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UČITEĽ: Podstatné meno pľúca je 

podľa vzoru ... 

ŽIAK:  podľa vzoru ... ... žena 
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BOŽÍ SYN SA STAL ČLOVEKOM, ABY NÁS VYKÚPIL  
ICLic. Peter Kandra, kaplán 
 

 

Milí žiaci, učitelia, drahí čitatelia! 

V živote sa pripravujeme na rôzne situácie a udalosti, či už je to dieťa, ktoré sa v škole snaží naučiť 

základné vedomosti z jednotlivých predmetov alebo študent, ktorý sa pripravuje na svoje budúce 

povolanie. Dôležitá je aj správna príprava kresťana na Vianoce. Vianoce sú krásnym obdobím, ktoré je 

poznačené radosťou z toho, že Pán je medzi nami. Už celé Adventné obdobie nás pobáda k radosti, 

k tomu, aby sme svoje srdcia pripravili na stretnutie so Spasiteľom.  
 

„Radujte sa všetci v Pánovi,“ píše sv. Pavol v liste Filipanom. 

A blízkosť Pána je pre nás znamením, že nie sme sami. Keď máme 

niekoho blízko, blízkeho človeka, prežívame z toho radosť. A takto chce 

vstúpiť do nášho života Boh: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi 

nami“ (Jn 1, 14). A preto sa môžeme aj v tomto vianočnom čase pýtať: 

Prečo sa Boh stal človekom? Prečo je oslava Vianoc taká dôležitá pre 

kresťanskú vieru? Určite, odpovedí by bolo mnoho, ale najjednoduchšiu 

odpoveď nám ponúka jedna zo základných právd viery – Boží Syn sa 

stal človekom, aby nás vykúpil. Aby sa človek mohol stať Božím 

dieťaťom.  
 

Áno, práve preto sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, aby sme mohli žiť ako 

bratia a sestry, spojení láskou milujúceho Otca. Túžba sa stala skutočnosťou a Boh sa stal človekom, aby 

sme z jeho milosti my všetci dostali milosť za milosťou. Je to niečo prevratné, niečo krásne: že Boh sa 

uponížil na našu úroveň, aby nás dvihol na tú Jeho. Prišiel na tento svet pre mňa, pre Teba, pre každého 

jedného z nás. Ježišova pravica je Božou pravicou, ktorú mi podáva a ktorej sa môžem uchopiť. To je 

zmyslom Vianoc – nanovo prehodnotiť a oživiť môj vzťah k Bohu.  
 

Anjeli pri narodení Ježiša povedali, že Dieťa ležiace v jasliach prinesie pokoj a radosť všetkým 

ľuďom. Prajem vám, aby ste túto svätú radosť našli pri jasličkách a aby si našla cestu aj do vašich sŕdc. 

Prajem vám, aby ste sa počas tohtoročných Vianoc priblížili k ich veľkému tajomstvu a objavili, že 

pravým  zmyslom a posolstvom je darovanie sa Boha človeku. Božia láska je stelesnená v novonarodenom 

Spasiteľovi. Prajem vám všetkým požehnaný vianočný čas! 
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SPOLOČNE SME ĎAKOVALI ZA BOŽIE DOBRODENIA 
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 
 

Uvedomujúc si Božiu dobrotivosť sme spoločne ďakovali za úrodu. Staré slovenské príslovie hovorí: „Bez Božieho 

požehnania márne naše namáhania.“ Preto sme sa v čase zbierania úrody z našich záhrad a polí spoločným slávením 

svätej omše 29. septembra 2021 poďakovali Pánu Bohu za jeho starostlivosť. Žiaci i učitelia podonášali urodené plody   

zo svojich záhrad a v košíkoch sme všetko priniesli do farského kostola. Svätú omšu celebroval pán kaplán Peter Pincel.   

V príhovore nám pripomenul, aby sme nezabúdali byť za všetko vďační Pánu Bohu a aby sme sa vedeli podeliť. Okrem 

pozemských vecí sa máme starať aj o svoje vzdelanie, vzťahy a duchovný život.  

 

     
 

 

 

Modlitba požehnania 
 

Pane a Bože náš, Stvoriteľ všetkého, ty 

prostredníctvom nebeskej rosy a žírnosti zeme 

neprestávaš dávať hojnosť plodov; vzdávame 

vďaky tvojej láskavej velebnosti za pozberané 

plody a pretože si týmito darmi, ktoré sme prijali  

z tvojej dobrotivosti, splnil túžbu svojich veriacich, 

nech bez konca chvália tvoje milosrdenstvo                    

a nech kráčajú uprostred časných dobier tak, aby 

vždy vyhľadávali večné. Skrze Krista, nášho Pána. 

Amen. 
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ODOMKLI SME BRÁNY KOSTOLOV V SPIŠSKÝCH VLACHOCH 
Adam Baloga, VII. tr. 
 

Dozvedeli sme sa, že nás čaká exkurzia po Spišských Vlachoch. Cieľom našej exkurzie boli kostoly a kaplnky. Možno si niekto aj 

pomyslel, načo nám to bude. Veď väčšina z nás v tomto meste býva. Ale stálo to za to. Exkurziu sme si rozdelili do dvoch dní.  

Našou prvou zastávkou bol evanjelický 

kostol, ktorý sa nachádza v parku pri 

pošte. Každý deň chodíme okolo neho. 

Teraz sme sa mohli pozrieť do vnútra.            

Od pani Helcmanovskej, ktorá nás 

sprevádzala, sme sa dozvedeli  nové 

a zaujímavé informácie. Kostol bol 

postavený v roku 1787  (po Tolerančnom 

patente) na mieste starého dreveného 

kostola, ktorý pri požiari zhorel. Zaujalo 

ma, ako sú v ňom uložené lavice. Obraz 

na oltári znázorňuje, ako Pán Ježiš kráča 

po mori a zachraňuje apoštola Petra, ktorý zapochyboval a začal sa topiť. Po výklade pani sprievodkyne sme sa po 

kostole prešli popozerali si ho. Rozprávali sme sa o rozdieloch medzi katolíkmi a evanjelikmi i o tom, čo máme spoločné.  

      

Keďže čas pokročil, pobrali sme sa do nášho katolíckeho kostola, ktorý je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi.                         

Po Bazilike sv. Jakuba v Levoči je to druhý najväčší kostol na Spiši. Je trojloďový, postavený v gotickom štýle  s prevažne 

neskorobarokovou výzdobou. Aj tu sme sa dozvedeli nové informácie – o oltároch, sochách svätých a ďalšie zaujímavosti 

Veľmi nás zaujala kazateľnica, odkiaľ niekedy kňazi ohlasovali Božie slovo. Z gotických pamiatok ostali zachované kríž 

z dielne Majstra Pavla z Levoče, krstiteľnica a murovaný svätostánok, ktorý sa nachádza v sakristii. Nazreli sme aj                    

do Kaplnky Ružencovej Panny Márie na cintoríne a pomodlili sme sa pri kríži.  

Na druhý deň sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina začala prehliadkou 

kaplnky pod vežou. Je zasvätená sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Nakukli sme 

nielen do vnútra kaplnky, ale aj do jej oltára. Boli sme prekvapení, že tento gotický 

oltár bude mať skrytý priestor - je to skriňový oltár, ktorý sa dá zatvárať. Druhá 

skupina vystúpila na vežu – Turňu. Tu kedysi žil hlásnik s rodinou, celkom 12 ľudí. 

Zistili sme aj to, ako rýchlo ubieha čas, keďže každú minútu kleslo ťažisko hodín 

trochu dole.  Z veže bol nádherný výhľad. Časť budovy slúžila ako stará radnica. 

Našiel sa tu aj vzácny archeologický nález – minca z rímskeho obdobia. Potom sa 

obidve skupiny vymenili. Táto náučná exkurzia sa nám páčila. 
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LÁSKA UKRYTÁ V KRABICI 
Mgr. Zuzana Kandrová – Mgr. Slávka Kovalčíková 

 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  

Tento rok sa na celom Slovensku organizovala už 

štvrtýkrát táto pekná aktivita  - vianočná zbierka 

pre seniorov v domovoch dôchodcov. Aj žiaci, 

rodičia a zamestnanci našej školy sa už tretí rok 

zapojili do tejto výzvy. Jej zmyslom je potešiť 

našich starkých, ktorým teraz opateru poskytujú 

DSS - domovy sociálnych služieb. V čase Adventu 

im môžeme darovať drobnosť – niečo sladké, 

slané, na zahriatie, pre bystré hlavy, či niečo 

voňavé z drogérie pre potešenie. S veľkou radosťou sme vyzbierali tieto 

drobnosti a veru, nebolo ich málo. Podarilo sa nám naplniť 27 krabíc. Nie 

hocijakých, ale pekne vianočne obalených. Naše poďakovanie patrí 

všetkým darcom, tiež žiakom, ktorí nám pomáhali s prípravou – obalením škatúľ. Všetky naše, s láskou pripravené 

darčeky, ktoré sme na znak radosti, daru a štedrosti uložili v školskej kaplnke, tam dlho neostali. Odovzdali sme ich 

koordinátorovi tohoto projektu. Práve tieto spoločné krabice radosti potešia seniorov v Spišskom Podhradí a v Levoči. 

Určite sme vyčarili úsmev na tvári a pohladenie na srdci nielen materiálnymi darmi, ale tiež milou vlastnoručne 

vyrobenou vianočnou ozdobou a pohľadnicou. Naše krabice prejdú kontrolou  obsahu a chvíľu si oddýchnu v bezpečí 

predtým, ako sa ocitnú v rukách našich drahých seniorov.  Nepochybujeme  o tom, že potešia mnohých, lebo aj my 

sme mali radosť pri ich príprave.    

 

Viac sa o tejto celoslovenskej aktivite môžete dozvedieť na stránke: www.kolkolasky.sk alebo na sociálnej sieti. 

 

VIRTUÁLNY SVET PLNÝ NÁSTRAH 
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 

 

Výchovný koncert nemusí byť nuda.                

Agentúra LETart pod vedením speváka Borisa 

Lettricha pripravila pre žiakov základných škôl 

multimediálny výchovný koncert TRENDSETTER. Čo sa skrýva pod týmto 

zvláštnym názvom? Odkrývanie trendov súčasnej doby, predovšetkým to, ako 

súčasné médiá ovplyvňujú mladých ľudí. Zamysleli sme sa aj nad tým, aké 

nástrahy v sebe ukrýva internet, čo je to kyberšikana či grooming. Texty piesní 

i hovorené slovo odkrývali, aký majú vplyv na našu psychiku médiá, ako na 

nás vplývajú reklamy, filmy, reality show, počítačové hry či sociálne siete. 

Účinkujúci chceli programom mladým ľuďom ukázať zmysel života, dôležitosť 

medziľudských vzťahov a zastaviť nenávisť, ktorú v nás podnecujú médiá. 

Šikana aj kyberšikana tu je, bola a aj bude, ale prečo sa ju spoločne 

nepokúsime potlačiť?  

 

 

http://www.kolkolasky.sk/
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KTO SÚ PIRÁTI  KRÁSY?   

Mgr. Lucia Balogová 
 

Viete, čo v sebe ukrýva slovné spojenie Piráti 

krásy? Ak načrieme do histórie slovenskej 

literatúry, zistíme, že v slovenskej 

medzivojnovej literatúre, najmä v rokoch 

1935 až 1945, zohrala významnú úlohu Slovenská katolícka moderna. Spoločným 

znakom skupiny bola náboženská poézia.  Vo svojej tvorbe sa orientovali na tri 

základné ́témy – náboženstvo, národ a rodný ́kraj. 

Ale kto vlastne sú tí Piráti krásy? Ide o básnickú skupinu, ktorá si sama dala 

takéto pomenovanie. Sformovala sa v tridsiatych rokoch 20. storočia v Spišskej 

Kapitule, kde v tom čase študovali Pavol Ušák Oliva, Janko Silan a Mikuláš Šprinc.  

Na ich počesť v roku 2015 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy vyhlásil 

recitačnú súťaž s rovnomenným názvom. Tento rok to bol už jej 8. ročník.  Tohtoročnou tému bola Láska v rodine. 

Rodina by pre všetkých jej členov mala byť miestom lásky, 

radosti, porozumenia i odovzdávania viery. Preto aj pri výbere 

textov bolo potrebné zamerať sa na bohatstvo rodiny                          

a rodinných vzťahov. 

Do súťaže sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy: Nella Vivien 

Macalová (VI. B), Katarína Knišová (VI. B), Adam Baloga (VII. tr.) 

a Vivien Kleščová (VII. tr.).  

Prednesy súťažiacich bolo potrebné nahrať a video odoslať 

porote. Napriek náročným okolnostiam sa zapojilo viac než 30 

súťažiacich z celej Spišskej diecézy. Zo všetkých boli porotou 

vybraní traja najlepší pre každú kategóriu. V diecéznom kole 

porota udelila 3. miesto aj nášmu žiakovi Adamovi Balogovi.  

 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ÚČELO VÉHO CVIČENIA   

Mgr. Ľuboslava Dunčková 
 

Vyučovanie žiakov 2. stupňa prebiehalo 10. septembra  2021 

v rekreačnej oblasti Zahura. Počas neho využili svoje 

poznatky z teoretickej časti účelového cvičenia, ktoré získali 

na vyučovaní v škole. Praktická časť účelového cvičenia 

pozostávala z 8 stanovíšť, na ktorých si žiaci vyskúšali, ako 

správne resuscitovať človeka, čo patrí do evakuačnej 

batožiny, aké improvizované prostriedky individuálnej 

ochrany použiť v prípade úniku zo zamoreného priestoru, 

aké sú varovné signály pri evakuácii či triedenie odpadu. 

Overili si aj teoretické poznatky z civilnej ochrany, zdravotnej 

prípravy, dopravnej výchovy a ochrany pred požiarmi. 

 

Témy jednotlivých ročníkov 

 

2014 – Janko Silan, s nádejou hľadiaci 

2015 – Piráti krásy  

2016 – Milosrdní ako Otec 

2017 – Blahoslavení chudobní 

2018 – Mladosť a láska 

2019 – Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve 

2020 – Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy 

2021 – Láska v rodine 
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Z HISTÓRIE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU SRDCE  
Mgr. Lucia Balogová  –  ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.  

 

Presne pred tridsiatimi rokmi sa na novovzniknutej Základnej škole zrodila odvážna myšlienka – pripraviť prvé číslo školského 

časopisu SRDCE. Odvtedy vychádza nepretržite. Postupne sa menili redakcie, formát, náklad, obsah i rozsah, rubriky, grafika, 

prispievatelia i čitatelia. To, čo sa nezmenilo, bol názov a posolstvo časopisu, ktorý má byť darom pre všetkých čitateľov.  
 

Školský časopis SRDCE začal vychádzať v školskom roku 1992/1993, vychádza teda od založenia školy. Prvé číslo vyšlo na Vianoce v roku 

1992. Pravidlom sa stalo vydávanie troch čísel v priebehu školského roka (Vianoce, Veľká noc a koniec školského roka). Na konci tohto 

školského roka by malo byť už 90 vydaní. Časopis formou spravodajských príspevkov informuje o živote školy a zároveň prezentuje 

literárnu tvorbu žiakov. Štruktúru tvoria duchovné príhovory, spravodajstvo, tematické a náučné príspevky, literárna tvorba, oddychové 

strany. Osobitným prvkom sú prílohy, prípadne špeciálne vydania. 

 

 
 

Asi najvýraznejšia zmena sa uskutočnila v šk. roku 2009/2010. Zmenil sa formát časopisu z malej formy A5 na veľkú A4. Nový formát 

ponúkol nové možnosti rozčlenenia a grafického usporiadania príspevkov. V tom istom školskom roku začalo vychádzať aj SRDCE info. Ide 

o jednoduché bulletinové vydanie časopisu  so základnými informáciami súvisiacimi so začínajúcim školským rokom. Nóvum od školského 

roku 2013/2014 sa stalo vydávanie časti časopisu v anglickom jazyku. Bola  jeho súčasťou  a zároveň tvorila aj samostatný anglický celok 

pod názvom THE HEART. Vznikala v spolupráci s vyučujúcimi anglického jazyka do roku 2019. Ako ďalší komunikačný nástroj a doplnok je 

v súčasnosti využívaná aj sociálna sieť Facebook.  
 

Na jeho tvorbe sa podieľa predovšetkým učiteľská redakčná rada a kolektív žiakov navštevujúcich záujmový útvar SRDCE - malý novinár. 

Prispievateľmi sú aj ďalší žiaci a učitelia, rodičia, prípadne oslovení hostia. Členovia záujmového útvaru SRDCE - malý novinár sa popri 

tvorbe školského časopisu zúčastnili aj exkurzií v rôznych médiách (TV LUX, Rádio LUMEN, KORZÁR). V novembri 2015 absolvovali kurz 

mediálnej školy s názvom Mediálna aktovka, organizovaný v spolupráci s Nadáciou Intenda. Ďalšou aktivitou je aj publikovanie 

spravodajských príspevkov v tlačových agentúrach TASR – školský servis či TK KBS.  
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TAKTO SA PRIPRAVUJE SRDCE  
archív – SRDCE šk. rok. 2009/2010 č. 3, s. 2  
 

Pri príležitosti 30. výročia od vydania 1. čísla školského časopisu SRDCE sme zalistovali v jeho archíve. Objavili sme v ňom 

zaujímavú fotoreportáž o tom, ako sa kedysi časopis pripravoval. Bolo to v čase, keď sa netlačil v tlačiarni ani 

nepublikoval ONLINE. Každý jeden výtlačok prešiel našimi rukami. Kopírovalo sa na kopírke v zborovni do neskorých 

nočných hodín a každý výtlačok sa ručne skladal. Na fotografiách sú vtedajší členovia žiackej redakčnej rady.  
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ČASOPIS SRDCE AKO DARČEK  
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.  

 

Na Vianoce v roku 1992 sa mohli žiaci, učitelia 

a rodičia prvýkrát začítať do riadkov školského časopisu 

SRDCE. Vtedajší pán riaditeľ Mgr. Štefan Blaščák sa takto 

prihováral v úvodníku prvého čísla. „Milí žiaci! Blížia sa 

najkrajšie sviatky roka – Vianoce, kedy kresťania celého sveta 

oslavujú narodenie malého Ježiška v Betleheme. Určite 

nejeden z Vás rozmýšľa, akým darčekom prekvapí svojich 

najbližších – otecka, mamičku, súrodencov. Členovia 

literárneho krúžku pod vedením pani učiteľky Klaudie 

Repašskej sa rozhodli pripraviť Vám malé prekvapenie 

v podobe I. čísla školského časopisu SRDCE.“ 

Tento rok teda oslavujeme jubileum – 30 rokov 

školského časopisu. Ak máte doma staršie či veľmi staré čísla, 

môžete si v nich sami zalistovať a spolu si nami zaspomínať. 

Časopis Srdce sa akosi prirodzene stal aj neformálnou 

kronikou našej školy, ktorá zachytáva rok po roku život školy. 

V listovaní starých čísel SRDCA sa nám živo vynárajú 

spomienky na udalosti, žiakov, pedagógov, kňazov, zamestnancov, rodičov či návštevníkov školy. Okrem spomienok 

v nich nachádzame stále aktuálne povzbudenia duchovných otcov, hodnotné odborné a literárne príspevky, zábavné 

stránky na voľné chvíle.  

Časopis mal od začiatku isté stále rubriky. V Úvode sa prihováral pán riaditeľ, učitelia, kňazi. Rubrika Poznávaj...prinášala 

odborné články o historických pamiatkach hlavne z nášho okolia. Nájdeme tu články Zo života školy – o karnevaloch, 

DOD, zápisoch detí, exkurziách, výletoch, divadelných predstaveniach, lyžiarskych a plaveckých výcvikoch, branných 

cvičeniach, oslavách Dňa detí, Dňa matiek či o podujatiach pre starých rodičov, o projektoch školy, rozlúčkach 

deviatakov...; Besedy – s kňazmi, spisovateľmi, historikmi, ochranármi, mediálnymi pracovníkmi...; Rozhovory – 

s novými učiteľmi, kňazmi, misionármi, sestričkami; Názory mladých kresťanov – na kresťanské hodnoty a ich chápanie, 

na biblické postavy, zdieľanie sa o prežívaní svojho duchovného života; Z literárnej tvorby – básne a prozaické útvary 

žiakov, postrehy zo života, úvahy; Súťaže – o každoročných úspechoch vo výtvarných, speváckych, zdravotníckych, 

recitačných, rétorických, matematických, fyzikálnych, astronomických, biblických a ďalších vedomostných, ale                          

i v športových  súťažiach; Jazykové stránky; Životopisy svätých; Šport – o športových podujatiach, turnajoch; Zábavné 

stránky – maľovanky, osemsmerovky, tajničky, vtipy, perličky z hodín, prešmyčky, matematické úlohy, hlavolamy, 

hádanky; Komiksy.  

 

Pri tvorbe časopisu sa striedali redaktori, grafici, prispievatelia, ale aj adresáti – deti. Z tých prvých sú už dávno 

dospelí ľudia – možno práve vaši rodičia a Srdce im nosíte domov vy. (Z niektorých prvých čitateľov sú dnes učitelia, ktorí 

doň prispievajú.)  Predsa je tu čosi, čo sa nezmenilo ani za 30 rokov. Aj náš školský časopis si nesie svojím životom to 

isté meno a motto: „Kto má srdce, je bohatý. Kto má Boha v srdci, je najbohatší.“ 

 Ako sa časopis pripravoval? Kto ho tvoril? Čo bolo jeho obsahom? Akými zmenami prešiel? Aké to boli roky? 

Odpovede nám môže ponúknuť archív jednotlivých čísel, ale ešte viac spomienky tých, ktorí sa podieľali na jeho vydávaní 

alebo doň prispievali. Spomienky tých, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe, sme zaznamenali v čase dvadsiateho výročia 

časopisu. Aj dnes sú vzácnou studnicou, z ktorej môžeme čerpať a nazrieť do histórie časopisu SRDCE. 
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SNAŽILI SME SA PONÚKNUŤ NIEČO VIAC, ČO INÉ ŠKOLY NEMALI 
PaedDr. Klaudia Repašská 
 

Časopis mal byť  darčekom  k  prvým Vianociam, ktoré  oslavovala  novovzniknutá cirkevná škola. Otváral sa priestor na 

literárnu prezentáciu žiakov školy. To bola aj pôvodná myšlienka – vytvoriť literárny časopis. Zároveň sa stal informátorom. 

o udalostiach zo života školy. Snažili sme sa ponúknuť niečo viac, čo iné školy v tom čase neponúkali. Vtedy to bola veľmi 

odvážna myšlienka. Školské časopisy neboli bežnou záležitosťou, o to viac na úrovni základnej školy. Pripravovali sme ho preto 

s veľkou radosťou a nadšením.  Veľmi sa o našu prácu zaujímal  a podporoval nás pán riaditeľ. Pracovali sme do neskorých 

večerných hodín,  robili sme to takpovediac  „na kolene“. Veľa vecí  sa robilo ručne – obrázky, animácie, krížovky. Priamo sme 

ich kreslili na originál, ktorý sa potom rozmnožoval. Prvé číslo sme písali ešte na písacom stroji, neskôr sme začali  používať aj  

počítač. Rozmnožovanie  bolo samostatnou kapitolou. Počítače a kopírky v tom čase takmer vôbec neboli. Jedna z prvých 

kopírok bola v tom čase na miestnom farskom úrade.  Z prvého čísla sme vytlačili možno 50 kusov, možno trochu viac. Tak,  

aby sa do jednej triedy dostalo aspoň 5 ks. Časopis bol vzácnosťou a žiaci sa naň veľmi tešili. Každý ho chcel mať.  Nazvali sme 

ho SRDCE – podľa motta, ktoré sme si zvolili: „Kto má srdce, je bohatý, kto má Boha v srdci, je najbohatší.“ Keď sme začínali, 

tak sme vôbec neuvažovali o veľkom časovom horizonte. Želám mu všetko najlepšie  a tým, ktorí ho budú čítať, prajem, aby 

mali otvorené srdcia pre SRDCE – a tým ho budú mať otvorené aj pre Boha.       

 

TEŠÍ MA, ŽE ČASOPIS SA TVORÍ NAĎALEJ 
Ing. ThLic. Helena Sedláková  (sr. M. Alojzína) 
 

Moje spomienky na tvorbu časopisu Srdce siahajú do obdobia, keď ma v 6. ročníku pre takúto prácu nadchla učiteľka 

slovenského jazyka. Odvtedy som mala veľmi rada hodiny slohu a neskôr, keď som bola ja v pozícii učiteľky, snažila som sa pre 

literárnu tvorbu pre časopis Srdce nadchnúť aj svojich  žiakov. Väčšinou to boli úvahy týkajúce sa rôznych oblastí života, 

životných hodnôt, ktoré sme rozoberali na hodinách náboženskej výchovy. Nechýbali správy zo života jednotlivých tried,  

básne, vtipy, krížovky, ilustrácie. Príspevky mladších i starších žiakov sme vybrali, upravili a prepísali prostredníctvom 

textového editoru v rámci krúžku Práca s počítačom. Aby bol časopis pestrý a zaujímavý, vždy sme sa ho snažili aj zaujímavo 

ilustrovať. Takto pripravený časopis sa odoslal do tlačiarne. Časopis Srdce vychádzal spravidla trikrát ročne. Prostredníctvom 

príspevkov sa mohli žiaci podeliť so svojimi zážitkami, ale predovšetkým s darmi, ktoré do nich Boh vložil. Teší ma, že časopis 

sa tvorí naďalej a vždy sa nájdu ochotní ľudia, ktorí cez svoje príspevky odhalia svoje skryté poklady, časť svojho života. Je to 

práve srdce, ktorým vidíme správne, to podstatné ostáva neviditeľné. Život človeka má zmysel do tej miery, ako pomáha 

skrášľovať a zušľachťovať život iných. Nech sa vám v tom darí. To vám všetkým zo srdca prajem a vyprosujem.  

 

ZAČAL SOM ÚPLNE JEDNODUCHO - KRÍŽOVKAMI 
Ing. Marko Ondruš 
 

„Napíšte si tam aj krúžok  SRDCE – malý novinár!“  povedal triedny, keď nám rozdal vzdelávacie  poukazy. Nemal 

som šajnu, čo to bude, kto tam bude, ako to bude a podobne. Začal som úplne jednoducho, a síce úplne 

jednoduchými krížovkami, doplňovačkami a  osemsmerovkami, ktoré som sa snažil vymýšľať sám. A potom ešte 

vtipy. Tie som už hľadal na nete.  Neskôr sa to prevalilo na prvý článok. Pamätám si, že som ho priniesol ešte na 

3,5 palcovej diskete. Prakticky princíp písania článkov bol ten istý – doma napísať, skopírovať a priniesť. Formát 

SRDCA A5 vtedy neposkytoval možnosť na extra úpravy. Čiže klasika - ako cez kopirák - názov, článok a sem-tam 

nejaké foto alebo kresba. Keď si dobre spomínam, tak s príchodom „revolúcie“ v SRDCI som sa aj ja začal zapájať 

o niečo intenzívnejšie. Na prvom SRDCI vo formáte A4 bolo omnoho viac roboty ako dovtedy. Bolo potrebné všetko 

od základov prerábať. Obálku, formátovanie strán, rozloženie, grafiku. Ale najradšej som asi robil fotky z rôznych 

akcií. A potom, aspoň pre mňa, bolo zaujímavé kopírovanie. A hlavne, keď sa vytlačilo to, čo už nebolo treba, alebo 

keď na listoch bolo dvakrát to isté. 
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UVÄZNENÁ MYŠ  
Matej Zahuranec, V. A 
 
Malá myš sa dostala k domu. Vyšplhala sa na stôl. Tam stretla myš pripojenú 

k počítaču. Bolo jej myšky ľúto, že je takto uväznená svojím chvostom 

k počítaču. Rozhodla sa, že jej pomôže a rozhrýzla jej chvost. Myšku 

vyslobodila. Vtom niekto prišiel. Myš sa zľakla a utiekla. Z diaľky videla, že myš 

ostala na stole – ani sa nepohla. „Tak to je teda hlúpa myš! Ja som ju 

vyslobodila a ona tam aj tak zostala,“ povedala si myš. 

 

OBOR SNEHULIAK  
Dávid Baloga, III. tr. 
 

Každý rok sa teším, že budeme stavať snehuliaka. Minulý rok sme postavili 

takého snehuliaka, že bol väčší než ocko! Mali sme z neho veľkú radosť. Na 

hlave mal modré vedro, mrkvu, uhlie, šál a namiesto metly mal konár. 

Týždeň nám vydržal a potom nám ho niekto zhodil. Tento rok sme už 

jedného snehuliaka postavili, ale spadla mu hlava. Keď ešte napadne veľa 

snehu, postavíme takého istého ako minulý rok.  

 

V KRAJINE SYROV 
Matúš Zavadský, V. A 
 

V jedno ráno vybehla malá myška spoza skrine. Poobzerala sa okolo seba, no 

nikoho nevidela. Na stole stál počítač a na obrázku uvidela kus syra. Vyskočila 

na stôl a omylom spadla na myšku. Obrázok zmizol. „Áááááááu!“ zjojkla 

myška. „Nevieš dávať pozor?“ Myška sa zľakla, kto to rozpráva. „To som ja,“ 

povedala počítačová myška.  „Si zvedavá? Ak chceš, ukážem ti kráľovstvo 

syrov.“ A tak sa vybrali na vandrovku. Myška klikala myškou a zakaždým sa 

objavili nové druhy syrov – tvrdé, mäkké, s modrou a bielou plesňou, parené... 

Bolo to zaujímavé putovanie. Myšky sa túlali syrovými krajinami, až sa 

zvečerilo. Dohodli sa, že nabudúce sa môžu pozrieť, ako sa taký syr vyrába. 

A pobrali sa spať.  
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VIANOČNÉ PREKVAPENIE 
Terézia Zahurancová, VI. A 
 
Minulý rok pred Vianocami sme boli na dištančnom 

vzdelávaní. Každý deň bol rovnaký, nič výnimočné sa 

nedialo. Až na jeden obyčajný deň. 

Ako vždy, po hodinách cez počítač som zapla televízor. 

Mám veľmi rada reláciu Dámsky klub. Obdivujem 

moderátorky a zaujímajú ma aj témy relácie. 

V poslednom vstupe oceňujú diváčky za ich odpovede 

na súťažné otázky.                          

Moderátorka Karin zrazu povedala: „Tento darček poputuje našej vernej diváčke Terezke.“ Nechápala som, že ide 

o mňa. „Vyhrala si!“ zakričala mamka. Bola som zmätená. „To ja som napísala odpoveď v tvojom mene,“ vysvetlila mi, 

„chcela som ti urobiť radosť.“ Veľmi som sa tešila, pretože ten darček obsahoval aj kalendár. Po ňom som už dlhšie 

túžila. „Tak to sa ti podarilo!“ pišťala som od radosti. 

Každý deň som čakala na balíček s označením RTVS alebo Dámsky klub. No akosi nič neprichádzalo. Bol posledný 

pracovný deň pred Vianocami. „Neprišlo mi nič?“ pýtala som sa mamky. Z jej odpovede som už bola sklamaná. 

Pod stromčekom som rozbalila darček, v ktorom bol môj vytúžený kalendár. Moje sklamanie vystriedala neuveriteľná 

radosť. Tieto Vianoce si navždy zapamätám a už teraz sa teším na ďalšie vianočné prekvapenie.  

 

AKO ZNÁMKA ZAKRYLA ZNÁMKU 

Ester Džačarová, V. A 

 
Malý Jurko je veľmi šikovný žiak. V jeho žiackej knižke sa hrdo vypínajú len 

tie najlepšie známky. Jedného dňa sa však Jurko vrátil zo školy celkom 

nešťastný. Za to všetko mohla zlá päťka z písomky z matematiky. „Ako to len 

vysvetlím ockovi?“ plakal nad žiackou knižkou. Zrazu jeho smutný pohľad 

zablúdil na policu. A tam vidí škatuľu. Daroval mu ju starý otec so slovami: 

„Zbieraj len samé dobré známky!“ Jurko si to zobral k srdcu vtedy doslova.  

Teraz je tá pravá chvíľa poštové 

známky zo škatule využiť! A tak vybral 

spomedzi známok tú s jednotkou                  

a prelepil ňou známku v žiackej knižke. 

Čo sa pod ňou ukrývalo, zostalo navždy 

poštovým tajomstvom. Zlá známka 

päťka zrazu zostala vo veľkej tme 

a v žiackej knižke malého Jurka sa jej už 

nikdy viac nepáčilo. 
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Milí štvrtáci! 
 Ani neviem ako a som piatak. Určite aj Vám prvé štyri roky rýchlo ubehnú. 

 Sám neviem, čo by som Vám, ako budúcim piatakom poradil. No viem, že určité zmeny 
nastali. Aj keď sa občas učíme dištančne, je to už iné ako na prvom stupni. Nám sa 
nezmenila triedna pani učiteľka. Tú našu máme už od tretej triedy. Nemuseli sme si 
zvykať na novú. Pribudli nám však noví spolužiaci a predmety. Spolužiaci sú kamarátski 
a rýchlo si v škole zvykli. Aj my na nich. A nové predmety sú naozaj nové aj pre nás. 
Geografiu, biológiu ani dejepis sme nepoznali, no zoznamujeme sa s nimi. Niekedy je 
učenia priveľa, ale o to viac aj srandy v triede.  

 Užite si ešte koniec prvého stupňa a pripravte sa na ťažší level. Teším sa, keď sa z Vás 
stanú piataci, lebo to bude znamenať, že ja som už šiestak. 

Váš kamarát Maťo Zahuranec z V. A 
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AKO DLHO PRACUJETE V  TEJTO ŠKOLE?  

Na tejto škole pracujem už dlho. Už 

cca 17 rokov. 

AKO STE SA DOSTALI NA TÚTO ŠKOLU? 

Bolo to veľmi dávno. Končil som vo 

svojej práci a momentálne sa 

nejavila iná, a tak mi táto škola 

ponúkla miesto školníka. Povedal 

som si „prečo nie?“ a ani neviem ako 

sa to stalo, že som tu ostal už cca 17 

rokov. 

AKO TO, ŽE STE STÁLE TAKÝ VYSMIATY? 

Učiteľom a žiakom treba ukázať, že 

nežijeme 200 rokov ako korytnačka 

a že si treba život užívať. Je veľmi 

dôležité žiť v pozitívnej nálade. 

Samozrejme, nie vždy sa to dá, no ak 

je taká možnosť, treba ju využiť. 

Musí to byť vzájomné. Ak chceš 

niekomu zlepšiť náladu, tak musí byť 

aj ten druhý človek ochotný byť 

vysmiaty. 😊  

AKO TO, ŽE MÁTE PRIAM VYNIKAJÚCI 

VZŤAH SO ŽIAKMI? 

Je to v povahe. Niektorí ľudia sú 

odmeranejší a niektorí priateľskí. Asi 

to mám v génoch. To, že sa mi deti 

na chodbe pozdravia, ma vždy 

povzbudí a rozveselí. Človek vtedy 

hneď zapadne do iného kolektívu, 

v ktorom sú mladší ľudia. 

ČO PRE VÁS ZNAMENÁ BYŤ ŠKOLNÍKOM? 

VYMENILI BY STE TÚTO PRÁCU ZA 

NEJAKÚ INÚ?  

Byť školníkom je pestrá práca. Ale 

neviem si predstaviť, že by som teraz 

mohol pracovať niekde inde.  

POZNÁTE VŠETKÝCH ŽIAKOV NAŠEJ 

ŠKOLY ALEBO SA VÁM NIEKEDY STÁVA, 

ŽE ZABUDNETE NEJAKÉ MENO? 

Nie, nepoznám. Učitelia žiakov učia, 

a tak poznajú ich mená. No ja? 

Výzorovo viem žiakov zaradiť, no 

s menami mám trošku problémy. 

NEOTRAVUJE VÁS, ŽE ZA VAMI 

NEUSTÁLE CHODIA ŽIACI A OZNAMUJÚ 

NEJAKÉ POKAZENÉ VECI  V TRIEDACH? 

Nie, veď na to som tam. Ak by ma to 

nebavilo, tak by som túto prácu ani 

nemohol robiť.  

ČO STE CHCELI ROBIŤ, KEĎ STE BOLI 

MALÝ? 

Asi každého chlapca v detstve 

zaujímali autá, lietadlá, traktory a ja 

som nepatril medzi výnimky. Už od 

útleho detstva som chcel byť 

automechanik. A síce sa mi môj 

detský sen nepodarilo zrealizovať, 

som rád, že som teraz práve tu.  

 

MYSLÍTE SI, ŽE BY SI BEZ VÁS ŠKOLA 

PORADILA ALEBO SKÔR, ŽE STE 

NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU NAŠEJ 

ŠKOLY? 

Myslím si, že každý je nahraditeľný. 

Škola by určite neprestala fungovať. 

Prišiel by iný školník. Jediné, čo by sa 

mohlo zmeniť, je atmosféra v škole. 

AK BY STE NA CELOM SVETE MOHLI 

ZMENIŤ JEDNU JEDINÚ VEC, TAK ČO BY 

TO BOLO? 

Hmmmm ... ťažká otázka. Pravdu 

povediac, nikdy som sa nad tým 

nezamýšľal. No asi by bolo fajn, ak by 

si ľudia toľko nezávideli. V dnešnej 

dobe si ľudia závidia aj chorobu. Sú 

k sebe zlomyseľní a želajú si len to 

najhoršie. Ak by sa toto zmenilo, tak 

by svet vyzeral úplne inak. 

ČO RÁD ROBÍTE VO VOĽNOM ČASE? 

Doma sa najradšej starám 

o kvietočky, rastlinky, kosenie trávy. 

No nesmiem zabudnúť aj na to, že 

som kutil. Rád niečo opravujem 

alebo vylepšujem.  

ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR! 

(DANIELA BIALEKOVÁ, VIII. A) 
 

 

Ak niekto povie škola, tak nám na um hneď prídu učitelia alebo aj žiaci. No ľudia často zabúdajú na iných, 

ktorí sa o našu školu starajú, ako napríklad pani upratovačky alebo pán školník. S mikrofónom za pánom 

školníkom Mariánom Bašistom sa vydala žiačka VIII. A Daniela Bialeková. 
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ZO ŽIVOTA SVÄTÉHO MIKULÁŠA 

Dávid Baloga, III. tr.  

 
V škole sme pozerali príbeh o svätom Mikulášovi. Bol to 

chlapec s dobrým srdcom. Vyrastal v bohatej rodine. Raz sa 

stalo, že jeden obchodník predával otrokov. Svätý Mikuláš 

jedného vykúpil, aby ho oslobodil. Ten obchodník sa volal 

Drago. Raz jeden vládca prikázal zlým vojakom, aby zatkli 

všetkých kresťanov. Mikulášovi sa prvýkrát podarilo ujsť, ale 

druhýkrát už nie. Druhýkrát vojaci podpaľovali domy 

a kostol. Zabíjali niektorých kresťanov. Mikuláša našťastie 

len zatkli a uväznili. Bol tam niekoľko rokov. Keď ho pustili, 

dali mu chlieb. Vojak Markus kresťanov prenasledoval. 

Nakoniec ale zatkli jeho. Svätý Mikuláš sa nad ním zľutoval 

a dal mu chlieb. Keď po prepustení prišiel Mikuláš do 

kostola, bol tam veľký zástup ľudí. Bol medzi nimi aj Drago. 

Stal sa kresťanom. Po niekoľkých rokoch začal Mikuláš 

rozdávať dary. Preto si každý rok, ak sme boli dobrí, 

nájdeme 6. decembra v čižme balíček sladkostí.  

 

 

Svätý Mikuláš  

Sviatok: 6. december 

* narodil sa okolo 280/286 v Patare (v dnešnom Turecku) 
† zomrel medzi rokmi 345 a 351 Myre (v dnešnom Turecku) 

Atribúty (znaky): odev biskupa, tri mešce peňazí, tri chleby, tri jablká, tri kamene, loď, kormidlo, kotva 

Patrón:  detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov 

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom 
mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare. V meste Myra, ktoré 
ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu                          
a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále. 

www.zivotopisysvatych.sk 
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SLADKÉ PREKVAPENIE V ČIŽME 
žiaci III. tr.  
 

Veľmi som sa tešil na Mikuláša. Tradícia je u nás taká, že sa do 

okna dávajú čižmy. Vždy sa teším, keď z adventného kalendára 

vytiahnem čokoládu pri čísle 6.  Aj môj tatík sa volá Mikuláš. 

(Matúš Lichvarik) 

 

Najprv sme si umyli topánky. Mikuláš nám doniesol veľa sladkostí. 

Doniesol ich aj pre mamku a tatika. (Sára Paločková)  

 

Mikuláš bol u nás doma potajomky. Mal som špinavé čižmy. 

Dostal som zemiak. Dostal som aj jednu čokoládu. Veľmi som sa 

tešil. (Alex Tkáč) 

 

Veľmi ma potešilo, keď som si v topánke našla sladkosti. V sobotu 

sme si ich vyčistili a v nedeľu, keď sme sa zobudili, sme si ich našli. 

Mala som dva balíčky – v jednom sladkosti a v druhom ovocie. 

A dostala som aj knihu. Už ju čítam. (Laura Čubanová) 

 

Tešila som sa na Mikuláša. Doniesla som umyté topánky ku 

kozubu a išla som spať. Ráno, keď som sa zobudila, moje topánky 

boli naplnené sladkosťami. Hoci sa tam našiel aj uhlíček a zemiak, 

tešila som sa. Potom som sa so sladkosťami podelila s bratom. 

(Natália Klapačová)   

 

Čižmy si dávame na okno. Zobudil som sa a videl som veľa 

sladkostí. Potešili ma adventné kalendáre. A potešil ma aj sneh. 

(Gabriel Ledecký) 

 

Veľmi som sa tešila. A veľmi ma prekvapil. Dala som čisté topánky 

na okno a išla som spať. Zobudila som sa na to, že sneží. Išla som 

sa pozrieť a boli tam balíčky. (Daniela Jančarová) 

 

Mikuláš nám doniesol sladkosti aj pre bratrancov a sesternice. 

Raz, keď sme boli u babky v Slavkove, prišiel Mikuláš. Ale prišiel aj 

čert, ktorý mal vidly. Dal ich cez okno do auta, kde bola mamka             

a ocko. Bála som sa. (Gréta Džačarová)   

 

Stále, keď príde Mikuláš, tak sa moja mladšia sestra bojí. Keď som 

bol malý, stále som rozprával básničku iba ja. U babky prišiel 

Mikuláš, keď som tam bol. U nás doma keď som spal. Topánky si 

musíme umyť. Stále nám prinesie veľa sladkostí. Mňa i sestru 

potešilo aj to, že napadal sneh. (Dávid Múdry) 
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MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.  
 

Október je mariánskym mesiacom, v ktorom zvlášť upriamujeme 

svoju pozornosť  na modlitbu svätého ruženca. Aj v našej škole sme 

sa počas celého októbra ráno pred vyučovaním prostredníctvom 

školského rozhlasu modlili jeden desiatok posvätného ruženca. 

Každý deň sa premodlieval žiak z inej triedy. Zároveň sme sa 

v pondelok 18. októbra 2021 pripojili k celosvetovej iniciatíve 

Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje Pápežská nadácia 

Pomoc trpiacej Cirkvi. Deti na celom svete sa vtedy modlia za pokoj 

vo svete. Aj my sme sa k nim pridali a vytvorili sme tak celosvetové spoločenstvo modliacich sa detí. Svätý Páter Pio 

povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Modlili sme sa spolu radostný ruženec a na záver sme sa 

spolu pomodlili zasväcujúcu modlitbu Panne Márii. Ona je sprostredkovateľkou veľkých Božích milostí a často nás vyzýva 

práve k modlitbe posvätného ruženca. Aj v Spišských Vlachoch máme kaplnku zasvätenú Ružencovej Panne Márii. Je ňou 

kaplnka na cintoríne. Každoročne sa tam slávi svätá omša v čase tohto sviatku, ktorý slávime 7. októbra. 
 

 
 

foto: oltár v Kaplne Ružencovej Panny Márie v Spišských Vlachoch 

 

Zasvätenie detí Panne Márii 
Mária, Matka moja, 

plný radosti prichádzam dnes k tebe, 

aby som ti celkom daroval svoje srdce. 

Darujem ti aj všetko, 

čo mám a čo robím, celý svoj život. 

K tebe chcem priviesť všetkých, 

ktorých nosím vo svojom srdci: 

rodičov, súrodencov, priateľov, 

ale aj tých, čo mi ublížili. 

Buď ty našou Matkou, 

požehnaj nás a ochraňuj nás. 

Chcem ťa milovať, ako dieťa miluje svoju matku, 

a verne sa modliť. 

Každý deň chcem myslieť na to, že ti patrím. 

Matka, tvoj som teraz i naveky. 

Skrze teba a s tebou 

chcem navždy celkom patriť Ježišovi.  

Amen 
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SVÄTÝ OTEC SLÚŽIL GRÉCKOKATOLÍCKU LITURGIU 
Katarína Knišová, VI. B  
 

      

 

Začiatok školského roka nám priniesol jednu veľkú a vzácnu udalosť - návštevu pápeža. Od nedele sme sledovali, ako 

sa stretáva s rôznymi ľuďmi, ale pre mňa to bolo akési obyčajné. Vedela som, že je to výnimočná návšteva, hlavne pre 

nás katolíkov. Stále som však nerozumela tomu, prečo to má byť až také úžasné. Pochopila som, až keď som to zažila 

na vlastnej koži.  

V pondelok mi môj ocko vysvetlil, že pre nás gréckokatolíkov je 

to veľmi veľká vec, že Svätý Otec bude slúžiť našu liturgiu. 

Vravel, že sa to ešte v histórii Slovenska nestalo. Vyrážali sme              

z farnosti v utorok ráno o 3.00. Prešli sme všetkými kontrolami 

a našli sme si super miesto v sektore pre rodiny s deťmi. Čas do 

príchodu pápeža nám spríjemňoval sprievodný program – aj 

duchovný (utiereň, ruženec), aj hudobný (Kandráčovci, Štefan 

Štec). Keď sa brieždilo, začali sa ľudia schadzať už rýchlejšie. 

Stretávali sme veľmi veľa známych. Bolo to super, lebo 

niektorých sme nevideli aj viac ako rok. Od pol desiatej už celý 

ten obrovský dav skandoval heslá na privítanie Svätého Otca. 

Dočkali sme sa! Previezol sa iba niekoľko centimetrov od nás              

v papamobile. Celý čas nám žehnal a usmieval sa. Liturgia bola 

dlhá. Priznám sa, že som si aj zdriemla. Naši mi potom vraveli               

o čom Svätý otec kázal. O význame kríža, keďže my gréckokatolíci 

sme mali v ten deň sviatok Povýšenia Svätého Kríža.  

Po skončení slávnosti sme sa fotili a mohli sme si zobrať aj kvety 

z oltára. Unavení a spokojní sme sa chceli pobrať domov, keď 

sme zistili, že nám v autobuse chýba jeden starší pán. Tak na 

záver sme mali dobrodružstvo s jeho hľadaním. Chvála Bohu, 

našiel sa. Pobral sa vlakom domov sám a keďže nemal mobil, tak 

sme sa to dozvedeli, až keď nám volali jeho príbuzní. Domov sme 

dorazili neskoro. Unavení, nevyspatí, ale naplnení neskutočnými 

duchovným zážitkami a šťastní z pápežovej prítomnosti.  

Foto: osobný archív Kataríny Knišovej a internet 
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI ŽEHRA  

Ing. Darina Kaľavská 

 

Birmovanie je sviatosť, v ktorej pokrstený dostáva dary Ducha Svätého, aby ho 

dokonalejšie spojili s Cirkvou, aby sa stal svedkom Ježiša Krista a aby bol 

schopný slovom i skutkom brániť a šíriť vieru.    (https://rkczakamenne.sk/sviatosti/birmovanie/) 

Na prijatie sviatosti birmovania sa v našej farnosti pripravovalo 55 birmovancov, 

ktorých pripravovalo 8 animátorov. Vzhľadom aj na terajšiu situáciu sme sa 

stretávali s birmovancami dvakrát do mesiaca počas polroka v kostole v Granči-

Petrovciach. Príprava začínala svätou omšou, na ktorej sa naši kňazi prihovárali 

birmovancom, preberali základné kresťanské témy a podporovali k vytrvalej viere. 

Po svätej omši sme si pozreli video o každodenných životných situáciách, o ktorých sme sa neskôr mohli porozprávať 

v jednotlivých skupinách. Okrem týchto povinných stretnutí v piatky boli do farnosti pozvaní kňazi Ľuboš Laškoty, 

Matúš Reiner a  Martin Majda, aby sa krátko prihovorili našim birmovancom. Slávnosť udeľovania sviatosti 

birmovania sa konala 23.10.2021 v Kostole svätého Martina v Granči-Petrovciach a udeľoval ju otec biskup Mons. 

Andrej Imrich.  

 

 

STAL SOM SA DOSPELÝM KRESŤANOM 

Pavol Kaľavský, VIII. A 

 
Na birmovku som šiel, lebo som chcel. Na prípravu som chodil rád. Príprava trvala pol roka. Prípravné omše 

a stretká  sme mávali dvakrát do mesiaca, a to v piatky.  Raz do mesiaca sme mali svätú omšu s hosťom. Témy boli 

zaujímavé a poučné. Animátori nám ich podali tak, aby sme im dokázali rozumieť.  V skupinke som si našiel nových 

kamarátov. Tešil som sa na deň birmovky. Stal som sa  dospelým kresťanom. Birmovné meno Natanael  

(Bartolomej) som si vybral preto, lebo bol jedným z dvanástich apoštolov.  

 

V PIATKY SME PRECHÁDZALI CESTOU VIERY 

Karina Kamenická, VIII. A 
 

Na birmovku sme sa pripravovali približne päť mesiacov. Mali sme spoločné prípravy, ktoré boli každý prvý a tretí 

piatok v týždni. Na začiatku prvej prípravy sme sa rozdelili do skupiniek.  Dostali sme malé knižky, do ktorých sme 

mali neskôr zbierať podpisy za účasť na svätej omši a taktiež aj knihy, z ktorých sme sa neskôr učili. Každý piatok po 

svätej omši sme si všetci spoločne pozreli video z cyklu H2O – Cesta viery. Potom sme sa rozdelili do skupiniek, kde 

sme tému preberali s dospelou osobou. Okrem týchto piatkov sme chodili do kostola každú nedeľu a v prikázané 

sviatky. Keď som na konci prípravy spravila skúšky, bola to pre mňa tá najlepšia správa. Mohla som ísť na birmovku 

a prijať Božiu milosť. Bolo fajn stretávať sa takto niektoré piatky v mesiaci a vidieť ľudí, s ktorými som sa mohla 

porozprávať.  
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ŽIVOT KRESŤANSKEJ DOSPELOSTI  
Aneta Škotková, VIII. A 

 

Som rada, že sme mohli prijať sviatosť birmovania - dostať dary Ducha Svätého a stať sa dospelými kresťanmi. Na 

stretnutiach sme si vypočuli zaujímavé príbehy ľudí, prijali povzbudivé slová od kňazov, pozvaných hostí a diskutovali 

sme v skupinkách. To všetko nás motivovalo žiť s Pánom Ježišom. Bolo nezvyčajné stretnúť sa po dlhej dobe 

s mladými ľuďmi a porozprávať sa. Verím, že my -  mladí ľudia - budeme dobrými nasledovníkmi  Ježiša Krista, 

svedkami kresťanskej viery a že budeme  žiť život kresťanskej dospelosti.  

PÔSOBENIE DUCHA SVÄTÉHO NEMÁ HRANÍC  
Aneta Salanciová, VIII. A 

 

Na sviatosť birmovania som sa tešila od chvíle, keď som zistila, že konečne mám tú príležitosť prijať ju. Príprava na 

birmovku ma veľmi ovplyvnila v duchovnom živote. Som  tomu veľmi rada a zároveň vďačná našim animátorom, ktorí 

stále pripravovali aktivity na birmovné stretnutia. Naša birmovka neprebiehala tak ako zvyčajne, vzhľadom na 

aktuálnu pandemickú situáciu. Pôsobenie Ducha Svätého ale nemá hraníc. Ďakujem ešte raz za všetko!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

foto: osobný archív Aneta Salanciová 

 Dary Ducha Svätého dávajú duši jemnocit pre Boha, 

vnímavosť pre jeho hlas a jeho vôľu. 

 Dary Ducha Svätého sú dispozície, trvalé vlastnosti, ktoré 

Boh vlieva do duše, a tie ju pozdvihujú, aby ľahšie                     

a ochotnejšie poslúchala vnuknutia a podnety Ducha 

Svätého.  

 Dary sú vlastne len prejavmi, lúčmi Ducha Svätého, lebo 

on sám je Darom. 
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HISTÓRIA VIANOČNÝCH ZVYKOV A TRADÍCIÍ 
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 
 
Vianoce ľudia považujú za najkrajšie sviatky v roku. Oslavujeme narodenie Spasiteľa Pána Ježiša. Pomenovanie Vianoce 

pravdepodobne vzniklo z nemeckého Weihnachte (Zimná noc). V nemčine je toto slovo v podobe „wîhe naht“ prvýkrát 

doložené až v roku 1170. Štedrý deň 24. decembra nesie svoj názov pre bohatý prestretý stôl a množstvo jedál. Na 

východnom Slovensku používame aj pomenovanie “vilija”. Je odvodené od latinského “vigília”, čo znamená predvečer 

sviatku, keďže sviatok Narodenia Pána Ježiša slávime 25. decembra. K Vianociam patrí aj niekoľko špecifických symbolov 

a tradícií. Kedy sa s nimi môžeme v histórii prvýkrát stretnúť? Tak napríklad s ľudovou dramatizáciou vianočného príbehu 

od 11. storočia, stavanie jasličiek pochádza z 13. storočia od svätého Františka z Assisi. Výzdobu vianočného stromčeka 

uvádzajú zdroje od 19. storočia, iné už pred 400 rokmi a istá legenda ho spomína už v 6. storočí.  Posielanie vianočných 

pozdravov má pôvod v Taliansku. Nicolo Monte Mellini z Perugie v roku 1709 napísal pozdravy na kartičky a rozoslal svojim 

blízkym. O príprave adventného venca pred Vianocami sa dozvedáme v roku 1839.   

Adventný veniec  

Advent znamená príchod. Je prípravou a očakávaním príchodu Pána Ježiša. Symbolom 

Adventu je adventný veniec so štyrmi sviecami. Tradícia adventných vencov začala 

v Nemecku r. 1838, kde ho Johann Wichern pripravil opusteným sirotám v domove. Z kolesa 

od voza vytvoril svietnik pri spoločnom stole. Deti ho ozdobili vetvičkami aj farebnými 

stuhami a Johann na ňom zapálil prvú sviečku. Každý deň potom zapálil ďalšiu sviecu. Dnes 

na adventnom venci zapaľujeme štyri sviečky, každý týždeň pred Vianocami jednu.  

 

Vianočný stromček 

Legenda uvádza, že s nápadom zdobiť vianočný stromček prišiel v roku 573 írsky mních 

Kolumbán, aby prilákal ľudí na svoje kázne. Ozdobil jedľu horiacimi fakľami v tvare kríža. Pred 

400 rokmi v Nemecku sa medzi nemeckými mešťanmi a bohatou vrstvou prvýkrát objavujú 

ozdobené vianočné stromčeky. Dnešné naše vianočné stromčeky sú bohato vyzdobené.  

Dokonca sa z toho stal akýsi sezónny módny hit, v ktorom by mal byť vraj stromček 

vyzdobený. V minulosti si naši predkovia zdobili vianočný stromček napr. čerstvým alebo 

sušeným ovocím (najčastejšie jablkami alebo orechmi). Neskôr na výzdobu začali používať aj 

perníky, papierové ozdoby alebo figúrky zo slamy a kukuričného šúpolia.  

Štedrá večera 

Samozrejme, výber jedál sa menil podľa regiónov a vierovyznania, základ Štedrej večere bol však zvyčajne rovnaký – med, 

oplátky, cesnak, huby, kyslá kapusta či ryby. Medzi tradičné štedrovečerné jedlá patria oplátky s medom a cesnakom, ryba, 

lokše s makom, kapustnica, hríbová polievka či šošovica, ovocie, orechy, koláče. Prvým chodom boli oplátky s medom 
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a cesnakom. Takmer na celom Slovensku sa vianočná polievka pripravuje z kyslej kapusty alebo zo strukovín (hrach, šošovica, 

fazuľa).  Niekde sa pridáva aj údené mäso. K Štedrej večeri patrí zároveň ryba. Dnes najmä v kombinácii so zemiakovým 

šalátom (približne od druhej polovice 20. storočia). Konzumácia ryby je však dlhodobou tradíciou. Ryba je starobylým 

kresťanským symbolom z čias prvotnej Cirkvi. Po Štedrej večeri spievame koledy a rozdávajú sa darčeky. Potom slávime 

polnočnú omšu, ktorou sa začína oslava príchodu Pána Ježiša. V ten večer nechýbali vinšovačky  a stretnutia s blízkou rodinou. 

 

Oplátky 

Na našom štedrovečernom stole nechýbajú oplátky. Symbolizujú 

Eucharistiu (sväté prijímanie), keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, 

oplátka symbolizuje telo Pána Ježiša. Na Štedrý deň ich jedávame s 

medom   a cesnakom. Aj dnes sa ešte pečú v niektorých rodinách, ale 

skôr si ich kupujeme v obchode či od remeselníka. V 19. storočí však táto 

výsada patrila iba učiteľom alebo organistom. Niekoľko dní pred 

Vianocami ich školopovinné deti roznášali do rodín spolu s vinšovaním.  

 

Vianočný Betlehem 

Betlehem alebo jasličky sa stavajú v kostoloch  

i v domácnostiach. Táto tradícia siaha do 13. storočia do 

Talianska. Vtedy  r. 1223 v jaskyni  v Grecciu svätý František 

z Assisi pripravil živý betlehem. Požičal si domáce zvieratá – 

osla a vola, našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu               

a Jozefa. Dieťaťom bola bábika. Tento zvyk sa časom rozšíril do 

celého sveta. Ľudia postupne do betlehemov pridávali postavy 

typické pre svoju krajinu. Vyrábané sú z dreva, papiera, 

keramiky a pod. Na Slovensku nájdeme najväčší drevený 

betlehem v Rajeckej Lesnej. Betlehemy v životnej veľkosti                  

sú ozdobou našich miest a námestí.  

  

Vianočná pieseň Tichá noc 

Keď zaznie melódia piesne Tichá noc, je to jednoznačne znak, že prežívame vianočný čas. Táto pieseň je nerozlučne spätá 

s Vianocami. Pôvodne ide o vianočnú pieseň, ktorá zaznela na Vianoce v roku 1818 v rakúskom Oberndorfe v blízkosti 

Salzburgu. Odvtedy bola preložená už do viac ako 300 jazykov sveta. Kaplán Joseph Mohr 23. decembra zistil, že mechy 

organu prehrýzli myši. Situáciu sa snažil zachrániť skomponovaním slávnostnej piesne, ktorá by sa dala zaspievať bez 

hudobného sprievodu. Napísal text podelený do štvorverší. S melódiou mu pomohol učiteľ a organista Franz Gruber. 

Tradícia hovorí, že bol natoľko dojatý textom piesne, že melódiu skomponoval za necelú hodinu.  

Hoci sa pieseň šírila po celej krajine, mená jej autorov by azda ostali zabudnuté, nebyť pruského kráľa Friedricha Wilhelma 

IV., ktorý Tichú noc počul na Štedrý deň v roku 1853. Po jej vypočutí nariadil nájsť jej autorov. Vtedy však ešte neboli veľmi 

známi, preto to bola ťažká úloha. Navyše, kaplán Joseph Mohr už v roku 1848 zomrel vo veku 56 rokov v úplnej chudobe. 

Hoci skladateľa Grubera hľadali celý rok, bez úspechu. Možno by ho ani nenašli. Keď však v roku 1854 salzburský zbor 

pripravoval vianočný program, nechýbala v jeho repertoári pieseň Tichá noc, svätá noc. Jeden z mladých členov zboru, 

Felix Gruber, ju však spieval inak ako ostatní. Potom, čo dostal od zbormajstra pokarhanie, namietal, že pieseň spieva 

presne tak, ako ho to naučil jeho otec – veď určite vedel najlepšie, ako správne spievať pieseň, ktorú sám skomponoval.  
 

zdroj: internet 
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ČO VIEŠ O SRDCI?  
redakcia 

 
V tomto kvíze si môžeš overiť, čo vieš o školskom časopise SRDCE. 

 

1. Názov školského časopisu SRDCE 

a)   pochádza z návrhu Žiackeho parlamentu 

b)  vznikol na základe víťazstva v ankete medzi učiteľmi 

c)  je odvodený z motta časopisu 

 

2. Aké je motto školského časopisu SRDCE? 

a)   Menej slov a viacej faktov - rýchlo, pravdivo 

a objektívne. 

b)  Kto má srdce, je bohatý, kto má Boha v srdci, je 

najbohatší. 

c)   Podávame informácie z prvej ruky. 

 

3. Koľkokrát sa menil názov školského časopisu SRDCE 

a)   3 krát 

b)  ani raz 

c)   2 krát 

 

4. V školskom roku 2021/2022 školský časopis SRDCE 

oslavuje 

a)   30 rokov 

b)   20 rokov 

c)   25 rokov 
 

5. Prvé číslo školského časopisu SRDCE vyšlo: 

a)  v septembri 1992 

b)  v septembri 2021  

c)   v decembri 1992 
 

6. Do školského časopisu SRDCE môžu prispievať   

a)  iba žiaci z novinárskeho krúžku 

b)  všetci žiaci aj učitelia 

c)  iba kňazi 

 

7. Školský časopis SRDCE vydáva 

a)   ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch 

b)   Farský úrad v Spišských Vlachoch  

c)   ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch 

 

8. Aká je emailová adresa školského časopisu SRDCE? 

a)  srdce@spisskevlachy.sk 

b)  srdce@zskrstitela.sk 

c)  casopis.SRDCE@zskrstitela.sk 

9. Koľkokrát počas školského roka vychádza školský 

časopis SRDCE? 

a)   5 x (každé dva mesiace) 

b)   2 x (začiatok  a koniec školského roka) 

c)   3 x (Vianoce, Veľká noc a koniec školského roka) 

 

10. Časopis  SRDCE svojím obsahom 

a)  informuje o živote školy a zároveň prezentuje literárnu 

tvorbu žiakov 

b)  informuje rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

žiakov 

c)  informuje žiakov o domácich úlohách 

 

11. Čo nepatrí medzi rubriky časopisu SRDCE a určite to 

nenájdeme v jeho obsahu 

a)   vtipy 

b)   horoskopy 

c)   súťaže 

 

12. Ako sa volala kniha rozhovorov vydaná pri príležitosti 

25. výročia školy a školského časopisu SRDCE?  

a)   Srdečné rozhovory 

b)  Rozhovory zo SRDCA 

c)   Od ucha k Duchu 
 

13. Základné informácie súvisiace so začínajúcim školským 

rokom prináša 

a) SDRCE info  

b) Školáčik 

c) SDRCE úradník 

 

14. Ako sa volala anglická verzia časopisu SRDCE? 

a)   THE STUDENT MAGAZINE  

b)  BRAVE HEART 

c)   THE HEART 
 

15. Príspevky našich žiakov boli publikované aj v tlačových 

agentúrach 

a) NewsMedia,  School Press 

b) RTVS, TV LUX  

c) TASR (skolske.sk), TK KBS 

 
 

 

SPRÁVNE ODPOVEDE: (1c / 2b / 3b / 4a / 5c / 6b / 7a / 8b / 9c / 10a / 11b / 12b / 13a / 14c / 15c) 

 
 


