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SV.VINCENTA DE PAULA LEVICE KATOĻU SKOLA

Sv.Vincenta de Paula Levice Katoļu skola atrodas Saratovskas ielā Nr.87 Levices
pilsētā, Slovākijā. Skola atrodas Levices daļā, kuru sauc par „Rybníky”, tās dibinātājs ir
Romas Katoļu baznīca.
Mūsu Sv.Vincenta de Paula katoļu skola ir daļa no skolu kompleksa, kas nodrošina
pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas izglītību. Mūsu telpās ir arī lielisks
papildinājums skolai – tas ir brīvā laika pavadīšanas centrs.
Vairāk nekā 100 bērnu apmeklē bērnudārzu, 272 apmeklē sākumskolu, 100 bērni
apmeklē ģimnāziju, un 265 piedalās interešu izglītības aktivitātēs, kuras tiek organizētas
brīvā laika pavadīšanas centrā.
Pedagogu komanda ir jauna un labi kvalificēta. Viņi pilda savu misiju skolēnu
izglītošanā saskaņā ar skolas reliģiskiem uzskatiem.
Mūsu mērķis ir palīdzēt skolēniem visos iespējamos veidos un sniegt viņiem labāko,
lai viņi varētu sākt veidot savu nākotni.
Skolotāji strādā ar skolēniem, lai viņi varētu apgūt jaunas iemaņas, uzlabot savas
intelektuālās spējas, apgūt morāles un sociālās normas. Viņi dara visu, lai palīdzētu
skolēniem attīstīt viņu personības un viņi spētu iekļauties sabiedrībā.
Mēs lepojamies ar to, kā mēs mācām valodas, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā
arī ar to, ka piedāvājam psiholoģisku atbalstu mūsu skolēniem, un, ja nepieciešams viņu
tuviniekiem; turklāt lepjamies par piedalīšanos interešu izglītības aktivitātēs, kā
izbraucieni, sociālās aktivitātes un sporta pasākumi. Mēs ieguvām daudz apbalvojumus
dažādās mūsu mācību programmas jomās.

TEKOVAS REĢIONS
Tekovas reģions ir pilns ar tradīcijām.
Tam ir bagāta vēsture un mēsdienās mēs svinām īpašu tipisku tautas festivālu.
Reģions ir atpazīstams ar saviem unikālajiem tradicionālajiem kostīmiem (kroje in Slovak).
Šis reģions ir labi zināms pateicoties tā vīna dārziem. Gada garumā šeit tiek organizēti
dažādi pasākumi.
Piemēram, var pieminēt gadatirgus (jarmoky) Levicē vai Nová Dedina. Starý Tekovā
katru gadu netālu no Hronas upes notiek Otrā Pasaules kara rekonstrukcija. Starý Tekov
agrāk bija svarīgāks nekā Levice. Tekova bija provinces pilsēta – senos laikos tajā bija koka
pils, kas tika sadedzināta pēc Osmaņu uzbrukuma.

LEVICE CASTLE
Levices pils tika uzcelta 13. gadsimta otrajā pusē. Pilij bija aizsargājoša funkcija. 14.
gadsimtā tā bija daļa no Matúš Čáka muižas. 1434. gadā pils tika sadedzināta, bet tā tika
atjaunota. Kopš 1529. gada to pārvalda Tekovas administrācija. 1663. gadā Osmaņi
iekaroja pili. Militārais komandieris L. de Soušs viņus padzina no pils.
No 1702. līdz 1709. gadam Rakoczi likvidācija tika pabeigta. Blakus galvenajai pilij
ir Renesanses pils, kuru 1571. gadā uzcēla Kapteinis Stefans Dobó (Tekovas apgabala
vadībā). Mūsdienās pils istabas kalpo kā Tekovas apgabala muzejs. No oriģinālās gotikas
pils palika drupas, tās tika saglabātas pagājušajā gadsimtā. Pilnībā sagalabājies tikai
gotikas apļveida bastions, kas kalpo kā tējas namiņš mūsdienās.

LEVICES KRUSTA KALNS
Krusta kalns atrodas pilsētas ziemeļu daļā. Iespējams, ka no 18. gadsimta sākuma
šeit stāvēja Sv.Krusta kapela, kura bija norobežota ar sienu, kur bija trīs koka krusti un
koka zvanu tornis. Ap 1800. gadu kapela tika pārveidota par mazu baznīcu. 19. gadsimtā,
iespējams, pievienojās piecas neatkarīgas krusta stacijas. Līdz Otrā Pasaules kara beigām
Levices krusta kalns bija saglabājies. Sākums krusta kalna izpostīšanai notika pēc kara
beigām, pēc atbrīvošanās cīņām, kad krusta kalns tika izpostīts. Pēc kara pilsoņi izmantoja
mūrus no bojātiem objektiem kā celtniecības materiālus, lai salabotu viņu mājas. Ir
palikušas tikai mazu materiālu paliekas no baznīcas sienām un žogiem. No bijušā krusta
kalna paliekām ir izveidots jauns. Levices Krusta kalna atjaunošanu vadīja nevalstiskā
organizācija Patrimoniun Servandi. Ir izveidotas 14 jaunas Krusta staciju kapelas un
vēsturiskais izskats. 2010. gadā pie torņa korpusa tika novietots 7 metrus augsts metāla
krusts.

LEVICES ZIVJU DĪĶIS
1974. gadā Levices zivju dīķi pie “Perec” straumes tika pasludināti par aizsargājamo
teritoriju. Platība aizņem 91,83 hektārus un tieši savieno Levices pilsētas dzīvojamo
platību. Šī nozīmīgā avifaunas teritorija veidojās no 1950. gada līdz 1956. gadam kā
mākslīgo zivju dīķu sistēma. Ģeoloģisko apakšējo slāni veido Hronas upes grants un
smiltis. Dīķu krastos ir alkšņu, papuļu un vītolu koku sugas. Stublāji, pļavas safrāns,
dadzis – arī papildina šo teritoriju. Teritorijā esošā flora nodrošina labu aizsardzību
ūdensputniem, kas šeit dzīvo visu gadu vai paliek šeit migrācijas laikā.

VĪNA DARINĀŠANA TEKOVĀ
.Tekova ir ziemeļu robeža vīna darināšanā Centrāleiropā. Teritorijai ir bagāta
vēsture. Aptuveni 1000 gadu laikā ir ražoti dažādi vīna veidi. Ražošanas laikā tiek
ievērotas tradīcijas un gandrīz neizmanto nekādas ķīmiskās vielas. Vīnogu audzēšanai šeit
ir lieliski apstākļi. Darina galvenokārt balto un sarkano vīnu, jo šeit ir ideāla vulkānisko
iežu zeme. Šis reģions ir pazīstams arī ar savu skaistumu un mieru.

PUKANECA
Tā atrodas ‘’Štiavnice’’ kalnā. Agrāk tā bija viena no deviņām karaliskām
kalnrūpniecības vietām, kur tika iegūti sudrabs un citi dārgmetāli. Piemēram, Pukanecā
var atrast arī ametista ieguves vietas. Pukaneca ir bijušā neatkarīgā karaliskā
kalnrūpniecības un amatniecības pilsēta. Tajā ir iespējams apmeklēt Romas katoļu Sv.
Nikolaja baznīcu, Evaņģēlisko baznīcu vai amatniecības muzeju. Apmeklētāju uzmanību
var pievērst arī saglabātās pilsētas sienas un Svētās Trīsvienības skulpturālās grupas.
Ciems organizē ikgadējos Pukanecas amatniecības gadatirgus, kuri vienmēr notiek jūlija
pirmajās nedēļas nogalēs. Apmeklētājiem ir iespēja apbrīnot amatnieku demonstrācijas,
izmēģināt vietējos ēdienus un atpūsties, vērojot dažādas kultūras programmas.

TEKOVAS TAUTAS KOSTĪMS
Mūsu tautas tērpam ir raksturīga īpaši dekorēta galvas sega un tautas tērps tiek
uzskatīts par skaistāko slovāku tautas tērpu. Šādas galvas segas valkā tikai sievietes,
kuras ir stājušās laulībā. Galvas sega ir roku darinājums, kas tiek dekorēts ar lentēm un
pērlēm vai vienkārši ar baltām mežgīnēm. Neprecētām meitenēm ir bizē iepītas lentas.
Vīriešu tautas kostīmam ir trīs daļas, un pirmais ir vienkāršs balts krekls ar dažādiem
krāsainiem izšuvumiem. Otrajā un trešajā daļā ir bikses un veste, kuri ir izgatavoti no zila
auduma. Kā arī kostīmu papildina melna cepure.

HRONAS UPE
Hrona ir mūsu otrā garākā upe. Hronas garums ir divi simti deviņdesmit astoņi
kilometri. Vissvarīgākie pietekas ir upes Melnā Hrona un Slatina. Šī upe ir svarīga
zvejniecībai. Ir iespējams doties izbraucienā pa upi mazā laivā. Tas straumes tek zem
Kralova Holas kalna, deviņi simti astoņdesmit metru augstumā virs jūras līmeņa. Tieši
krastā atrodas daudz vēsturisku pieminekļu. Upes tuvumā ir pļavas un meži, kas ir ideāli
piemēroti atpūtai. Kad Marks Aurēlijs atradās Hronas upes teritorijā, viņš uzrakstīja
grāmatu "Man Pašam".

TIPISKS SLOVĀKU ĒDIENS
Tipisks slovāku ēdiens ir “bryndzové halušky”. Tas ir izgatavots no kartupeļiem,
aitu siera un varat pievienot ceptu speķi. Nākamais tipiskais slovāku ēdiens ir “pirohy”.
Tas ir izgatavots no kartupeļiem. Jūs varat veidot pildījumu no aitas siera vai gaļas.
Dažiem garšo cits tipiskais slovāku ēdiens, piemēram, un tās ir magoņu nūdeles. Mūsu
tradicionālais cepums ir “Horalka”. Jūs varat to iegādāties katrā veikalā Slovākijā. Un
pēdējais ir pīle, ko visgardāko ir iespējams nogaršot Tekovā.

“BANSKÁ ŠTIAVNICA”
• Pirmoreiz izmantotais pulveris pasaulē
To jau pazina senajā Ķīnā, bet mierīgos nolūkos pirmo reizi tika izmantots tikai
Štiavnicā. Saskaņā ar leģendu, pirms 15 miljoniem gadu vulkāna izvirdums izveidoja sava
veida “štiavnická caldera” vai krāteri ar diametru aptuveni 25 kilometri, kas ir arī viens no
lielākajiem Centrāleiropā.
• Pazemes pilsēta kā “Emmental”
Pazemes pilsēta ir izveidojusies pateicoties ieguves darbiem, kas izurbtas kā
“Emmental”. Gandrīz jebkurā mājā jūs atradīsit ieeju tunelī.
• Bagātākais sudraba un zelta avots Eiropā
“Banská Štiavnica” ilgu laiku bija bagātākais sudraba un zelta avots Eiropā.
Štiavnices reģionā kopumā tika iegūti aptuveni 250 tonnas zelta un 4 un pusmiljoni tonnu
sudraba.
• Pirmā pasaules kalnrūpniecības universitāte
• Štiavnica tajā pašā laikā bija arī labākā Eiropas zinātnes laboratorija, tāpēc šeit
tika uzcelta pirmā pasaules kalnrūpniecības universitāte. Apkārt Kalnrūpniecības
universitātei atrodas apburošie botāniskie dārzi ar sarkankoku audzēm un japāņu ciedru.
• Banská Štiavnica Krusta kalns
Unikāls reliģisko ēku komplekss, kas atrodas uz vulkāniskas izcelsmes kalna, ko
sauc par "Scharfenberg" (salas virsotne), ir krusta kalnā. Tas ir tikai 45 minūšu gājiena
attālumā no pilsētas centra. Šīs ir skaistākās baroka stila celtnes Eiropā.
• Pirmais Pasaules zinātnes kongress
Tas notika “Banská Štiavnica” 19. gadsimtā. Piedalījās daudzas nozīmīgas
personības - tvaika dzinēja izgudrotājs Džeimss Vats (James Watt) un Jonans Volfgangs
fon Gēte (Johann Wolfgang Von Goethe), kā arī dažādas Eiropas zinātnes un kultūras
personības. Konferenci, iespējams, organizēja Ignatius Born, kas tika uzskatīts par
Illuminati ordeņa dibinātāju.
• Tuneļi visiem
Mūsdienās jūs varat apmeklēt vairākus tuneļus “Banská Štiavnica”. Michal ir
piemērots tunelis, kura garums ir tikai 75 metri, un ikviens var iziet cauri 5 minūšu laikā.
• “Sitno” leģendas līdzīgas “Gredzenu pavēlniekam”
Pieredzējis tūrists izbaudīs braucienu uz Sitno, augstāko kalnu no“Štiavnické”
kalniem ar drupām. Ir iespējams ieraudzīt aizraujošus skatus, un ir iespējams uzzināt par
mītiem un leģendām, kas ir līdzīgi Gredzenu pavēlniekam”.

ŠIKLÓŠ MONUMENTS VÁPNIK KALNĀ
Šī memoriālā vieta atrodas apmēram 4 km attālumā no pilsētas Levices (virzienā uz

“Mýtne Ludany” ciematu) Vaknikas virsotnē, kur agrāk bija otra Ukrainas priekšnieka
Marshal Malinovskij novērošanas vieta, kas veica militāras operācijas no šīs pozīcijas
Pohronie dienvidu daļā no 1944. gada 20. decembra līdz 1945. gada 25. martam. Tur
atrodas novērošanas torņa betona piemineklis. Atjaunotais piemineklis tika atklāts 2015.
gada 9. maijā. Virsotne reprezentē travertīna nogulsnes. Pastāv arī graciozs pārkristalizēts
veids, kas apzīmēts kā "Levices zelta onikss". Pateicoties tā skaistumam, tas tiek uzskatīts
par unikālu Eiropā, tas ir absolūti viens no visdārgākajiem apstrādātajiem akmeņiem.

“BRHLOVCE”
Senais ciems atrodas baseinā, ko ieskauj vieglas nogāzes, kas pieder “Štiavnica”
kalna dienvidu daļai. Tas atrodas 15 km uz austrumiem no pilsētas Levices. Apkārtnes
iezīmes veidoja Terciāras vulkāniskās aktivitātes, kuru pierādījumi ir poraini akmeņi.
“Búr” straumes sākums atrodas ciemata ielejā.

Tā ir kļuvusi plaši pazīstama pievilcīga vieta gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem,
pateicoties klinšu mājokļiem, kas veidoti no viegli tīrāmiem akmeņiem. Vietējiem tā ir
pazīstama ar nosaukumu "Šurda. Rocky mājoklis Nr.142, ieguva starptautisku balvu
"Europe Nostra Award 1993" par arhitektūras skatu saglabāšanu un atjaunošanu. Saskaņā
ar vietējām tradīcijām mājokļu klinšu telpu izcelsme ir vēl no aizsargiem no turkiem 16. un
17. gadsimtā. Matej Bell to piemin savā darbā "Notitia Hungariae novae historico
geographica divisie parks quatuor" no 1742. gada.

