
PF 2014 

        do 1. ročníka 
                    na školský rok 2014/2015 
 

                                   17.01.2014 (piatok)  

 od 14.00 hod. do 18.00 hod. 

 18.01.2014 (sobota)  
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 Prváci, tešíme sa na Vás! 

 

Čo nás ešte najbližšie čaká? 

 dni otvorených dverí 

 polro čné výpisy 

 !!!POLROČNÉ PRÁZDNINY!!! 

 školský ples  

 lyžiarsky výcvik 

 testovanie deviatakov 

 karneval 
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                                              vianočné číslo 

  
 
 Redakčná rada:  
 Pavlína Vozárová, Michal Vozárik, Patrik Bertovič,Barbora Okruhlicová, Tereza 
 Okruhlicová , Mária Hušková, Petra Turňová, Ema Husárová, Nikola Kamenistá 



Duchovné slovo na Vianoce 2013 

Cur Deus homo – Prečo sa Boh stal človekom? Túto 
otázku si položil sv. Anzelm z Canterbury (1033-1109) 
vo svojom rovnomennom traktáte. A aj sa pokúsil dať 
odpoveď. Napríklad preto – hovorí – lebo sa tak 
rozhodol, lebo tak chcel, taká bola Božia vôľa. Kto mu 
mohol zabrániť? 

            Milí študenti a kolegovia, blížia sa Vianočné sviatky, ktoré sú 
každoročnou oslavou narodenia Ježiša Krista, ktorý je pre veriacich 
kresťanov nielen historickou osobnosťou, ale predovšetkým vteleným 
Bohom, Božím Synom, ktorý sa stal človekom. A otázku sv. Anzelma si 
môžeme smelo klásť aj my: „Prečo sa Boh stal človekom?“ Prečo je to tak 
dôležité pre kresťanskú vieru? Odpovedí je množstvo. Najjednoduchšiu 
ponúka formulácia hlavných právd kresťanskej viery: „Boží Syn sa stal 
človekom, aby nás vykúpil.“ Mňa osobne veľmi oslovuje táto: „Preto, aby 
človeka urobil Božím dieťaťom.“ To je v podstate skratka evanjeliového 
posolstva o vykúpení a spáse. Preto sa stal človekom, aby som sa mohol – 
mohla stať Božím dieťaťom, aby sme mohli byť a žiť ako bratia a sestry, 
spojení láskou milujúceho Boha Otca. Je to prevratná myšlienka, 
náboženská revolúcia kresťanstva: že Boh sa ponížil na našu úroveň, aby nás 
dvihol na tú jeho. Prišiel si pre nás, pre mňa, pre Teba. Ježišova pravica je 
Božou pravicou, ktorú mi podáva, a ktorej sa môžem uchopiť. 
            Anjeli betlehemskej noci povedali, že narodenie tohto Dieťaťa 
prinesie 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 ich 
pravý zmysel a posolstvo. Že najväčším darčekom je darovanie sa Boha 
človeku, Božia láska stelesnená v Novonarodenom. Vianoce boli a sú 
tajomstvom viery v blízkeho Boha, Boha, ktorý sa stal človekom. 
            
             S požehnaním siahajúcim až do Nového roka 2014 

  
                                                                  P. Gabriel Koch CR, školský kaplán 

 

O Roku Sedembolestnej Panny Márie  
  
Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. 

Rozhodli o tom členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).  
  
Dôvodom vyhlásenia je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny 
Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za 
Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň 
vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie 

bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.  
  
Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s 
Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie 
sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. 
septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej 
novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému.  
  

Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť 
rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci.  
  

Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup  
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http://ave.kbs.sk/obsah/sekcia/h/o-roku/p/tema


Zasúťažme si… 
Milý čitateľ! 
Ak si pozorne čítal náš časopis, tak budeš určite vedieť správnu odpoveď na 
našu otázku: Komu je venovaný rok 2014?   
(správna odpoveď zaručuje možnosť uplatnenia žolíka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z adventných aktivít… 
Aj tohtoročný advent sprevádzali bohaté duchovné aktivity, do ktorých sa 
zapojili nielen žiaci, ale i učitelia a rodičia. 

1. Posviacka adventných vencov                  

V pondelok 02.12. sme si urobili nedlhú (ale vítanú ) vyučovaciu pauzu 
a pod patronátom pátra Gabriela sme sa všetci – od najstarších až po tých 
najmladších - zúčastnili milej adventnej pobožnosti. Na pripravených 
adventných vencoch každej triedy (vrátane krásnych vencov, ktoré zdobia 
spoločné chodbové priestory) sa zapálili prvé sviece, ktoré nám pripomínajú 
prichádzajúceho Pána. Adventné vence nielen zdobili naše triedy, ale 
veríme, že svetlo každej novej sviece v nás zapálilo radosť a nádej z toho, čo 
nás čaká.  

 

 

2.Červené stužky    

Súčasťou adventnej udalosti bola aj spoločná modlitba za ľudí nakazených 
HIV- vírusom a trpiacich ochorením AIDS, a to v rámci našej spoluúčasti v 
občianskej kampani -  „Červené stružky“. Modlitba za uzdravenie 
postihnutých ľudí, za silu a trpezlivosť znášať túto zákernú chorobu, za ich 
rodiny a požehnanie pre nich boli vyjadrením našej solidarity a súcitu 
s trpiacimi. Počas modlitby vytvorili študenti 2.ročníka gymnázia zo 
zapálených sviečok červenú stužku, ktorá symbolicky horela počas celého 
dňa. Napokon študenti vyšli aj do ulíc nášho mesta, 
aby prostredníctvom ponúkaných červených 
stužiek a informačných letákov poukázali na 
morálnu povinnosť každého z nás vyjadrovať 
chorým svoju blízkosť a lásku. Cez veľkú prestávku 
navyše druháci usporiadali pre ostatných študentov 
gymnázia kvíz o kampani červených stužiek a o HIV 
a AIDS. Po vyhodnotení kvízu boli prví traja 
odmenení diplomom a čokoládou. 

ŽOLÍK 
+ 1 bod v písomke 

Komu je venovaný rok 2014?.......................................................... 

Meno žiaka:....................................................     Trieda:................. 

Predmet:........................................................      Dátum: ............... 

Platí od 08. januára 2014 do 31. januára 2014 
( Neplatí na predmetoch, ktoré sú len raz v týždni) 

 

ŽOLÍK 
oslobodenie od odpovede 

Komu je venovaný rok 2014?.......................................................... 

Meno žiaka:....................................................     Trieda:................. 

Predmet:........................................................      Dátum: ............... 

Platí od 08. januára 2014 do 31. januára 2014 
( Neplatí na predmetoch, ktoré sú len raz v týždni) 
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http://www.csmalacky.sk/novyweb/html/aktuality/2013-14/13-12-05-vence/5.JPG
http://www.csmalacky.sk/novyweb/html/aktuality/2013-14/13-12-05-vence/3.JPG
http://www.csmalacky.sk/novyweb/html/aktuality/2013-14/13-12-05-vence/15.JPG
http://www.csmalacky.sk/novyweb/html/aktuality/2013-14/13-12-05-vence/2.JPG
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3. Sviatok svätého Mikuláša 

Tento rok pripadol sviatok sv. 
Mikuláša na prvý piatok v mesiaci, 
a preto sme sa najprv stretli na sv. 
omši a pripomenuli sme si život a 
cnosti sv. Mikuláša, biskupa z Myry, 
ktorého telesné pozostatky sú dnes 
uložene v talianskom mestečku Bari. 
Po svätej omši nás aj sv. Mikuláš 
navštívil. Prvostupniari sa tešili z jeho 

návštevy v spoločenskej miestnosti , kde si 
preňho pripravili nádherný program 
v podobe piesní, básní, tancov, hre na 
hudobných nástrojoch. No a my starší, sme 
sa mu predviedli vo svojich triedach. Sv, 
Mikuláš rozdal všetkým sladké balíčky, úsmev 
i radosť. Taktiež nás vyzval najmä k 
veľkodušnosti voči blížnym.  

4. Zbierka pre Betániu 

V piatok 20. decembra 2013 sme boli odovzdať našu adventnú charitatívnu 
zbierku čistiacich a hygienických prostriedkov do azylového centra Betánia, 
ktoré sa nachádza na sídlisku Juh v Malackách. Milých obyvateľov ich 
spoločného domčeka sme obdarovali nielen veľkým množstvom užitočných 
a praktických vecí, ale aj hudobno - literárnym 
pásmom vianočných kolied. Veríme, že sme 
našimi hudobnými nástrojmi a spevmi 
rozozvučali tak obývacie priestory našich 
chudobných bratov a sestier, ako aj tiché 
komôrky ich sŕdc - do ktorých sme chceli priniesť 
radosť z narodenia malého Ježiška.   

 

 

 

A trochu zábavy … 

Tajnička - Peťo s Aničkou sa zhovárajú pod nočnou oblohou. Peťo sa spýta 

Aničky, nevieš ako sa volá miesto kde sa nachádza naša slnečná sústava? Ale 

pravdaže viem, je to .............! 

 

1.  Súčasť košele. 

2.  Vec na prenášanie potravín, kníh... 

3.  Pijeme z nej. 

4.  Najviac používaný dopravný prostriedok. 

5.  Dychový hudobný nástroj. 

6.  Používa sa pri šití. 

7.  Nosíme ich doma na nohách.                 Patrik Bertovič 8.A 

 

Zasmejte sa : 

Viete ako zabaviť blondínku na celý deň? 
Napíšte na papier 222 a spýtajte sa, ktorá sedmička je prvá.                      Petra Turňová 7.B 
 

Rodičia majú dve deti - dvojičky. Jedno riadneho pesimistu a druhé veľkého 
optimistu. Na narodeniny chcú rodičia deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpia obchod z 
hračkami a optimistovi dovezú do izby fúru konského hnoja. Z izby pesimistu sa 
ozýva plač.- Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, hračky sa budú kaziť a 
bateriek koľko ide do nich. 
Z izby optimistu sa ozýva smiech. Keď prídu do izby, optimista sa prehŕňa v hnojí a 
vraví:- Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník! 

 

  

          1. 

 

          

 

        2.   

 

      

  

 

        3.   

 

        

 

  

          4. 

 

      

                5.       

 

        

 

  

          6. 

 

      

  

 

        7.   
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Angličtina s Piggym 

 

                             
 
Ahojte deti! Tentokrát si anglický kútik užijete so mnou, prasiatkom Piggym. Už asi 
viete, prečo sa volám Piggy, pretože piggy znamená prasiatko a dnes sa naučíme 
ešte viac zvieratiek  po anglicky! 
Názov zvieratka                 výslovnosť              preklad zvieratka 
            dog                                  [dog]                               pes 
            cat                                   [ket]                                  mačka 
            pig                                   [pig]                                  prasa 
            cow                                 [kau]                                 krava 
            bird                                 [b:rd]                                vták 
            giraffe                             [džiraf]                              žirafa 
            bear                                [bér:]                                medveď 
           crocodile                     [krokodail]                       krokodíl 
           fox                                  [fox]                                  líška 
           wolf                                [wolf]                                vlk 
 
 
Dúfam, že sa Vám môj článok páčil. Nabudúce sa môžete tešiť na angličtinu so 
žirafou Lilou. 
Budete preberať názvy jedál, ktoré denne jedávate, ale teraz už je koniec. 
Dúfam, že si prečítate opäť anglický kútik 
GOOD-BYE!!!                                                                                       M. Vozárik 7.A 
 

 
 

Kalendár aktualít… 

Školská súťaž talentov o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu 

Sme nesmierne radi, že máme také talentované deti, ktoré sa zapojili do tejto 
súťaže. Výtvarné práce starostlivo a zodpovedne vyhodnotila umelecky naladená 
učiteľská porota: :-) no a autori víťazných prác získali nielen hudobnú CD- odmenu, 
ale ich námety boli použité pre vytvorenie spoločnej školskej vianočnej pohľadnice!  
Tu sú víťazi: 
I. stupeň: 
1. Terezka Látečková - 3.B  
2. Viktória Dinušová - 2.B 
3. Miško Jankovič - 1.B 
II. stupeň: 
1. Andrej Kořínek - 7.A  
2. Soňa Antalová - 7.A 
3. Patrik Baláž - 5.A 
3. Lucia Kurová - 7.B 
 

EXPERT geniality show 

 je vedomostná súťaž, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov ZŠ a 7 študentov gymnázia 
 Študenti súťažili väčšinou v dvoch súťažných témach, nielen v jednej. 
Ponúkané boli súťažné témy: angličtina, dejepis, geografia, občianska náuka, 
fyzika, biológia, chémia, informatika, logika a všeobecný prehľad. 
Výsledky testov sa žiaci a študenti dozvedia 11.1.2014. 
 

Beseda „Bez bariér“ 

V našej škole mávame rôzne besedy na rôzne témy a 3.12. sme sa jednej 
zaujímavej besedy mohli opäť zúčastniť.  Prišiel k nám zástupca Slovenskej 
katolíckej charity, ktorý siedmakom, ôsmakom a deviatakom predstavil projekt 
zameraný na vnímanie cudzincov u nás s názvom Bez bariér. V krátkom filme sme 
sa mohli oboznámiť so životom moslimskej rodiny, ktorá k nám prišla z Čečenska 
potom, ako museli doslova utiecť z vlastného domova a nič si nestihli zobrať. Vo 
filme opisovali svoju strastiplnú cestu z ich domoviny na Slovensko v nákladnom 
priestore kamióna. Dostali politický azyl, snažia sa nájsť si prácu a zaradiť sa do 
našej spoločnosti. Pritom všetkom si zachovávajú svoju vieru a pravidelne sa 
modlia tak, ako ich učí ich náboženstvo.  Táto beseda bola pre všetkých veľmi 
poučná a priniesla nám zaujímavý pohľad na otázku utečencov a tolerantného 
prístupu k iným náboženstvám. 
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Súťaž o školské logo  

 Takmer dva mesiace mali možnosť žiaci prejaviť svoje výtvarné a umelecké 
schopnosti v súťaži o "Školské logo". Víťazkou sa stala žiačka 3.B triedy ZŠ 
Terezka Látečková!  
Výsledky: 
1. miesto:  Terezka Látečková - 3.B 

2. miesto:  Mária Dobrovodská - 8.A 
                   Ema Janečková - 3.B 

                   Pavlína Vozárová - 6.B 

Oceneným srdečne blahoželáme!  

Všetky dievčatá získali vecné ceny, víťazka i finančnú odmenu 40 € ! 

 Obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

 13. 12. 2013 sa v Centre voľného času v Malackách konalo obvodné kolo 6. ročníka 
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii C nás reprezentovala 
víťazka školského kola Miriam Siváková z 9.A triedy, ktorá bola úspešnou 
riešiteľkou a obsadila 5. miesto. Mirke blahoželáme a ďakujeme za peknú 
reprezentáciu našej školy.                                                                                                                 M. Valkovičová 

Beseda s príslušníkom MsP 

Žiaci 8. ročníkov sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej prednášky s príslušníkom 
Mestskej polície Malacky, ktorý našu školu pravidelne navštevuje v rámci 
bezpečnostného projektu „Malacky- dobré miesto pre život“. Prednáška zahŕňala 
najmä rozprávanie z praxe príslušníka MsP. Decembrové stretnutie bolo zamerané, 
z dôvodu blížiacich sa osláv Silvestra a príchodu Nového roku, na bezpečné 
narábanie s pyrotechnikou. 

.. A slovo bolo u Boha... 

Dňa 13. 12. 2013 sa na našej škole konala recitačná súťaž ... a Slovo bolo u Boha...          
Súťažiacich aj porotcov čakali už tradične domáce upečené mafinky s čajom, ale 
spolu sme si vychutnávali najmä krásu atmosféry umeleckého prednesu 
kresťanskej poézie a prózy. Prednes takéhoto druhu predstavuje istú terapiu 
slovom – krásnym a umeleckým. 
Školská porota spolu s predsedom, našim šk. kaplánom pátrom Gabrielom vybrala 
najlepších, ktorí nás budú reprezentovať na krajskej súťaži, ktorá sa bude konať v 
škole Sv. Vincenta de Paul v Bratislave 21. 1. 2014. V poézii sú to:  Pavlína 
Vozárová, Mária Dobrovodská a v próze:  Tereza Látečková, Mária Hušková, 
Miriam Siváková. Držíme im palce, aby dar, ktorý od Pána Boha dostali, správne 
využili, svoj prednes naďalej kultivovali, zdokonaľovali a takto nás reprezentovali 
čo najlepšie. 

Predstavujeme učiteľov… 

Milí naši čitatelia, sme tu opäť s obľúbenou rubrikou. Mnohí ste zvedaví, čo 
zaujíma našich učiteľov, aké majú koníčky, aké to bolo, keď oni boli žiakmi... Preto 
sme sa rozhodli vyspovedať našu novú pani učiteľku Chocholáčkovú. 

Aké povolanie sa vám v detstve páčilo? Bolo to učiteľstvo alebo niečo iné? 
Áno, učiteľkou som chcela byť od detstva, už ako malá som sa rada hrala s kamarátkami na 
„školu“. Ale tiež som veľmi rada spievala, chcela som sa stať speváčkou. Ale akosi to 
nevyšlo a túžba stať sa učiteľkou u mňa zvíťazila.  

A čo rodina? Aká je tá vaša? 
Som vydatá, mám dve malé deti – dievčatko, čo chodí do škôlky a chlapca, ktorý sa 
v septembri chystá do školy. Sú to veľmi šikovné a živé deti, takže sa s nimi určite nikdy 
nenudím.  

Denne ste medzi žiakmi. Skúste si zaspomínať, aké to bolo, keď ste drali školské 
lavice vy, aké bolo vaše detstvo? 
Niekedy mám pocit, akoby to bolo už veľmi dávno, lebo to bolo úplne iné ako teraz. 
Pamätám si, že som do školy chodila celkom rada, hlavne na gymnázium, lebo sme mali 
skvelých profesorov a zažili sme tam veľa zábavy, ale pamätám si, že sme sa mali veľmi veľa 
učiť. Určite sme ale mali väčší rešpekt k učiteľom, ako majú súčasní žiaci.  

Učíte angličtinu, takže máte veľa opravovania. Ale nájdete si čas aj na svoje 
záľuby? 
Určite si nejaký čas nájdem aj na moje záľuby – keď sa dá, tak chodím do prírody, hlavne do 
hôr, mám rada turistiku a tiež si rada prečítam dobrú knihu, či vypočujem dobrú hudbu.  

Aká je Vaša obľúbená farba? 
Odjakživa mám rada modrú farbu, ale tiež sa mi páči tyrkysová, či fialová.  

Aké je Vaše obľúbené jedlo? 
U mňa jednoznačne vedú špagety, či iné cestoviny s  
nejakou dobrou omáčkou alebo aj zapečené so syrom.  
Máte vodičský preukaz? 
Bohužiaľ nie, ale chystám sa urobiť si ho.  
Keďže v dnešnej dobe je to priam nevyhnutnosť.  

Ktorý kvet sa Vám najviac páči? 
Páčia sa mi ruže, ale najviac ma fascinujú orchidey, ktoré  
pestujeme aj doma a ktoré nádherne kvitnú.  

A čo naj… hudobný žáner? 
Nemám nejaký úplne najobľúbenejší žáner, v podstate si vypočujem čokoľvek, ale najviac 
sa mi páči klasická hudba – najmä Bach, ale tiež mám rada pop, mám celkom prehľad čo 
teraz hrajú v rádiách. Často len tak počúvam o čom spievajú, keďže skoro všetky piesne 
v rádiu sú v angličtine.  
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Knižky pre každého... 
 
 Pre mladších : 
 
 

 
 
 
 
Pre starších : 
 

 

 

Pavlína Vozárová,6.B 

Nová školská kaplnka 

Pri príležitosti sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá je patrónkou 
našej školy, prebiehala na našej škole veľká slávnosť, ktorej súčasťou bola 
posviacka novej školskej kaplnky, zasvätenej Panne Márii, kráľovnej rodiny. 
Slávnosť začala 9. decembra ráno sv. omšou, pri ktorej sme sa opätovne zasvätili 
pod ochranu našej nebeskej matky. 
Akadémia, v ktorej sa predstavili žiaci, študenti i spevácky zbor školy, sa konala 
v spoločenskej miestnosti. Po hudobno-literárnom predstavení nasledovalo 
slávnostné posvätenie kaplnky, nachádzajúcej sa v južnom krídle, na 
medziposchodí vedľa spoločenskej miestnosti. 
V minulosti už bola podľa pamätníkov v priestoroch školy- vtedajšieho kláštora, 
kaplnka pre františkánskych klerikov, ktorá sa nachádzala na opačnom konci 
objektu.  V tej miestnosti je v súčasnosti učebňa hudobnej výchovy.  
Školskú kaplnku zdobí obraz Panny Márie, ktorého autorkou je akademická 
maliarka Katarína Böhmová. 
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Ahoj, kamaráti! Ja sa volám 
Zuzanka. 
Viete, čo sa mi nedávno 
prihodilo? Starala som sa o 
malé bábätko.  Neverili by 
ste, aká je to fuška. A ešte 
som dostala na narodeniny 
nové korčule. Okamžite som 
sa išla s nimi hrať s mojou 
kamarátkou Žofkou. Mám 
ešte veľa dobrodružstiev, 
prečítajte si o nich!      

 
Milý Denníček, 
Som Jamie Kellyová. Chodím do Mackerelskej 
ZŠ. Môj maznáčik je Smraďoch   ( bígel, ktorý 
túži po pomste), moja NAJLEPŠIA kamoška 
Isabella( používa čokoládovo- mätový balzam 
na pery, ktorý je podľa mňa odpudzujúci), 
moja mama, (jej pokusy niečo uvariť sú 
márne), moja úhlavná NEPRIATEĽKA Angelina, 
nechutná blondína, ktorá mi chce ukradnúť 
Hudsona Riversa          ( 8. najkrajšieho chalana 
v triede),známy prezývkar Paul Pagor( voláme 
ho MAGOR, čo sa rýmuje z jeho priezviskom 
a vlastne magor je).Vďaka, že si ma vypočul, 
milý denníček.  JamieKellyová 



Jasličková  
V decembri sme si nacvičovali hudobno – dramatickú hru „Anjeli prichádzajú 
k nám“. Predstavenie sme predviedli pre 1. aj 2. stupeň v rámci školskej vianočnej 
besiedky.  
Vyvrcholením bol pre nás deň Božieho narodenia, keď sme vystupovali pre celú 
farnosť v malackom kostole. Bolo tam veľa ľudí. Prišli naši rodičia, starí rodičia, 
tety, ale aj iní ľudia, aj celé rodiny s deťmi. 
Ja som sa na toto predstavenie veľmi tešila. Na začiatku sme predviedli udalosti zo 
života Panny Márie, ktorú som stvárnila ja. Túto postavu som hrala prvýkrát 
a veľmi ma oslovila. Cítila som, že hrať Pannu Máriu vôbec nie je ľahké. 
Po Máriiných udalostiach nasledoval rozhovor anjela s deťmi, ktoré sa ho pýtali 
rôzne otázky, ako napr. čo v nebi robia, jedia, pijú ale anjel im poradil, aby sa ho 
opýtali najdôležitejšiu otázku. Deti na to prišli a spýtali sa ho, čo majú robiť, aby sa 
dostali do neba. Atmosféra bola úžasná! 
Po jasličkovej slávnosti nás ešte tento rok čaká rozprávka (nebudem viac 
prezrádzať). Ale už sa teším, čo zase pani učiteľka Slezáková na budúci rok na 
Vianoce vymyslí.                 Mária Hušková, 6.B 

 

 

 

slávnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po tom, ako deviatačky všetkých privítali, sme mohli začať. V prvej scéne sme videli 
Máriu (Mária Hušková zo 6.B) pri zjavení a zvestovaní anjelom (Pavlínka Vozárová 
zo 6.B). Po piesni nasledovala ďalšia scéna z Máriinho života – príchod k Alžbete 
(ktorú som si zahrala ja-Baška). Po nás prišli na scénu tanečníci z tanečného krúžku 
pod vedením p. uč. Nemčekovej. Najprv zatancovali žiaci 1. stupňa svoju anjelskú 
choreografiu, po nich sa ukázali žiaci 2. stupňa s choreografiou „Angels“ . V ďalšej 
scéne sa Mária zjavila  Juanovi Diegovi (Vladko Greif z 5. B). Po tom, čo Juan splnil 
Máriino želanie, aby povedal biskupovi, že majú postaviť Panne Márii kaplnku, sme 
sa opäť presvedčili o tom, že hudobno-dramatický krúžok vie spievať. V ďalšej 
scéne sme sledovali deti, ktoré sa rozprávali s anjelom (Pavlínka, 6.B) a dávali mu 
zaujímavé otázky. Niektoré boli jednoduché, napr.: „Budeme v nebi chodiť do 
školy?“ , iné boli zložitejšie: „Ako sa môžem celá odovzdať Bohu?“. Všetky otázky 
anjel poctivo zodpovedal. Počas tejto scénky sme sledovali tiež anjelský balet 
v podaní Klárky Kupeckej z 1.ročníka (neskôr ju zastúpila naša bývalá spolužiačka 
Danielka z pražského konzervatória). Opäť sa ozvali speváci, po ktorých nasledoval 
krátky výstup pastierov nesúcich dary novonarodenému Ježiškovi. Po pastieroch 
mohli zarecitovať, zaspievať, či zatancovať aj ostatné deti.  
Celú slávnosť pripravili žiaci hudobno-dramatického krúžku pod vedením p. uč. 
Slezákovej. Po jej skončení sme mohli odísť domov s dobrým pocitom, že sme 
ostatným žiakom niečo odovzdali.               Vaša Baška Okruhlicová, 9.Ba  Terka Okruhlicová, 9.A  
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