
ŠTVRTÁCI A ZIMNÉ RADOVÁNKY  
 

Dňa 12. februára 2021, keď bolo veľa snehu, štvrtáci cez hodinu 

telesnej výchovy šli na kopec. Spúšťali sa na lopároch a boboch. Snehu bolo 
dosť, tak ho využili.  
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Išiel raz jeden zajac, 
A videl ho malý pajác. 

„Ahoj milý zajačik, 
ty si ale ušiačik. 

Veselý máš ňufáčik... 
Ja sa volám Pajáčik.“ 

Zajačik a Pajáčik –kamaráti dvaja 

Priateľstvo je dnes to, Čo ich oboch spája. 

Slnko dnes už vychádza, 
Po celom dni zas odchádza. 

Hviezdam kýva: „Dobré ráno,“ 

Mesiac práve zrušil spánok. 
Ohňostroj na Silvestra, 

Kto to tu tak moc trieska? 

Vstávaj Čimo–ideš do lesa. 
Všetky jahody –traste sa! 
S ockom sa Ti tam oplatí, 

S ním sa nikdy nestratíš. 
Naučíš sa plody zbierať, 

žalude i jahody, 

Keď ich všetky pozbierate, 
urobíte si hody. 

 KARNEVAL V MŠ 

 

 Len v jeden deň sa môže stať to, že sa stretnú Elsa, pirát, motýlik, 
Spiderman a mnohé ďalšie rozprávkové bytosti na jednom mieste. Je to deň, 

keď máme karneval. Vo všetkých triedach sme si užili v piatok krásny deň. 
Súťažili sme, kreslili, spievali, tancovali. Mravčekovia pomohli vyriešiť príčinu 

nehody mravčeka Manfreda a upratali mravenisko. Každý sa dočkal aj odmeny, 
či už v podobe diplomu, torty alebo koláčika. Škoda, že deň skončil, ale tešíme 
sa na ďalší karneval zas o rok. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BÁSNIK Z 1. B TRIEDY- Andrejko Matušák 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



VÝNIMOČNÝ ČAS...  
 

 Aj v čase lockdownu bola naša materská škola otvorená pre deti, ktorých 
rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha zamestnania 

neumožňuje prácu z domu. Užili sme si zábavu pri hrách a zaujímavých 
aktivitách. Nemysleli sme len na seba, ale postarali sme sa o vtáčiky, ktorým 

sme pripravili pochúťky a búdky. Spoznávali sme čas, dopĺňali vitamíny. 
Poriadne sme sa vyšantili na snehu, stavali snehuliakov a to aj vďaka službám 
mesta Trstená, ktoré nám prihrnuli sneh. Na jeden týždeň sme sa premenili na 

kozmonautov a navštívili planéty slnečnej sústavy.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ŠKOLSKÝ KLUB- DRUHÁCI-  
VÝSKUMNÍCKY MESIAC 

 

 Naši druháci tento mesiac urobili dôležitý krok na ceste k tomu, aby sa 

z nich stali budúci vedci alebo minimálne spokojní účastníci hodín fyziky či 
chémie. Vyskúšali si rolu vynálezcov, objaviteľov či konštruktérov. Pod dozorom 
na-slovo-vzatého odborníka skúmali rôzne zvláštnosti, ktoré ponúka náš svet - 

hustotu, výbuch sopky, kvapalinu-nekvapalinu či statickú elektrinu. Pozerali do 
mikroskopu a tiež uvarili vlastnú sviečku. Aj samotného Alberta Einsteina 

potešilo ich nadšenie pre veci vedecké. 
   

 
 

 

   
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



TRETIACI A ICH VYUČOVANIE 
 

 Pri dištančnej výučbe tráviacej sústavy využili radovánky so snehom.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 Trošku si chceli oddýchnuť od vybraných slov a násobilky. Tak spolu 
navštívili Antarktídu, naučili sa svetadiely, dokonca zistili, že ľadový medveď do 
Antarktídy nepatrí, žije na opačnej strane pologule. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Kútik živej prírody si v ich triede vyžaduje od detí aj isté povinnosti. 

Starostlivosť o vodný biotop a údržba sa stala ich svedomitou rutinou v rámci 
triednych zamestnaní.  
 

 
 

 
 
 

 
  

 
  
 

 
 Učia sa hravo a moderne. Pomaly sa synchronizujú s úžasnými 
zariadeniami SurfaceGo. Účty aktívne a práca v Onenote, Teams, Whiteboard, 

Corinth, Viki, Smarbooks, Toglic.... môžu konečne plnohodnotne napredovať  
  

MLADÍ PRÍRODOVEDCI A CESTOVATELIA 
BODUJÚ 

POSTUP NA KRAJSKÉ KOLO 

GEOGRAFICKÁ, BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA   
 

 Ani táto komplikovaná situácia, ktorá nám nedovoľuje sedieť v školských 
laviciach, neodobrala žiakom chuť zapojiť sa do vedomostných olympiád. 

V priebehu februára si „zmerali sily״ cestovatelia – geografi a vedátori - 
biológovia. Okresné kolá olympiád prebehli samozrejme v online priestore. 
  Okresné kolo geografická olympiáda: 

kategória E Matúš Kostelanský (9. A) - 1. miesto,  
kategória F Jakub Pallo (7. A) - 2. miesto.  

Obaja nás budú reprezentovať v krajskom kole.  
Za reprezentáciu ďakujeme nováčikom – piatakom: 
Oliverovi Olexovi (2. miesto) a Šimonovi Šikyňovi. 

 
 Okresné kolo biologická olympiáda: 
kategória C Ada Gáliková (8. A)- 2. miesto 

Školu reprezentovala  aj Dominika Horňáková (9. A). 
Ada Gáliková v silnej konkurencii ôsmakov a deviatakov 

postupuje do krajského kola. 
 
 

 
 

SÚŤAŽ V PROGRAMOVANÍ 
 

 Témou 1. ročníka je “Covid-19”. Projekt 
musí byť naprogramovaný a zverejnený v online 

v platforme Scratch. Súťaž potrvá od jej 
zverejnenia na našom FB profile až do 3. marca 
2021. Projekty budú hodnotiť odborníci z oblasti 

programovania, grafiky a dizajnu, naši lektori i 
verejnosť prostredníctvom Facebooku.  
Dominik Vereš (5. B) poslal do súťaže svoju 

prácu Ako sa chrániť pred Covidom  
 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2. stupeň 
  

Značne dištančne prebehlo aj školské kolo II. kategórie recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Gratulujeme úspešným "prozaikom" - Laure, Nele, 
Kristíne a tiež "poetikom" - Sofii, Klaudii, Oliverovi a Michalovi. V mene 
pozorne naslúchajúcej poroty ďakujeme tiež všetkým zúčastneným recitátorom. 

Pán učiteľ Ľubo a pani učiteľky Ľubka a Paťka ocenili svedomitú prípravu a 
pútavosť ukážok. 

https://www.zsdilong.sk/images/PriameFoto/2021_geo_olym.png


   PÔST SO SVÄTÝMI      .                          
 

 Dňa 17. februára 2021 (popolcová streda) sa začalo pôstne obdobie 
a naša škola pozýva prežiť pôst spoločne s nami! Zameriame sa na svätých a 

blahoslavených, ktorí sú nám príkladom a budú nás viesť každým dňom ku 
Veľkej noci. Veríme, že sa do tejto aktivity zapojíte a načerpáte veľa pozitívnej 

energie a duchovnej sviežosti potrebnej nielen v tejto ťažkej dobe!  

 
 

1. týždeň- SVÄTÍ ZO SLOVENSKA 
 18. február 

Bl. sestra Zdenka 
 Milovaná sestra Zdenka, patrónka chorých, najmä onkologických 
pacientov, ale aj patrónka kňazov, pochádzala z Krivej. Bola natoľko spojená 

s trpiacim Kristom, že sa rozhodla slúžiť mu v trpiacich ľuďoch a pacientoch, 
o ktorých sa starala. Za pokus o pomoc pri úteku niekoľkých kňazov, bola ona 

sama uväznená a príslušníkmi ŠtB kruto mučená až takmer na smrť. Ubitá skoro 
až k smrti vyriekla: „Odpustenie je najväčšia vec v živote.“  

 Dokážem svojim 

blížnym odpustiť krivé slovo, 
nepekný pohľad, krivdy 

minulosti, nepravdivé slová? 
Nech nám je sestra Zdenka 
vzorom v odpúšťaní. Sestra 

Zdenka je zástupkyňa 
všetkých mučeníkov 
komunistického režimu 

v našej vlasti.  
 Dnešný pôstny deň 

obetujme svoje modlitby 
(napr. desiatok ruženca) za 
všetkých ľudí, ktorým 

nevieme odpustiť. 

 19. február 

Bl. Anka Kolesárová 
Jej čistý život je povzbudením a príkladom pre našu mládež a naše rodiny. 
V detskom veku jej zomrela mamička a Anka prevzala na seba celú starostlivosť 
o domácnosť. Keď mala 16 rokov, bezcitný ruský vojak mieril na ňu zbraňou a 

žiadal, aby podľahla jeho 
túžbam. Anka sa rozhodla 

vzdorovať aj za cenu svojho 
života. Svojím rozhodnutím – 
chrániť si čistotu – sa pripojila 

k novodobým mučeniciam 
čistoty. Dnes na mieste, kde sú 
uložené Ankine pozostatky – vo 

Vysokej nad Uhom, stojí kameň 
s nápisom: RADŠEJ SMRŤ AKO 

HRIECH. Čítajú ho tisíce 
mladých, ktorí v nej vidia vzor. 
Pre akú hodnotu by sme my 

boli ochotní umrieť? 
 Dnešný pôstny deň 

obetujme jeden sebazápor (zrieknime sa napr. sladkosti, kávy, obľúbeného 
seriálu...) a Litánie Loretánske za všetkých, nielen mladých ľudí bojujúcich 
o svoju čistotu! 

 
 20. február 

Bl. Titus Zeman 
 Február 1952. Titus stojí pred Krajským súdom v Bratislave, obvinený 
z velezrady a špionáže.  

 Na svoju obhajobu povie: „Všetko, čo sa mi kladie za vinu, robil som 
z lásky k Cirkvi a osobitne z lásky k Saleziánskej spoločnosti, ktorej ďakujem za 

všetko, čím som. Za zvláštne poslanie som pokladal pomáhať saleziánskym 
bohoslovcom a klerikom odísť študovať do Turína a dokončiť bohoslovecké 
štúdiá, keď tu po zatvorení rehoľných domov sa nemohli stať kňazmi. 

Z pohnútok vďačnosti som to všetko robil. Svedomie mi nič nevyčíta.“ 
V mene republiky sa odsudzuje 
Titus Zeman na 25 rokov odňatia 

slobody!  
 Titus Zeman kladie 

otázky každému z nás a vyzýva 
nás odpovedať. Čomu si ty 
zasvätil svoj život? Čo je pre 

teba takou pohnútkou 
vďačnosti...? A preto dnes 
obetujme aspoň tri dobré skutky 

za všetkých, ktorí nemôžu 
slobodne vyznávať svoju vieru a 

trpia pre Ježiša + Otče náš, 
Zdravas Mária, Sláva Otcu! 



2. týždeň- SVÄTÍ KŇAZI A REHOĽNÍCI 

  
 

 22. február 

Sv. Ján Pavol II. 
 Slovanského pápeža, ktorý tak miloval našu vlasť netreba zvlášť 
predstavovať. Pripomeňme si preto jeho odkaz nášmu národu, ktorý zanechal pri 
prvej návšteve našej krajiny v roku 1990. 

„Osobitným spôsobom sa 
obraciam na mládež: 

Budúcnosť vašej vlasti závisí 
najmä od vás. ... Pamätajte, 
že súladnú stavbu možno 

postaviť len vtedy, keď sa 
bude budovať na predtým 

položených základoch a 
podľa už vopred 
pripraveného projektu. ... 

Ten projekt má svoje meno: 
Ježiš Kristus. Nebojte sa 
Ježiša Krista! On je vaším 

skutočným priateľom, on vás 
nikdy neopustí. 

 Rodinám hovorím: 
Zachovávajte vzájomnú vernosť. ... Prijímajte život ako výraz vašej lásky. 
Dovoľte Pánovi, aby prebýval medzi vami a vo vás! 

Na chorých sa moje srdce obracia s mimoriadnou láskou. ... Milujte 
ukrižovaného Krista: nech je on vašou silou, nech je nezlomnou silou vašej 
nádeje! Všetkým veriacim kladiem na srdce: Buďte zjednotení! Zjednoťte sa 

okolo svojich biskupov!“ 
 Dnešný deň budeme obetovať za pápeža Františka a pomodlíme sa na 

jeho úmysel a za jeho zdravie Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Pridáme 
k tomu ešte jeden sebazápor. 
 

 23. február 

Sv. Maximilián Kolbe  
 Narodil sa v Poľsku. Kňaz, františkán, misionár v Japonsku a Indii, 
zakladateľ Hnutia Nepoškvrnenej. Napriek jeho krehkému zdraviu toho pre Božiu 
slávu a slávu Nepoškvrnenej Panny Márie vykonal naozaj veľa. Najznámejší je 

však vďaka obete svojho života. 
 V roku 1936 sa vrátil z misií domov do Poľska. V roku 1941 ho zajali a 

deportovali do Osvienčimu. 31. júla 1941 ušiel z koncentračného tábora väzeň. 
Aby odstrašili ostatných väzňov od úteku, vybrali desať mužov, ktorí mali byť 
usmrtení. Maximilián Kolbe zomrel v hladovej komore, keď ponúkol svoj život za 

život jedného z nich, otca rodiny Franciszeka Gajowniczeka, jedného z desiatich 
väzňov, ktorí boli odsúdení k smrti hladom za to, že predtým z tábora utiekol iný 

väzeň. 
  

 
V modlitbe myslíme na 

všetkých, ktorí sú utláčaní, 
šikanovaní, alebo 
nespravodlivo odsúdení. 

Počas dňa sa snažme zastať 
sa ľudí (kolegov, spolužiakov, 
bratov, sestry...), ktorých 

bude niekto neprávom urážať, 
alebo im bude inakšie 

ubližovať. Večer sa za nich 
pomodlíme desiatok ruženca 
"Ktorý bol pre nás bičovaný" 

 
 
 

 
 

 24. február 

Sv. František Xaverský 
 Španielsky kňaz, člen Spoločnosti Ježišovej, známej ako jezuiti, odišiel 
v roku 1542 ako misionár najprv do Indie, neskôr do Japonska a jeho túžba ísť 
ohlasovať Krista do Číny ostala nenaplnená.  

Bol jedným z najväčších 
kresťanských misionárov, 
dokázal sa zžiť s národom, kde 

pôsobil a vedel pritiahnuť 
k misionárskej práci miestnych 

obyvateľov. V roku 1927 ho 
pápež Pius XI. vyhlásil spolu so 
sv. Teréziou z Lisieux za 

patróna všetkých misií. 
 Z jeho listu 

sv. Ignácovi: „Vytrvalo som 
chodil po dedinách a všetky 
doposiaľ nepokrstené deti som 

obmýval posvätnou krstnou 
vodou. Tie deti ma nenechali 

pomodliť sa breviár, dokonca ani sa najesť a vyspať, pokým som ich nenaučil 

nejakú modlitbu. A tu som pochopil, že práve oni sú tými, ktorým patrí nebeské 
kráľovstvo. Z mnoho ľudí sa v tejto oblasti nestanú kresťania len preto, že 

jednoducho nie je nikoho, kto by z nich kresťanov urobil.“ 
 Dnes buďme misionármi počas celého dňa. Snažme sa hlásať evanjelium 
vo svojom okolí. Nemusí to byť slovne, možno niekedy stačí dávať príklad svojim 

životom. Večer pri modlitbe obetujme krížovú cestu za misie a misionárov. 
 

 
 



 25. február 

Sv. Ján Mária Vianney 

 Známy ako arský farár, patrón kňazov, sa narodil vo Francúzsku 
v zbožnej, no nie veľmi majetnej rodine. Nevynikal intelektom, mal slabú pamäť 
a veľké medzery vo vedomostiach, avšak vynikal v zbožnosti a v láske k Bohu a 

Panne Márii. Po kňazskej vysviacke bol poslaný do maličkej dedinky Ars 
so slovami: „Je to malá obec a niet v nej veľkej lásky k Bohu, vy ju tam 

zasejte!“ Výsledky jeho namáhavej práce sa dostavovali pomaly, ale isto. Po 
čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia prestali pracovať v nedeľu. Už nebolo počuť 
kliať, v rodinách zavládli kresťanské zvyky. Ľudia z celého Francúzska a 

všetkého druhu chodievali 
do Arsu, aby sa mohli 
vyspovedať a dostať radu. 

Ročne navštívilo Ars asi 
stotisíc ľudí. No ani diabol ho 

nenechal na pokoji. Trápil ho 
hrmotom, buchotom, nedal 
mu spať, snažil sa ho 

znechutiť. Iba posledné roky 
života mal farár od neho 

pokoj. Vo štvrtok 4. augusta 
1859 o druhej ráno farár 
z Arsu zomrel s úsmevom na 

perách. Mal vtedy 
sedemdesiattri rokov. 

 Dnešný deň sa modlíme za všetkých ľudí, ktorí dlhodobo nepristúpili k 

sviatosti zmierenia. Na tento úmysel si odrieknime náš obľúbený seriál či film a 
čas, ktorý nám takto vznikne, venujme čítaniu svätého písma. 

 
 26. február 

Sv. Pio z Pietrelciny 

Jednoduchý kapucínsky mních, ktorý neprekročil hranice Talianska, sa stal 
obľúbeným svätcom po celom svete. Celý jeho život bol poznačený utrpením a 

nadprirodzenými zásahmi.  
20. septembra 1918 páter 
Pio, kľačiac pred svojím 

veľkým krížom, dostal stigmy 
– rany ukrižovaného Ježiša 

Krista.  
Čo sa týka mimoriadnosti 
tohto svätca, mal rôzne dary: 

dar vidieť svätcov, ktorí žili 
pred ním (o podobnej 
skúsenosti hovorila aj Jana 

z Arcu); dar bilokácie, byť na 
dvoch miestach súčasne; a 

takisto jeho dar čítať 
v ľudských srdciach. 

Prichádzalo za ním toľko ľudí, že často spovedával 10-12 hodín denne. Ľudia 
hovorili, že akoby videl do duše človeka a každému povedal presne to, čo 

potreboval počuť. To, čo sa azda niekomu javí ako mimoriadne, bolo pre pátra 
Pia skôr hanbou. Musel sa podrobiť rôznym lekárskym, psychologickým a 
psychiatrickým vyšetreniam, či náhodou nejde iba o výmysly. Zomrel 

23. septembra 1968 ako 81-ročný. 
 Dnešný deň potešme niekoho zo svojho okolia (brat, sestra, manžel, 
manželka, otec, mama, kolega....) malým darčekom. Večernú modlitbu 

obetujme za všetkých kňazov a rehoľníkov v našej farnosti! 
 

 27. február 

Sv. Charbel 
Jozef Anton Makhluf sa narodil v roku 1828 v Libanone. Vyrastal v opravdivej 

kresťanskej rodine, kde získal veľkú záľubu v modlitbe. Odišiel do opátstva 
sv. Marona k maronitom, kde prijal meno Charbel. V roku 1875 sa rozhodol pre 

život v pustovni sv. Petra a Pavla, ktorá tiež patrila do opátstva. Viedol život 
plný modlitby a vzdávania vďaky. Ako pustovník žil 23 rokov. Zomrel na Štedrý 
večer roku 1898. Pochovaný bol na cintoríne opátstva. O pár mesiacov neskôr 

bolo vidieť okolo hrobu oslňujúce svetlo. Z jeho mŕtveho tela vytekal pot a krv. 
Zástupy pútnikov začali 

prichádzať, aby sa k nemu 
modlili. Na jeho príhovor 
pútnici obdržali mnoho 

milostí, stali sa tam zázraky 
uzdravenia.  
Celý dnešný deň obetujme za 

chorých a trpiacich nielen 
v našich rodinách. Ak sa nám 

bude dať, tak na poludnie sa 
za nich pomodlime Anjel Pána 
a myslíme na nich aj pri 

večernej modlitbe. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
8. február 2021- otvorenie školy na prezenčné vyučovanie, svätá omša online 

aj s požehnaním do jednotlivých tried na diaľku. Pán Boh zaplať. 


