôležitejších prostriedkov výchovy. Má
veľký význam pre individuálny i spoločenský rozvoj jednotlivca, rozvíja celú
osobnosť žiaka vo všetkých smeroch, prispieva k rozvoju telesnej, pracovnej,
mravnej a estetickej výchovy, ovplyvňuje biologický, psychický i sociálny
rozvoj osobnosti.
Vedúci krúžkov nás informovali o ich činnosti a hodnotili žiakov, ktorí majú
možnosť pracovať v nasledujúcich záujmových krúžkoch:
1.Krúžok „Šikovné ruky“
pod vedením pani učiteľky Mgr. Marty Lukáčovej:
Krúžok navštevuje 10 žiačok. Zamestnania sa uskutočňujú v pondelok
a štvrtok od 12:10 do 12:50. Najšikovnejšie žiačky sú Justína Turtáková
a Patrícia Horváthová, ktoré sú nielen najzručnejšie a najšikovnejšie, ale
pracujú najpresnejšie.
2. Volejbalový krúžok
pod vedením pani učiteľky Mgr. Miriam Horváthovej:
Krúžok navštevuje 10 žiakov v utorok od 13:30 do 15:00. počas zamestnania
cvičia, trénujú s veľkým odhodlaním. Najviac sa darí Denise Baloghovej,
Lívii Horváthovej a Simone Horváthovej.

Zima je mocná čarodejka.
Prikúzli snehové záveje na cesty i ľadové kvety na okná.
Najčarovnejšou chvíľou zimy sú Vianoce.
Preto sa dnes s našimi básnikmi - písmenkovými
kúzelníkmi
- 12 zahráme na zimný a vianočný čas.

Alojz Čobej:
Šťastné a veselé
Vianoce, Vianoce,
zaviate chodníčky,
v jasličkách na slame
Ježiško maličký.
Na nebi sviatočnom
hviezda sa ligoce
a deti tešia sa:
už sú tu Vianoce!

Zima biele pery má
veľké, ako perina,
vietor hlása:
- Roztrhla sa,
peria letí
medzi deti
biela radosť sype sa,
poslali ju nebesá.

Tichá noc, svätá noc,
vstávajte z postele,
anjeli spievajú:
šťastné a veselé...

Ján Turan:
Zahádaj
3. Krúžok „Malá gazdiná“
pod vedením pani učiteľky Mgr. Edity Kiššovej
Krúžok navštevuje 6 žiačok v utorok od 13:15 do 14:00 a vo štvrtok 12:15 do
13:00. O krúžok bol veľký záujem, žiačky sú opatrné, ohľaduplné, presné,
zodpovedné a šikovné. Pani učiteľka je s každou veľmi spokojná.

Marta Benčaťová:
Zima

Nenarástli mi, rozkvitli mi
prostred zimy,
zrazu.
Kvitnú samy, miznú
samy,
netreba mi
vázu

(évodaľ ytevk )

Miroslav Deglovič
Hádanka
Na Vianoce usmieva sa
uprataný domček,
v tom domčeku rozžiarený
hrdo stojí...
(kečmorts)

Štedrý deň v detskom domove
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Naoko aj v ten deň sa všetko udialo tak, ako ostatné prázdninové dni.
Ráno, napriek tomu, že sme si mohli trošku dlhšie spať, skoro každý
bol hore skôr.
Neboli sme ani zlí, ani odporní, jednoducho tá neprirodzená trpezlivosť,
vlastne čaro Štedrého dňa ovplyvňovala našu celodennú činnosť. Ku
spoluchovancom sme boli pozornejší, milší, úprimnejší. Nejak sme
zabudli, že existuje zloba, provokácia, násilie.
Akoby nás usmerňovali neviditeľné ruky. Popratali sme izby a po rannej
hygiene sme kľudne čakali na príkaz „ Nástup na raňajky!“ Kľudný
presun do jedálne prekvapil aj vychovávateľov.
Pri stoloch sme sedeli, ako anjelíci. Po raňajkách nasledoval doobedňajší
voľnejší program. Už pri obede bolo cítiť tú vianočnú slávnostnú náladu.
Ale to ešte nebolo ono. Vedeli sme, že tá ozajstná štedrovečerná večera
prináša tú ozajstnú vianočnú náladu. Kapustnica a vyprážané rybie filé,
potom nasledoval príhovor pani sociálnej pracovníčky M. Sasákovej
a rozdávanie darčekov. Vianočný stromček a vianočné pesničky boli
krásne.
V noci sa nám snívalo, že to všetko, tá celodenná krásota sa udiala
doma v rodinnom kruhu, kde pesničku Tichá noc, svätá noc spievame
spolu s otcom, mamou a súrodencami.
Paťo Horváth

4. Krúžok informatiky
pod vedením p. uč. Heleny Meštellérovej
Zamestnanie navštevuje 12 žiakov v utorok od 12:15 do 13:00 a od 13:00 do
14:15. V rámci činnosti sa naučia používať
počítač. Najšikovnejší sú Miro Méčeš,
- 16 Jožo Juhás, Lenka Dávidová, Rasťo Gaži.

5. Futbalový krúžok
pod vedením pána vychovávateľa Tomáša Téglássyho
Krúžok navštevuje 13 žiakov v stredu od 13:00 do 15:00. Nacvičujú vedení lopty,
prihrávky a strely na bránu. Najúspešnejší sú bratia Juhásovci, bratia Dzurkovci,
Erik Gábor.
6. Stolnotenisový krúžok
pod vedením pána učiteľa Mgr. Jozefa Marcziho
Zamestnanie navštevuje 12 žiakov v pondelok a piatok od 12:10 do 12:50.
Usilovne trénujú, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Najaktívnejší sú Marek Mako
a Ondrej Vaszily. Vlani pod vedením pána zástupcu riaditeľa školy Mgr. Jozefa
Besterciho boli úspešní žiaci: Pavol Balogh, Ladislav Mato a Rastislav Gaži.

Decembrové udalosti

Ako som sa stal pastierom...

December je prevažne najbohatší- mesiac
na školské udalosti. Takmer niet dňa, že
13 by nebola nejaká akcia. A to nielen počas vyučovania, ale aj počas vianočných
prázdnin.
V tomto školskom roku sme sa mohli tešiť Mikulášovi; žiakom Základnej umeleckej
školy v Čani, ktorí nám predviedli prekrásny koncert.
Tesne pred Vianocami nás navštívili žiaci Gymnázia na Šrobárovej ulici
v Košiciach. Priniesli nám darčeky, ktoré nám odovzdali pred pohovorom s nimi. Na
konci pohovoru sme ich obdarúvali drobnými darčekmi, pamiatkovými predmetmi.
Najveselšie bolo počas vianočných prázdnin.
Nezabudnuteľný zážitok bola Štedrá večera s tradičnými jedlami - kapustnica, ryba a
prevzatie darčekov od Ježiška.
Všetci sme boli nadšení. K zaujímavým programom vianočných prázdnin patrila aj
domáca Silvestrovská zábava.
Alena Badóová

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Môj kamarát Mikuláš má
meniny 6. decembra.
Vieš kto bol svätý Mikuláš
a prečo sa deti na tento sviatok tešia?
Bol to biskup, ktorý žil
v Mýre ( v dnešnom Turecku ).
Pomáhal ľuďom a obdarovával ich.
Rozpráva sa, že raz v noci,
dal nepozorovane trom chudobným
dievčatám peniaze na veno,
aby sa mohli vydať.
Odtiaľ je aj ľudový zvyk, že v noci
pred sviatkom svätého Mikuláša
si ľudia potajomky dávajú darčeky.
Deti si kladú vyčistené topánky
ku dverám
Netrpezlivo očakávajú ráno. Sú zvedavé na nádielku.
Ak si nájdu sladkosti, ovocie, oriešky, boli poslušné.
Ak si nájdu cibuľu, zemiaky, či varechu, musia sa polepšiť.
Mikuláš sa opisuje, ako postava v plášti, s vysokou čiapkou a biskupskou berlou.

Koncom novembra naša triedna učiteľka pani Mgr. Marta Lukáčová
ku nám prišla s návrhom, že by bolo dobré nacvičiť betlehemskú hru.
Keď sa ju pekne naučíme, môžeme ju zahrať na slávnosti v kultúrnom dome,
kde vystupujú aj žiaci základnej školy.
Dobrovoľníkov bolo dosť, lenže naša triedna potrebovala takých žiakov k hre,
ktorí pravidelne chodia do školy. Nakoniec si vybrala Paťu Horváthovú,
Justínu Turtákovú, Matúša Turtáka a mňa. A ešte, aby som nezabudol, úlohu
starca dostal Marek Mako zo 7. B triedy.
Onedlho sme začali cvičiť. Najprv sme sa naučili čítať text, čo sme sa počas
cvičenia naučili rýchlo, bez námahy. Našej triednej učiteľke pomohol aj pán
zástupca Mgr. Jozef Besterci. Priniesol aj pekný kostolček z tvrdého papiera ozdobený lesklými papiermi. Mali sme palicu ozdobenú so zvončekmi,
s farebnými stuhami a pekné biele šaty, ktoré nám ušila naša triedna učiteľka.
Starý mal kožené rúcho, dokonca na hlave mal masku z pravej ovčej kože.
Nacvičovali sme celý december, už ledva sme vyčkali deň vystúpenia. Mali
sme síce trému, ale sme mysleli na to, že program máme nacvičený, tak nič
zlého sa nám nemôže stať.
Tak aj bolo. Keď sme už boli na javisku, sústredili sme sa iba na to, aby sme sa
nepomýlili.
Obrovský potlesk z hľadiska nám dal najavo, že náš program sa divákom páčil.
Veľmi sme sa tešili z úspechu a boli sme radi, že dedinský vianočný kultúrny
program sme mohli spestriť naším vystúpením.
Marián Gaži

Jožo Juhás
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