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Dnes:
spisovate¾ka

Táòa Keleová
- Vasilková

Vaše znamenie: baran
Vaše obľúbené jedlo:
všetko, čo je dobré
Váš obľúbený nápoj:
presso káva s medom a
mliekom
Vaša obľúbená farba:
modrá a škoricová
Vaša obľúbená vôňa:
vanilka
Vaša obľúbená časť roka:
Najradšej mám prázdniny,
pretože mám spolu s
mojimi deťmi v oľno.
Môžem spať dokedy
chcem, nechystať ráno
desiatu a čaj do fľaše,
nekontrolovať čas. Leto
trávim s deťmi na chalupe
a je nám tam fajn.
Vaša obľúbená kniha:
Mám rada všetky knihy od
súčasnej anglickej autorky
Joanne Harrisovej. A prečo?
Pretože píše veľmi pekne.
Vaša obľúbená kniha

(z vlastnej tvorby)
Nedá sa takto jednoznačne
odpovedať: mám rada
všetky svoje knihy, pretože
sú zviazané s určitým
mojím osobným obdobím,
v ktorom som ich písala.
Vaša obľúbená hudba,
resp. skupina, spevák:
Jarek Nohavica a Hana
Hegerová
Dar, ktorý sa vám vryl do
pamäti:
Temperové farby a plátno
so štetcami od Ježiška.
Vďaka tomu daru som
začala maľovať – a zistila
som, aké je to úžasné.
Jazyky, ktoré ovládate:
Bohužiaľ, v jazykoch som
slabá (neberte si zo mňa
príklad).
Ako si spomínate na
svoje školské časy? Akou
ste boli žiačkou?
Na školu spomínam rada,
mala som veľa kamarátov
a fajn učiteľky (jasná vec,
že nie všetky). V prospechu som bola „prostredná“:
Vynikala som v slovenčine
a hlavne v písaní slohov,
bavil ma dejepis a tiež
prírodopis a zemepis. Z
týchto predmetov som na
v ysv edčení
máv ala
jednotky. Horšie to bolo s
matematikou, chémiou a

fyzikou: vždy som mala
trojku.
Ktoré predmety ste mali
najradšej a ktoré ste
„nemuseli“?
No, to som už viac-menej
povedala v predchádzajúcej
odpovedi. Neznášala som
najmä fyziku – vždy som
na hodinách f yziky
nesmierne trpela. A pri
odpovedi mi občas bolo aj
do plaču.
Ako ste sa dostali k
povolaniu spisovateľky?
Tvorili ste od malička?
Asi to začalo tými slohmi
na základnej škole.
Neskôr
som
sa
zúčastňov ala rôznych
literárnych súťaží, na
ktorých som získala aj
dajaké to ocenenie. Občas
mi čosi vyšlo v časopise
Kamarát. Keď som sa
rozhodovala kam ísť na
vysokú školu, jednoznačne
vyhrala žurnalistika (aj
preto, že na iné som
nemala). Bavilo ma písať...
no v tedy som ani len
netušila, že raz budem
písať aj čosi iné, než
redaktorské články.
Čo alebo kto je Vašou
inšpiráciou pri písaní?
Moja rodina.
Skúste nám v skratke
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priblížiť ako sa „rodí“
taká Vaša kniha – skôr
ako sa dostane do
tlačiarne:
Najprv ju napíšem: nikdy
nev iem, ako skončí,
zápletky aj záver prídu
postupne, spolu s písaním.
Potom rukopis na istý čas
odložím: a po mesiacoch
sa k nemu vrátim a znova
si ho po sebe čítam. Ak
som s ním spokojná,
odov zdám ho sv ojej
vydavateľke.
Čo robíte, ak máte deň
len pre seba?

zmeny (dúfam).
Riadite sa nejakým
krédom? Akým?
Ak nejde o život ide o... no,
veď viete čo. Zásadne sa
snažím nedať vykoľajiť
hlúposťami a maličkosťami, aj keď jasná vec, že nie
vždy sa mi to podarí. No
prach na nábytku alebo zlá
známka mojich detí ma
vytočiť nedokáže.
Čo by ste odkázali našej
škole?
Netrápiť sa príliš známkami. V živote nejde o
jednotky na vysvedčení, ale

Takých je v priebehu roka
naozaj len málo: no
najradšej som na chalupe.
Zhováram sa s deťmi, idem
na prechádzku so psom,
čítam si. Ak som v
Bratislave, vybehnem do
blízkeho lesa.
Ako sa vidíte o 10 rokov?
Možno budem mať o
trochu viac vrások a kíl: ale
inak v iac-menej bezo

o to, aby ste mali čosi v
hlave a aby ste sa v živote
dokázali presadiť. To je
najdôležitejšie. A nezávisí
to od vysvedčenia, ale
vašej šikovnosti.
Vaše slovo na záver pre
našich čitateľov:
Nemám rada veľké slová:
sú ako bublina, rýchlo
prasknú. Takže – všetkým
prajem čím viac slniečko-

vých dní (a myslím skôr na
slniečko v duši než na to
na nebi).
Ďakujeme za rozhovor
a želáme veľa osobných
i pracovných úspechov a
Happy Birthday!

Editoriál
Vážení a milí čitatelia,
sme radi, že opäť, zas
a znova držíte v rukách
Cirkevňáčik. Tentokrát
jeho 11. číslo. Aj keď
možno máte pripomienky
k jeho obsahu, verte, že
všetko pripravujeme s
v eľkým nasadením.
Takže ak v ňom nenájdete
niečo, čo ste očakávali,
nebuďte zarazení. Cesta
od prvej akcie až po
uzávierku, samozrejme,
nie je nikdy úplne
priamočiara, zmení sa
čokoľvek a inak to nebolo
ani teraz. No snáď sa
Vám táto konečná
podoba
zapáči
a
nebudete sa nudiť,
rovnako ako sme sa pri
jej príprave nenudili my.
Majte sa pekne a
oslavujte zmŕtvychvstanie
Krista aj vo svojich

šéfredaktorka
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Naša spoloèenská
Èas èakania…
Letí, letí, čo má krídla všetko letí…. No
najrýchlejšie asi čas. Dokonca i bez krídel!
A my v tej rýchlosti musíme stihnúť
zorientovať sa a upriamiť pohľad na
Betlehem, ku Ježišovi. V adventnom čase
je to o to ľahšie, že nás sprevádzajú
adventní svätci: Mikuláš, Lucia, Barbora,
proroci, najmä však nepoškvrnená Panna
Mária.
Čas čakania nám spríjemňujú i adventné
vence, ktoré sme mali aj my vo svojich triedach…

Mikuláš, Mikuláš, èo v tom vaèku pre mòa máš?
Svätý Mikuláš, ty si patrón náš, oroduj v
nebi vždy za nás.
Ty si sťa maják z výšiny, žiariaci stred
Božej rodiny.“
Neodmysliteľnou súčasťou decembra je
príchod Mikuáša do priestorov našej školy
a rozdávanie darčekov. Naši mladší
spolužiaci ho prekvapili básňou či piesňou.
My starší zas vlastnoručne nachystaným
„mikulášskym balíčkom.“

O putovný pohár riadite¾ky školy
Ďalší ročník volejbalového turnaja O putovný
pohár riaditeľky školy nechýbal ani tento rok.
8. decembra vymeníme totiž učebnice, zošity,
perá za športové oblečenie a vybavíme sa
športovým duchom. S veľkým nasadením
súťažíme vo volejbale, resp. tí mladší v
prehadzovanej. Tentokrát sa najlepšie darilo
7.A, ktorá bola úspešná v prehadzovaní, a 9.A,
ktorá zopakovala svoje minuloročné víťazstvo v
boji o putovný pohár.
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Keï šaty robia èloveka
Hodina SLJ nemusí byť vždy nudná alebo naopak príliš
nabitá vedomosťami. Niekedy môže byť aj plná nadšenia,
radosti. Najmä, ak priložíme ruku k dielu a zahráme sa
na modelov a modelky a predvedieme svoje módne
kreácie; poznatky o opisnom slohovom postupe sú potom
oveľa zaujímavejšie!

Deti deom alebo milostivý èas darovania sa
Otec nebeský nám daroval svojho Syna,
aby nás priviedol do neba. My toto Božie
darovanie napodobňujeme tak, že sa navzájom
niečím obdarúvame. Napr. pekným tancom,
spev om, hrou na hudobnom nástroji,
umeleckým prednesom či vianočným
koledovaním. V očakávaní sa totiž rodí túžba
po darovaní. Radosť je veľká. Roztancuje celý
svet…

Do hory, do lesa, valasi
Podľa nedáv no zv erejnenej
štatistiky najobľúbenejšími sviatkami
u Slovákov sú Vianoce. Tešia sa
najmä deti. Čakanie na ne im neraz
vypĺňajú rorátne sväté omše. A potom
to príde! Narodenie Pána Ježiša …
darčeky … jasličková pobožnosť!
Radosť z toho sa znásobuje, keď
sa zapoja deti samy. Napr. ako
Adam, Jarka, Janko, Jakub a
Klaudia, ktorí si vyskúšali úlohy
betlehemcov. Števo a Simona zase
prispeli svojím spevom.

Naša spoloèenská
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Naša spoloèenská
Vyjadrujeme svoj názor
… takmer vždy, keď sa nás naň
pýtajú. Na hodine SJL v 8.A si však
preverili svoje poznatky o diskusii či
polemike „naživo“ a rozdelení do skupín
predviedli diskusie na rôzne témy
týkajúce sa osobného i spoločenského
živ ota. Najv äčším momentom
prekvapenia bola šľahačka na Evinej
tvári, ktorá jej v zápale horúcej výmeny
názorov pristála vďaka Denise. A opäť
sme raz zistili, že na vyučovaní môže
byť aj veselo!

Fašiangy, Turíce …
karneval
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude...“
Fašiangy sú rok čo rok časom plesov,
zábav, karnevalov. Ani na našej škole to
nie je ináč. A tak sa 1. februára do školskej
jedálne dostavili mušketieri, princezné,
zubné kazy, šašovia, kovboji... a ďalšie
príšerky, aby ich popoludní vystriedali
strigy, upíry, gejše, protestanti či malé
deťúrence zabávajúce sa zo všetkých síl.

Nesneží, a ty si na
lyžiarskom zájazde...
resp. aspoň žiaci 7.-8. roč. sa naň
v ybrali do lyžiarského strediska
Medvedzie. Skutočne, počasie im
neprialo, a tak sa po troch dňoch vrátili
späť do školy. No na druhej strane aj
jeden deň poriadnej lyžovačky stačil
niektorým na to, aby zvládli základy
lyžovania.
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KRÚŽOK HUDOBNEJ
TVORIVOSTI
Krúžok hudobnej tvorivosti funguje na CZŠ veľmi krátko, len od začiatku školského
roka 2005/2006. Vznikol na podnet učiteľov hudobnej výchovy a žiakov, ktorí majú
záujem rozvíjať hudobné nadanie i sólový spev.
Vo svojej činnosti sa mladí speváci pod vedením pána učiteľa Mgr. Štefana Peráta
snažia slobodne pestovať vzťah k hudbe, ako aj využívať vlastnú tvorivosť v oblasti
hudby a spevu založenú na výbere tém, ktoré dokážu
deti zaujať. Členovia krúžku sú motivovaní najmä k
cirkevnej hudbe a mládežníckej náboženskej piesni.
Hlavným cieľom činnosti krúžku je využívať rôzne
hudobné nástroje, ktoré má škola k dispozícii, na
vytvorenie vhodného spoločného diela, do ktorého sa
snažíme zakomponovať spev. Vízia budúcnosti je
vytvorenie žiackej speváckej skupiny, ktorá by sa
dokázala samostatne realizovať a vytvoriť hodnotný
projekt. V krúžku sa snažíme využiť skúsenosti zo ZUŠ,
ktorú naši členovia navštevujú. Podnety čerpáme hlavne
z nahrávok rôznych mládežníckych hudobných skupín a gospelovej hudby.
Výsledky práce v krúžku sa snažíme prezentovať aj navonok, poväčšine pri školských
svätých omšiach, ale aj vo farskom spoločenstve pri slávení rôznych sviatkov, resp. pri
kultúrno-spoločenských podujatiach. Zúčastňujeme sa aj na speváckych súťažiach v
našom regióne, kde sa snažíme dosahovať nielen tie najlepšie výsledky, ale aj zviditeľniť
naše talenty, školu i činnosť krúžku. Vyvrcholením našej celoročnej práce je pripraviť
žiakov na arcidiecézne kolo speváckej súťaže katolíckych škôl Košickej arcidiecézy,
ktorá sa koná pod názvom Pieseň pre Sv. Otca. Doposiaľ sa nám darilo dosahovať
vynikajúce výsledky a získavať popredné umiestnenia.
Záujemcovia navštevujú tento krúžok jedenkrát
v týždni, v pondelok v čase 13:30 – 15:30 hod.
Pracovať v ňom môžu deti, ktoré majú hudobné
nadanie, dobrý hudobný sluch a odv ahu
prezentovať sa na rôznych spoločenských
podujatiach bez rozdielu veku. Veľmi vítaní medzi
nami sú žiaci talentovaní na sólový spev a
hudobníci ovládajúci akýkoľvek melodický hudobný
nástroj.
Takže, nové talenty, hláste sa, aby sme zvýšili
počet členov krúžku na požadovanú úroveň bez
akejkoľvek straty na kvalite!
speváci a speváčky
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dnes: žeby zmrzlinárky?!
ŠIMON LUKÁÈ (1.A),
ktorý prináša informácie z prvej ruky o svoje
mamke PhDr. Martine Lukáčovej
Prváčik Šimonko nám o svojej mamke
prezradil, že má podľa neho 31 rokov, že
sa mu páči jej tvár, vlasy a to, že je dobrá,
milá. Rovnako má rád, že sa oblieka
moderne a sleduje módne trendy (aj keď
nie vždy 100%). Najradšej však má, keď
robia s mamkou smiešne fotky ako
naposledy na dovolenke
v Bulharsku, alebo keď
sa spolu hrajú. Zvyčajne
s plyšovými hračkami.
Šimonko má sv ojho
zajka a psíka, mamka
najčastejšie siahne po
pande a levíkovi.
O svojej mamke si
Šimon myslí, že je
prísna učiteľka, lebo aj
doma je prísna.
Prejavuje sa to tak, že
kričí, no nie bezdôvodne.
Malý bonzáčik nám
priznal, že pani učiteľka
Lukáčová zvýši hlas,
keď je neposlušný.
Navyše, niekedy dostane aj po zadku;
sem-tam i silnejšie, ale podľa neho je to
aj tak slabé a nebolí ho to.
Čo sa týka jej povolania, vyhovuje mu,
lebo môžu spolu chodiť do školy. Ale keby
už nechcela byť učiteľkou, mohla by byť
zmrzlinárkou a pozývať ho na zmrzlinu,
ktorú ona nemá veľmi rada. Zato si však
pochutná na cestovinách, najradšej so
syrov ou omáčkou a brokolicou.

Šimonkova mamka varí podľa jej syna
dobre, napokon, varí vždy, keď má čas –
čo asi nie je veľmi často, no častejšie ako
jeho tatko. Vo voľných chvíľach zvykne aj
prať a pozerať televízor. Čo sa týka
športovania, tak chodí so Šimonkom
plávať a v lete sa bicyklujú. Na klzisku jej
je zima, preto ju
tam
nemôže
dostať, a podľa
nášho bonzáčika
ani nevie tak dobre
korčuľovať ako on.
A či sú Lukáčovci bohatí? Peňazí
majú tak akurát,
obaja rodičia rovnako. Najviac ich
míňajú na jogurty a
kozmetiku, ktorú
využíva pani učiteľka ráno v kúpeľni. Je v nej síce
prvá, ale nie je tam
podľa Šimona dlho.
A čo jej nesmie chýbať v kabelke?
Perečník, „bielitko“, žuvačky, vreckovky,
kľúče a mobil, ktorým niekedy telefonuje
veľmi dlho. Najčastejšie tatovi a babke
Alene. Keď je doma, volá s tetou Margitou.
Na záver dobrá rada od Šimonka, ako
presvedčiť pani učiteľku Lukáčovú, aby ste
nepísali písomku: Nenamáhajte sa, ju
nikto nepresvedčí, ani ja!
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Marián VESELÝ (1.A)
prezrádza o svojej mamke Mgr. Bibiáne
Veselej
O tom, že sa pani učiteľka Veselá
oblieka moderne, asi už všetci dobre viete.
Podľa jej syna by však mala nosiť najmä
saká, pretože vtedy je naozaj kočka. K
dokonalému výzoru jej nesmie chýbať
úsmev a určite by nemala kričať, lebo v
takej chvíli sa bonzáčikovi Majkovi vôbec
nepáči. Aj napriek tomu, že vyzerá dobre,
v kúpeľni nestrávi veľa času - iba čo sa
umyje a dá si niečo pod pazuchy. Možno
je to aj tým, že ráno má iné povinnosti.
Ako dvojnásobná mamička
musí totiž vychystať svojich
synov, pričom mladší z nich
– Tibor funguje u Veselých
ako budíček. Keď sa mu
pani učiteľka povenuje,
prichádza na rad Majo a
niekedy aj manžel. Nuž
uznajte, na seba jej neostáva
veľa času!
A bez čoho neodchádza
pani učiteľka do školy? Bez
svojej kabelky, v ktorej má
malý perečník s perami,
kávové cukríky, peňaženku a
niekedy aj mobil, z ktorého
však veľa netelefonuje. Najčastejšie volá
kvôli Majkovi, ak niečo chce, a nemá to,
pretože si to zabudol. A ak nezabudne
ona, pribalí si do tašky kľúče, pretože,
viete, ona nosí kľúče od všetkého.
Na otázku, či sú bohatí alebo chudobní
odpovedal malý bonzáčik, že sú strední.
Majú totiž tak akurát. Nevie na čo míňajú
najviac peňazí, pretože zvyčajne chodí
nakupovať oco, a to ráno. Mamka
nakupuje iba niekedy cestou zo školy,
čiže poobede. Kupuje však len to, čo
nemajú. Napríklad, keď chcú variť

rezankovú
polievku a nemajú rezanky, tak ich kúpi.
A sem-tam ju zavolá pani učiteľka z
tretiackej triedy do obchodu s látkami
alebo do obchodu v meste, ale on na ne
radšej počká s ockom v aute.
Svoju mamku má Majko rád, hoci
niekedy nie je veľmi dobrá, pretože sa
naňho zlostí, zvýši hlas a občas (skutočne
len občas) aj „ručne-stručne“ vysvetlí.
Napríklad vtedy, keď chce Majo vaľkať a
mamka mu to nedovolí.
Spýta sa jej aj trikrát,
či môže, ibaže ona si
myslí, že mu už
odpovedala stokrát a
potom sa na svojho
syna zlostí. (Možno aj
kvôli tomu počítaniu je
znova v prvom ročníku.)
Keď v šak má pani
učiteľka Veselá veselú
náladu, dovolí Majkovi v
sobotu umývať alebo
zametať
schody,
prípadne jej pomáha s
v arením. Najradšej
pripravuje so svojou mamkou puding a
mrkvový šalát. Najlepšie jedlo, ktoré vie
mamka nášho bonzáčika pripraviť, sú
dukátové buchtičky, Majkovi ale aj tak
najviac chutia špagety.
Ďalej sme vyzvedali, či je pani učiteľka
spokojná so svojím povolaním. Odpoveď
bola, že aj áno, aj nie. Viac by jej podľa
Majka vyhovovala práca, kde nie je taký
hluk, pretože ju z neho bolí hlava. Nakoniec
dospel k záveru, že najlepšie by bolo, keby
bola zmrzlinárkou, aby mohol chodiť so
Šimonom Lukáčom na zmrzlinu zadarmo.
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Ako stránky kníh život

rokmi strieda, tak opä zas
sa kàde¾ rozpàcha sa
trieda...
èoskoro ... 9.B v zložení:

Spevák

Ildikó

Agent

Zita Kvadža

Jamkáèik

Ve¾ký Choè

Provokatér

Dominátor

Rambo

Brise
One Touch

Nabera
Ken

Sladká

Pupik Libor

Goòa

Valentína
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1998
Bzuèo
Slavka

Farkaš

Špekáèka

Šegy

Barbie

Sirniè

2007

Abeceda
spomienok
Ach, jaj, rodičovské
Buková Hôrka, Báthoryčka
Cyklistika
Duchovné cvičenia, doučovanie
Eucharistia - sväté omše
Futbal
Guľovačka
Hodiny v škole
I tak bolo
Javorná, kaplán Jožko
Krížová cesta, karneval, kino
Lukáčová - triedna učiteľka
Mancika, múzeum voskových
figurín
Napomínania
Opekačka, o. Ondrej
Plavecký výcvik, planetárium
Ruženec
Snina, Stará Ľubovňa
Testovanie - monitor,
Tri prasiatka
Učitelia, uchaľak
Vysvedčenie
Zbohom a l e b o Dovidenia?!

Ï A K U J E M E !!!
Ï A K U J E M E !!!
Ï A K U J E M E !!!
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Richard KIT¼AN
výborný a slušný žiak, obetavý miništrant
Najväčšie slzy: Keď som si prvýkrát
rozbil hlavu.
Najväčšia radosť: Z jednotiek v škole.
Najlepší deň: Piatok; lebo si môžem
dať voľno od povinností.
Najkrajší deň: Keď som čítal v kostole.
Najčastejšia činnosť: Sledovanie
televízie.
Najdlhšia minúta: Pri diktáte v škole.
Najlepšia vec: Kolieskové korčule,
ktoré som dostal od rodičov.
Najpútavejšia kniha: Danka a Janka.
Najdôležitejší krok: Keď som začal

miništrovať.
Najmilovanejšia
osoba:
Mamina.
Najsmiešnejší vtip: „Mami,
mami, Miško sa
hrá na kohútika!“ „Nechaj ho, nech si
kikiríka.“ „Ale on nekikiríka, on papá
dážďovky!“
Najobľúbenejšia hudba, film: Mám
rád skupinu Drišľak; z filmov vedie Sám
doma.

Magdaléna ŠIMKOVÁ
výborná žiačka úspešne reprezentujúca
školu v geografickej olympiáde, nadaná
recitátorka, speváčka, herečka...
Najväčšie
slzy: Ja sa
viac usmievam takže...
Najväčšia radosť: Keď niekde cestujem do zahraničia.
Najlepší deň: Jednoznačne piatok. Asi
viete prečo...
Najkrajší darček: Auto, vďaka ktorému

som pováľala kvety v obývačke.
Najčastejšia činnosť: Čítanie
cestopisov, spev, hranie na klavíri,
pozeranie TV.
Najdlhšia minúta: 25 minút piatkových
hodín flauty, ktoré neobľubujem, ale
musím na ne chodiť... A touto cestou
pozdravujem pána učiteľa Kizáka.
Najlepšia vec: Cestovanie, časopis
Ľudia a Zem, internet.
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Najpútavejšia kniha: Harry Potter a
Fénixov rád.
Najdôležitejší krok: To budem riešiť
neskôr.
Najmilovanejšia osoba: Rodina,
priatelia.
Najsmiešnejší vtip: Čo ja viem?...hm..
asi tento: Letí Santa Claus a povie:
„Sranda musí byť!“ a nerozdá darčeky. (ha

Cirkevňáčik 11
- ha- ha)
Najobľúbenejšia hudba, film: Mám
rada speváčky Christinu Aguileru, Kelly
Clarkson, ďalej elektronickú hudbu:
Prodigy, Asian dub fundation, Paul van
Dyk, Tiesto. Z filmov ma zaujali Piráti
Karibiku 1, 2, Ace Ventura 2 a Vikingovia.
Obľubujem aj seriál 24.

ÈO LETÍ U DETÍ
- 24 siedmakov našej školy uviedlo, že
zje denne aspoň jednu porciu ovocia alebo
zeleniny.
- Iba 20% z nich zje denne odporúčaných
päť porcií ovocia alebo zeleniny.
- Deti majú radšej ovocie ako zeleninu,
čo potvrdzuje pomer 23:1.
- Z ovocia im najviac chutia banány,
melóny, jahody a nektarínky;

najobľúbenejšou zeleninou je kukurica,
mrkva, paradajky a zemiaky.
- Siedmaci nemajú radi grep; zo
zeleniny neobľúbujú špenát a kel.
- Na desiatu mávajú najčastejšie pečivo
so salámou, na druhom mieste sú
cukrovinky a koláče. Ovocie a zelenina
skončili až na treťom mieste, pričom
väčšinou desiatujú jablko; zo zeleniny
paradajku a papriku. 30 % opýtaných
nemá na desiatu ovocie alebo zeleninu
pravidelne – aspoň raz týždenne. Len
necelých 20% si pochutná na ovocí či
zelenine trikrát v týždni.

Anketa: Èo chutí
našim žiakom,
resp. siedmakom

Tak čo ešte stále si myslíte, že sa
stravujú naše deti zdravo?
Ovocie a zelenina sú naozaj skvelé
potraviny. Obsahujú vitamíny, minerálne
látky, sú bohatým zdrojom vlákniny a

ďalších
bioaktívnych látok, a pritom je v nich málo
tukov a takmer žiaden cholesterol.
Farby ovocia a zeleniny pritom
prezrádzajú prečo sú pre nás dobré.
Červené ovocie a zelenina sú
prospešné pre srdce.
Zelené priaznivo vplývajú na dobrý zrak.
Modré a purpurové pomáhajú
udržiavať pamäť.
Žlté a oranžové pomáhajú pri prevencii
rakoviny.
Biele ovocie a zelenina podporujú
udržiavanie správnej úrovne cholesterolu
v krvi.
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Povedali

naši vašim

alebo

PREKLEPY AKO SA PATRÍ
Už v detstve H. Schliemann prehlásil,
že VYKOPNE Tróju (vykope).
***
Biblia Moslimov sa volá KODAK.
***
Pápež žije vo VÁKUU.
***
Vo Francúzsku vykonávali trest smrti
ŽELATÍNOU.
***
Severný pól sa otáča v opačnom smere
ako južný.
***
Kravy nesmú rýchlo utekať, aby sa im
nevylialo mlieko.
***
Životné poistenie sú peniaze, ktoré
človek dostane, keď prežije smrť.
***
Učiteľka dala žiakom slohovú
úlohu s témou: Keby som bol
riaditeľom firmy. Všetci žiaci sa
pustili do písania, iba Matej nie.
"Prečo nepíšeš?" pýta
sa učiteľka.
"Čakám
na
sekretárku."
Pani učiteľka
matematiky dáva
deťom úlohu na
riešenie:
- Dom má päť
poschodí. Na
každé poschodie
vedie desať schodov.

Ak jeme choré kravy, dostaneme ISDN.
***
Som kresťan katolík, lebo som
OČKOVANÝ.
***
Vagón sa zastavil a cestujúci SA
VYPRÁZDNILI na stanicu.
***
Kruh je guľatý štvorec.
***
ZOO je super! Tam môžete vidieť aj také
zvieratá, ktoré vôbec neexistujú...
***
Kyslé dažde vznikajú vtedy, keď sa zrúti
lietadlo prevážajúce citróny...
***
Kde dochádza k výmene plynov
pri dýchaní? – pýta sa pani učiteľka.
- V konečníku, - odpovedá Marcel.

Zasmejme sa...
Koľkými schodmi musíme vystúpiť,
keď sa chceme dostať na najvyššie
poschodie?
- Všetkými! - kričí okamžite
odpoveď Peťko.
Príde Michal za sestrou a
vraví:
"Nepožičala by si mi tvoju
fotku?"
Sestra: "A načo ti bude?"
Michal: "Pani učiteľka
zemepisu nám povedala, že
máme priniesť na obrázku
prírodnú katastrofu!"
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Naši milí prv áčikov ia, konkrétne
„béčkari“, nám prezradili, že navštevujú
cirkevnú školu, ktorú riadi buď pani
riaditeľka (Stanko), alebo pán zástupca
(Danielka),
prípadne by ju
mohol riadiť aj
pán
dekan
( L a u r a ) .
Nakoniec však
v ä č š i n a
rozhodla, že to
bude „Marika“,
ktorá podľa nich
rozkazuje
učiteľom, kedy
majú ísť na výlety (Filip), niekedy učí
(Viktorka), píše, čo majú pani učiteľky
robiť (Oliver), prípadne len tak sedí v
kancelárii a „napcháva sa“ (Jakub H.),
polieva kvety a rozhoduje, kto môže ísť
do zborovne (Rišo), keď sa jej chce, tak
h o d n o t í
správanie detí
(Bibka)
a
dokonca, keď
sa
niečo
pokazí, opraví
to
(Ev ka).
Možno aj preto
sa prváčikom
páči celá škola
– veď kto by
nechcel mať
t a k ú
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oprav árku?!
Najviac však
priťahuje ich
pozornosť počítačová miestnosť (Jakub
H.), kríž (Evka) alebo schody (Jakub Š.).
Z vyučovacích
predmetov im
najviac imponuje
m atematika
(Stanko, Evka,
Danielka,
Viktorka, Bibka,
Oliver, Peťka),
výtvarná (Laura),
n á b o ž e n st v o
(Jakub H.) a
písanie (Robko).
Neobľubujú
čítanie, z ktorého ich niekedy bolí hlava,
no najväčšmi „neznášajú“ diktáty; Evka
má dokonca z jedného sedmičku!
A bez čoho si nevedia predstaviť našu
školu? Bez svojej pani učiteľky, ktorú
majú veľmi radi a určite by ju nemenili!!!
Rovnako sú radi, že majú prestávky, lebo
sa neučia a konečne sa môžu najesť,
prípadne ísť na WC.
Z predmetov na druhom stupni sa tešia
na literatúru, pretože sa budú pozerať do
mikroskopu (Robko), skladať niečo z
kameňov (Jakub Š.), pozorovať kostry
(Oliver) či iné výtvory (Filip). Rovnako
záhadná je pre nich chémia, kde sa asi
dozvedia niečo o fyzike (Jakub H.).
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S NEMÈINOU NA
CESTÁCH ...

VE¼KÝ, VE¼KÁ…
Trochu nezvyčajná úloha, ale čo už.
............. Veľký – jeden z
najvýznamnejších ruských panovníkov.
Veľká........................– nebeský objekt
spojený so súhvezdím Orióna.
Veľká ........................ - pohorie na
strednom Slovensku.
Veľká .......................- právna listina,
ktorú vydal Ján Bezzemok v Anglicku
v 12. storočí.
Veľký ............................– teória vzniku
vesmíru.

CESTA DO ŠKOLY
Predstavte si, že každý deň ráno chodíte
do školy. (Pre niektorých to zas nebude
až taká ťažká predstav a ;-)). Na
nasledovnom obrázku je mapa sídliska,
cez ktoré musíte každý deň prejsť. Vašu
cestu začínate na mieste označenom
šípkou, a končíte pri druhej šípke. Pretože
sa vám do tej školy moc nechce (veď
komu by sa zas chcelo), každé ráno volíte
inú cestu. Za inú cestu sa pritom považuje
taká trasa, kde je aspoň jedna ulica iná
ako v ostatných trasách.
Koľkými rôznymi spôsobmi viete prísť do
školy? Pamätajte však, že pri hľadaní
novej cesty sa vám určite nechce vracať
sa. To znamená, že na našej mapke

nemôžete ísť z prava do ľava, ani z dola
smerom nahor.
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SLOVENSKO - SRDCE EURÓPY
Vyhľadaj v tajničke mestá vyznačené
na mape.

Z pohádaných
písmen poskladaj
slovenské
mestá.

PODVOD V
MOTELI
Traja muži sa
ubytovali v moteli. Pri
ubytovaní im
recepčný povedal, že
izba pre troch stojí
30 EUR. Každý muž
teda zaplatil po 10
EUR a spoločne odišli do izby. Po chvíli však recepčný zistil, že cena za izbu pre
troch ľudí je nižšia - iba 25 EUR. Zobral teda 5 EUR a poslal poslíčka, aby ich
vrátil.
Poslíček však nevedel, ako má rozdeliť 5 EUR na tri rovnaké časti. Preto keď
zaklopal na dvere izby, každému mužovi vrátil iba 1 EUR a 2 EUR si jednoducho
nechal.
Riešenie hlavolamu:
V texte zadania je chyták - prečítajte si ho pozorne ešte raz! Každý muž zaplatil
9 EUR = spolu 27 EUR. Recepčný dostal 25 EUR, poslíček 2 EUR. Žiadny ďalší 1
EUR neexistuje.
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"
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Niekedy" môže

znamena "nikdy"
• Dnes máme vyššie budovy a širšie
diaľnice, ale zmäkčilé povahové vlastnosti a
zúžený rozhľad.
• Viac míňame, ale menej užívame.
• Máme väčšie domy, ale menšie rodiny.
• Robíme viac kompromisov, ale máme menej času.
• Máme širšie vedomosti, ale menej úsudku.
• Máme dokonalejšiu medicínu, ale žijeme menej zdravým životom.
• Znásobili sme svoj majetok, ale zredukovali sme svoje hodnoty.
• Príliš hovoríme, málo milujeme, a príliš nenávidíme.
• Doleteli sme na Mesiac a späť, ale je pre nás ťažké prejsť cez ulicu a navštíviť
suseda.
• Podrobili sme si vonkajší svet, ale nie svoje vnútro.
• Máme vyššie príjmy, ale nižšiu morálku.
• Prežívame dobu väčšej slobody, ale menej radosti.
• Máme viac čo jesť, ale menej zdravej výživy.
• Domy sú kvalitnejšie, ale je mnoho rozvrátených domovov.
Preto navrhujem:
• Neschovávajte nič pre mimoriadne príležitosti, pretože každý deň, ktorý žijete, je
mimoriadna príležitosť.
• Hľadajte vedomosti, viac čítajte, sadnite si na terasu a obdivujte obzor.
• Nestarajte sa toľko o svoje potreby.
• Prežívajte viac času so svojou rodinou a priateľmi.
• Jedzte svoje obľúbené jedlá a navštevujte miesta, ktoré
máte radi.
• Život je reťaz radostných udalostí, a nie je len prežívanie.
• Používajte svoje krištáľové poháre.
• Neschovávajte si svoj najlepší parfém, ale ho používajte,
kedy sa vám zachce.
• Odstráňte zo svojho slovníka výrazy ako: "až raz",
alebo "niekedy".
• Napíšte hneď list, ktorý ste chceli napísať "niekedy".
• Povedzte svojim rodinám a priateľom, ako veľmi ich
máte radi.
• Neodkladajte nič, čo dáva vášmu životu radosť a smiech.
• Každý deň, každá minúta sú čosi mimoriadne.
• A nikto nevie, či nebude váš posledný.
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Ocenili nás
Spolu s výsledkami KALOKAGATIE 2006 medzinárodnej olympiády deti a mládeže Vám
chceme úprimne poďakovať za spoluprácu pri
organizovaní tohto významného podujatia a
spolu s gratuláciou aj za vzornú reprezentáciu
školy, okresu a kraja v kultúrno - umeleckých
súťažiach. Výraznou mierou ste tým prispeli k
celkovému úspechu Kalokagatie 2006 a šíreniu
olympizmu i dobrého mena Slovenska v zahraničí.
Prajem Vám veľa úspechov v novom školskom roku
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
S úctou
Dr. Anton Javorka, predseda OV Kalokagatia 2006
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