
 

 

Ročník: 11 

Číslo: 2 

Sme Škola priateľská k deťom 

 

 



      Znova tu máme sviatky jari, veľkonočné obdobie. Nedočkaví 

veľkonočných prázdnin sú naši tretiaci. 

 

Veľká noc 

Veľká noc prichádza,  

každý sa raduje, dievčatko z Barce 

vajíčko maľuje. 

 

Slnko, slnko, 

 poď na moje líčko, dám ti vajíčko,  

otvorím vráta, dám ti kus zlata. 

 

Zuzana Špirková, 3. A 

 

 



Veľkonočný zajac 

 

      Bolo raz jedno dievčatko a volalo sa Julinka. Jej mamka bola 

zverolekárka.  

      Julinkina mamka upiekla na Veľkú noc zajaca z cesta. Keď ho 

mamka dopiekla, ozdobila ho a Julinke sa zajac veľmi páčil. Veľmi ho 

chcela.  

      Po veľkonočných prázdninách mala Julinka narodeniny a zo 

všetkého najviac si priala zajaca. Celá rodina jej darovala malého 

krásneho zajačika. Julinka bola najšťastnejšia na svete. 

 

                                                              Katka Baloghová, 3. A 

 

 
 

Zajac 

 

Zajac Hopko stále hopká, 

na jar predsa každý cupká.  

behá hore-dole,  

lebo nie je pole holé,  

zakvitlo už kvietkami 

a veľkú noc hlási so zvieratkami. 

 

Ema Fedorová, 3. A 



Oblievačka 

 

Chlapci z domu bežia,  

Od rána sa na Veľkú noc tešia. 

Janko korbáč, vedro má,  

kohože on obliať má? 

Anku, Marku a či Blanku? 

Vyšibe radšej každú Barčianku. 

Plný košík kraslíc dostal, 

ešteže si ráno privstal. 

 

Dominika Kačmárová, 3. A 

 

Óda na jar 

 

Úsmev v našej tvári žiari.  

Zas tu máme sviatky jari.  

Vtáčiky si poletujú, 

Novinu nám oznamujú. 

Slniečko nám bude svietiť, hriať. 

Na poliach sa bude siať.  

Stromy, kvety rozkvitnú a zvieratká precitnú.  

Potešme sa všetci zas, privítajme slnka jas... 

 

Marianka Vatráľová, 3. A 

 

 



A teraz je na rade naozajstná rozprávka, napínavá, zaujímavá, 

o najobľúbenejších zvieratkách Veľkej noci – o zajačikoch. Napísala 

ju naša šikovná šiestačka Zuzka pre Vás, naši maličkí prázdninujúci 

čitatelia. 

 

Zajko Ajko 

      Jedného dňa sa v hlbokom lese prechádzal Zajko Ajko. Vybral 

sa na huby.  

        Ako tak šiel, všimol si krásne jazierko a pri ňom na lavičke 

sedela prenádherná zajačica s prenádhernými uškami.  

 
Zajko Ajko neváhal a šiel za ňou a kým tam došiel, ešte jej stihol 

natrhať kvety. Sadol si a slušne sa pozdravil. Zajačica sa mu 

odzdravila a predstavila sa: 

„Dobrý deň, ja som zajačica Anča, dnes sme sa presťahovali s mojou 

rodinou sem, kúsok od lesnej cestičky.“ 

      Zajko Ajko odpovedal: 

„Ja som sa tu narodil, bývam tu, kúsok od lesnej cestičky a včera sa 

k nám naťahovali nejakí noví susedia.“ 

„Ja už musím ísť.“ – odpovedala Anča a aj šla a Zajko Ajko šiel svojou 

cestou. 



      Na druhý deň Zajko Ajko nemal žiadnu prácu, tak si povedal, že 

sa pôjde predstaviť novým susedom. A tak si vzal nejaké kvietky 

a vyrobil z nich prenádhernú kyticu. Zobral si ešte bonboniéru a šiel 

k susedom, chcel si s nimi začať dobre. Zazvonil a pekne sa 

predstavil: „Dobrý deň, som Zajko Ajko a som váš nový sused.“ 

 

 
      Odzdravil sa mu starší zajac, ktorému spoza chrbta vykukovala 

krásavica zajačica Anča. Bol to Ančin ocko.  

„Dobrý deň, ja som Zajo Lajo, poďte ďalej.“ 

      Zajko Ajko vkročil dnu a podal kyticu Ankinej mamke.  

„Nech sa páč, madam, ja som Zajko Ajko.“ 

„Och, ďakujem, ja som zajačica Maťa.“ – povedala mamka Zajačica.  

„Nedáte si čaj?“ 

„Áno, ďakujem.“ 

      O chvíľku neskôr Zajko Ajko odišiel naspäť domov. A keďže už 

bolo neskoro, išiel spať. 

       Na druhý deň Ajko šiel do práce a keď sa vrátil, tak si všimol, že 

na lavičke vedľa jeho domčeka sedela Anča.  Pozval ju k sebe domov 

a dali si spolu mrkvový džús a obľúbené mrkvové čipsy. Hodinku sa 

porozprávali a potom Zajačicu Anču odprevadil domov.  

       Ráno sa začal voľný deň a pretože bolo šero, ostal Zajko Ajko pri 

mrkvotelke až do večera. Neskoro večer šli správy na Mrkva TV 

a dozvedel sa, že Anča je veľmi slávna a obľúbená speváčka.  



      Na ďalší deň šiel k jazierku a tam videl Anču, ako spieva známu 

zajačiu mrkvovú pesničku. Ajko sa zapozeral do krásnej Anči a šiel ju 

pochváliť, ako krásne spieva. Anča sa mu poďakovala a usmiala sa na 

neho.  

      Po niekoľkých takýchto príjemných dňoch Ajko ráno vstal a keď 

pozrel von oknom, uvidel na susedovom dvore kopu nábytku 

a nechápal, čo sa deje, tak sa šiel spýtať susedov. Zajačica Maťa 

odpovedala veľmi smutne.  

„Viete, my sa sťahujeme...“ 

       V tej chvíli Zajko Ajko nevedel, čo má povedať, bolo mu to veľmi 

ľúto, tak povedal len: „To je mi veľmi ľúto, boli ste veľmi dobrí 

susedia.“ 

      Zajko Ajko bol strašne smutný, bol zase celý deň sám, v tichu sa 

potápala jeho duša, nevedel, čo má robiť. Bol sám. A takto smutne sa 

skončil príbeh lásky Zajka Ajka a Zajačice Anče. 

                                                                     Zuzana Vaľková, 6. r. 

 

 
 

 



ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

Detský spevácky zbor Anjelov 2002 - 2017 

 

Každý človek máva svoje sny, či je ešte 

malý alebo už dospelý. No keď má mladý 

človek 15 rokov, cíti sa silný a rád by 

zmenil celý svet. 

Náš spevácky zbor vznikol v roku 2002. 

Ako hovorí naša dirigentka, už počas 

vysokej školy chcela založiť zbor. A 

prečo nie. Vo veku žiačky, 

stredoškoláčky aj vysokoškoláčky 

pôsobila v zboroch. Najskôr v detskom, 

vysokoškolskom, neskôr komornom. 

Dokonca aj v dvoch naraz. Ovplyvnilo ju 

to. Tak si začala skúšať na barčianskych 

a šebastovských deťoch to, čo fungovalo 

na nej. A 15.marca na slávnostnom 

koncerte ukázala svoj výsledok po 15 

rokoch. Tí, čo boli, neľutovali.  

 

 

 

Spevácky zbor vystupuje na 

rôznych mestských akciách aj 

súťažiach. Sólisti zboru sa 

pravidelne zúčastňujú okresných, 

krajských aj celoslovenských 

súťaží. Samozrejme, že aj 

vyhrávajú cenné umiestnenia. 



Každoročne nahráva svoje vlastné poloprofesionálne CD. Tento rok to bude už 12 

v poradí. Pre členov zboru je to tak cenná spomienka na školské roky.  

 

Nahrávacie štúdio 

a produkčný dom 

Seller production 

Petra Ďurika 

v Barci oslovilo 

dirigentku 

s autorskou 

skladbou. 

Peter Ďurík alias Peter Seller dlhé roky pracuje ako autor a producent filmovej 

hudby pre zahraničné produkcie. Jeho štúdio je jedno z najmodernejších 

vybavených štúdií na Slovensku. Na naspievanie vokálov si prizval dlhoročného 

priateľa, ale hlavne absolventa ZŠ Abovská, speváka Petra Pačuta. 

Po nacvičení tejto  

skladby „Čas abovských 

liet",  zbor naspieval 

vokály. Svojimi hlasmi a 

elánom dali skladbe 

konečnú verziu. Deti 

mali možnosť pracovať 

ako profesionálne 

speváčky. Mnohé sa 

správali ako ostrieľané 

profíčky. Pre mnohé z nich to bola nová skúsenosť, možno aj výzva do budúcna 

uberať sa týmto smerom. A hoci je to tvrdá práca, zažili sme  pri nahrávaní 

mnoho smiechu a úsmevných situácii a po celý čas vládla skvelá nálada. Deti, 

ktoré do piesne dali kúsok seba, svoje pocity a ozajstnú spevácku úprimnosť 

odviedli skvelú prácu. 

 



Všetkým speváčkam želáme veľa chuti a elánu do spievania. A na záver pár slov 

od primátora mesta p.Rašiho, ktoré uverejnil na fcb stránke ráno po slávnostnom 

koncerte: 

„Včera som mal možnosť stretnúť "anjelov" :) Veľa talentovaných malých i 

veľkých spevákov sa dnes predstavili pri krásnom 15.výročí vzniku ich speváckeho 

detského zboru Anjelov. Držím im palce, aby im to naďalej tak krásne ladilo a 

aby ich stále bavil spev. Nech robia nielen nám, Košičanom, ale aj iným radosť. 

Srdečne blahoželám ,anjeli! „ 

                                                                                                         PaedDr. 

Gabriela Fenková 

 

P.S. Pre našich priaznivcov: novú pieseň aj video z koncertu nájdete na 

youtube.com 

 

 

 

 
 



Deň narcisov 

 

       Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti 

rakovine a tento rok sa konala už po 21-krát. Ulice miest a obcí v 

jediný deň v roku – tentokrát 7. apríla 2017 - zaplavili žlté narcisy. 

Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom 

podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením 

dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov 

zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu 

praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom 

Slovensku. 

       Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a 

programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, 

situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a 

informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, 

nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby 

onkologických ochorení. 

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým 

pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa 

týka nás všetkých a že majú našu podporu. 

 



      V tomto školskom roku sa tradične tejto zbierky zúčastnili i žiaci 

našej školy. Pod vedením pani učiteľky Lenky Rolfovej si naši 

deviataci pripravili pripínacie narcisky a vyrazili do barčianskych ulíc. 

Dopoludnia sa ich stanovišťom stal obchodný dom Fresh a predajňa 

Ginko. 

 
 

      Mladší žiaci tiež nelenili a predávali kvietky v priestoroch školy. 

Bola to výborná akcia, ktorá sa určite bude opakovať každý rok, 

pretože má zmysel a žlté narcisy nesú v sebe nádherné posolstvo. 

 

 



ROZHOVOR S... 

      ... Pani učiteľkou Ľubomírou Miženkovou   

Rýchly preplesk: 
Najfarba: zelená 

Najjedlo: plnené kuracie stehno alebo pečené bravčové, knedlík, kyslá 

kapusta 

Najpitie: minerálna voda 

Najčinnosť: rada varím a mám rada prechádzky v prírode 

Najkniha: mám rada romantické knihy a príbehy zo života, moje 

obľúbené sú autorky Daniela Steelová a Táňa Kelleová Vasilková 

Najspevák: Kuly 

Najspeváčka: Hana Zagorová 

Najherec: Štefan Kvietik, Bruce Willis 

Najherečka: Emília Vašáryová 

Najskupina: HEX, Kandráčovci, Desmod 

Najslovo/veta: Ďakujem, prosím... „Múdrosť nie je v pekných slovách, 

múdrosť je v ľudských vzťahoch.“ 

Najzvieratko: čivava 

Najvôňa: vôňa čerstvo upečeného chleba 

Najdeň v týždni: v práci štvrtok, v súkromí piatok 

 

1. Ako ste prežili tohtoročnú mimoriadne krutú zimu? Tešíte sa už 

na jar? 

      Zimu som prežila aktívne. Lyžovaním na svahoch, ale aj doma 

v teple lúštením krížoviek, návštevami priateľov. Na jar sa veľmi 

teším, hlavne na vychádzky do prírody a na našu záhradku.  

 

2. Máte svoje obľúbené miesto, kam na jar chodievate? 

      Záhradku, prechádzky po meste. 



3. Na našej škole učíte predovšetkým telesnú výchovu. Ktorý 

šport najradšej robíte? A ktorý šport máte rada ako divák 

v televízii? 

      Najradšej mám športové hry, ako divák rada pozerám hokej 

a cyklistické preteky s peknými zábermi na krajinu, v ktorej sa 

preteky uskutočňujú.  

 

4. Aké vlastnosti si na žiakoch najviac vážite a čím Vás vedia 

najviac nahnevať? 

               Vážim si pravdovravnosť, ctižiadostivosť, priateľstvo, 

úprimnosť. Nahnevajú ma, keď klamú, podvádzajú, sú hluční a hádajú 

sa, všetko si vytýkajú, aj keď nemajú pravdu! 

 

5. Ktoré ročné obdobie má pre Vás najväčšie čaro? 

               Jar. 

 

6. Najväčším sviatkom jari je práve Veľká noc, ktorú oslavujeme 

v tomto období. Aký k nej máte vzťah? 

       Pozitívny. Mám rada všetky sviatky. Sviatky sú o tom, že sa 

stretne rodina, ktorá trávi spoločné chvíle, či už v náboženskom 

duchu alebo športovaním, prechádzkami. Ja ju budem tráviť 

v náboženskom duchu, ale aj s rodinou a oddychom.  

 

7. Máte nejaký typický veľkonočný zvyk? 

     Áno, veľkonočný koláč „pasku“, si pečiem doma sama, chodím 

si dať posvätiť veľkonočné jedlá – šunku, vajcia, klobásy už 

skoro ráno.  

 

8. A ako budete tráviť tie tohtoročné sviatky? 

      Ako vždy doma s rodinou, so všetkým, čo k Veľkej noci patrí 

– návštevy a poriadna oblievačka.  



Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si... 

... takto sa volá naša nová rubrika, v ktorej Vám stále jeden 

z nás prezradí, akú knihu v poslednej dobe čítal a dá Vám tip, či 

sa to oplatilo. Začíname zhurta – pre toto jarné číslo sme 

oslovili až štyroch šiestakov. Posúďte sami, či by tie knihy stáli 

za to :D! 

 

Aďka Tiszová, 6. B: 

Chriss Riddell – Fantómová Ada a myší duch 

 

      Ada bola ešte bábätko, keď jej mama zomrela. Jej mama 

bola horolezkyňa. Zomrela, keď si niečo nacvičovala na streche. 

Bývala na hrôzohrade so svojím otcom, kuchárkami a duchmi. 

Raz Ada vstala a počula nejaký šum. Vstala a išla sa pozrieť 

dole. Bol tam myší duch. Ada nemala veľmi kamarátov a tak sa 

rozhodla, že sa skamaráti s myším duchom a spolu rozlúsknu 

záhady hrôzohradu. Netušia však, aké podivné veci sa stanú... 

 

 



Karolínka Baloghová, 6. A 

Soman Chainani – Škola dobra a zla 

 

      Táto kniha je plná fantasy stvorení, rozprávkových postáv z kníh 

a rozprávok, ktoré určite musíte poznať. Je to príbeh dvoch dievčat, 

Agathy a Sophie. Sú úplne odlišné správaním, výzorom, názormi. Ale 

spája ich priateľstvo. Žijú v dedine obklopenej lesmi, v Gavaldone 

(Woods Beyond). Každý rok unáša z rôznych dedín deti riaditeľ Školy 

dobra a zla. Všetky už prekročili dvanásty rok a všetky páry, čo 

unáša, sú rozdielne. Jedno dieťa je škaredé a zlé, druhé je milšie 

a príťažlivejšie. Sophie a Agatha sú presne ako tie páry. Raz ich 

unesie riaditeľ školy. Sophie chce ísť do Školy dobra, ale ten 

nesympatický vták ju hodí do priekopy Školy zla. Zatiaľ čo Agatha 

dopadne presne naopak. Obe zažívajú plno zvratov v ich rozprávke.  

       Táto kniha je plná komédie, fantasy, zvratov a všetkého, čo by 

čitateľ potreboval do dobrej knihy. Má dobré hodnotenia od J. K. 

Rowlingovej. Doteraz vyšli tri časti a na toto leto je plánovaná štvrtá 

časť. Odporučujem pre dobrý zážitok z čítania.  

 

 



Tinka Ruščáková, 6. A 

Roald Dahl – Jakub a obrovská broskyňa 

 

      Túto knihu milujem, je to príbeh plný prekvapenia 

a dobrodružstiev. Jakub je sirota, vychovávajú ho dve tety. Chuduľa 

a Bacuľa. Celý život ho týrajú. Jakub sa môže hrať iba na záhrade, 

nemá kamarátov ani hračky.  

       Jedného dňa sa Jakub hrá na záhrade ako zvyčajne. Obzrie sa 

a zrazu vidí malú broskyňu. Poteší sa , lebo je to jediná vec na 

zjedenie. Odíde. O pár hodín broskyňa narastie a je najväčšia na 

svete. Jakub ju obzerá a všimne si vchod do broskyne. Nájde v nej 

veľa červíkov, s ktorými sa skamaráti. Jedného dňa s ním broskyňa 

vyletí do vzduchu. Zažijú spolu úžasné dobrodružstvá – lietajú nad 

morom, zaseknú sa na Empire State Building. Keď sa Jakub vráti 

domov, tety tam už nie sú a môže si nájsť kamarátov, hrať sa pri 

mori  a nemyslieť na zlé veci. Zrazu je všetko lepšie. 

 

 



Tobias Kyselica, 6. B 

Veronika Tóthová – Homolová – Mengeleho dievča 

 

      Tento príbeh je o Viole Stern Fischerovej, ktorá prežila štyri koncentračné 

tábory. Patrili k Židom, kým k nim neprišli Maďari. Ako prvé im zakázali žiť na 

Hlavnej ulici. Museli sa presťahovať a o päť mesiacov zobrali jej brata preč. 

O mesiac na to museli zobrať aj ich. Odviezli ich niekam, kde sa to dá nazvať 

„medzikoncentrák“, pretože v koncentráku ešte neboli. Všetky dievčatá od 15 do 

23 rokov mučili. Časom ich premiestnili do koncentráku, kde si našla kamarátky. 

Museli tam jesť pilinový chlieb a polievku zo škrobu. Svojich rodičov už nevidela, 

obaja skončili v plynovej komore. V tom medzikoncentráku Viola zistila, že jej 

bratia už nežijú. Povedala to svojmu otcovi, ale mame nie. To znamená, že jej 

mama išla do plynovej komory na istú smrť s presvedčením, že jej synovia žijú. 

V tom tábore jej robili všelijaké pokusy. Raz jej jedna doktorka pichla ihlu až do 

kosti a tam sa tá ihla zlomila. S tou ihlou žila asi dva týždne, potom jej ju 

kamarátka vytiahla. Po dvoch rokoch ju odviezli do iného koncentráku. Tam asi 3 

týždne museli dezinfikovať. Potom tam boli asi 5 dní, ale už mali lepšie jedlo. 

Neskôr ich odviezli do iného koncentráku. Tam sa dialo to isté, aj preniesli ich na 

továreň, kde museli opravovať káble. Tam dokonca mali raňajky, obed aj večeru. 

Po asi 5 mesiacoch si po nich prišli esesáci. Niekam ich viedli, ten, kto si chcel 

oddýchnuť, toho zastrelili. Ku koncu dňa išli do lesa, kde sa utáborili. Ona a jej 

ďalšie tri kamarátky utiekli preč. Po návrate domov sa Viola zasnúbila so svojím 

susedom a mala dve deti. Túto biografickú knihu odporúčam naozaj každému.  

 



Eastee Symbols 

 

The Easter celebrate around the world in March or April. There are 

symbols the awakening of life, strength, endurance, and fertility. This 

holyday is favorite for children, because they can eat sweets and they 

look for eggs. There is water rite in Slovakia. 

 

Symbols Easter are eggs, rabbits, chicks, lambs. 

 

 

 
 

The egg is symbol of life, love and fertility. Eggs are often painted with 

different colors. The water is symbol of purity and healthy. The green is 

symbol of life ´s strength and healthy. The fire is symbol purification. 

 

Easter days: 

 

Palm Sunday 

 

Green Thursday – people eat green meals as the nettle, tusk, chicory, 

spinach. 

 

Good Friday – magical Earth day. People must not plow and sow. 

 

White Saturday – people prepare different meals from ham and pork. 

 

Easter Sunday people visit to the church and they let sanctify meals. 

 



Easter Monday – this is time for water rites. Boys pour water to girls. 

Later they beat girls with twigs. 

 

There are different habits and traditions: 

 

England and America: there is a habit, that children look for Easter´s 

eggs. 

 

Australia: there is a habit, that every bolt is closed during Good Friday. 

 

Greece: there is a habit, that people crack egg each other. It is eggs 

battle. 

 

France: there is a habit, that bells are silent from Thursday to Saturday 

in the 

 

churches. 

 

Norway: there is a habit, that people read, watch, and resolve detective stories. 

The most popular is Hercule Poirot. 

 

 


