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Milí priatelia,
tento časopis je určený pre Vás,  pre každého žiaka našej vý- 
nimočnej školy, ktorá rozvíja nielen všetky mozgové závity, 
ale otvára srdcia   a povzbudzuje dušu, aby sme spoločne 
ďakovali za všetky dobrodenia a milosti nášmu Bohu.
V tomto čísle sme pre Vás zhrnuli celý školský rok 2018/2019. 
Pripomíname Vám naše spoločné aktivity a významné 
míľniky školského roka.
Predstavujeme Vám aj nové logo a vysvetľujeme Vám, čo 
znamenajú jeho symboly.
                                                                         -Vaša redakcia-

     Aj tento rok sa podarilo žiakom našej ško-
ly dosiahnuť výnimočné úspechy. Smelo sa 
môžeme zaradiť medzi tie najlepšie školy nášho 
okresu a naši žiaci medzi tých najšikovnejších.

Olympiáda v nemeckom jazyku:
Korčeková Tatiana                            4.miesto                               
              celoštátne kolo – C1 kat.

Matematická olympiáda:
Červeňová  Alžbeta                             2.miesto                               
      okresné kolo – Z5 kat.

Baláž  Marek                                       1.miesto                               
      okresné kolo – Z9 kat.

Hrmo  Tobiáš                                       3.miesto                               
      okresné kolo – Z9 kat.

Kovalčík  Martin                                 2.miesto                               
      okresné kolo – Z7 kat.

Biologická olympiáda:
Vaclavová  Júlia                                 3.miesto                              
       okresné kolo – D kat.
 
Šaliansky Maťko:
Rúfus  Matej                                      2.miesto                   
          okresné kolo - I.kat.

Szuperáková  Sabina Sofia              2.miesto                            
         okresné kolo - II.kat.  
                                                     
Hviezdoslavov Kubín:
Szuperáková  Sabina Sofia              3.miesto                            
       okresné kolo - II.kat.  poézia 

Veselovský  Martin                           3.miesto                            
       okresné kolo - III.kat.  próza

Štúrov Zvolen:
Baláž  Marek                                     1.miesto                            
       okresné kolo                                          

     Všetkým srdečne blahoželáme a ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu školy.

Nové logo školy
 Predstavujeme Vám nové logo našej školy. Veríme, že 
aj Vám sa bude páčiť a bude dôstojne reprezentovať našu 
školu a nás všetkých.

KRÍŽ 
hlavný symbol kresťanstva

MODRÁ 
- mariánska farba, farba našej nebeskej Matky                                                                             
- symbolizuje serióznosť, zodpovednosť

       ZELENÁ
- pramení z Kristovho víťaztva
- symbolizuje nádej, optimizmus

KNIHA
- atribút apoštola Pavla, ktorý napísal listy zachované vo Svätom písme
- symbol poznania, vedomostí

PLACHTA A LOĎ
- apoštol Pavol - misijné 
cesty - hlásanie Evanjelia
- loď je symbolom Cirkvi, 
bezpečne prepláva “vlnami 
nástrah a hriechu” oceánom 
vedomostí k novým obzorom
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V mene Božom začíname nový školský rok
 V pondelok 3.9.2018 sme prežívali slávnostné 
otvorenie školského roku 2018/2019. Pri svätej omši vo 
farskom kostole  sme prosili o dary Ducha Svätého. Pán 
kaplán Roman Saniga nás v príhovore povzbudil k radost-
nému plneniu svojho poslania a povinností, bez ktorých 
to nejde. Pomôckou k tejto úlohe je SMS:  S – svätá 
omša, M – modlitba,  S – svätá spoveď, a tiež príhovor 
našej novej slovenskej blahoslavenej Anky Kolesárovej.                                
V škole sme si vypočuli príhovor pani riaditeľky a pokyny 
na nasledujúci deň.

Túlanie sa po Ústavnom súde SR
 Dňa 20. 9. 2018 sa naši ôsmaci a deviataci zúčast-
nili na nevšednom zážitku. Navštívili objekty Ústavného 
súdu Slovenskej republiky v Košiciach, ktoré nie sú vere-
jnosti prístupné. Dostali sa do pojednávacej miestnos-
ti, kde sa realizujú verejné zasadnutia pléna a senátov 
ústavného súdu. Zavítali do siene nezávislosti, kde sa us-
kutočňujú neverejné zasadnutia  ústavného súdu, mohli 
si prezrieť insígnie predsedníčky a nahliadnuť do kroniky. 
Zároveň sme sa pokochali dielami slávnych maliarov a so-
chárov, umiestnených na Ústavnom súde.
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3.10 - Šport je zábava
5.10 - Svetový deň jazykov
5.10 - Deň mlieka v našej škole

Milión detí sa modlí ruženec
 Vo  štvrtok 18.10. 2018 sa Slovensko opäť zapojilo 
do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.
Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť 
ruženec, svet sa zmení“. Modlitba detí má moc zmeniť 
chod dejín. Aj my sme sa vo štvrtok o 9.00 hod. pripoji-
li k tejto výzve modlitbou radostného ruženca v kaplnke 
svätého Jána Bosca. Vyprosovali sme jednotu a pokoj vo 
svete. Vďaka tejto iniciatíve sa v priebehu jedného dňa 
v októbri zjednotí v modlitbe nie milión, ale niekoľko 
miliónov detí po celom svete, aby tým trochu viac pritiahli 
nebo na našu zem.

19.10 - Testovanie pohybových predpokladov 1. ročníka
19.10 - Deň jablka
19.10 - Projekt STEP-IN
19.10 - Návšteva knižnice žiakov 1. a 2. ročníka

FUTURIKON 4
 Štvrtok, 20. októbra bol pre šiestakov a niektorých 
siedmakov mimoriadny deň. Neabsolvovali tradičný škol-
ský deň v školských laviciach, ale učili sa prostredníctvom 
zážitku. A to nie hocijakého, ale zážitku budúcnosti!
Podujatie FUTURIKON na Žilinskej univerzite obohatilo 
poznatky našich žiakov o novú dimenziu. Dimenziu tech-
nológií budúcnosti. Zoznámili sa s virtuálnou realitou a jej 
využitím aj v praktickom živote. Videli sme ako sa progra-
muje robot a tiež ako súvisí informatika a elektrotechnika 
s medicínou. Z podujatia sme odchádzali plní zážitkov v 
oblasti informačno-komunikačných technológií.
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Deti pre Sýriu 
 Súťaž sme venovali sýrskym deťom. Aj takto sme 
upriamili pozornosť slovenských detí na ukradnuté det-
stvo a mladosť ich rovesníkov v blízkovýchodnej Sýrii. V 
2. kategórii, určenej pre žiakov druhého stupňa ZŠ a žia-
kov SŠ, odborná komisia, ktorú tvorili štyria výtvarní 
pedagógovia a jeden zástupca ACN Slovensko – Pomoc 
trpiacej Cirkvi, udelila Pavlovi Rendkovi, žiakovi 5.roční-
ka  Cenu poroty za vyjadrenie emócie výtvarnému dielu s 
názvom : „Modlitba za Sýriu“.

Dobrá Novina
 Radostnú zvesť o narodení Mesiáša, ktorú  si 
pastieri vypočuli od anjelov, ohlasovali koledníci Dobrej 
noviny aj  v našej škole v piatok 21. 12. 2018. Kolednícky 
program, ktorý si pripravili, predstavili ostatným žiakom 
v telocvične školy. Vyzbierané peniaze budú použité na 
podporu viacerých rozvojových projektov, vytvárajúcich 
podmienky pre dôstojný život detí, mládeže a rodín v 
krajinách subsaharskej Afriky – v Ugande, Keni, Južnom 
Sudáne, Rwande, Etiópii, Kamerune a Tanzánii.

Štedrých darcov nech odmení Pán 

14.11 - Šachový turnaj - Okresné kolo
14.11 - Okresné kolo v bedmintone žiakov
28.11 - Pečenie s Rusinom
28.11 - Bábkové divadlo pre 1. stupeň

Medové raňajky
 V piatok 23.11. sa v našej škole konal už 3. ročník 
akcie MEDOVÉ RAŇAJKY. Jej cieľom je ponúknuť deťom 
tradičné zdravé potraviny domáceho pôvodu a upozorniť 
deti v materských a základných školách, ale aj širokú verej-
nosť na dôležitosť raňajok a zdravého stravovania. Naše 
deti si pochutnali na výbornom mede z Liptova, o ktorý sa 
postarala pani učiteľka Nádašdyová s manželom.

06.12 - Svätý Mikuláš v škole
11.12 - Šaliansky Maťko
19.12 - Olympiáda v Anglickom jazyku
19.12 - Tetrapaková liga - 3. miesto (vyhodnotenie)
21.12 - Vianočné tvorivé dielne

Vianočný jarmok
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa v 3. adventnú nedeľu 
pristavili pri našich stánkoch a podporili nás dobrým slo-
vom, milým úsmevom a finančným príspevkom. Peniaze 
budú použité na misie a pre potreby žiakov školy.
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Bože, chráň našu školu....
 V mene Božom sme začali nový kalendárny rok 8. 
januára 2019 rannou svätou omšou v kaplnke. Pán kaplán 
Holík nás v kázni povzbudil  k prežívaniu Vianoc počas 
celého nasledujúceho roku. Pripomenul slovami pápeža 
Františka, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Tam, v dome 
chleba, sa Boh rodí v jasliach, teda v kŕmidle. Akoby nám 
vravel: hľa tu som pre vás, ako vaše jedlo. Ponúka sa nám 
za pokrm; nedáva niečo, ale seba samého. Ježiš aj nám 
vraví: „Vezmite a jedzte. Toto je moje telo“ (Mt 26,26). 
Boh sa robí maličkým, aby bol naším jedlom. Keď sa sý-
time ním, chlebom života, môžeme sa znovuzrodiť v láske. 
Ježiš privádza človeka domov, aby sa stal príbuzným svo-
jho Boha, a bratom svojho blížneho.

Titus Zeman v našej škole
 V piatok 15. februára 2019 sme v našej škole 
privítali vzácnu návštevu, saleziána Jozefa Luscoňa, autora 
životopisnej knihy Titus, ideš!
 Odovzdal nám zaujímavé, pútavé a duchovne 
hlboké svedectvo o blahoslavenom Titusovi Zemanovi – 
mučeníkovi za duchovné povolania. Jozef Luscoň priniesol 
aj relikviu blahoslaveného Titusa Zemana, s ktorou nám 
v závere udelil požehnanie. Priblížil nám jeho životopis, 
vyzdvihol vernosť v prežívaní povolania, jeho odvahu pri 
prevádzaní mladých saleziánov do zahraničia s túžbou 
naplniť ich kňazské povolanie, aj odvahu pripodobniť sa 
trpiacemu Kristovi počas 13 rokov utrpenia vo väzení.
                Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás.

10.01 - Šaliansky Maťko - okresné kolo
16.01 - Návšteva mestskej knižnice
31.01 - Odpustová slávnosť v našej kaplnke

Cesta domov
 Vo štvrtok 24. januára 2019 navštívil našu školu 
bývalý mikulášsky pán kaplán, toho času správca farnosti 
Lomnička – Martin Pasiar, aby sa s nami podelil o svedec-
tvo z misijnej skúsenosti v Indii, ktorú organizovalo občian-
ske združenie Cesta domov.
So skupinou jedenástich dobrovoľníkov tam prežil tri 
týždne, počas ktorých navštívil všetky miesta, ktoré pod-
poruje toto občianske združenie.

Zber papiera na našej škole
 Počas školského roka sa uskutočnil  trikrát zber papiera.Žiaci a rodičia takto pomohli svojej škole získať finančný 
príspevok a sladká odmena sa ušla najlepším “zberateľom”.

Ročník Množstvo
Priemer 
na žiaka

Miesto Ročník Množstvo
Priemer 
na žiaka

Miesto Ročník Množstvo
Priemer 
na žiaka

Miesto

1. ročník 225,4 kg 18,78 3 1. ročník 322,5 kg 26,88 3 1. ročník 211,5 kg 17,6 6
2. ročník 270,16 kg 18,01 5 2. ročník 198,4 kg 13,23 6 2. ročník 366,5 kg 24,4 3
3. ročník 162,5 kg 14,77 6 3. ročník 261 kg 23,73 4 3. ročník 278 kg 25,3 2
4. ročník 288,5 kg 18,03 4 4. ročník 575,25 kg 35,95 1 4. ročník 306,3 kg 19,1 5
5. ročník 420,5 kg 21,03 2 5. ročník 623,75 kg 31,19 2 5. ročník 695,5 kg 36,6 1
6. ročník 24 kg 1,85 9 6. ročník 142,25 kg 10,94 7 6. ročník 157,4 kg 11,2 7
7. ročník 197,56 kg 10,4 7 7. ročník 137,3 kg 7,23 9 7. ročník 113,3 kg 6 9
8. ročník 378,26 kg 22,25 1 8. ročník 168,55 kg 9,91 8 8. ročník 116,5 kg 7,3 8
9. ročník 95 kg 5,59 8 9. ročník 392,7 kg 23,1 5 9. ročník 376,3 kg 22,1 4

30.5.2019 27.3.2019 19.9.2018
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Vráťme spolu, čo voda vzala
 Občianske združenie SAVIO spustilo 14. ročník 
pôstnej verejnej zbierky Tehlička, do ktorej sa aj tento rok 
zapojila naša škola.
Naším zámerom bolo pomôcť ďalekej indickej oblas-
ti KÉRALA. Kéralu, nazývanú aj pozemský raj pre krásu 
a rozmanitosť prírody, postihli v auguste minulého roku 
nečakané ničivé záplavy, ktoré spôsobili rozsiahle škody. V 
rámci verejnej zbierky Tehlička 2019 sme prispeli k obnove 
toho, čo keralčanom voda vzala. Za vyzbierané finančné 
prostriedky SAVIO pomôže opraviť povodňou poškodené 
domy či nanovo postaviť tie úplne zničené a zároveň za-
bezpečiť spôsob živobytia pre najviac zasiahnuté rodiny.

Deň Zeme
 Pri príležitosti „Svetového dňa Zeme“ sme sa aj 
my spoločenstvo ZŠ Apoštola Pavla dňa 12.4.2019 zapojili 
do  kampane  „Upracme si mesto“ a čistili sme breh rieky 
Váh.  Opäť sme si vysvetlili, že naše  mesto  bude  oveľa  
krajšie,   keď  bude čisté a  priložili sme ruky k dielu.

20.03 - Lyžiarsky výcvik

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

 Po úspešnom zvládnutí krajského kola Olympiády 
v nemeckom jazyku sa naša žiačka Tatiana Korčeková z de-
viateho ročníka zúčastnila 18. marca  celoštátneho kola v 
Bratislave. Vo veľmi silnej konkurencii v kategórii C1 ob-
stála veľmi dobre a umiestnila sa na 4. mieste. Slávnostné 
vyhlásenie sa uskutočnilo v Zrkadlovej sále Primaciálneho 
paláca za prítomnosti veľvyslancov Nemecka a Rakúska, 
riaditeľky Goethe Inštitútu a ďalších hostí. 

09.04 - Biblická Olympiáda - diecézne kolo
25.04 - Biologická Olympiáda - okresné kolo
26.04 - Matematická Olympiáda - okresné kolo
26.04 - Exkurzia Whirlpool - žiaci 1. stupňa
29.04 - Štafetová Adorácia rodín za rodiny 2019

Škola v prírode

 Žiaci 1-4. ročníka prežili nezabudnuteľných 5 dní v 
Škole v prírode v Ružomberku. Zažili tu veľa rôznorodých 
aktivít. Každé ráno začínali rannou rozcvičkou, hygienou a 
úpravou izieb. Po výborných raňajkách žiaci 3. – 4. ročníka 
absolvovali plavecký výcvik. Počas týchto dní si všetci žiaci 
mohli vyskúšať jazdu na koni, plávanie v bazéne, oddy-
chovanie vo vírivke, zakladanie ohňa, opekanie špekačiek. 
Vo večerných hodinách hľadali hádanky poschovávané na 
ihrisku, čítali si rozprávky a vystupovali v súťaži Škola má 
talent. Finančnú gramotnosť si precvičili pri nakupovaní 
za vopred určenú sumu. Žiaci sa domov vrátili plní zážit-
kov a nových skúseností.

Š A P
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Kinderiáda
 Dňa 3.5. 2019 sme sa zúčastnili na Liptovskej 
Kinderiáde, kde žiaci 2. až 5. ročníka súťažili v rôznych 
atletických disciplínach. Hoci nám počasie neumožnilo 
pretekať vonku na ihrisku, súťaženie v telocvični nám ne-
prekážalo a snažili sme sa podať čo najlepší výkon. Damián 
Blaščík z 2. ročníka získal 1. miesto v behu a Andrej Kultan 
z 3. ročníka získal 3. miesto v hode plnou loptou. 
Gratulujeme!

Púť Krakow - Wadowice

03.05 - Mladí záchranári CO
10.05 - Návšteva u hasičov
14.05 - Štúrov Zvolen
14.05 - Deň rodiny
21.05 - Monitoring v knižnici

Večnosť vonia ...radosťou...múdrosťou... 
dôverou...vernosťou...čistotou.

 Začiatok mesiaca Panny Márie sme v našej škole 
prežili spolu so vzácnou návštevou. Vo štvrtok  2. mája 
2019 sme v škole privítali evanjelizačný tím. Tvorili ho: 
kňaz a zároveň riaditeľ komisie pre mládež v spišskej 
diecéze Mgr. Ľuboš Laškoty a traja mladí dobrovoľníci z 
Centra voľného času vo Važci. Pripravili si program, v kto-
rom žiakom 7., 8. a 9. ročníka priblížili svedectvo života 
Anky Kolesárovej.

krstiteľnica, nad ktorou prijal krst sv. Ján Pavol II.. Po dvoch dňoch, 
bohatých na poznanie nových miest sme sa bohatší a lepší vrátili 
do každodennej všednosti.

 V dňoch 4. – 5. júna 2019 žiaci 8. a 9.roční-
ka spolu s pani riaditeľkou, triednymi učiteľkami a 
s duchovným vedením a sprievodcovským slovom 
pána kaplána Holíka, putovali do Poľska. Navštívi-
li sme miesta, spojené so životom svätého Jána 
Pavla II.
 Prvý deň – utorok - sme prežili v Krakowe 
Lagiewnikách - svetovom centre úcty Božieho 
milosrdenstva.  V Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. 
sme si prezreli stálu výstavu Turínskeho plátna, 
absolvovali sme zaujímavú prehliadku baziliky, 
ktorá je vyzdobená nádhernými mozaikami od 
svetoznámeho majstra Marka Rupnika.  V Sank-
tuáriu Božieho milosrdenstva sme si v slovenskej 
kaplnke vypočuli  prednášku o Božom milosrden-
stve. Po nej  sme prežili sv. omšu a nasledovala 
prehliadka. Svoje fyzické sily sme si overili a posil-
nili výstupom na vyhliadkovú vežu.
V stredu ráno po svätej omši sme si prezreli cen-
trum Krakowa, Wawel a presunuli sa do Wadowíc 
- rodiska sv. Jána Pavla II. Navštívili sme baziliku 
Obetovania Panny Márie, v ktorej sa nachádza 

	 Milí	žiaci,	rodičia,	priatelia,
aj	takto	sme	prežili	školský	rok	2018/2019.	Priniesol	nám	mnoho	radosti,	naučili	sme	sa	mnoho	
nových	vecí,	obohatili	sme	seba	aj	druhých	okolo	nás.	Po	letnom	oddychu	nás	čaká	ďalší	škol-
ský	rok.	Verím,	že	ho	prežijeme	aspoň	tak	“pohodovo”	ako	sme	prežili	práve	tento	končiaci	sa.	
Ďakujem	všetkým,	ktorí	pomohli	urobiť	tento	školský	rok	krajším	a	už	teraz	sa	teším	na	ten	
nasledujúci.	Prajem	Vám	príjemný	letný	oddych.	
	 	 	 	 	 	 	 	 Mgr.	Adriana	Chrapčiaková,	riaditeľka
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