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KATOLICKA SPOJENÁ SKOLA SV. PAUL LEVICE KONUSU 

 

Vincent de Paul Levice Katolik Okulu, Saratovska Sokak No: 87'de Levice, Slovakya'nın bir 

şehrinde. Okul Levice - Rybníky'nin bir bölümünde, onun kurucusu Roma Katolik Kilisesi'dir.  

Vincent de Paul Katolik Okulumuz okul kompleksinin bir parçasıdır okul öncesi ve ilkokul 

eğitiminin yanı sıra ikinci bir okul eğitiminin verilmesi. Harika İlaveler aynı zamanda tesislerimizde 

bir boş zaman merkezi. 100'den fazla çocuk var kreşe katılmak, 272 ilkokul, 100 dilbilgisi okulu / spor 

salonu / ve 256 eğlence merkezi tarafından düzenlenen müfredat dışı etkinliklere katılın. Pedagojik 

ekip genç ve nitelikli. Misyonlarını yerine getiriyorlar.  

okulun dini görüşlerine göre öğrencileri ve öğrencileri eğitmek. Amacımız öğrencilerimize 

onlara geleceğin en iyi başlangıç noktası olabilmesi için mümkün olan her şekilde yardımcı olun. 

Öğretmenler öğrencileri ile böyle çalışmak için gayret gösterirler çeşitli yetenekler kazanır, entelektüel 

yeteneklerini geliştirir, iyi ahlak ve sosyal kazanırlar tutumlar.  

Onların kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için katkıda bulunması gereken her şeyi 

yapar ve topluma entegre olmasına izin verin. Dil öğretiminden gurur duyuyoruz, modern teknolojiyi 

kullanıyor, manevi yardım öğrencilerimiz için veya sevdikleri için bile gerekiyorsa;  

örgütlü ders dışı derslere katılmak sosyal aktiviteler ve spor etkinlikleri gibi etkinlikler. Birçok 

kazandık müfredatımızın çeşitli alanlarında ödüller, 



 TEKOV BÖLGESİ 

Tekov, geleneklerle dolu bir bölgedir.. 

 

Zengin bir geçmişi var ve günümüzde onları tipik halklarda anıyoruz Festival. Bölge, eşsiz 

geleneksel kostümleri (Slovakça kroje) ile ünlüdür. Bu bölgesi ayrıca üzüm bağları ile bilinir. Yıl 

boyunca farklı organizasyonlar düzenlenmektedir. olayların. Örneğin, Levice'de veya Nová Dedina'da 

fuarlardan (jarmoky) bahsedebilirim. In Starý Tekov Yeniden Yapılanma İkinci dünya savaşı her yıl 

Hron nehri yakınında gerçekleşir. Starý Tekov, geçmişte Levice'den daha önemliydi. Tekov il kasaba - 

uzun zaman önce Osmanlıların .saldırsından sonra yanmış ahşap bir kale vardı.  

 

LEVICE KALESİ 

Levice kalesi 13. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Kale bir koruma işlevi. 14. yüzyılda 

Matúš Čák'ın mülkiyetinin bir parçasıydı. 1434'de kale yanmış, ancak restore edilmiştir. 1529'dan beri 

Tekov yönetimi altındadır. İçinde 1663'te Osmanlılar kaleyi fethederler. Bir askeri komutan, L. de 

Souches, itti Onları kalenin dışına çıkarın. 1702'den 1709'a kadar Rakoczi'nin bertarafı tamamlandı. 

Yakınında Ana kale, Kaptan Stefan Dobo tarafından yaptırılan Rönesans kalesidir (in 1571'de Tekov 

bölgesinin komutası). Günümüzde, kalenin odaları, Tekov bölgesi. Orijinal Gotik kalenin kalıntıları 

kalmış ve geçen yüzyıl. Tamamen korunmuş olan çay olarak hizmet eden sadece Gotik dairesel burcun 

kalması oda bulunmaktadır. 

 



LEVICE KARVANASI 

Calvary, şehrin kuzeyindeki tepedeki bulunabilir. Muhtemelen 18. yüzyılın başlarında St. 

Cross İlerleme Şapeli burada duruyordu. 3 ahşap haçın olduğu ahşap bir çan kulesi olan duvarda 

çitlerle çevrili. Etrafında 1800 yılında şapel küçük bir kilise haline getirildi. 19. yüzyılda muhtemelen 5 

haçın bağımsız istasyonları eklendi .. WW2'nin sona ermesine kadar Levice kalvaryumda korunmuş 

durum. Bitişinin başında özgürlükçü savaşlardan sonra meydana geldi. savaşın sonunu, kalkan 

bozulduğu zaman. 

Savaştan sonra vatandaşlar hasarlı nesnelerdeki duvarları yapı malzemeleri olarak kullandı. 

evlerini onarmak için. Kilisenin duvarlarının ve çitinin sadece küçük kalıntıları kaldı. Eski kalvarın 

kalıntıları üzerinde yeni bir kalkan inşa edilmiştir. Levice'nin Canlandırılması calvary, Patrimoniun 

Servandi STK tarafından yönetildi. 14 yeni istasyon şapeli Çapraz inşa edilmiş ve bir gövde tarihi. 

2010 yılında 7 metrelik yüksek metal Çarmıh, karvaranin kulesinin yapısına sabitlendi.  

 



LEVICE BALIK GÖLLERİ 

Perec derecesindeki Levice balıkçıları 1974 yılında korunan alan ilan edildi. Alan 91.83 

hektarlık bir alanı kaplar ve doğrudan Levice yerleşim bölgesi ile iç içe geçer. Bu önemli avifauna alan 

1950 - 1956 yılları arasında yapay bir sistem olarak şekillendirilmiştir balık havuzları. Jeolojik alt 

katman, Hron Nehri'nin alüvyonlu siltleri (çakıl ve kum). Havuzların kıyıları alders, kavak ve söğüt 

ağaçlarının bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Saplar, dysa loosestrife, çayır safranı ve burun kanadı 

büyümenin çoğunluğunu oluşturur su bitki örtüsü. Su bitki örtüsünün florası su kanatlılarına iyi bir 

koruma sağlar, göçler sırasında burada kalırlar.  

TEKOV DA ŞARAP ÜRETİMİ 

Tekov, Orta Avrupa'daki şarap yetiştiriciliğinin kuzey sınırı. Bu alanın bir zengin tarih. 

Yaklaşık 1000 yıl boyunca, farklı şarap türleri üretti 

 

 Tekov üretiminde gelenekleri takip ederler ve neredeyse hiç kimyasal kullanmazlar. 

Yetiştirme için Sarmaşıklar, mükemmel koşullar var. Çoğunlukla beyaz ve kırmızı şarap üretiyoruz, 

çünkü var ideal bir volkanik arazi. Bu bölge aynı zamanda güzelliği ve huzuru ile bilinir .  



 

PUKANEC 

Tekov Štiavnice dağında bulunmaktadır. Geçmişte 9 kraliyet maden kasabasından biriydi, 

burada gümüş ve diğer kıymetli metaller çıkarıldı. Ametist toprakları toplama Pukanec'de de 

bulunabilir. 

Pukanec, eski bir bağımsız kraliyet madenciliği ve zanaat kenti olan Roma'yı ziyaret edebilir - 

Katolik Aziz Nicolas kilisesi, Evanjelik kilisesi veya esnaf ticaret müzesi. Korunan kasaba duvarları ve 

Kutsal Üçlü Birlik'in heykel grubu da sizi yakalayabilir. Dikkat. Köy, her zaman ilk kez düzenlenen 

yıllık Pukanec fuarlarını düzenlemektedir. Temmuz haftasonu. Ziyaretçilerin zanaatkarlar 

gösterilerine hayran kaldıkları bir fırsat var, deneyin yerel spesiyaliteleri ve çeşitli kültür programları 

izlemeyi rahatlatın. 

 

TEKOV YÖRESLE KIYAFETLERİ 

Halk kostümümüz, özellikle süslenmiş kaput için karakteristik bir özelliktir ve inanılıyor en 

güzel Slovak halk kostümü olmak için. Bonnet sadece evli bayanlar giyiyor. Bonnet Şeritlerle ve 

incilerle süslü renkli bir nakış ya da sadece beyaz danteli düz. Evlenmemiş kızların örgü şeritler var. 

Erkekler kostümleri üç bölümden oluşur ve İlk önce birçok renkli iğne yaprağı olan düz beyaz bir 

gömlek. İkinci ve üçüncü parçalar pantolon ve yelek mavi elyaf yapılmış. Kafanın üstüne siyah bir 

nefret giyildi. 



HRON NEHRİ 

Hron, en uzun ikinci nehremizdir. Hron'un uzunluğu iki yüz doksan sekiz kilometre. En önemli 

besleyiciler nehir Black Hron ve Slatina'dır. Bu nehir balıkçılık için önemlidir. Küçük bir teknede 

nehirde sürüş yapmak mümkündür. Altında akar Kralova Hola Tepesi deniz seviyesinden  doksan yüz 

seksen yükseklikte. Direkt olarak kıyıdaki çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Nehir yakınlarında 

çayırlar vardır. ve rekreasyon için ideal ormanlar. Markus Aurelius, "Benim için" adlı bir kitap yazdı. 

Hron Nehri bölgesinde 

 

TİPİK SLOVAK YEMEKLERİ 

Tipik Slovak yemekleri bryndzové halušky. Patates, koyun peyniri ve kızarmış domuz 

pastırması ekleyebilirsiniz. Sonraki tipik Slovak yemekleri pirohy. Patatesten yapılır. Yapabilirsin 

koyun peyniri veya etle doldurun. Bazı insanlar bir sonraki tipik Slovak yemeklerini seviyorlar ve 

haşhaşlı makarna. Geleneksel bisküvi Horalka'dır. Slovakya'nın her dükkânında satın alabilirsiniz. 

Sonuncusu Tekov'da yeneceğiniz ördek.. 

 



BANSKÂ STIAVNICA 

• Dünyada ilk defa kullanılan Barut Onu eski Çin'de tanıyorlardı, ancak 
barışçıl amaçlar için sadece Štiavnica'da ilk defa kullanılır. Efsaneye göre, 
volkanik bir patlama verdi štiavnická caldera veya yaklaşık 25 kilometre 
çapında kraterle çıkın 15 milyon yıl önce Orta Avrupa'nın en büyük 
ülkelerinden biridir.  

• Yeraltı Emmental olarak Yeraltı Şehri, Emmental olarak delinen 
madencilik faaliyeti sayesinde. Hemen hemen Tünelin girişini bulacağınız 
herhangi bir ev. • Avrupa'nın en zengin gümüş ve altın kaynağı Banská 
Štiavnica, Avrupa'da en zengin gümüş ve altın kaynağının uzun 
zamandaydı. Ştiavnica bölgesinde, yaklaşık 250 ton altın ve 4 milyon 
buğday ile mayının yarım milyon ton toplamda gümüş.  

• Dünyanın ilk Madencilik Üniversitesi • Štiavnica aynı zamanda, o 
sırada en canlı Avrupa bilim laboratuarıydı, Bu nedenle dünyanın ilk 
Madencilik Üniversitesi burada inşa edilmiştir. Madencilik Çevresinde 
Üniversitede büyüleyici botanik bahçeleri, kırmızı tahta ağacı ve Japon 
sediri. • Banská Štiavnica'nın Çarmıha gerilmesi Volkanik kökenli bir tepede 
yer alan dini yapıların benzersiz kompleksi "Scharfenberg" (Ada Zirvesi) bir 
kalibre. Şehir merkezine sadece 45 dakika yürüme mesafesindedir. Bunlar, 
Orta Avrupa'daki en güzel Barok yapılardır.  

• İlk Dünya Bilimsel Kongresi 19. yüzyılda Banská Štiavnica'da 
gerçekleşti. Birçok önemli rakam geldi , buhar motoru James Watt ve 
Johann Wolfgang Goethe'nin mucidi, o zaman Avrupa bilim ve kültürünün 
kişilikleri. Kongre büyük olasılıkla tarafından organize edildi. Ignatius 
Doğmuş, Illuminati Düzeni'nin kurucusu olarak görülen  

• Herkes için maden şaftları Günümüzde, Banská Štiavnica'daki birkaç 
tünel ziyaret edebilirsiniz. Michal bir uygun tünel, uzunluğu sadece 75 
metredir ve herkes 5 dakika.  

• Yüzüklerin Efendisine benzeyen Sitno efsaneleri Tecrübeli bir turist, 
dünyanın en yüksek dağı olan Sitno'ya gezinin tadını çıkaracaktır. Harabeleri 
olan Štiavnické tepeleri. Büyüleyici manzaraları bulacaksınız ve bu konuyla 
ilgili öğreneceksiniz. efsaneler ve efsaneler, Yüzüklerin Efendisi 'ne benzer. 

 



 VÂPNIK HILL'TA AYRICALIK TEPESİ 

Bu anıt site Levice kasabasından yaklaşık 4 km uzaklıkta (Mýtne 
yönünde) Ludany köyü) Vápnik'in üstünde, geçmişte bir gözlem noktası olan 
İkinci Ukrayna öncülüğünün komutanı olan Mareşal Malinovski, kim 
yönettiğini Pohronie'nin güney kesimindeki bu mevkiden askeri operasyonlar 
20 Aralık'a kadar 1944'den 25 Mart 1945'e kadar. Bir gözetleme kulesi olan 
somut bir anıt var. Yenilenen anıt 9 Mayıs 2015'te halka arz edildi.  

Zirve traverten - silt kalıntılarını temsil eder, burada traverten dışında 
"Levice altın oniks" olarak işaretlenen zarif, tekrar kristalleşmiş bir türe de, 
son günlerde. Güzellikleri sayesinde, Avrupalı unicum olarak kabul edilir ve 
kesinlikle tektir en pahalı işlenmiş taşlardan.  

 



 

BRHLOVCE 

Havza içinde antik bir köy yatıyor; bu yamaçlar, Štiavnica dağının güney piemontu. Levice 

kasabasının 15 km doğusunda yer alır. Çevresinin özellikleri, Tersiyer'in volkanik faaliyetleriyle 

oluşturulmuştur Gözenekli andezit tüf ve püf taşlarının lokal alanlarıdır. Búr akışının başlangıcı köy 

vadisinde yer almaktadır. 

 

 

Böylece hem yerli hem yabancı turistlerin tanınmış, çekici bir yeri haline geldi. kolaylıkla 

işlenebilir tüf ve puf taşlarına oyulmuş kayalık konutlar nedeniyle, yerel kısımda "Šurda" adı altında 

bilinen, hem cadde hem de konut alanı ve kayadaki tarım alanı, rustik / folk / 1983'te mimarlık . 

 
Rocky konut, No.142 yerleşimi, Avrupa Nostra uluslararası ödülünü kazandı Bu mimari 

görmenin korunması ve restorasyonu için 1993 yılı ödülü. Yerel göre Gelenekler konut sakinleri için 

iddia edilen kayalık alanlardan korunma yolunda 16. ve 17. yüzyılda Türkler. Eminim ki Matej Bell 

işinde bahsetmektedir 1742'den " 


