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Finančná gramotnosť
Témou posledného septembrového týždňa boli v našej škole penia-
ze. Po tri dni sme usilovne zbierali veci, ktoré by možno skôr či neskôr

Časopis pre žiakov, rodičov a učiteľov 
Základnej školy Apoštola Pavla

10/2017

Milí priatelia,
tento časopis je určený pre Vás,  pre každého žiaka našej výni-
močnej školy, ktorá rozvíja nielen všetky mozgové závity, ale otvára 
srdcia   a povzbudzuje dušu, aby sme spoločne ďakovali za všetky 
dobrodenia a milosti nášmu Bohu.
Ako ste si iste všimli, zmenili sme dizajn, ale stále chceme, aby Náš 
a teda aj Váš časopis bol hlavne o dianí v našej škole. 
Preto Vám ďakujeme, že sa zúčastňujete na všetkých aktivitách, že 
sa stretávame v škole, na chodbách, v kaplnke, v jedálni, počas vy-
učovania, ale aj mimo neho. Aj vy ste tvorcami tohoto časopisu.
Ak chceš, aby sme písali aj o veciach, ktoré zaujímajú práve Vás, 
stačí napísať odkaz a hodiť ho do krabičky pri zborovni. My zvážime 
a rozhodneme. Už teraz sa tešíme na Vaše pripomienky.
                                                                                           -Vaša redakcia-

Heslo: „Nepotrebné veci 
nemusia skončiť v odpade,“ 
sme do bodky splnili. Zá-
roveň sme plnili všakovaké 
úlohy, ktoré súviseli s pe-
niazmi, zaobchádzaním 
s nimi, hospodárením, 
či domácim rozpočtom. 
Počas celého dňa sa 
triedne kolektívy usilovne 

skončili v odpade. Vymieňa-
li sme ich za šeky, aby vo 
štvrtok prišli na rad Pav-
línky. Nasledoval výmenný 
obchod, ktorý bol vďaka 
všetkým bohatý a pestrý. 
Potešil nás záujem a po-
moc pri jeho organizovaní.

snažili, za čo si v bodovacej súťaži vys-
lúžili všetky triedy plný počet bodov.

p.u. Renáta Burgelová



Ruženec úžasná pomoc 
v živote
Začína mesiac október, v ktorom sa viac zdôrazňuje 
modlitba sv. ruženca. 
 Svätý pápež Ján Pavol II. mal ruženec ako svoju 
najobľúbenejšiu modlitbu. Vo svojom apoštolskom liste 
píše: „Ja sám som využil každú príležitosť, aby som vy-
zýval k častému modleniu sa ruženca. Táto modlitba mala 
dôležité miesto v mojom duchovnom živote už od mla-
dosti. Ruženec ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo

 

chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí,                
v ňom som vždy našiel posilu. 29. októbra 1978, sotva dva 

týždne po mojom zvolení na Petrov stolec, som úprimne 
priznal: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to 
nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti      
a hĺbke.”
 Pápež Pius X. vo svojom testamente napísal: „Zo 
všetkých modlitieb ruženec je najkrajšia a najúčinnejšia 
modlitba… Ak chcete, aby vo vašich domoch panoval 
pokoj, modlite sa ruženec“. To isté odporúčal pápež Pius 
XI.: „Otcovia a matky, ak chcete dať svojim deťom dobrý 
príklad, zhromaždite po dennej práci rodinu pred obra-
zom nebeskej Matky a modlite sa ruženec.“

Modlitba privádza k viere, 
privádza k Bohu
 Prečo je to tak? Lebo modlitba privádza k viere 
a ruženec je modlitba. Teda ruženec privádza k viere, 
privádza k Bohu.
 Krása ruženca spočíva v tom, že môžeme Bohu       
v tak krátkom čase predniesť tými istými slovami naj- 
rôznejšie prosby. Ako je to možné? Martin Buber, slávny 
židovský náboženský filozof píše vo svojej knihe o jed-
nom rabínovi, Božom mužovi zo spoločenstva východ-
ného židovstva. Prichádzalo za ním mnoho ľudí so svojimi 
trápeniami. Na otázku, ako môže Bohu prednášať najro-
zličnejšie prosby ľudí, ktorí u neho hľadajú pomoc, keď 
jeho 18 žehnajúcich modlitieb zostáva rovnakých, rabín 
odpovedal: „Každé trápenie vryje do môjho srdca stopu. 
Keď sa modlím ukazujem Bohu tisíc krát rozryté srdce...“

Modlitba ruženca je dôležitá 
v čase ťažkých skúšok
 Práve tak isto je to s modlitbou ruženca. I keď 
stále opakujeme to isté, môžeme Bohu ukazovať svoje 
srdce a predkladať mu všetkých, za ktorých sa chceme 
modliť. A na záver sa povzbuďme myšlienkou sr. Lucie                                        
z Fatimy, ktorej sa zjavila Mária: „Hovorím vám: neexistu-
je problém, akokoľvek by bol ťažký, ktorý by sme nemohli 
vyriešiť modlitbou sv. ruženca.“

                     vdp. Michal Holík

Jazykové okienko
Ako si správne pýtať, aby sme dostali to, čo potrebujeme.
Poznáte to všetci. „Klop-klop-klop... (alebo buch-buch-buch podľa veľkosti žiaka).“
Dvere zborovne sa otvoria. „Pani učiteľka, prišli sme po kriedu.“ 
„Dobre.“ Nasleduje rozpačité ticho.
 A žiaci znovu spustia: „Mohla by ste nám dať kriedu?“ „Mohla.“ Znovu ticho. 

KDE ROBÍTE CHYBU?

Nepýtate si kriedu (pani učiteľku, kľúče, CD prehrávač,...), pýtate sa, či vám to 
môžeme dať, alebo oznámite, prečo ste prišli.

TEDA

Ak sme prišli po kriedu, kľúče, potrebujeme to oznámiť aj keď formou otázky.
Správne má otázka – prosba znieť: „Dobrý deň, prosíme si kriedu, kľúče, prehrávač... / prosím vás, zavolajte nám pani 
učiteľku XY. Ďakujeme.“ 
Pozdravy a poďakovanie by mali byť samozrejmosťou. Či nie?

DÚFAM, ŽE NA TO UŽ NEZABUDNETE. 
                      p.u. Iveta Nádašdyová
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 Zber papiera
Dňa 20. 9. 2017 sa v našej škole uskutočnil jesenný zber papiera. Svojou 
účasťou každá trieda prispela k ochrane našej prírody, hlavne jej lesov.
Prinášame Vám vyhodnotenie jednotlivých tried :

Historický kalendár
SEPTEMBER

Historický kalendár
OKTÓBER

14.10.1066 pristanú pri brehoch Anglicka lode normandského 
vojvodu Viliama. Pri vystupovaní z lode Viliam nešťastne zako-
pne a aký je dlhý a široký, rozpleští sa na brehu. Aby to jeho 
vojaci nepokladali za zlé znamenie, roztiahne ruky a vykríkne: „ 
Buď Bohu chvála, už držím anglickú zem v rukách:“ O niekoľko 
dní poráža vtedajšieho vládcu a stáva sa anglickým kráľom Vil-
iamom Dobyvateľom.
14.10.1944 je donútený nemecký poľný maršal Erwin Rommel, 
prezývaný Púštna líška, spáchať samovraždu. Keby tak neurobil, 
bol by obvinený z velezrady, pretože  včas neodhalil sprisahanie 
proti Hitlerovi, ktorého sa zúčastnil jeho podriadený. Verejnosti 
je jeho smrť prezentovaná ako infarkt a Rommel je pochovaný 
so všetkými vojenskými poctami. 
25.10.1948 je v komunistickom Československu prijatý zákon 
247/48 Zb., podľa ktorého môže byť poslaný na 2 roky ťažkých 
nútených prác (uránové bane, huty, cementárne) každý česko- 
slovenský občan bez súdneho nariadenia. Stačí podozrenie z 
prečinu. Za prečin sa považuje styk s cudzincami, príbuzný v zah-
raničí, vyjadrenie nesúhlasu s komunistickou vládou či znárod-
nením majetku, vlastníctvo vily, alebo akéhokoľvek majetku.
27.10.1907 V Černovej (časť Ružomberka) si obyvatelia z ini-
ciatívy Andreja Hlinku, rodáka obce, postavili katolícky kostol. 
Dedinčania trvali na tom, aby kostol požehnal ich rodák. Hlinka 
bol v tom čase suspendovaný a odsúdený. Do Černovej prišli 
dva panské koče s cieľom požehnať kostol cudzím farárom Mar-
tinom Pazúrikom. Keď dedinčania protestovali, uhorskí žandári 
začali do ľudí strieľať.

9.10.1000 Partia mladých severanov vedená 
Leifom Erikssonom si od starého suseda kúpi 
loď, opraví ju a vydá sa na západ. Po prvýkrát v 
dejinách  vstúpia Európania na pôdu Severnej 
Ameriky. Svojmu zimovisku dajú názov Vinland 
– krajina vína. V roku 1960 objavujú nórski a 
kanadskí archeológovia pozostatky tohto zimo- 
viska v kanadskom Newfoundlande.

svalstva. Túto zvláštnosť si zapíše do denníka a na jeho pokusy 
neskôr nadviaže ďalší taliansky vedec Alessandro Volta, ktorý 
ako prvý zostrojí elektrochemický článok. Na počesť prvého je 
nazvaná batéria galvanickým článkom a meno druhého dalo 
názov fyzikálnej jednotke.
16.9. 1098 sa narodila svätá Hildegarda z Bingenu, rehoľni-
ca, autorka kázní, skladateľka cirkevnej hudby a autorka kníh 
o liečivých rastlinách a ich účinkoch. Všetky recepty sama vys-
kúšala na chorých, ktorí prichádzali za ňou do kláštora.
19.9.1783 sa pri francúzskom zámku Versailles uskutoční prvý 
let v balóne. Posádku tvoria opica, kohút a kačka a sú to prvé 
živé tvory, ktoré takýto let prežijú. Autori balóna, Jozef a Jakub 
Montgolfierovci, sú za to povýšení do šľachtického stavu.
24.9.1739 sa narodil ruský vojvodca a prvý minister ruskej cá-
rovnej Kataríny II., Grigorij Potemkin. Svojej panovníčke bol na-
toľko oddaný, že keď sa vydala na prehliadku po krajine, neváhal 
popri rieke, ktorou sa plavila budovať falošné namaľované ded-
iny z plátna a dreva a vojakov obliecť ako jasajúcich dedinčanov. 
Výraz „potemkinovské dediny“ odvtedy znamená niečo nastro-
jené, vyzerajúce iba naoko skutočne, falošné.
30.9.1452 Od tohto dátumu už nič nestojí v ceste rýchlemu šíre-
niu informácií. Môže za to nemecký hodinár a vynálezca Johann 
Gutenberg z mesta Meinz. V ten deň po dlhom experimentovaní 
prichádza na svetlo sveta prvá tlačená kniha, latinská Biblia s 
1768 stranami v počte 180 kusov. Tlačiarenská farba je vyrobe- 
ná zo sadzí a ľanovej fermeže. Obrázky sa domaľovávali ručne.

3.9.301 prichádza do talianskeho mesta Rimini 
staviteľ a kamenár budúci Svätý Marinus, aby sa 
ukryl pred prenasledovaním kresťanov rímskymi 
cisármi. Nezdrží sa tu dlho a odchádza na neďale-
kú horu Monte Titano, kde buduje základy kostolí-
ka. Je to prvá stavba najstaršej dodnes fungujúcej 
republiky na svete – San Marina.
9.9.1737 pozoruje taliansky vedec Luigi Galvani 
pri pitve žaby na plechovej podložke, pohyb jej 

 Pozývame Ťa
Do konca októbra sa každé ráno 
modlíme v kaplnke modlitbu 
posvätného ruženca. 

Začíname o 7.40. 

Tešíme sa na Teba!

 Oznam
Od 26. októbra do 27. októbra bude 
opäť otvorený BUFET U JABLKA .

Počas veľkej prestávky budeš mať 
možnosť zakúpiť si koláč alebo 
výrobky z jabĺk, ktoré si pre teba 
pripravili deviataci. 

 
Dňa 20. 9. 2017 sa v našej škole uskutočnil jesenný zber papiera. Svojou účasťou každá trieda 
prispela k ochrane našej prírody, hlavne jej lesov. 
Prinášame Vám vyhodnotenie jednotlivých tried : 

 

 
 

 
 

Ročník  Množstvo  Priemer na žiaka  Miesto 

1. ročník  292,9 kg  20,92  3. miesto 

2. ročník  201,8 kg  18,34  5. miesto 

3. ročník  520,3 kg  28,9  1. miesto 

4. ročník  450,5 kg  26,5  2. miesto 

5. ročník  163,7 kg  11,69  7. miesto 

6. ročník  133,8 kg  7,04  8. miesto 

7. ročník  303,5 kg  18,96  4. miesto 

8. ročník  288 kg  15,15  6. miesto 

9. ročník  85,5 kg  5,34  9. miesto 
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Za jednotu a pokoj!

18. októbra
o 9:00 hodine
tam, kde sa 

práve 
nachádzaš 

SA MODLÍ

RUZENEC

MILIÓN
DETI

A C N  I N T E R N A T I O N A L

Aid to the
Church in Need www.acn-slovensko.org 

info@acn-slovensko.org
www.millionkidspraying.org 
info@millionkidspraying.org

Milión detí
Aj my sme sa zúčastnili modlitebnej akcie Milión detí sa 
modlí ruženec. Ďalšie informácie už v najbližšom čísle.

Deň mlieka
Naši žiaci pri príležitosti dňa mllieka vytvorili aj tieto obráz-
ky. Ďakujeme Andrejke a Viki z tretej triedy za krásne prís- 
pevky. Bližšie o aktivitách počas dňa mlieka sa dočítate             
v nasledujúcom čísle nášho Kľúčika.

VÝROKY NAŠICH ŽIAKOV 
POVEDANÉ NA HODINE, 

RESP. HLODY Z PÍSOMIEK 
8.roč Čím je charakteristická jarná 
rovnodennosť? Všetko kvitne. 
1.roč Môj tatko kýcha ako slon! 
4.roč Čím je známa Banská Štiav- 
nica? Je to tam hore kopcom.
5.roč Lesné etáže: Koreňová vrst-
va. Čo tam patrí? 
P. uč.: Pôdne batérie. A následne 
otázka žiaka: Plodné batérie?
1.roč P. uč.: Odkiaľ si mala lepid-
lo?
Odpoveď: Teta z ingliš mi požičala 
vaše.
5.roč Viete, čo je valčík? Nie, iba 
Kovalčík. 
2.roč RMK 
 - Za koľko dní stvoril Boh svet?           
 - Za 6 dní.
 - A čo robil siedmy deň?  
 - Relaxoval!
9.roč Bolí ma mozog...
4.roč Smial sa mi za chrbtom do 
očí.
3.roč Načo sú nám vybrané slová? 
Na to aby nás pán Ľudovít Štúr 
poplietol.  
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