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–––––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Príhovor pani riaditeľky 
 
 
Milí pedagogóvia a žiaci! 
 
   Nastal čas nového školského roka 2007/2008, kedy sme opäť nastúpili na spoločnú 
desaťmesačnú púť. Pre niekoho je to krátka doba, u iného možno predstava 
desiatich mesiacov vzbudzuje dojem nekonečne dlhého času. Ale ja verím, že 
obdobie, ktoré je pred nami bude naplnené predovšetkým Božou prítomnosťou, 
radosťou z nového poznania, ale i zodpovednosťou ku každodenným povinnostiam. 
   A preto spoločne prosme o Božiu pomoc a Božie požehnanie do každého nového 
dňa, aby všetko, o čo sa snažíme, bolo na Božiu slávu a nám na obohatenie. 
 
 
 
 

                                                                Mgr. Renáta Kasmanová 
 
 
 
 
 

Príhovor pána farára 
 

O začiatku po začiatku ... 
 

Slnko už je skromnejšie 
I sveter na košeľu sa pýta. 

Ako listy skláňajú sa k zemi, 
I do môjho vnútra, len tak, 

Nenásilne, myšlienka sa vkráda: 
„ Je čas...“ 

Na čo? Zaplniť priestory? Zabiť čas? 
A nie skôr oživiť múry, 

Stretnúť starých a nových známych, 
Venovať úsmev i vyroniť slzu, 

Hľadať, no i niečo strácať?(por. Kaz3) 
A všetko prežité ako na dlani 

 Odovzdať Tomu, kto nám to zveril, 
Že Ti dávam z Tvojho, a Ty mi dáš 

Lepšie ako ja pre seba chcem... 
Veď z Tvojej Knihy mi znejú slová: 

„Neboj sa, veď som s tebou Ja(Iz.41,20) 
... po všetky dni až do skončenia sveta.“(Mat.28,20) 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Príhovor šéfredaktora na úvod nového školského roka 
 

Každý človek by sa mal riadiť múdrosťou „Bez práce nie sú koláče“. A preto po 
prázdninách s nabratím nových síl Vám prajem do tohto nového školského roka veľa  
chuti do štúdia, veľa nových kamarátov a úspechov v škole. 

šéfredaktorka 
Paulína Kubicová 

 
 

Organizácia školského roka 2007/2008 
 
MŠ SR schválilo dnes 22. mája 2007 na 11. porade vedenia ministerstva 
Pedagogicko - organizačné pokyny na nasledujúci školský rok. Príručka prináša 
najdôležitejšie údaje o školách, organizácii školského roka, ako aj legislatíve. Okrem 
toho v nej riaditelia a učitelia nájdu informácie o súťažiach, projektoch a programoch, 
do ktorých sa môžu školy zapojiť. 
   Nový školský rok sa začal 1. septembra 2007, jeho slávnostné otvorenie 
a vyučovanie sa začne v pondelok 3. septembra 2007. Prvý polrok sa skončí vo 
štvrtok 31. januára 2008. Druhý polrok sa začne 1. februára 2008 a končí 30. júna 
2008 (pondelok). Žiaci a študenti však pôjdu poslednýkrát do školy v piatok 27. júna 
2008. 
 
 

Prázdniny 
Posledný deň 

vyučovania pred 
začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok 

vyučovania po 
prázdninách 

Jesenné 30. október 2007 
(utorok) 

31. október- 2. 
november 

5. november 
2007(pondelok) 

Vianočné 21. december 2007 
(piatok) 

22. december – 7. 
január 

8. január 
2008(utorok) 

Polročné 31. január 2008 
(štvrtok) 1. február 4. február 

2008(pondelok) 
Banskobystrický, 

Žilinský 
a Trenčiansky 

kraj 

15. február 2008 
(piatok) 

18. február – 22. 
február 

25. február 
2008(pondelok) 

Bratislavský, 
Nitriansky 

a Trnavský kraj 

22. február 2008 
(piatok) 

25. február – 29. 
február 

3. marec 
2008(pondelok) 

jarné 

Košický 
a Prešovský kraj 

29. február 2008 
(piatok) 3. marec – 7. marec 10. marec 

2008(pondelok) 

Veľkonočné 19. marec 2008 
(streda) 20. marec – 25. marec 26. marec 

2008(streda) 

letné 27. jún 2008 
(piatok) 28. jún – 31. august 2. september 

2008(utorok) 
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–––––––––––––––––––––-––––––––––––-KVAPKA–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Vítame medzi nami našich prvákov 

 
 
 

Prváci sa ako každý rok  budú imatrikulovať a tohtoročný termín je  
25. októbra 2007. 

   
   

1.ZA            Triedny učiteľ (pandúr) Mgr. Marián Ponek 
 
 

1.Cuperová               Zuzana 
2.Huclová                 Mária 

3.Jaššová                  Kristína 
4.Jurgová                  Mária 
5.Klanduchová         Jana 

6. Koričárová           Zuzana 
7.Králiková              Jana 
8.Krčmáriková         Eva 

9.Kubica                   Lukáš 
10.Miníková            Iveta 

11.Pavlíková            Ľuboslava 
12.Perkovičová       Sára 

13.Pitek                   Samuel 
14.Sýkorová           Gabriela 
15.Špiláková           Kristína 
16.Štancelová         Zuzana 
17.Vaštíková           Pavla 
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–––––––––––––––––––––––––––KVAPKA––––––––-––––––––––––––––––––––––– 

 
Niečo užitočné pre našich prvákov 

ZOZNAM SKRATIEK UČITEĽOV 
 

1. Bírova Michaela, Mgr. BM 
2. Brontvajová Žofia, PhDr. BŽ 
3. Cudráková Alena, Mgr. CA 
4. Comorková Veronika,RNDr. CV 
5. Čuntala Igor, Mgr., Vdp. ČI 
6. Čamatejová Viktória, MUDr. ČV 
7. Dlabáčová Helena DH 
8. Ďurníková Miloslava, Mgr. ĎM 
9. Genzorová Katarína, Mgr. GK 

10. Grigová Ivana, Mgr. GI 
11. Hušťavová Martina, Mgr. HM 
12. Ignačák Ján, Mgr. IJ 
13. Kasmanová Renáta, Mgr. KR 
14. Klimek Martin, Mgr. KM 
15. Kolenová Kristína, Mgr. KK 
16. Kolenčíková Martina, PhDr. KLM 
17. Kopáčová Mária, Mgr. KOM 
18. Križan Milan, PeadDr. KRM 
19. Kuljovská Mária, Mgr. KMA 
20. Kubinec Viktor, Ing. KV 
21. Konigová Oľga, MUDr. KO 
22. Kopásková Ivana, Mgr. KI 
23. Liptáková Marta, Mgr. LMA 
24. Ligocká Miroslava, Mgr. LIM 
25. Mackovčáková Anna, Ing. MA 
26. Marcibal Vojtech MV 
27. Marcibálová Mária MAM 
28. Pavlík Vladimír, MUDr.CSc PV 
29. Pohančeník Anton, Mgr. PA 
30. Ponek Marián, Mgr. POM 
31. Prokešová Mária, MUDr. PRM 
32. Prikrylová Margita, Mgr. PM 
33. Stranovský Ivan, Mgr. SI 
34. Strýčková Jana, Mgr. SJ 
35. Sučíková Mária, PhDr. SM 
36. Šimášková Anna, Mgr. ŠA 
37. Švaňová Marta, Mgr. ŠVM 
38. Vavreková Katarína, Mgr. VK 
39. Vanková Marcela, Mgr. VM 
40. Vlček Pavol, Ing. VP 
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–––––––––––––––––––––––––––KVAPKA-––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
TRIEDNICTVO 

Školský rok 2007/2008 
 
 

Trieda Počet 
žiakov 

Triedny učiteľ Zastupujúci učiteľ Posch. Miest. 

1. ZA 15 Mgr. Ponek Marián Ing. Kubinec Viktor prízemie 118 
2. ZA 22 PhDr. Sučíková Mária Mgr. Kuljovská Mária prízemie 116 
3. ZA 28 Mgr. Kuljovská Mária PhDr. Sučíková Mária prízemie 121 
4. ZA 21 Mgr. Liptáková Marta Mgr. Cudráková Alena prízemie 121 
1.SAN A 29 Mgr. Šimášková Anna  Mgr. Brontvajová Žofia   
1.ZAV 17 Mgr. Cudráková Alena Mgr. Liptáková Marta   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Srdečne vítame v našej škole nových pedagogóv. : 
 
Vyučujúci:                                     Predmet: 
PhDr. Žofia Brontvajová              PRC, ZDE, ZOA 
RnDr. Veronika Comorková        CHE, NEJ 
MUDr. Viktória Čamatejová        ZKC, ANF 
Mgr. Ivana Grigová                      PRC 
Mgr. Miroslava Ligocká               PRC 
Mgr. Ivana Kopásková                 SJL 
Mgrč. Marián Ponek                    TEV 
MUDr. Mária Prokešová              PRL, ANF, PAT 
MUDr. Konigová Mária                ZDR  
 
    Všetkým zo srdca prajeme veľa sily, optimizmu, trpezlivosti a hlavne, aby sa medzi 

nami dobre cítili. 
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–––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA–––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Vítame medzi nami nové pedagogické tváre 
 
Mgr. Marián Ponek 
 
1.) Akú vysokú školu ste vyštudoval? 
     Univerzitu Komenského, fakulta športu a TV. 
 
2.) Kde? 
      v Bratislave. 
 
3.) Vaša aprobácia je? 
 TV, zdravotná TV a cyklistika.  
 
4.) Kedy ste sa rozhodoli byť učiteľom? 
 Ja neviem, či som učiteľ..., ja som tréner. 
 
5.) Napĺňa Vás táto práca? 
 Sčasti ma napĺňa. 
 
6.) Kto alebo čo Vás priviedlo na našu školu? 
 Možnosť výučby metodiky TV. 
 
7.) Aké sú vaše záujmy? 
 Práca,  hlavne šport. 
 
8.) Ste ženatý? 
 Áno. 
 
9.) Čo by ste chceli odkázať touto cestou ľudu študentskému? 
 ..Učte sa, učte sa, tak povedal Lenin. Ak chceš, naučím Ťa, ak nie, nepotrebujem 
Ťa. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––– 

 
(15. september) 

Sedembolestná Panna Mária a jej sedem bolestí 
  

1. Simeonovo proroctvo o meči, ktorý jej prebodne dušu. 
2. Útek do Egypta. 
3. Hľadanie strateného dvanásťročného Ježiša v chráme. 
4. Zajatie a odsúdenie Ježiša- Stretnutie na krížovej ceste. 
5. Pán Ježiš na kríži zomiera. 
6. Pána Ježiša skladajú z kríža. 
7. Ježišovo telo dávajú do hrobu. 

 
 
 
 
 
 

Exkurzia v DD Kelčov – Vyšný koniec 
 

Dňa 28. septembra 2007 sme my, študenti 3.ZA triedy navštívili , v rámci praktických 
cvičení Detský domov v Kelčove. Cestou tam aj späť nás sprevádzali menšie 

komplikácie. Vodiči autobusov sa veľmi čudovali kde nás toľko ide , a kde sme toľkí 
boli a s komentárom , že budú meškať kým 26 ľuďom vydajú lístky. Ale nakoniec za 

pomocnej ruky, či skôr odvážneho slova našej triednej učiteľky nás zobrali. 
Samozrejme nie všetci z našej triedy sme absolvovali túto exkurziu , naša trieda 

a niekde celá? 
 Veronika J. akosi nestihla ráno autobus na hlavnú stanicu, a to isté v Turzovke, naša 

spolužiačka Majka Ď. 
 

(štud. 3.ZA triedy) 
 
 

 
 
 

BIELA PASTELKA 
(   septembra 2007) 

 
Dňa 26. septembra 2007 sa naše štvrtáčky zúčastnili predaja Bielej pastelky. Tento 

predaj každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých v Čadci s našou 
školou. 

 
Bližšie informácie prinesieme v budúcom čísle. 
 

(red.) 
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–––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––––– 
  
                          „Spevníme spolu záchrannú reťaz“ 

 
 

 
Pri príležitosti medzinárodného dňa prvej pomoci (8.september) 

 
sa na Matičnom námestí v Čadci  

 
uskutočnilo podujatie organizované  

 
Zdravotnou záchrannou službou Kysuce, Územným spolkom SČK, SZŠ sv. Františka 

z Assisi a PaSA sv. Márie Gorreti 
 

Pripravené pre širokú verejnosť boli: 
 

- Ukážky prvej pomoci 
- Nácvik laickej prvej pomoci 
- Prezentácia záchrannej zdravotnej služby : 
 - predvedenie sanitných vozidiel záchrannej zdravotnej služby 
 - predvedenie prístrojového a materiálneho vybavenia sanitných vozidiel záchrannej 

zdravotnej služby 
 - ukážky práce posádky záchrannej zdravotnej služby 
- vystúpenie hudobnej skupiny Jána Kováčika 
- zaujímavé hry pre deti  
 
Na akcii sa zúčastnili dievčatá : 
3.ZA  - Katka Truchlíková                                       3.VOČ – Katka Kučová 
             Monika Škripková                                                       Jana Mohyláková 
             Pavla Kubicová                                            4. VOČ A – Soňa Košová 
             Monika Chlebečková                                                        Lenka Haľamová 
                                                                                                       Katka Poništová 
                                                                                                       Ivana Kullová 
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-––––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Čo sa stalo kým sme tu neboli 
 

(narodenie malých možno „pedagógov“) 
 
Matej Klimek -  2. júla 2007 
 
- meno hebrejského pôvodu (z hebr. Mattihjah „dar Boží“). 
Domáce podoby: Maťo, Matejko ap. 
Česky: Matěj, nemecky: Matthias, anglicky: Matthew,  
francúzsky: Mathias, Mathieu, taliansky: Matteo,  
španielsky: Mateo, Matia, rumúnsky: Matei, rusky: Matfij, poľsky: Maciej 
srbsky, chorvátsky: Matija, maďarsky: Mátyás. 
Meniny: 24. februára 
Patrón : Sv. Matej, apoštol (24. februára) 
    Matej Mulumba Kalemba, mučeník (3.júna) 
    Matej z Nagasaki (6.februára) 
 
Svätý Matej bol apoštolom. Narodil sa v 1. storočí v Palestíne a zomrel okolo roku 63 
v Etiópií. Bol jedným z veľmi vytrvalých Ježišových učeníkov. Po Nanebovstúpení nahradil 
zradcu Judáša Iškariotského ako nový apoštol. Lósom bol zvolený medzi Dvanástich. O jeho 
voľbe sa hovorí v Skutkoch apoštolov (1, 15-26). Podľa tradície pôsobil v Júdsku a Etiópií, 
kde podstúpil mučenícku smrť. Na obrazoch ho vidíme s knihou a zvitkom, často s nástrojmi 
mučenia. Je patrónom remeselníkov, cukrárov, kováčov.  
 
Lenka Jánošíkova – 19. júla 2007 

 
- pôvodom skráteniny, domácej podoby mien zakončujúcich na –lena, najčastejšie Helena, t.j. 
„pochodeň“, Magdaléna, (Lenka), pochádzajúca z Magdaly (aramejské magdala – „veža“). 
Používajú sa aj ako samostatné mená. 
Domáce podoby: Lenička, Lenuška, Lenuša. 
Nemecky: Lene, Leni, anglicky, taliansky, španielsky, poľsky Lena, maďarsky: Lenke, Léna. 
 
Meniny: 4. júna (Lenka) 
Patrón : Sv. Helena (18. augusta) 
    Helena Uhorská (15. novembra) 
    Helena Mária Stollenwerková (3. marca) 
    Helena Guerrová (11. apríla) 
    Helena de Valentinis (23. apríla) 
 
Helena bola cisárovná. Narodila sa okolo roku 255 v Bithýnii (Turecko) a zomrela 18. 
augusta 330 v Nikomedii, Izmit. Bola dcéra hostinského, ktorý bol pohan. Z jej vzťahu 
k cisárovi Konštantínovi I. Chlorovi pochádza syn Konštantín, ktorý vošiel do histórie ako 
„Veľký“. Konvertovala v roku 312 a dala sa pokrstiť. Potom sa snažila žiť horlivo 
a kresťansky. Za pomoci svojho syna dala postaviť veľké kostoly. Objavuje sa so svojím 
synom, obaja nesú veniec. Je patrónkou Frankfurtu, Pesara a Ascoli, kopáčov pokladov, proti 
blesku a ohňu, k odhaleniu krádeží, k nájdeniu stratených predmetov. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA–––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Moje prvé dojmy z praxe 
 

Bola som veľmi nervózna. 
Bála som sa, či niečo neurobím zle, a či sa budem vedieť orientovať v NsP. Nakoniec všetko 
dobre dopadlo. Pacienti na oddelení sú veľmi milí a komunikatívni. Zdravotné sestry sú milé 
a keď sa niečo opýtame, rady nám pomôžu. Získala som veľa pozitívnych zážitkov. 

(anonym, 3.ZA) 
 
Na prax som sa veľmi tešila, a preto som všetko brala s dobrou optimistickou náladou. Bola 
som zhovorčivá a aj z druhej strany pacientov to nebolo iné. Spoznala som nových ľudí 
a získala som prehľad o mojej budúcej praxi v nemocnici. Som rada, že som užitočná. 

 (anonym, 3.ZA) 
 

 
Na prax som sa veľmi tešila. No, keďže som nepoznala nemocnicu, nevedela som poriadne, 
kde sa čo nachádza (aj keď sme pred príchodom na oddelenie absolvovali malú exurziu po 
nemocnici, ale vzhľadom k tomu, že to bolo príliš veľa informácií na jedenkrát, nedalo sa to 
všetko zapamätať), bolo to trošku chaotické a stresujúce nielen pre mňa ,ale aj pre pacientov. 

(anonym, 3.ZA) 
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––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Zdravotnícke okienko 
(PSP) 

Čo prezrádzajú farby o vašej osobe 
 

Farby pôsobia na dušu, môžu vyvolať rôzne pocity, prebudiť emócie a svojim 
spôsobom odhaľujú časť vášho charakteru. Vyberte si teda svoju obľúbenú 

a možno sa o čosi viac spoznáte. 
 

SYMBOLY KULTÚRY 
Každá civilizácia mala svoju interpretáciu farieb. V starom Ríme si vysokopostavení verejní 
činitelia obliekali purpurové tuniky, symbol moci, urodzenosti a autority. Na druhej strane na 
Východe sa žltá farba pokladala za posvätnú farbu a používať ju mohli len cisári. Postupne sa 
začala chápať ako symbol moci. Zelená bola farbou, ktorú používali primitívne národy počas 
svojich pohanských slávnosti, pre moslimov to bola posvätná farba a Budha sa často maľuje 
na zelenom pozadí, ktoré symbolizuje večný život. Modrá bola u Keltov farbou básnikov. 

Kresťania si vybrali bielu ako symbol extrémnej radosti a čistoty a čiernu ako farbu zármutku, 
smútku a bolesti. Japonská a indická kultúra sa utiekajú predovšetkým k červenej farbe. Vo 
feudálnych časoch znamenala žltá a zlatá farba honor a lojálnosť, biela alebo strieborná zasa 
vieru a čistotu, červená odvahu, modrá súcit a rozhodnosť, čierna smútok, zelená mladosť 

a životnú silu, purpurová vysoké postavenie, oranžová silu a odolnosť, fialová a ametystová 
vášeň a utrpenie. 

 
 

Žltá – Imaginatívna a solidárna 
Je to farba slnka, farba lesklá a teplá. Stimuluje mozog a nervovú sústavu, je vhodná pre 

unavenú pečeň a proti migréne. Jej posilňujúca sila je vynikajúca proti únave vo 
všeobecnosti, ak jej je však priveľa, výsledkom môže byť prehnaná stimulácia psychiky 
a nervovej sústavy. Je to veselá farba, ktorá rozvíja pochopenie pre druhých a tvorivého 

ducha, ale najmä duševno , preto aj svätci majú žltú svätožiaru. Ak je to vaša obľúbená farba, 
máte dobrú predstavivosť, veľa energie, mnoho dobre mienených nápadov a potrebu spasiť 

svet. Napriek tomu máte sklon zachovať si istý odstup a viac teoretizujete ako konáte. Veľmi 
často máte aj dobré nápady, ktoré však nezrealizujete. V samej podstate ste bojazlivý tvor, aj 

keď si z hĺbky duše želáte, aby vás ľudia rešpektovali. 
 

            Čierna – Elegantná a kozmopolitná 
Čierna predstavuje neprítomnosť svetla. Symbolizuje bolesť, ale aj túžbu spoznať sám seba, 

preto po nej siaha často mládež. Prehnanosť v obliekaní sa do čiernej môže byť príčinou 
zdravotných problémov, pretože pohlcuje priveľa energie a vitality, spôsobuje fyzickú aj 

psychickú únavu. Na druhej strane je to však aj farba silná a sofistikovaná. Ak ste sa rozhodli 
pre túto farbu patríte medzi elegantných ľudí , ktorí v spoločnosti hrajú prím. Záleží vám na 
vzdelaní a na dobrých manieroch, ale sami sa len ťažko odhalíte druhým. Váš vnútorný svet 
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veľmi zvláštny a je len málo tých , ktorí vás dokonale poznajú . Máte radi samotu 
a tajuplnosť. 

 
Modrá – Citlivá a pekná 

Je to farba sociálneho cítenia, pravdy, harmónie a nádeje. Upokojuje a osviežuje nervovú 
sústavu, účinkuje proti migréne, zvracaniu, nervóznemu kašľu a nespavosti, ale prebytok 

modrej môže pôsobiť deprimujúco a vyvolať pocity melanchólie aj u osôb, ktoré majú dobré 
zdravie. Je symbolom šťastia, nádeje a oddychu. Ak vás priťahuje práve táto farba, ste osoba 
opatrná a introvertná, s veľkou dôverou do budúcnosti. Máte konzervatívne myslenie, keď 

pociťujete stres, radšej sa stiahnete do ústrania a ste citlivý voči iným ľuďom. Výrazne 
kontrolujete svoje vášne a entuziazmus, ste verným priateľom, vediete skromný život. Máte 

živé sny, ale nie chuť ich naplniť. 
 

Červená – Citová a pozitívna 
Táto farba sa vždy spája s farbou krvi, ohňom, nebezpečenstvom a láskou. Stimuluje 

hypofýzu čo spôsobuje zvyšovanie krvného tlaku . Prebúdza city a vášne, práve preto a na 
diskotékach často používa červené svetli, aby sa navodilo intímne ovzdušie. Zrýchľuje dych 

a krvný obeh. Ak je toto vaša obľúbená farba, ste extrovertná, pozitívne naladená a energická 
osoba, ktorá ma sklon konať impulzívne. Máte hlboký súcit s inými ľuďmi, ľahko vás možno 

o niečom presvedčiť. Ste optimistický človek, ale zároveň sa aj priveľmi sťažujete. 
 

Zelená – Ekologicky a rodinne založená 
Je to farba prírody a odjakživa sa spájala so životom, rastom, nádejou a rovnováhou, ale aj 
so závisťou. Je to upokojujúca, ozdravujúca, svieža farba. Znižuje krvný tlak a prečisťuje 

krv, je dobrá proti nespavosti, bolestiam chrbtice a vysokému krvnému tlaku, ale prebytok 
zelenej môže viesť k lenivosti a egoizmu. Ak je to vaša obľúbená farba, máte radi prírodu, 

prikladáte dôležitosť priateľstvu, radi rozprávate, ste čestní a máte dobrú reputáciu. 
Nechýbajú vám pedagogické schopnosti. Láska k rodine je jednou z vašich predností. 

 
FARBY V POTRAVINÁCH 

 Obsahuje ich Dobre vplývajú na 
Biela Repa a karfiol pľúca 
Čierna Sézam a kaviár Obličky 
Modrá Slivky, čučoriedky Myseľ 
Zelená Zelená fazuľka, špenát Pečeň 

Žltá Marhule, melón, žĺtok Žalúdok 
Červená Paradajky, paprika, červené 

mäso 
Srdce 

Oranžová Pomaranče, mrkva Pohlavné orgány 
fialová Baklažán, repa, hrozno slezina 

 
Kuljovská 

 
Poz. Redakcie – ostatné farby a ich význam prinesieme v budúcom čísle 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

( študentské okienko) 
 

Prázdniny 
 
Prázdniny by mali byť raj nielen pre malých, ale aj pre veľkých. Hoci na svete je 
mnoho ľudí, ktorí si slovo dovolenka môžu premietať len v mysli. 
Niekto potrebuje ku šťastiu drahé dovolenky, niekomu stačí len málo. 
Stačí len prechádzka s rodinou a priateľmi. 

 Jaššová Krystína, 1. ZA 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tieto prázdniny som prežila v dobrej nálade... Zo začiatku to síce nevyzeralo veľmi 
ružovo ale nakoniec sa všetko zmenilo a ja som prežila asi najlepšie prázdniny. Išla 
som spolu s mojimi kamarátkami do Talianska, konkrétne do Ríma, bolo nám tam 
úžasne, aspoň sme sa pekne opálili, užili sme si teplo, ktoré je na Slovensku raritou, 
spoznali sme nových ľudí a nazbierali rôzne zážitky... 
Verím, že aj tie ďalšie prázdniny budú také vydarené ako tieto. 

               
Blanka, 2. ZA 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––-KVAPKA––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Čo nás čaká od septembra do decembra 

 
 Oslava sviatku sv. Františka 

Exkurzia do Osviečimu 3.ZA a 2.ZA triedy 
 Imatrikulácia prvákov 

 Exkurzia do Brna na výstavu zdravotníckej techniky a pomôcok 
 Jesenné prázdniny 

Stužkové slávnosti 4-tých ročníkov 
 Mikulášske večierky v MŠ, DD 

..............a mnoho ďalších, dobrých aj zlých, vecí 
 
 
 
 

!!!!!!!!!! VÝZVA !!!!!!!!!! 
 

Prosíme opäť, zas a znova našich spolužiakov a spolužiačky 
ochotné pracovať a trochu sa aj zapotiť pri tvorbe školského 
časopisu, aby neváhali a prihlásili sa u Pavly Kubicovej ( 

cukrovej vaty) – to jest u mňa. 
Potrebujeme každú pomocnú ruku, lebo už sme staré tretiačky 

a nevládzeme tak ako za „mladi“. 
 

PAVLA KUBICOVÁ – kancelária 3.ZA triedy ( pri kávomate) 
 

Ordinačné hodiny – cez prestávku, ale pokojne aj počas hodín 
pondelok až stredu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


