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Dnes:
primátor mesta

STROPKOV

MUDr. Peter
Obrimèák

Znamenie: Rak.
Obľúbené jedlo: Dobrá

mačanka... bez mäsa.
Obľúbený nápoj:
Nesýtená minerálka.
Obľúbená vôňa:
Nemám nijakú konkrét-

nu, ale jednoznačne
korenisté vône.

Obľúbená farba: Hnedá
a biela.

Obľúbená kniha, film:
Historické filmy; najviac
pozerám televíznu stanicu
Visat, kde dávajú vojnové
dokumenty, pol i t iku,
vynálezy. Čo sa týka kníh
čítam dosť veľa. Okrem
odborných, ako napr.
interná medicína, sú to
knihy špionážne. A veľmi
veľa čítam zemepisné
knihy. Mimochodom, prvú
knihu som prečítal, keď

som mal 5 rokov; bola
písaná v češtine a volala sa
Celým světem. Je
perfektná, vraciam sa k nej
stále.

Obľúbená časť roka:
Keďže som alergik, tak
hlavne keď prší... jar a
jeseň.

Dar, ktorý sa vám vryl
do pamäti:

Moje dve dcéry.
Jazyky, ktoré ovládate:

Musím priznať, že toto nie
je moja silná stránka a
mám čo doháňať. No
dohovorím sa po nemecky
a samozrejme po poľsky,
rusky.

Ako si spomínate na
svoje školské časy, akým
ste boli žiakom:

Žiakom som bol veľmi
dobrým, okrem matemati-
ky. Nevenoval som sa jej.

Ktoré predmety ste
mali najradšej a ktoré
ste nemuseli:

Nemal som rád
matematiku, obľuboval
som biológiu, chémiu,
fyziku, slovenský jazyk,
dejepis a zemepis.

Ako vyzerá Váš
pracovný deň:

Je veľmi hektický a

takmer vždy iný. Do roboty
nastupujem 7.15 hod.,
vybavujem rôzne stránky;
je s nimi veľa práce. K tomu
všeli jaké rokovania a
problémy týkajúce sa
mesta, navyše súčasťou
mojej práce sú časté
výjazdy do Bratislavy,

Ktoré z povolaní lekár
– poslanec – primátor
hodnotíte je pre Vás
najzaujímavejšie:

Pre mňa je najdôležitej-
šie byť primátorom mesta,
toto je moja srdcová
záležitosť.  Byť primáto-
rom mesta  je mojou priori-
tou.

Kto Vám v živote
najviac pomohol:

Rodičia.
Krédo, ktorým sa

riadite:
Slušnosť, tolerancia,

ústretovosť. Mali sme to aj
v hesle, keď sme išli do
koalície s KDH. A snažím
sa spolu s vedením mesta
toto motto praktizovať
počas nášho funkčného
obdobia

Ako sa vidíte o takých
10 rokov:

Ja neviem, to vie len Pán
Boh, no rád by som bol
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Editoriál
zdravý.

Čo by ste odkázali
našej škole:

Nech sa vám darí a nech
sa cirkevnému školstvu
venuje väčšia pozornosť,
pretože hlavne v dnešnej
dobe, keď morálne
hodnoty v  mnohých
prípadoch sú na veľmi
nízkej úrovni a dovolím si
tvrdiť, že naša kultúra, je
často dehonestujúca, ma
veľmi nízku úroveň,
duchovná stránka, ktorej

sa cirkevné školstvo
venuje, je veľmi dôležitá.
Spomínam si na výrok
bývalého prezidenta Bene-
ša – mimochodom ateistu,
ktorý sa vyjadril, že mladý
človek by mal byť vedený v
náboženskom duchu a
potom, keď už dovŕši 18.
rok, nech sa sám
rozhodne, akou cestou
pôjde. S touto myšlienkou
úplne súhlasím. Platí to
hlavne v tejto dobe, keď
morálne hodnoty sú také
aké sú.

Vaše slovo na záver
pre náš časopis a našich
čitateľov:

Nech sa vám darí, aby
ste mali čo najmenej
problémov, aby sa darilo
vašej pani riaditeľke, aby
vašu školu ďalej
zveľaďovala, aby ste aj vy
žiaci získali čo najväčšie
uplatnenie na stredných
školách!

Ďakujeme za rozhovor
a želáme veľa osobných
a pracovných úspechov!

Janka & Lea

V týchto dňoch, keď
skloňujeme slová koniec
školského roka,
prázdniny, ale i prázdno
častejšie ako inokedy,
rozmýšľala som, ako sa
prihovoriť našim
čitateľom, aby to neboli
len prázdne slová. Písať
o konci či o začiatku?
Napokon som sa
rozhodla, že budem písať
o vás, milí mladí čitatelia.
Pretože ste skvelí!
Pretože bez vás by sme
nemali komu písať a
v lastne by sme ani
nemuseli existovať. Je
veľmi príjemné, že ste
lojálni, lebo si nás vždy
prečítate.
A tak i  dnes vám
ponúkame zaujímavé
príspevky v  podobe
rozhovorov s primátorom
mesta Stropkov  č i
žiackymi osobnosťami, v
podobe preklepov  zo
školských lav íc, v
predstavení ďalších
krúžkov fungujúcich na
našej škole, ako aj v
rozprávaní malej
„bonzáčky“ Klárky. Snáď
vás Cirkevňáčik pobaví a
naladí na nasledujúce dni
voľna i oddychu. A možno
po jeho prečítaní zistíte,
že pohár nie je
poloprázdny, ale do
polovice plný, že ty si
princ alebo princezná a
strecha nad tvojou hlavou
je prvotriedny palác...
Keep smiling!
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FUTBALOVÝ
KRÚŽOK

Zelená je tráva, futbal to je hra... Každý
to pozná.. My sme však zelenú vymenili
za hnedú a trávu za palubovku.... Ináč sme
spolkom fanatikov, ktorí naháňajú malé

guľaté nič, familiárne nazvané lenivou
loptou.  A nie sú to len tí, čo sú silnejší a
akože viac odolní voči slzeniu  očí, ale sú
tu i príslušníčky nežnejšej polovičky
osadenstva našej školy, hoci pri niektorých
ich zákrokoch to nie je až tak zrejmé...

Našim domovom je hala SOUP, pred
ktorou sa každý utorok okolo  14:30
zhromaždí hlúčik 15 až 20 vyznávačov
tejto hry, aby zvádzali boj so súperom,
loptou ale i  so svojou  pohodlnosťou a v
poslednom čase aj stúpajúcou teplotou
vzduchu, ktorá všetkých zainteresovaných
privádza priam do zúfalstva, predovšetkým
tých, ktorým sa práve nedarí, pretože
prehrávať v takejto horúčave je trest
dvojnásobný, aj keď výsledok je vo svojej
podstate nepodstatný...(aspoň sa tak
niekedy tvárime).

O tom, že chlapci a dievčatá naháňajúci
loptu nie sú len akýsi skaderuka-
skadenoha odkundesi, sa mohli presvedčiť
aj tí, čo sa o futbal príliš nezaujímajú. Veď
chlapci skonč i l i  na veľmi slušne
obsadenom obvodnom kole v malom
futbale  druhí, čo sa v konkurencii 11 škôl
z okresov Stropkov a Medzilaborce ( z toho
2 športové školy) určite počíta a dievčatá
sa dostali až na kraj, kde neboli len do
počtu a ich konečné tretie miesto bolo pre
niektoré z nich aj menším sklamaním, nuž
čo skromnosť asi nebude ich silnou
stránkou...

Aj preto by som sa všetkým, čo si našli
časť a odlepili svoj zadok od stoličky a
oči od monitora rád poďakoval, špeciálne

tým čo reprezentovali školu na vyššie
uvedených súťažiach a už teraz sa teším
na budúci rok, pretože dúfam že sa opäť
budeme schádzať v hojnom počte, aj keď
niektorí čo odchádzajú nám budú chýbať.
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KRÚŽOK
ŠIKOVNÝCH RÚK

Kategóriu krúžkov na našej škole
obohatil aj Krúžok šikovných rúk fungujúci
iba od septembra tohto šk. roka. Prihlásiť

sa mohli všetci, v ktorých len trochu
drieme cit pre vytvorenie pekných vecí, a
to pomocou farieb, farbičiek, plastelíny,
nožníc, tušu, lepidla, farebných výkresov,
kamienkov a iných prírodných materiálov.
Všetci členovia tohto krúžku sa predstavili
ako šikovní a nádejní umelci. Ich práce
ste mohli vidieť počas roka aj na nástenke,
ktorá skrášľuje prostredie našej školy.

Vytvori l i  nejedno zaujímavé
„umelecké dielo“, napr. lietajúcich
šarkanov, dekoratívnych motýľov,
zaujímavé ceruzky v nadmernej
veľkosti, krásne kvety, príležitostné
pozdravy, plagáty, maľované servítky či
zaujímavé šperky. Práve posledné
menované výrobky najviac zaujali porotu
v obvodnej súťaží v predvádzaní
vlastnoručne zhotovených šperkov, kde
dievčatá našej školy nielenže získali
popredné umiestnenia (p. rubriku Naše
úspechy), ale sa aj predviedli ako

výborné návrhárky a modelky zároveň.
Šikovníkom šikovným sa páčilo aj

modelovanie a maľovanie na chodník.
Najmladšie účastníčky tohto
krúžku – čiže prváčky a druháčky
– najv iac zaujalo vytváranie
náhrdelníkov  z v lastnoručne
maľovaných cestovín. Dobre sme
sa pobav il i  i  pri  maľovaní
spoločných a skupinových prác.
Vyskúšali sme prácu s rôznymi
materiálmi a oboznámili sa s novými
technikami, ktoré môžeme ďalej
skúšať na hodinách výtvarnej
výchovy a pracovného vyučovania.

Ak sa po prečítaní týchto riadkov aj v
tebe ozval driemajúci výtvarný talent i chuť
tvoriť a ukázať svoju kreativitu, tak neváhaj
a príď medzi naše šikovné ruky. No keďže
prázdniny už klopú na dvere, tak sa uvidíme
v budúcom školskom roku. Dovtedy veľa
slnka, vody a pohody prajú všetci

žiaci CZŠ so šikovnými rukami
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Naša spoloèenská

Vedecká konferencia

Deò poèatého die�a�a

Krížová cesta

Deò sukní

Kreativite a fantázii sa v našej škole medze nekladú.
Svedčí o tom aj hodina SJL, počas ktorej sa žiaci 8.A
zahrali na vedeckých odborníkov a pripravili tak
konferencie o dinosauroch, globálnom otepľovaní,
Európskej únii či o futbale.

25. marec poznáme
mnohí ako Deň počatého
dieťaťa. Jeho symbolom je
biela stužka - znak
nevinnosti, úcty k životu. V
tento deň sme objavovali
pravdu o živote počatých

detí, zamýšľali sa nad hodnotou ľudského života.
Tohtoročný 7. ročník kampane sa niesol pod heslom: "
Nechať žiť je správna voľba".

Aj naša škola bola medzi
tými, ktoré zareagovali na
projekt zameraný na
výchovu k vkusnému
obliekaniu známy pod

názvom Deň sukní. 26. 4. spestrila vyučovanie našim
žiakom módna prehliadka žiakov SOUO, aby 31. 5. si
vyskúšali svoje estetické cítenie a vkus pri obliekaní
„cirkevňáci“ sami.

Tak ako štedrá večera patrí
k Vianociam, tak je súčasťou
veľkonočného trojdnia krížová
cesta. Tá tohtoročná bola iná v  tom, že bola
zdramatizovaná. V úlohách jednotlivých postáv sa
predstavili birmovanci našej školy a pomohli nám tak
intenzívnejšie prežiť Ježišovo utrpenie.
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Deò matiek

Projektové vyuèovanie

Pieseò pre Sv. Otca

Deò detí

Začiatkom mája skloňujeme slovo mama o čosi
častejšie ako inokedy. Napokon, druhá májová
nedeľa je od r. 1914 Dňom matiek. Ani žiaci našej
školy nezabudli na svoje mamy, staré mamy,
krstné mamy a svoju vďaku, úctu a najmä lásku
im prejavili piesňou, spevom, tancom  či
hovoreným slovom.

1. jún je sviatkom všetkých detí
a pre tie naše pripravili učitelia
športovo-zábavné dopoludnie v
peknom prostredí na Potašni.
Príjemnú atmosféru dotvorila
opekačka; pre mnohých
najmenších po prvýkrát v
spoločnosti kamarátov bez rodičov.
Žiaci 2. stupňa si zasúťažili v
priestoroch školy.

Jedným z pro-
jektov, ktorý pripravila naša škola, bolo Projektové
vyučovanie deviatakov, ktorí si vyskúšali aj nové formy
vzdelávania sa. Rozdelení do 6 skupín spracovali témy
ako Migrácia Stropkovčanov, Školský slang, Stropkov,
Berlín, Odpadové hospodárstvo a Civilizačné choroby.

23. mája organizovala
naša škola v spolupráci
s mestom už 12. ročník
arcidiecéznej speváckej
súťaže Pieseň pre Sv.
Otca. Jej úroveň z roka
na rok rastie, čo
potvrdila vysoká účasť interprétov, ako aj odborná
porota v zložení Mgr. E. Zacharová, Mgr. M. Kyjovská
a Mgr. Art. M. Kyjovský.
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dnes:

KLÁRKA KIZÁKOVÁ (2.A),

Ak ste na chodbách školy zaregistrovali
staronovú tvár, iste vám neušlo, že patrí
pani učiteľke Kizákovej, ktorá k nám prišla
po materskej dovolenke. Aby sme ju
lepšie spoznali, vybrali sme sa za jej
dcérou druháčkou Klárkou a tá nám o nej
čo-to prezradila.

Podľa Klárky je pani učiteľka dobrá,
milá, aj keď niekedy prísna. Ak je vtedy v
škole, tak zvýši hlas a rozdáva päťky.
Podobne je to i doma. Expertmi na
zlostenie sú jej deti, pričom lepšie to ide
mladšiemu Boriskovi. Našťastie, Klárka
pozná spôsob, ako predísť mamkinej
prísnosti: treba byť veľmi dobrí. Odmena
nenechá na seba dlho čakať. Má podobu
napríklad zmrzliny, ktorú má Klárka veľmi
rada, áut pre Borisa či kníh pre Klárku.
Podľa našej bonzáčky majú Kizákovci
peňazí tak „polovične“, preto môžu
nakupovať často, a to pečivo, vodu, niečo
na pranie alebo oblečenie. Najmä to
posledné nakupuje pani učiteľka celkom
rada, čo jej schvaľuje i jej dcéra, pretože
sa teší, keď je mamka kočka. Najviac sa
jej páči v sukni a blúzke, samozrejme,
pekne upravená. Úprave zovňajšku sa
venuje triedna 4.A tak primerane. Ráno má
miesto v kúpeľni ako druhá, hneď po
ockovi, a aj napriek tomu, že sa tam češe,
krémuje, maľuje, nie ja tam dlho. Aspoň
nie tak dlho ako jej syn, ktorý si akože
umýva zuby, no pritom sa iba pozerá do
zrkadla.

Okrem rannej očisty sú súčasťou

r a n n é h o
rituálu pani
u č i t e ľ k y
raňajky, bez
k t o r ý c h
neodíde do
p r á c e .
Rovnako ani
bez kabely, v
ktorej nesmie chýbať mobil, peňaženka,
písomky alebo testy pre žiakov. Čo sa
týka telefonovania, tak telefonuje mamka
našej bonzáčky len keď treba.
Najčastejšie ockovi, babke alebo učiteľke
do škôlky, vlastne skôr ona mamke.
Ďalej sme zisťovali, ako to ide pani

učiteľke Kizákovej v kuchyni. A výsledok?
Je výborná kuchárka, ktorá si síce najviac
pochutná na chlebe s uhorkou – najlepšie
čerstvou priamo zo záhradky, no
najchutnejšie vie pripraviť pirohy. Škoda
len, že ich nerobí tak často ako babka!
Ináč jej varenie spolu so zametaním a
upratovaním zaberá dosť veľa voľného
času. Z toho teda vyplýva, že na hru s
deťmi nemá až toľko času, ako by si to
Klárka želala. Ak si ho však nájde, hrá so
svojimi ratolesťami spoločenskú hru
Domčeky. Večer trávi spolu s manželom
pred televízorom sledovaním rôznych
filmov. V prípade veľkej nudy, siahne po
nejakej knihe.

Našej bonzáčke sa veľmi páči aj to, že
ich má mamka všetkých rada, čo im aj
zvykne hovoriť, a spoločné dovolenky;
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trávili ich už v Anglicku, Taliansku či
Chorvátsku. Nepáči sa jej, keď si dá
mamka veľmi veľké náušnice alebo má
„veľké“ nechty. Vykompenzovať by to
mohla žltou a ružovou farbou oblečenia,
ktoré jej podľa Klárky pristanú najviac a
nakoniec sú to i najobľúbenejšie farby pani
učiteľky.

Na záver sme sa dozvedeli, že v prípade
novej voľby povolania, by mala byť pani

učiteľka predavačkou – podľa možnosti
zmrzliny, prípadne by sa hodila do
kaderníctva.

O smieškovi v nebi.

Jedného dňa umrel celkomneočakávane
ešte dosť mladý Smieško. Hneď po smrti
sa našiel v rade ľudís merujúcich k trónu
Ježiša - Sudcu. Rad postupoval pomaly,
ale isto. Smieško mohol takto pozorovať
správanie ľudí čakajúcich na výrok Sudcu.
Videl, ako Ježiš obrátil niekoľko listov v
knihe života a povedal prvému:

“Tu je napísané: “Bol som hladný a dal
si mi jesť. Krásne, nech sa páči dnu.”

Nasledujúcemu prečítal: “Bol som
smädný a dal si mi piť.”, ďalšiemu: “Bol
som chorý a navštívil si ma.”
Pekné, vojdite obaja do
nebeského kráľovstva.”
Ľudia v  rade sa

správali  t icho a
spokojne. Smieško
rozumel každé
s l o v o .
Ro z m ý š ľa l ,
spytoval si
s v e d o m i e ,
porovnával so
sebou to, čo
vraveli  iní.
Uvedomil si, že
on nič
podobného nikdy neurobil. Nedal nikomu
jesť, piť, nepozval nikoho na hostinu,

nenavštívil  nijakého chorého, neochránil
slabých a utláčaných. Začal si robiť
starosti a báť sa, čo bude s ním, ako sudca
zareaguje na jeho prázdne konto. Triasol
sa tým viac, čím sa cesta k trónu Ježiša
stávala kratšou.

Nakoniec prišiel rad naňho. So
strachom pozrel  na schýleného

Ježiša, ktorý trpezlivo hľadal v
knihe. Po chvíli Sudca nadvihol
hlavu, pozrel na Smieška a riekol:

“No, je tu niečo o tebe, ale
neveľa. Niečo si predsa urobil.
Napísané je tu: “Bol som
smutný, rozčarovaný, stiesnený
a ty si prišiel a rozprával ai

žarty. Prinútil si ma smiať
sa a navrátil si mi radosť.
Prekrásne, choď do neba!”

Smieško sa usmial
najkrajším úsmevom a ako
dieťa radostne poskakoval

k nebeskej bráne.
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Oliver Katka Kristína

Frederika Patrícia Veronika

DanielkaSamo Veronika

Samo Adam

Simona

Patrik

Diana

Martinka

“Kto je moje telo a pije moju krv,                 bude ma� v sebe život veèný ...”
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Filip Erik Katka

Tomáš Adam Richard

Zla�a

Mišo

DušanPatrik

Žaneta

Marcel

Petra

N
a
ši

p
rvo

p
r ijím

a
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“Kto je moje telo a pije moju krv,                 bude ma� v sebe život veèný ...”



Cirkevňáčik 12 12

Štefan PERÁT

 výborný a slušný žiak,  nadaný spevák

Jarka BEREŽNÁ

výborná žiačka úspešne reprezentujúca
školu v športových súťažiach

Najväčšie slzy:
Ja nemám
dôvod plakať,
radšej sa

usmievam.
Najväčšia radosť: Keď som dostala
pozvánku do futbalovej reprezentácie.
Najlepší deň: Nemám najlepší deň,

Najväčšie slzy: Keď som dostal doma
poriadny výprask.

Najväčšia radosť: Keď som ako prvák
vyhral na speváckej súťaži „Pieseň
blahoslavenému Dominikovi  Trčkovi“ prvé
miesto vo svojej kategórii.

Najlepší deň: Jednoznačne sobota.
Sobota preto, lebo vtedy vždy ideme na
bicykli s ockom do babky a tam trávime
veľa voľného času.

Najkrajší deň: Nedeľa. Vtedy chodíme
s mamkou na návštevy, alebo na
prechádzky.

Najčastejšia činnosť: Najviac športujem,
bicyklujem a pozerám televízor.

Najdlhšia minúta: Keď som bol v
nemocnici na pozorovaní. Veľmi som sa
nudil a bolo mi smutno za rodinou.

Najlepšia vec:
K o l i e s k o v é
korčule, ktoré
dostanem od
rodičov za
vysvedčenie.

Najpútavejšia kniha: Encyklopédia
Najdôležitejší krok: Myslím, že

najdôležitejší krok v mojom živote som
ešte neurobil.

Najmilovanejšia osoba: Najmladší
braček Jakub. Má šesť mesiacov.

Najsmiešnejší vtip: Deži, vieš aké  sú
halušky s bryndzou? Viem. A jedol si  už?
Nie ,brat videl.

Najobľúb. hudba, film: Pesničky, ktoré
spieva Patrik Hrmo a môj naobľubenejší
film je „Piráti z Karibiku“
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Tomáš SIVÁK

žiak  špeciálnej triedy, ktorý  vynikol na
celoslovenskom kole výtvarnej súťaže

pretože na každý jeden sa teším rovnako.
Najkrajší darček: Hokejka, ktorú som
zdedila po bratovi.
Najčastejšia činnosť: Všetok svoj voľný
čas venujem športu - väčšinou futbalu.
Najdlhšia minúta: Sú to určite posledné
minúty šiestej hodiny.
Najlepšia vec: Futbalová lopta a mp3
prehrávač.
Najpútavejšia kniha: Pamätám sa, že
ako 9-ročná som prečítala knihu "Dovidenia
Zuzanka", ktorá ma veľmi zaujala, prečítala
som ju asi 10 krát.
Najdôležitejší krok: Ten ešte len príde.

Najmilovanejšia osoba: Rodina, priatelia.
Najsmiešnejší vtip: Veľa ich nepoznám,
ale asi tento: Traja chlapci sa hádajú, kto
má nižšieho dedka. Prvý vraví: "Ja mám
dedka po pás". Druhý vraví: "Ja mám dedka
po kolená". Tretí vraví: "Môj dedko je v
nemocnici". Čo sa mu stalo? "Spadol z
rebríka, keď zbieral lesné jahody.
Najobľúbenejšia hudba, film: Čo sa
týka hudby mám rada pomalé skladby, ako
aj gospelovú hudbu. Z filmov ma zaujali
Moderná Popoluška, Joe Špina. Taktiež si
rada pozriem seriál O.C California a Prison
Break

.

O
nevšednom

výtvarnom talente rómskych detí sa už
neraz presvedčili pedagógovia CZŠ sv.
Petra a Pavla. Zvlášť si ho všimla učiteľka
špeciálnej triedy Š. Prokopovičová, a preto
sa ho snaží rôznymi aktiv itami a
činnosťami rozvíjať. Veľkú radosť a
zadosťučinenie zo svojej práce pocítila v
uplynulých dňoch, keď dostala pozvánku
pre seba a svojho žiaka Tomáša Siváka
na vernisáž prác hendikepovaných detí v
rámci výtvarnej súťaže profesora Karola
Ondreičku – Mesiac detskej tvorby, ktorá
sa konala 28. mája 2007 v priestoroch
Magistrátu hlavného mesta SR. Do súťaže
sa zapojilo vyše 5 000 detí z 362 škôl a
školských zariadení, z nich bolo
ocenených 23 prác. Skromný, ale milý a
sympatický rómsky chlapček zo
Stropkova zaujal porotu svojím talentom

a Snehulienkou so siedmimi trpaslíkmi
natoľko, že v kategórii Návrh na pohľadnicu
získal 1. miesto. Cenu a diplom si prebral
z rúk primátora Bratislavy A. Ďurkovského,
predsedu poroty Prof. D. Kállaya, M.
Lapuníka, gen. riaditeľa SPP a A.
Heribanovej, ktorá konferovala toto
podujatie za prítomnosti mnohých médií.
11-ročný „vypáradený“ Tomáško bol v tento
deň stredobodom pozornosti novinárov i
známych osobností a doslova „zažiaril“
medzi ostatnými deťmi. Na otázku, prečo
na jeho obraze je len šesť trpaslíkov,
duchaplne a s veľkým šarmom odpovedal,
že kreslil iba na malý výkres, a preto
siedmeho trpaslíka musel ukryť za
šiesteho. Všetky ocenené práce budú
vystavené v Bibiane od 11. 6 do 31. 8. 2007
a už teraz sa tešíme na pohľadnice s
výtvarným námetom nášho žiaka, výťažok
z ktorých bude použitý na charitatívne
účely.
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Povedali naši vašim
alebo

PREKLEPY AKO SA PATRÍ

Zasmejme sa...
Hovorí raz jedna učiteľka:
- Raz som v lietadle sedela vedľa
babičky s päťročným vnukom. Akonáhle
sa dozvedela, že som učiteľka, začala na
neho naliehať, aby mi predviedol, ako vie
odpočítavať. Bez váhania spustil: 20, 19,
18 ... Výborne, pochválila som ho. To máš
zo školy? “Nie”, odpovedal. “Z mikrovlnej
rúry”.

x x x
Učiteľ sa pýta žiaka:
- Čo sú múmie?
- Sušení Egypťania!

x x x

Deti, vymenujte aspoň jedného cicavca.
- Prosím, komár

x x x
Kam zaraďujeme ježa?
- Prosím, medzi ihličnaté zvieratá.

x x x
Na hodine matematiky:
- Koľko je 50+50?
- 119 s DPH

x x x
Otec sa pýta syna, ktorý sa vrátil z
maturity, ako bolo.
- Vieš, oci, celá maturita prebiehala

· Na čele univerzity stojí relektor.
· Slnko zapadlo až po kolená.
· Kostra podopiera telo.
· Z domácich zvierat máme doma len
potkanov.
· Vynálezcom moreplavby bol Noe.
· Drezúra zvierat je, keď ich krotiteľ
plieska bičom a my sa bojíme.
· Horúčka u pacienta sa vyháňa
teplomerom.
· Newton dokázal, že keď
autobus zabrzdí, tak sebou
tresneme.
· Starý otec pracuje v
uhoľných baniach a naša rodina z
neho ťaží.
· Najužitočnejšie zviera je vôl, lebo sa z
neho zúžitkuje mäso, koža, kosti a ešte
aj to meno.

· Rodičom doma pomáham tým, že
upratujem byt, malú sestru a jej okolie.
· Naozaj som sa učil, lenže som bol

skúšaný z látky, kde som ešte
nedobehol.

· Mám jedného brata, ale ten
je starší, a tak sa z toho už
oženil.
· Hus domáca pochádza z
husi divej, ktorú ľudia skrotili
a zjedli.
· Zo stôp som zistil, že pri

studni bolo nejaké neobuté
zvieratko.

· V lese som zablúdil dva razy - raz,
ako som šiel, a potom, keď som sa hľadal.
· Parohy sa líšia od rohov predponou.
· Babičky majú od starosti biele vlasy.
Dedkovia plešinu.
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VÝLETománia

pobožne.
- A to akože pobožne?
- To vieš, skúšajúci bol v čiernom, ja
som bol v čiernom. On položil otázku,
ja som sa prežehnal. Ja som odpove-
dal, on sa prežehnal.

x x x
Aký je rozdiel medzi Windowsom a
vírusom?
- Vírus je malý a niečo robí.

Aký je rozdiel medzi školou a
väzením?
- ...
- Vo väzení človek vie, za čo sedí.
x x x
Niekto búcha na nebeskú bránu. Svätý
Peter sa pýta:
- No? Čo je?
- Nie čo je, ale kto je?
- Preboha, ďalšia učiteľka.

Koniec roka je už tradične spojený
nielen s odpočítavaním dní do začiatku
prázdnin ale aj s výletmi.

Tohto roku sa výletománia začala už v
máji, keď si to naši tretiaci a štvrtáci
namierili severnou trasou do Starej
Ľubovňe a Kežmarku. Objavili krásy hradu,
starobylého mesta a poriadne unavení
tesne pred západom sa vrátili domov.

Tí najmladší - prváci a druháci tiahli
opačným smerom; Humenné ich privítalo
slnečným počasím a oni tam mali čo
obdivovať.

Odchádzajúci deviataci si to nakoniec
namierili čo najbližšie, aby sa zišli

v  najväčšom počte. Privítala ich poľovníc-
ka chata v Potokoch (nie je im triedny
poľovník?), kde strávili 2 dni spolu s p.
kaplánom, ktorý sa postaral o duchovný
pokrm. Snáď bol rovnako dobrý ako ryby
od triednych rybárov.

V tých istých dňoch ako deviataci si
siedmaci a ôsmaci vyrazili za krásami
našich dolín, priamo do Slovenského raja.
Zdolali nielen rebríky a rohože nad
Hornádom, ale tiež spoznali Spišskú Novú
Ves a Levoču.

Poslední výletníci zo školy - piataci a
šiestaci si vybrali mesto Hanušovce n.T.,
aby videli, ako sa robia hrnce, a odtiaľ si
to namierili do Prešova - Solivaru, aby
vedeli odkiaľ máme soľ.
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Stará mama a koláèe
Jedného dňa, presne v deň babkiných

narodenín, sa jej vnučka rozhodla, že
upečie nejaké koláče a pôjde babku
navštíviť.

Zadanie hlavolamu:
Babka žila na opačnom konci mesta.

Medzi domom vnučky a domom kde
bývala babka bolo 7 mostov, cez ktoré
bolo treba prejsť. Iná cesta neexistovala.
Na každom moste však stál mýtnik, ktorý
vyberal poplatky za prechod cez most.

Každý mýtnik si od vnučky pýtal presne polovicu koláčov, ktoré niesla. Pretože sa ale
vnučka vždy na mýtnika pekne usmiala, ten jej za to jeden koláč vrátil späť. Koľko
koláčov musí vnučka upiecť a zobrať zo sebou, aby  babke doniesla presne 2 koláče.

Delenie záhrady
Keď otec zomrel, zanechal svojim

štyrom synom štorcovú záhradu. V
záhrade bolo osem jabloní. Ako si majú
synovia rozdeliť záhradu tak, aby každý
dostal rovnako veľký diel záhrady,
rovnakého tvaru a s rovnakým počtom
jabloní? Trojuholníky

Koľko trojuholníkov je na obrázku?

Preložte 2
zápalky
tak, aby
vzniklo 6
štvorcov.

Zápalkový hlavolam
Psík dostal

za úlohu
nájsť 2 veci,
ktoré majú
guľatý tvar.
P o m ô ž e š

mu?
Podčiarkni jednu

vec, ktorej názov začína na
písmenko A.

Pre
najmen-
ších
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Riešenia
Stará mama a koláče
Vnučke stačilo upiesť

a zobrať iba 2 koláče.
Na každom moste dala
polovicu koláčov
mýtnikovi, teda presne
jeden koláč. No keďže sa
na každého mýtnika
pekne usmiala, ten jeden
koláč jej vrátil zase späť.

Trojuholníky - 68
trojuholníkov

Delenie záhrady

Popresúvaj písmenka a zakružkuj z troch slov to
správne, ktoré z písmen môžeš poskladať. Skontroluj
aj obrázky - je ku každému správnemu slovu nakreslený
aj správny obrázok? Nesprávny preškrtni!

Prešmyèka

Stratený tieò
M a l á

o v e č k a
s t r a t i l a
svoj tieň.
V i e š ,
ktorý z
nich to je?

Zápalkový
hlavolam

Lode

Podľa známych pravidiel odhaľte v
štvorcovej sieti predstavujúcej more,
plavidlá znázornené dole. Čísla označujú
koľko štvorčekov je obsadených plavidlami
vo vodorovných a zvislých riadkoch.
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Úspechy našich žiakov
Obvodné kolá

Cezpoľný beh
1. miesto - Jaroslava Berežná
2. miesto - Jesika Borošová
1. miesto - Jakub Berežný
3. miesto - Rasťo Tirko
1. miesto - družstvo dievčat
1. miesto - družstvo chlapcov

Malý futbal dievčat
1. miesto - družstvo dievčat - obvodné
kolo
3. miesto - družstvo dievčat - krajské
kolo

Športová olympiáda - I.stupeň
Beh na 300 m
1.miesto - Natália Renčková
3. miesto - Stanislav Ducár
3.miesto - Martina Jurková

Pieseň blahoslaveného Metoda
Trčku
1. miesto - Štefan Perát - sólo, II. kat.
3. miesto - Patrícia Perátová - sólo, II.
kat.
1. miesto - Simona Perátová - sólo, III.
kat.

Pieseň pre Sv. Otca
1. miesto - Štefan Perát - I.kat.
1. miesto - Simona Perátová - II.kat.
1. miesto - Magdaléna Šimková - III.kat.
1. miesto - Š.Perát - S. Perátová -
IV.kat.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
3. miesto - družstvo školy: Renáta
Perátová, Petra Nemcová, Zuzana

Vašková

Návrh na
pohľadnicu
1. miesto -
Tomáš Sivák -
celoslovenské
kolo

Betlehemy
očami detí

2. miesto - Peter Husák - II. kat.

Šperk - výroba ozdôb
1. miesto - Mária
Beríková
2. miesto - Mária
Filarská
2. miesto - Kristína
Vašková
cena poroty - Renáta
Perátová

Šaliansky Maťko
3. miesto - Simona
Perátová - III. kat.

Hviezdoslavov Kubín
3. miesto - Dominika Pavúková - II.kat
poézia
2. miesto - Magdaléna Šimková - III.kat.
próza

Pravopisná olympiáda
3.miesto - Petra Vojčeková - II.kat.
3. miesto - Katarína Rothová - II.kat.

Rýchly čitateľ
3. miesto - Šimon Berežný - 5. roč.
2. miesto - Tomáš Vojček - 7. roč.
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1. miesto - Mária Demjanová - 9. roč.

Olympiáda v slovenskom jazyku
2. miesto - Petra Vojčeková - I. kat.
3. miesto - Katarína Rothová - II. kat.

Matematická olympiáda
1. miesto - Peter Pavlenko - kat. Z - 9

Olympiáda v nemeckom jazyku
3. miesto - Petra Nemcová - kat. 1A

Geografická olympiáda
2. miesto - Magdaléna Šimková - kat. F

Biologická olympiáda
1. miesto - Katarína Rothová - kat. C

KRAVA

Vybrala sa krava raz
do mesta i na salaš.

Na salaši rýdzik jedla
a na ovce tíško striehla.
Omrzela kravu služba,
ťahala ju k mestu túžba.

Naľakal sa valach mladý:
„Kto mi bude ovce strážiť?“
Prihlásil sa psíček malý,
že už strážil vinohrady.
Bratislava veľké mesto,

pre kravu tam nie je miesto.
Prišla krava do Stropkova,

chytila sa práce znova.
O rok bola novinárka

a na ďalší zas notárka.
Nosila si kufrík malý,

v ktorom mala kúsok trávy.
Keď sa na to prišlo,
len zlo z toho vzišlo.

A odvtedy krava
nemá rada práva.

Michaela Humeníková (7.A)
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Prázdniny nie sú prázdne dni.
Aj cez ne si nájdi v modlitbe

èas na Boha.


