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Oslavujeme 30. výročie!

EXKLUZÍVNE: 
Rozhovor s pani riaditeľkou!

Viac na strane 12.



Angela Times na scéne

Angelka? Merici life? Naša realita? Serviam? A asi desiatka
ďalších možných názvov sa vyrojila z myslí členov našej
mladučkej redakčnej rady. Vybrať názov sa zrazu zdalo
nesmierne ťažké. Kritériá boli jasné... zachovať poslanie
a odkaz našej školy, spomenúť vieru, lásku, znak Serviam,
prípadne Angelu, ale zároveň vniesť ducha doby.
Veď predsa ideme písať pre decká 21. storočia!
Po prvotných diskusiách a menších hádkach do užšieho
výberu v hlasovaní postúpili názvy Angela Times, Merici
life, Angelka, Naša realita, Fajnovinky, Serviam
a Angeláčik.
Rozhodovanie sme potom presunuli a o pomoc požiadali
všetkých žiakov a učiteľov školy. Prostredníctvom Edupage
sme vytvorili minianketu, v ktorej sa mohol každý
rozhodnúť pre svojho favorita. Najviac hlasov nakoniec
získal názov Angela Times. Potešili sme sa, pretože Angela
bola odvážna žena, známa aj ako matka – madre, ku
ktorej sa prichádzalo po radu a ľudia u nej hľadali útechu.
Jej odkaz je stále živý, stačí pozrieť na našu školu. A aj
v našich časoch stále čerpáme z jej múdrosti, spolu-
dohliada prostredníctvom našich učiteľov na naše žiacke
kroky. Angela s nami zažíva naše časy - TIMES.

Vaša redakčná rada

Redakčná rada :

Eliška Balúnová
Bianca Michalčíková
Daniela Michaličková
Tobiáš Brezovský
Ela Buchelová
Eva Dekanová

sv. Angela Merici



Milí žiaci!

Po vianočných prázdninách sa vraciame do školy.
Verím, že pre mnohých z vás je to radosť, môcť sa
znovu stretnúť so svojimi spolužiakmi, priateľmi
a určite aj učiteľmi. Zároveň však, návrat
ku školským povinnostiam pre mnohých nie je ľahký
oriešok. Vyžaduje si to odhodlanie. Ako ho nabrať?

Myslím si, že povzbudením môže byť pre nás mladý
Ježiš. Väčšinou si ho predstavujeme ako dospelého,
keď ohlasoval evanjelium a robil zázraky. Alebo ako
na Vianoce, malé dieťatko v jasličkách. Ježiš mal
však aj 6, 7, 8, 9,... rokov. Evanjelium spomína
príhodu, ako bol dvanásťročný Ježiš v chráme a tam
sa rozprával s učiteľmi, počúval ich a kládol im
otázky. Je úžasné si to predstaviť. Ježiš bol taký ako
vy. Hoci bol Boží Syn, aj on musel rásť a vzmáhať sa
v múdrosti. Aj on potreboval odhodlanie. Vrhnime sa
do školských výziev spolu s mladým Ježišom a jeho
odhodlaním. Prinesie to radosť nám ako aj ľuďom
okolo nás.

otec Ján Polák
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Úvodné slovo 

nášho duchovného správcu

Vdp. ThLic. Ján Polák

- Pôsobí ako riaditeľ 
Arcidiecézneho školského úradu 
Trnavskej arcidiecézy

- V školskom roku 2020/2021               
sa stal duchovným správcom 
našej školy



30 rokov sa 
učíme spoločne 

žiť vieru 
a spolupatričnosť 

k Cirkvi.

1991 - 2021
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30 rokov sa učíme
spoločne získavať 
poznatky o svete.

30 rokov sa 
učíme spoločne 

vydávať 
svedectvo 

o tolerancii 
a prijatí.
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30 rokov 
sa učíme 
spoločne 

profesionálne 
a kreatívne 
pracovať.

30 rokov 
sa učíme
spoločne  
pokojne 

a radostne 
prežiť 

každý deň.
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Plagát k 30. výročiu vo vestibule školy vytvorila Mgr. Eva Balajková



30 rokov školy... málo a či veľa?

Oslavujeme, tešíme sa, spomíname, bilancujeme, pozeráme

s nádejou do budúcnosti. Pre školu to nie je tak veľa, ale pre

Vás, milé deti, to už je riadne dlhý čas.

Čo všetko sa dá za 30 rokov stihnúť? Koľkých prváčikov

naučiť čítať a písať, koľko básničiek odrecitovať, výkresov

nakresliť, príkladov vypočítať, modlitieb pomodliť

a v staršom veku sa po prvýkrát možno aj zaľúbiť?

Je to veľký dar môcť chodiť do školy a to nie do hocijakej, ale

do našej, úžasnej, uprostred mesta, kde sa učitelia aj

vychovávatelia snažia dať zo seba to najlepšie, aby ste

z detských papučiek vyrástli na múdrych a vychovaných

mladých ľudí.

Viem, že to nie je vždy ľahké, ani pre Vás ani pre nich,

a niekedy sa Vám vôbec nechce ráno vstať a už vôbec ísť do

školy sa niečo učiť, či premáhať sa pri písaní úloh. Ale pevne

verím, že to hravo vynahradia zaujímavosti, ktoré

sa naučíte, rôzne exkurzie a projekty, ktorých sa

zúčastníte, priateľstvá, ktoré rozviniete a dobré obedy, ktoré

oceníte.

A čo poprajem našej oslávenkyni?

Nuž, veľa ďalších dobrých rokov.

Nech dobrý Pán Boh odmení

a požehná všetkým, ktorí sa

pričinili k jej úspechu a nech na

orodovanie sv. Angely vyrastajú na

našej škole ešte mnohé generácie

vzdelaných a dobrých žiakov.
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Sestra Mária Rita
predstavená sestier uršulínok 

v Trnave



Tvorba žiakov k 30.výročiu školy
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Naša škola má už tridsať 

rokov a tiež veľa nových 

žiakov.

Učiteľky máme milé,                   

zažiješ tu pekné chvíle.

Tridsať rokov nie je 

veľa, prešli ako rana z dela.

Svätá Angela naša milá,                         

celé roky nás chránila.

Všetci žiaci moji milí,                   

hovorím Vám v tejto chvíli. 

Vážte tie časy v škole,                        

kým pôjdete „orať pole“.

Želám Ti ja, škola moja,                        

nech je vždy otvorená brána 

tvoja,

bez lockdownu, karantény,                            

nech máš stále plné triedy.

Filip Jáger 6.B

Škola moja premilá,                                    

nosíš v názve meno Angela.

Meno tej svätej ženy,                                

čo pomáhala ľuďom na celej 

zemi.

Tak aj Ty naša škola dávaš, 

dobré deti vychovávaš.

Si tu už celých 30 rokov,                  

vychovala si veľa žiakov.

K 30. výročiu Ti všetko dobré 

želám, veľmi rada Ťa mám.

Milka Popovičová, 3.C
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Na známosť sa všetkým 

dáva, významná a skvelá 

správa, že naša škola 

oslavuje.

30 rokov – je to málo, 

či veľa?

Táto naša stará dáma,                   

už v minulosti bola známa               

ako škola pre dievčatá 

a žiačky,                                    

ktoré viedli uršulínky.

Koľko rôznych dievčat 

a žien aj mnohých 

zvučných, známych mien 

prechádzalo starobylými 

chodbami tejto školy 

v centre Trnavy?

V súčasnosti – a vedia to 

aj na streche vrabce -

školu navštevujú aj mnohí 

chlapci, nielen dievčence.

Už 30 rokov je táto škola                  

a jej patrónka – svätá 

Angela, otvorená pre 

všetky deti dobrej vôle.

Tak čo zapriať našej 

škole?

Aby dobrých žiakov mala, 

k láske a viere ich 

vychovala, do života 

sprevádzala.

A do ďalších 30 rokov veľa 

múdrych, správnych 

krokov, horlivých učiteľov 

a poslušných žiakov                     

a veľa úspešných 

školských rokov.

trieda 3.C



10

Príbeh našej školy
mojimi očami

Dôvodov na oslavu býva veľa.
Človek si ich vždy dokáže nájsť.
Ale 30 rokov fungovania školy,
to je niečo iné. Koľko prešlo za
ten čas jej dverami detí,
učiteľov a ostatných
zamestnancov? Koľko príbehov
a ľudských osudov skrýva starý,
historický komplex našej alma
mater? Aj ja som si tu začala
pred 30 rokmi písať svoj
pracovný príbeh učiteľky.
Učiteľky, ktorá ešte nevedela, že
jedno pracovné pôsobisko sa jej
stane druhým domovom.

Udalosti nežnej revolúcie
v roku 1989 spôsobili, že po
zmene režimu sa začali
zakladať cirkevné školy aj na
našom území. Doteraz mi znie
v ušiach oznam pána farára,
ktorý vyhlásil, že sa v Trnave

zakladá cirkevná základná škola, ktorá bude niesť názov
Angely Merici. Všetko vtedy nabralo rýchly spád. Ja som síce
pracovala rok po skončení vysokej školy v Bratislave, ale
každodenné dochádzanie mi nevyhovovalo a v podvedomí
som cítila, že v učiteľskom povolaní sa môže človek rozdať
vo všetkých smeroch a ukázať všetky svoje talenty.
Prihlásila som sa na konkurz a hneď ma ohúril starý
historický priestor budovy, ktorý v sebe skrýval pre mňa
neobjavené poklady. Génius loci tohto miesta je proste
neodškriepiteľný. Blízkosť Trnavskej univerzity, Mikulášského
kostola, dom Mikuláša Schneidra Trnavského, všetko toto
dávalo predpoklady, že sa tu mne i deťom, ktoré mi budú
zverené, bude páčiť.



V škole pôsobilo veľa osobností, na ktoré rada spomínam.
Bola to moja prvá pani riaditeľka Mgr. Mária Císarová,
sestra Pia, ktorá preniesla uršulínsku pedagogiku do
praxe vo forme symbolov, či pani učiteľka Mária
Návojová, ktorá mi bola blízka hlavne svojim vzťahom
k umeniu. Viedla deti k umeleckému prednesu i ku
kresleniu. Pod jej vedením sa deti pravidelne zúčastňovali
recitačných súťaží A slovo bolo u Boha, či súťaže Kátlovce
Paľa Ušáka Olivu, Hollého pamätník, či Hviezdoslavov
Kubín. Výtvarné súťaže – Buzalkova Trnava i mnoho
iných. Pre mňa to bol príklad pedagóga, ktorý do školy
chodí nie po zárobok vo forme platu, ale vo forme
vymodelovaných detských dušičiek, ktoré trpezlivo, ale aj
nástojčivo vedie k víťazstvám v literárnych a výtvarných
súťažiach. Vo vedení školy pôsobila i PaedDr. Stanislava
Vargová a PaedDr. Pavol Sagan. Každý z riadiacich
pracovníkov sa snažil vložiť do svojej funkcie svoje
najlepšie profesionálne i ľudské vlastnosti.

Uršulínska pedagogika sa na škole rozvíja i cez festival
talentov Angelafest. Väčšinou v mesiaci máji deti z celej
školy ukážu svoje talenty cez hodnotný celovečerný
program. Svojej škole by som chcela zapriať do ďalších
rokov veľa šikovných žiakov i pedagógov, ktorí budú
napĺňať odkaz našej patrónky sv. Angely Merici: „Buďte
vytrvalí v láske až do konca. Buďte verní Bohu, on vám
pomôže vo všetkom!“ Nech sa škole darí aj naďalej.

Mgr. Stanislava Borisová – učiteľka ZŠ s MŠ Angely Merici

11



Osobnosť našej školy, 

pani riaditeľka

Mgr. Jana Kleimanová

R: – Vážená pani riaditeľka, keďže naša škola oslavuje tento rok 30.
výročie. Vedeli by ste nám povedať niečo bližšie o jej histórii? Prípadne
kedy, kde a kým bola škola Angely Merici založená?

H: – O histórii školy by určite vedeli viac porozprávať kolegyne, ktoré
boli pri jej vzniku, a ktoré tu pôsobia od začiatku a viac rokov ako ja.
Našu školu zriadili, ľudovo povedané, sestry uršulínky. Škola otvorila
prvýkrát svoje brány 1.9. 1991 a neskôr v roku 2013 pribudla
k základnej škole aj materská škola. Predtým sa v týchto priestoroch
nachádzala len ZŠ so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov.
Uršulínske školy po celom svete zjednocuje heslo „Serviam", čiže
„Budem slúžiť”.

R: – Nakoľko je pre Vás dôležité, že učíte práve na kresťanskej škole?

H: – Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože okrem pracovného
prostredia tu nachádzam aj kresťanské spoločenstvo lásky, vzájomné
porozumenie medzi členmi pedagogického zboru a uznávanie
kresťanských hodnôt.

R: – Naša škola nesie v názve meno patrónky Angely Merici. Chcem sa
Vás spýtať, či je pre Vás v niečom vzorom, prípadne inšpiráciou sv.
Angela?

H: – Sv. Angela Merici - vzor radostnej odvahy a lásky. Mojou
obľúbenou myšlienkou sv. Angely je: „Majte nádej a silnú vieru v Boha.
On Vám pomôže vo všetkom!“

R: – Možno je to častá otázka, s ktorou sa vo svojom živote
stretávate, ale naši čitatelia budú iste nedočkaví po odpovedi. Bol to
vždy Váš detský sen stať sa, byť učiteľkou? Prípadne Vás niekto
ovplyvnil, či inšpiroval k tejto profesii?

H: – Ako si ja spomínam a tiež aj moji rodičia mi to mnohokrát
spomínali, už v prvej triede som hovorievala, že budem učiteľkou.
Inšpiráciou mi boli hlavne moje pani učiteľky z 1. stupňa, ale neskôr aj
iné pani učiteľky.
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R: – Ja, podobne ako aj iní študenti, ktorých ste učili a učíte vieme, že
máte vyštudované 2 predmety, a to matematiku a biológiu. Prečo
práve tieto 2 uvedené predmety?

H: – Matematika bol predmet, ktorý mi bol vždy veľmi blízky,
a to z toho dôvodu, že som sa naň nemusela učiť, stačilo počítať.
Biológia patrí tiež medzi prírodovedné predmety, ale bližší vzťah som
mala ku geografii. Na gymnáziu sme mali však geografiu len v 1. a 2.
ročníku a aby som sa nemusela učiť niečo navyše, tak som sa nakoniec
rozhodla, že budem maturovať z biológie a následne som šla študovať
na vysokú školu kombinácie matematika a biológia.

R: – Ak sa Vás môžem spýtať, bol aj nejaký predmet, prípadne
predmety, ktoré Vám neboli v čase, keď ste boli žiačkou, ako sa hovorí,
,,po chuti“ ?

H: – Na základnej škole ani nie, ale neskôr na gymnáziu, keďže nie
som jazykový typ, asi nemčina a možno dejepis.

R: – Veľmi nerada by som niečo negatívne hodnotila, ale všade sa
hovorí, že školstvo potrebuje zmenu. Čo podľa Vás chýba dnešnému
školstvu?

H: – Motivovaní učitelia, a to hlavne finančne, kreativita, tvorivosť,
systematickosť, pretože momentálne sme svedkami toho, že
v súčasnom školstve je veľké množstvo zmien a reforiem, ktoré sa
prijímajú a schvaľujú vo veľmi krátkom čase.

R: – Okrem toho, že ste riaditeľkou školy, vieme, že ste aj matkou. Byť
matkou a súčasne riaditeľkou školy nie je ľahké a máte iste veľa
povinností. Ale predsa niekedy človek potrebuje pauzu. Ako relaxujete,
prípadne čo patrí medzi Vaše mimopracovné záujmy?

H: – Rada relaxujem pri práci v záhrade, aj pri domácich prácach
a najradšej pri dobrej knihe.

R: – Pani riaditeľka, čo by ste odkázali, prípadne zaželali na záver
svojim kolegom, žiakom a všetkým zamestnancom školy pri
príležitosti krásneho 30. výročia založenia našej školy?

H: – Škole želám, aby ešte dlhé roky rozdávala múdrosť, želám jej
nevyčerpateľný zdroj lásky, dobra, múdrosti, kreatívne myšlienky,
kolegom veľa šikovných, vzdelania chtivých žiakov, žiakom kvalitné
a moderné vzdelávanie v duchu Evanjelia, dobrých pedagógov, ktorí
zostávajú v ich srdciach. Škola nech je i ďalej požehnaním pre
všetkých, ktorí do nej vstupujú.

Interview s riaditeľkou školy realizovala Kamila Dobošová, žiačka 7. B
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14 Natália Kročková, 8.C



MINI HISTÓRIA

Dovoľte mi trochu si zaspomínať v tento rok, kedy
oslavujeme 30. výročie znovuobnovenia našej milej školy.
Prečo hovorím o znovuobnovení?
Áno, tušíte správne, že sestry uršulínky mali školy už dlho
predtým, konkrétne od roku 1724, kedy sem sestry prišli
z Bratislavy. Na území Trnavy sestry mali v minulosti
ľudové a meštianske školy či učiteľský ústav, kde vyučovali
dievčatá a tým podporovali rozvoj vzdelanosti
a náboženského života v tomto kraji.
Táto činnosť bola, bohužiaľ, násilne prerušená v 50. rokoch
minulého storočia a znova obnovená po páde
komunistického režimu v podobe našej základnej školy
v roku 1991. Neskôr bola rozšírená o 2 triedy materskej
školy.
Naša škola patrí do siete uršulínsky škôl, ktoré sú
zastúpené v mnohých krajinách sveta. V niektorých sú
stále vychovávané len dievčatá, ale vo veľkej väčšine sú
vzdelávaní chlapci aj dievčatá od škôlky až po maturitu.
Základným heslom uršulínskych škôl je SERVIAM,
čo v preklade znamená Budem slúžiť.

Sr. Mária Rita
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1991/1992

Riaditeľka: 
Mgr. Mária Císarová
Zástupkyňa: 
Anna Nižnanová
Počet žiakov: 697
Počet pedagógov: 42
Počet nepedagogických 
pracovníkov: 16

2021/2022

Riaditeľka: 
Mgr. Jana Kleimanová
Zástupkyne: 
Mgr. Bibiána Vyskočová
Mgr. Jana Gáborová
Počet žiakov: 551
Počet pedagógov: 55
Počet nepedagogických               
pracovníkov: 21
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Naše jubileá



Pápež na Slovensku           september 2021

September sa niesol v očakávaní pápeža na Slovensku. My
sme si ho mohli užiť naozaj veľmi blízko, v Šaštíne. Niekoľko
našich pedagógov, žiakov i rodičov našich detí malo tú milosť
byť v jeho blízkosti. Niektorí sa zúčastnili aj ako dobrovoľníci.
Pápež na záver príhovoru požehnal Slovensku a poďakoval
za prijatie. Jeho slová pre nás boli:

„Všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Prijmime túto
krízu na prehodnotenie nášho životného štýlu. Vyhrňme si

rukávy a prebudujme našu spoločnosť. Robte to s pohľadom
nahor, ako keď sa pozeráte na Vaše krásne Tatry.“

Práve na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme boli na
svätej omši v Šaštíne. Ešte pred príchodom svätého otca sme
prechádzali cez celý Šaštín a kontroly až do nášho sektoru a to
sme netušili, že práve svätý otec pôjde práve meter od nás.
Cítili sme jeho prítomnosť medzi svojimi ovečkami, on ako
pastier.
Veľmi mi zarezonovali slová pápeža Františka - ZOSTAŇTE NA
CESTE. Mária po zvestovaní neostala medzi 4 stenami v
ohromení veľkého daru počatia, ale vydala sa na cestu - žila
svoj dar ako poslanie, cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z
domu. Boh túži prísť k všetkým ľuďom a spasiť ich svojou
láskou. A túto lásku túžime vnímať vo svojom živote.

p. uč. Čačková
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DOBROvoľník v Šaštíne 14.-15.9. 2021

Byť v službe dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca bol
pre mňa osobne veľký zážitok, za ktorý Bohu veľmi ďakujem.
Aj keď táto služba na vstupe VIP priniesla aj bolestné
momenty, keď sme nemohli pustiť kňazov, ktorí chceli
koncelebrovať na sv. omši so Svätým otcom, lebo neboli
správne zaregistrovaní.
Som veľmi rada, že po uzavretí vstupov, sme mohli byť len pár
metrov od Svätého Otca.
Ďakujem aj za úžasnú skupinku dobrovoľníkov, medzi nimi
bola aj mama našej žiačky Danky Somorovej. Každému
odporúčam zažiť zážitok zo služby dobrovoľníka, je to
nádherná skúsenosť.
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Sr. M. Faustína Zaťková, FDC 



Škola z pohľadu sestry Márie

Na našej škole som začala pracovať v školskom roku
2014/2015. To, čo si na našej škole cením, je najmä kolektív
učiteľov. Toto bolo už moje tretie pracovné miesto v
pozícii učiteľa a predtým som nevidela takú dobrú
vzájomnú spoluprácu ako u nás.
Myslím, že na našej škole je výrazný zodpovedný prístup,

kvalitné vzdelávanie (v rámci možností nášho školského
systému) a najmä duchovné hodnoty, ktoré sú deťom
odovzdávané. Mnohé z detí mi zostali v srdci (vlastne
všetky svojím spôsobom) a vo viacerých svojich kolegoch
som získala aj skutočných priateľov.
Myslím, že kvalitu našej školy vie oceniť najmä ten, kto

zažije aj iné školy a pracovné kolektívy. Naši bývalí
deviataci sa väčšinou už po prvom školskom dni na novej
škole nezabudnú prísť ukázať a pripomenúť si staré časy.
Kolegovia, ktorí išli do dôchodku alebo si našli nové miesto,
s istým sentimentom spomínajú na časy na našej škole. Ja
si chcem užiť každý deň, kedy môžem do našej školy
prichádzať a pracovať na mieste, ktoré svojím osobitným
orodovaním u Pána sprevádza svätá Angela Merici, moja
obľúbená svätica.

sestra Mária
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Najdôležitejší v procese výchovy 
„našich“ detí sú rodičia

Otec mi dal veľa

Ešte predtým, ako začnem, chcem povedať, že budem písať
o tom najlepšom otcovi, ktorého som mohla dostať od Pána Boha.

Každý muž sa môže stať otcom, no iba niektorí dokážu byť
tatinkom. A takýto je presne môj tatinko. Bol pri mne od môjho
narodenia, pri mojich prvých slovách, prvých krôčikoch a pádoch,
prvých hudobných vystúpeniach. Vždy sa mi s láskou a trpezlivosťou
venoval.

Ocko mi dal ten najkrajší dar, že mi vždy vo všetkom veril
a vo všetkom ma podporoval. S láskou ma viedol za ruku, ale nechal
ma, aby som vždy bola sama sebou.

Moje najkrajšie zážitky s ockom, ktoré si budem pamätať
do konca svojho života, boli dovolenky, výlety, prechádzky, pri
ktorých sme vždy preberali všetky témy, ktoré ma zaujímali. Nikdy
nezabudol na moje sviatky, meniny, či narodeniny. Ani jeden deň som
nezaspala bez rozprávky a bozku na dobrú noc.

Keďže videl, že moja láska k hudbe je nekonečná ako celý
vesmír, viedol ma umeleckým smerom.

Pri mojich vystúpeniach má stále slzy na krajíčku, no niekedy
mu stekajú po celej tvári, na ktorej vidím, že je hrdým otcom.

Hoci už nie som tým malým dievčatkom, pre môjho ocka vždy
budem jeho malá dcérenka, ktorá bude vždy potrebovať ockovu teplú
náruč, milé slovo a pohladenie.

Veľa ľudí verí v hrdinov, no to ešte nespoznali môjho tatinka...
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Vivian Gajlíková, 7.B

Celoslovenská súťaž: Otec nablízku

2. miesto



Projektový deň nám dal nový 
rozmer vo vyučovacom procese

Utorok – 26. október, pracovný deň ako každý iný,
a predsa bol na našej škole zvláštny. Vyskúšal nás
v našej tvorivosti, spolupatričnosti, spontánnosti,
pripravenosti na projektové vyučovanie. Deň, ktorý
patril uršulínskym školám po celom svete, deň, ktorý
patril zakladateľke uršulínskych škôl svätej Angele
Merici. Bol to deň, ktorý patril zároveň všetkým
učiteľom i žiakom, ktorí tvorivo pracovali na
spoznávaní uršulínskej pedagogiky, pri príležitosti 30.
výročia školy a 90. výročia znaku Serviam.

Skupinové vyučovanie nesie so sebou väčšiu námahu
v správnom zadeľovaní detí do skupín, ale šikovný
učiteľ, ktorý pozná svoju triedu, zvládne i tieto
pedagogické nástrahy. V prvom bloku projektového dňa
žiaci pozerali prezentáciu o sv. Angele a dozvedeli sa aj,
kde všade na svete sa nachádzajú uršulínske školy.
V druhom bloku kreslili a vyfarbovali písmená názvu im
pridelenej uršulínskej školy. Študovali jej históriu, počet
žiakov, projekty i činnosti, ktoré robia. Kreslili znak
Serviam, vlajky škôl aj rovnošaty. Zisťovali, čo všetko
máme spoločné. Nájdené informácie nakoniec žiaci
spolu napísali ručne na veľký papier alebo vytlačili
a nalepili. Hotové projekty zdobia steny našich
školských chodieb.

Na záver tohto tvorivého dňa rozdali pani učiteľky
žiakom dekrét uršulínskeho žiaka. Možno nie všetko
vyšlo perfektne, ale verte nám, snažili sme sa. Túto
snahu si môžete pozrieť aj na fotkách!

Všetci Vaši žiaci i učitelia zo ZŠ s MŠ Angely Merici.

p. uč. Borisová a p. uč. Karsayová
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Spoznali sme 
uršulínske 
školy
v rôznych 
kútoch sveta:

Queensland
Krakov
Barbados

Ukrajina
USA – Dallas
Olomouc
Paríž
Praha
Londýn
JAR
Bratislava ...
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Žiacky život našimi očami

Členovia redakčnej rady vytvorili dotazník a s odpoveďami sa obrátili na
Vás.....

A čo sme pre Vás zistili?

Najobľúbenejší predmet?

Telesná výchova prevalcovala všetky ostatné predmety, trošku jej môžu
konkurovať výtvarná výchova, hudobná výchova, technika či prosociálna
výchova. Ostatné predmety sa len zapýrili.

Najpočúvanejší interpréti?

Počúvame naozaj všetko možné, úplné vychytávky doby ale aj starú dobrú
klasiku našich rodičov. Sima, Doja Cat, Imagine Dragons, Dua Lipa, Billie
Eilish, Olivia Rodrigo ale aj Michael Jackson alebo Horkýže slíže.

Na čom najviac visíme?

Sme pripojení stále viac, nielen počas online hodín, ale aj pred vyučkom, aj
po ňom a potom ešte večer. Najviac nás zaujímajú Netflix, Instagram,
Youtube, potom nasledujú Snapchat, TikTok.

Obľúbené učiteľské vetičky?

Učitelia nám sprestrujú život týmito výrokmi:

Dobre, kľud tu bude! Dobrý deň, sadnite si. Nebaľte sa, ešte nemáte
domácu úlohu.

Kde bolo, tam bolo... Sodoma, Gomora! Píšte si to farebne! Ja vás
budem biť!

Hodinu končím ja!

Miesto, ktoré máš v škole najradšej: jednoznačne vyhráva pobyt vo vlastnej
triede, veď v nej trávime často polovicu svojho denného času.

Výhovorky počas online vyučovania?

Samozrejme stále používame klasiku ako... nejde mi mikrofón, nejde mi
kamera alebo sekáte mi... Niektorí sme inovatívnejší.... vykladal som
umývačku, prišiel kuriér, nejde mi internet, z rodinných dôvodov alebo
vbehli mi sem súrodenci.

Čo nám najviac chutí v školskej jedálni: na plnej čiare vyhrávajú špagety
a mäso s ryžou.

Spracovala redakčná rada

24



Doba naša kovidová

Poprosili sme o zopár pozitívnych myšlienok našu
psychologičku Soničku.

Ako sa starať o svoje duševné zdravie počas neľahkej doby, v ktorej
žijeme?

•Prijmime samých seba, takých akých sme – vážme si seba
samého, ale neberme sa príliš vážne.
•Hovorme o tom – zdieľaná starosť je polovičná, ale zdieľaná
radosť je dvojnásobná.
•Buďme aktívni – život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti
nemu, ale kým sa hýbeme, žijeme.
•Učme sa novým veciam – to, čo zvládneme, nás posunie a čo
nezvládneme, aspoň si môžeme povedať, že sme vyskúšali.
•Stretávajme sa s priateľmi – príbuzných si nevyberáme, ale
priateľov áno, tak sa o tento vzácny vzťah starajme.
•Robme niečo tvorivé – častokrát je cesta dôležitejšia ako cieľ
a to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.
•Zapojme sa – zaujímajme sa o svet okolo nás a pomáhajme
tým, ktorí to potrebujú.
•Neváhajme požiadať o pomoc – nie je hanba požiadať o pomoc
odborníka alebo niekoho, komu dôverujeme alebo vieme, že si
niečím podobným prešiel.
•Oddychujme a uvoľnime sa – učme sa aktívne i pasívne
oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia.
•Zdolávajme prekážky – učme sa brať životné prekážky ako
výzvy a možnosti prekonávať seba samého a posúvať sa vpred.
•Nebojme sa snívať - v noci i cez deň, pretože k niektorým snom
sa môžeme ľahko priblížiť.
•Žime tu a teraz – nezaťažujme sa minulosťou, tú už
nezmeníme, ale ani budúcnosťou, pretože potom si neužívame
prítomnosť .
•Počúvajme hudbu – našu obľúbenú – hudba nám poskytuje
úľavu od stresu, zlepšuje náladu, vie nás preniesť do pozitívneho
obdobia života, poskytuje nám lepší komfort v ťažkých časoch
a umožňuje nám prežiť prítomný okamih.

Školská psychologička Soňa Kocian

(Zdroj: Instagram @ligazadusevnezdravie) 25



Máme žiacku radu

Školská rada podľa môjho názoru ako novozvoleného
predsedu je veľmi skvelá vec. Samozrejme, všetko
funguje tak ako má, no musím podotknúť, že žiacka
rada ako taká je braná banálne, až nie vážne. Chcel
by som preto pridať žiackej rade trochu na vážnosti
a dodať jej rešpekt. Vieme prostredníctvom nej
niektoré veci zmeniť alebo napraviť, len treba mať
odvahu to predložiť. A preto chcem povzbudiť
predsedov tried, aby prichádzali s návrhmi zo svojich
tried a nebáli sa ich predkladať. Lebo, verte mi, nič
zlé Vás tam nečaká.

Dalibor Samek, 8.A

predseda žiackej rady
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Čo prajeme škole k 30. 
výročiu ?Milá škola,

prajem Vám k Vášmu 
výročiu veľa zdravia, hlavne 
v tomto čase, veľa detí, aby 
sa stále tešili chodiť do 
školy, a veľa lásky. Prajem 
učiteľom veľa trpezlivosti 
pri učení žiakov, a žiakom 
prajem silu do každého 
nového dňa!
Nech Vás všetkých 
ochraňuje sv. Angela a 
sprevádza v ťažkých 
chvíľach Pán Boh. 

Veronica, 8.B

Milá škola,
prajeme Ti veľa 
pozitívnych skúseností 
a radosti z úspechu. Aby 
si sa rozvíjala v dobrom 
a zaujímavom smere 
a aby z tejto školy 
odchádzali slušní, múdri 
ale aj láskaví žiaci, ktorí 
budú na ňu spomínať 
v dobrom. 

Eliška, 8.B

Naša škola zelená,
prajem Ti tu prítomná,
šikovné, múdre deti,
aby ich bolo ako smetí.
Aby sa nič nekazilo,
ale sa vždy podarilo.
Som tu už ja osem rokov,
bolo to jak osem skokov.
Tak Ti prajem, škola moja,
aby si tu stála doživotia.    

Zarka, 8.B

Milá školská starká,
prajem Ti aby tvoje 
steny neboli viac 
ošarpané,
aby tvoje stoly neboli 
dorezané,
aby na stoličkách 
neboli naše vlasy,
ale na tom skutočne 
nezáleží.
To hlavné čo Ti 
prajem,
je veľa dobrých ľudí 
ukrytých za stenami,
aby sa dobre učilo 
na stoloch
a aby sa dobre sedelo 
na tých bolestivých 
stoličkách.
Aby škola nebola 
stelesnenie všetkého 
zlého,
ale aby si každý 
v Tebe našiel kúsok 
dobrého,
aby tvojimi chodbami 
prechádzalo nielen 
veľa múdrych, ale 
i veľa dobrých ľudí
a hlavne aby Ti slúžili 
dobrí a ľudskí učitelia, 
ktorí majú radi to, čo 
robia. 

Janka, 8.B
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Každý z nás má svoju cestu. Svoju osobnú i pracovnú. Na našej
ceste stretávame ľudí, ktorí nás formujú, ovplyvňujú, podávajú
pomocnú ruku, pomáhajú kráčať ďalej. Naše pracovné cesty sa
v tomto roku rozídu s dvoma našimi kolegyňami.

Martinka Dekanová
Možno viete, možno nie, ale za zrodom
tohto časopisu stojí práve táto naša drahá
kolegyňa a priateľka. Ona ponúkla našim
žiakom krúžok s týmto zameraním,
oslovila žiakov aj kolegov a vďaka jej
usilovnej práci je časopis na svete.
Martinka nie je len vynikajúca učiteľka, ale
aj úžasná empatická osoba, ktorá sa vedela
obetovať pre svojich žiakov i svojich
kolegov.

Pre Martinku od kolegov :
• „Pani učiteľka Dekanová voňala človečinou:) Želám jej naďalej
úsmev na tvári, spokojnosť v rodine a nech Pán ochraňuje jej
budúce kroky!“
• „Ďakujem "sestrička" za každé tvoje povzbudenie, podporu,
pochopenie, milé slovo a tvoju prítomnosť tu na škole. ♥“
• Ďakujem za Tvoju ochotu, keď som potrebovala s hocičím
pomôcť, a tiež za Tvoj humor a dobrú náladu, ktorá bola vďaka
Tebe v zborovni.“

• „Chcela by som Martinke poďakovať za jej úprimný
osobný záujem, úsmev, pomoc, dobrú náladu a za všetku
prácu pre školu, ktorú vykonávala, aby šírila kresťanské
hodnoty.“
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Ďakujeme...

Poradila, potešila, vždy si všimla, že
niekto potrebuje pomoc. Svojím
úsmevom a milým slovom rozširovala
pohodu a radosť zo života. Svoju
vieru v Boha žila v praxi.
Vo svojom odbore, učení anglického
jazyka, bola kreatívna, používala
inovatívne metódy. Bola spolu-
organizátorkou olympiád, súťaží v
čitateľskej gramotnosti, pomáhala pri
zabezpečovaní pracovných zošitov z
anglického jazyka, pri technickej
podpore pri vyučovaní angličtiny a
mnohé iné...
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Alenka Marhavá

Alenka je veľkou osobnosťou našej
školy. Počas svojho pedagogického
pôsobenia v ŠKD ako vychovávateľka
stihla viesť spevácky zbor a kapelu,
s ktorými nejeden krát vystupovala
na akciách školy ako boli Vianočné
akadémie a Angelafesty.

Zorganizovala spolu s niekoľkými kolegyňami akcie pre deti ako
Kráľovské noci v škole, Noci s Andersenom, letné tábory, predĺžené
víkendy v Harmónii na chate sestier uršulínok. Prežila s deťmi
nespočetne veľa škôl v prírode, výletov, športových, zábavných,
kultúrnych spoločných akcií ŠKD.
K tomu všetkému treba spomenúť ranné sväté omše, kde z jej
spevu, častokrát až s nádychom operného spevu, chodili po tele
zimomriavky.

Po 1. atestácii bola poverená vedením Centra voľného času kde
si popri nie jednoduchej agende a práci s vedúcimi krúžkov našla
čas aj na prácu s deťmi v gitarovom, keramikárskom, cukrárskom
krúžku, aj na prácu s deťmi v herni pre 2.stupeň. Nedá sa
nespomenúť jej talent vytvoriť z hocičoho krásne výrobky
na predvianočnú či predveľkonočnú tržnicu.

Toto je len smietka toho, čo pre našu školu a pre deti urobila.
A čo na záver? Okrem pedagogického nasadenia z nej sálala
dobrosrdečnosť, dobrá nálada, humor a ochota vždy pomôcť
a pozitívne myslieť. Jej slovíčko "neres" spisovne "nerieš" mi
v ušiach vždy zazvoní, keď niekto vysloví meno Alenka Marhavá.

Ingrid Bedřichová

Odkazy pre Alenku :
• „Vďaka za Tvoj naozaj úžasný
spev na sv. omšiach, vždy som
Ťa rada počúvala, a tiež za Tvoj
optimizmus.“
• „Si úžasná hudobníčka so
zmyslom pre humor a srdcom
pre druhých. Vďaka, Alenka, za
tvoje otvorené srdce, stály
úsmev a úžasný humor.“
• „Alenke vďaka za jej radosť,
zodpovednú prácu a pomoc.
A tiež za všetko, čo robila pre
žiakov, aby v nich rozvíjala
tvorivosť a to najlepšie čo
v nich je.“

Príspevky od kolegov 
spracovala 

sestra Mária



Alenka 
vo svojom 

živle – spev  
a gitara

Vytvorila 
sestra         

Faustína, FDC
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Martinka 
ako 

milovaná 
triedna 
učiteľka



Autorka: Barborka Ráciková, 4. C

Tajnička pre vás
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Žiaci 4.C
O našich hodnotách,
ročníkových 
symboloch
a patrónke školy.


