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Editoriál
Aj Vy ste si to všimli? Máme
väčšie dom y, ale menš ie
rodiny. Mám e množst vo
vymožeností, ale menej času
na lásk u. Máme tituly, ale
menej zdravého rozumu. A
hoci s a to nezdá, aj tí
najchudobnejší z nás žijú v
prepychu, ibaže sa nevieme
uspokojiť s tým, čo máme.
Porovnávame sa s úspešnejšími. Závi díme. Hr abem e,
hr abem e a nežijem e. Ponárame sa do depr esií a
bojujeme s frustráciam i.
Každodenne sa na ni ečo
sťažujeme. Na nízke platy,
vysoké ceny, ľahostajných
politikov, hlučných susedov,
drzé predavačky, náročných
uč iteľ ov.. . Na čok oľvek.
Namiesto toho by sme mali byť
vďační za to, čo máme. Za veci
zdanlivo všedné. Za rodinu, za
lásku, za svoj e deti, za
zdr avie... Mali by sme si
sadnúť každý večer so svojimi
blízkymi a spolu sa smiať,
rozprávať, spievať... a možno
len čítať – napr.Cirkevňáčik:-)
Všetko, čo v ňom nájdete, sme
pripravovali totiž pre Vás, aby
sme sa podelili o zážitky i
spomienky, o slová múdre i
zábavné a ponúkli Vám snáď
aj inš piráciu, odvahu a
vytrvalosť vo všetkom, čo ste
sa rozhodli robiť.
šéfredaktorka

Dnes
Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
pomocný biskup Košickej arcidiecézy
a titulárny biskup Barikský
Váš mesiac narodenia:
Február.
Vaše obľúbené jedlo: Musím
povedať, že nie som vyberavý,
zjem všetko. Pochutnám si však
napr. na r ezancoch s
tvarohom.
Obľúbený
nápoj:
Oby čajná
voda,
minerálka.
O bľ úbená
vô ňa :
Každá
pekná...
Možno
aj taká
vô ň a
č i s to t y .
Keď človek dbá
o hygienu, tak potom
aj pekne vonia.
Obľúbená
farba:
Svetlomodrá a svetlohnedá.
Obľúbená kniha, resp. film:
Sväté Písmo, keďže je tam
múdrosť najväčšia.
Obľ úbená hudba, resp.
spevák, skupina, príp. i
konkrétna pieseň: Každá
pekná hudba. V poslednom čase
zvlášť vážna hudba a veľmi sa
mi páči, ako ste dnes spievali
(deň posvätenia šk. kaplnky –
pozn. red.).
Zo spevákov ma oslovil Bocelli
– má veľmi pekný hlas. No aj na
našej scéne je veľa spevákov,
ktorí pekne spievajú. Ich piesne
počúvam na rádiu Lumen.

Obľúbená
časť
roka:
Zaujímavá otázka... (zamyslenie)
Často ďakujem Pánu Bohu, že
žijem na Slovensku, kde máme 4
ročné obdobia, a tak sa mi žiadne
n e z un u je .
Keď sa už
blíži zima,
teším sa
na zimu.
Keď sa
blí ži
ja r,
teším
s a
na ňu,
a tak to
i d e
do ko la .
Som rád, že
máme 4 ročné
obdobia a všetky
sa mi páčia.
Obľúbené
miesto
dovolen-ky: Sú to 2
miesta – more a hory. Kedy sa
kde podarí, tam oddychujem.
Miesto, ktoré Vás najviac
očarilo: Ako každá líška, musím
chváliť svoj chvost:-) Veľmi sa
mi páčia Obišovce – mariánske
pútnické miesto, kde som bol
farárom 6 rokov.
No a keďže sa ma to pýtajú
Stropkovčanky, musím povedať,
že aj Stropkov. Je to tu totiž také
zvláštne, lebo z tohto mestečka
pochádzajú moji rodičia. Mám tu
svoje korene, takže musí tu byť
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pekne:-)
Dar, ktorý sa Vám vryl do
pamäti: Dar kňazstva. Hocikto
ho nedostane.
Jazyky, kt oré ovládat e:
Najlepšie ovládam tie, ktoré mám
v topánkach, pretože ich chytím
do ruky a vyskrúcam, ako
chcem.
Motto, ktoré Vás vystihuje:
To by ste mali vymyslieť vy. Ja
som si dal biskupské heslo,
podľa ktorého chcem ísť: „Mocou
Ducha Svätého a s Máriou.“
Ako si spomínate
na
obdobie, keď ste boli v
našom veku? Dobre. Veď to
nie sú žiadne starosti – len
n ep o sl ú c ha ť
rodičov, furt sa
zlostiť
so
súr odencami ,
že iba ja musím
robiť:-) Boli to
kr ásne časy,
rád si na ne
spomínam.
Akým ste boli
žiakom? Bol
som taký žiak
ako
aj
vy.
Najviac ma bavila prestávka a
nebavilo ma, keď skončila.
Mali
ste
nejaké
mimoškolské aktivity? Veľmi
veľa som hral futbal, preto ma aj
dnes bolia kolená.
Najkrajšia spomienka z
det stva: Medzi najkrajšie
spomienky patria Vianoce. Iste
mi dáte za pravdu, že je to niečo
veľmi zvláštne, krásne. Aj Veľká
noc je pekná, no Vianoce majú
svoje čaro.
Chceli ste byť kňaz om
odmalička alebo ste snívali
aj o iných povolaniach? Sníval
som, veď snívať treba:-) Veľmi
som chcel byť futbalistom, ibaže
Pán Boh chcel ináč. Chvála Pánu
Bohu som sa stal kňazom a teraz
biskupom.
Nechceli ste byť stolárom?
Meno by
ma
k tomu
predurčovalo:-) Musím priznať,

že práca s drevom ma bavila.
Pamätám si, keď som bol v
Stropkove ako veľmi malý
chlapec, keď ešte žila babička –
otcova mama, a otcov najstarší
brat Juraj bol rád, že už
odchádzame, lebo celý čas som
pribíjal klince do pňa.
Jedno leto som dokonca
pracoval v drevovýrobe, kde sa
robili debničky na ovoc ie.
Pracoval som s drevom, takže
stolárčina mi je blízka, rovnako i
sv. Jozef, ktorý bol tesárom,
stolárom.
Čo robíte, ak máte deň len
pre seba? Och, už dávno taký
nebol... Snažím sa dobehnúť, čo

Nedávno počas sv. omše v
Prešove sa mi stalo, že vpredu
stál 5- alebo 6-ročný chlapec,
ktorý slúžil omšu so mnou – teda
robil to, čo ja. Bolo to pekné.
Ako sa vidíte o 10 rokov? Čo
ja viem... Navr hol by som
stretnutie o 10 rokov a potom
vám poviem:-)
Ako sa Vám páči naša nová
kaplnka? Je veľmi pekná a
dúfam, že aj vy sa budete v nej
pri Ježišovi dobre cítiť.
Vaše slovo pre našich
čitateľov na záver: Slovo na
záver by malo byť posledné, ale
nikdy nie také, ktoré ukončuje
všetko. Malo by to byť slovo,
ktoré naštartuje a povie, ako ísť
ďalej. Ak Vás teda, milí čitatelia,
oslovilo niečo z tohto rozhovoru,
vezmite si to so sebou do života
a zdokonaľte to. A všetkým Vám
prajem, aby ste mali radosť z
toho, že sa tu môžeme stretávať,
že máme tu CZŠ a že existujú
cirkevné školy v arcidiecéze. A
aby sme vedeli ďakovať Pánu
Bohu za všetko, čo nám dáva,
lebo dáva nám nesmierne veľa.

mi chýba. Keď je to spánok, tak
dospím. Keď mi chýba čerstvý
vzduch, idem do prírody. Keď i
chýba niečo načítať, lebo musím
veľa čítať, tak čítam. Inokedy
vybavujem korešpondenci u,
poštu. Najčastejšie sa však
snažím dať si oddych, relax,
pretože ten zvy čajne veľký
priestor nemá.
Mát e rád rýchlu jaz du
autom? Podľa toho, čo je to
rýchla jazda. Pre niekoho aj
šesťdesiatka je rýchlo. Určite
nemám rád riskantnú jazdu, a
teda ani veľmi rý chlu a
nezodpovednú jazdu. Niekedy
sa aj nazlostím na taký ch
šoférov, lebo je ťažké vracať
zdravie či život!
Čo Vás vie vždy zaručene
rozosmiať? Dobrý vtip. Aj zo
života. Napr. keď nejaké dieťa
niečo zahlási. Je to také milé.

Ďakujeme z a r ozhovor a
vyprosujeme Vám veľa
Božích milostí!
Danielka, Frederika
a M artinka
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Naša spoloèenská
Posviacka kaplnky
18.12.2008 sa zapíše do histórie našej školy zlatými
písmenami. V tento deň nám totiž Mons. S. Stolárik
posvätil novú školskú kaplnku. Slávnosť začala
vianočným pásmom Deti deťom, po ktorom nasledovala
svätá omša a posvätenie kaplnky – symbolického srdca
školy..

Lyžiarsky výcvik
V dňoch 16. – 20.2.2009 sa miestom pobytu
žiakov 7. – 9. ročníka stalo lyžiarske stredisko
Regetovka, kde sa učili základom lyžovania, príp.
zdokonaľovali svoju lyžiarsku techniku. Nechýbal
ani večerný program plný zábavy a lepšieho
spoznávania sa.

Pyžamový veèierok
19.2.2009 čakal na žiakov 1. – 4. ročníka pyžamový
večierok, ktorého motto znelo: „Príď v pyžame a zabav
sa!“ A tak všetci, ktorí si ku školským pomôckam
nezabudli pribaliť aj pyžamo, zažili popoludnie plné
hudby, tanca a zábavných súťaží.

Jarný prázdninový tábor
Po úspešných sériách letných prázdninových
táborov pripravilo ŠSZČ tentoraz tábor v čase
jarnýc h pr ázdnin. Každý účastník prežil
nezabudnuteľné chvíle počas sánkovačky, výletu
na poľovnícku chatu či výletu vo Svidníku, kde si
pochutil o. i. aj na pizzi.
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Mesiac knihy
Marec – mesiac kni hy nám prini esol akc ie
prehlbujúce vzťah k čítaniu. Ako prvý sa uskutočnil
trojhodinový Čitateľský maratón, nasledovala beseda
so spisovateľom J. Žarnayom, projekt pod záštitou O.
Feldekovej Čítajme si a vyvrcholenie v podobe
Li terárneho kvízu, ktorý bol zároveň oslavou
Medzinárodného dňa detskej knihy.

Tvoríme úèesy
18.3.2009 sa prvýkrát v histórii našej školy
konala súťaž pod názvom Spoločenský účes.
Chlapci, no najmä dievčatá 5. – 9. r. sa nenechali
zahanbiť a predviedli svoj talent a kreativitu pri
tvorbe viac či menej extravagantných účesov.

Dentalalarm
Chcete krajší, belší a voňavejší úsmev,
predchádzať tvorbe kazu či aspoň znížiť
kazivosť zubov? Naši spolužiaci z 1. stupňa
Vám poradia ako na to:-) 1.4.2009 získali totiž
cenné informácie od dentálnej hygieničky v
rámci úspešnej akcie Dentalalarm.

Deò katolíckych
pedagógov
7.apríl je Dňom kresťanských pedagógov, a
tak bola omša v tento deň o čosi slávnostnejšia.
Oslava svi atku pokračovala 15. 4.2009
príjemným posedením na poľovníckej chate v
Potokoch, kde pri dobrom guľáši v ešte lepšej
atmosfére zrelaxovali naši učitelia.
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DNES na tému: E x o t i k a
1. Ktoré exotické miesto na Zemi, by si chcel / -a navštíviť?
2. Aké exotické jedlo si už ochutnal / -a?
3. Čo konkrétne z exotického menu by si si dal / -a?

Renátka Perátová (9.A)
1. Neviem... Najskôr asi Egypt, o ktorom som sa čo-to dozvedela
v škole na hodinách zemepisu a niečo mi porozprávali spolužiaci,
ktorí mali možnosť navštíviť ho. Pôsobí na mňa tajomne, najmä hrobky,
púšť, tak asi preto táto krajina.
2. Zatiaľ som žiadne exotické jedlo neochutnala a musím priznať, že
ani po tom netúžim, pretože to nevyzerá veľmi dobre (aspoň v televízii)
a chýba mi odvaha ochutnať ho.
3. Ak by som sa nechala na niečo nahovoriť, tak asi by to bolo suši.

Števko Stolárik (2.A)

ka

1. Chcel by som ísť do pralesa, lebo je veľmi starý a zaujímavý. Dozvedel
som sa o ňom z kníh a internetu.
2. Pred 3 rokmi, keď sme boli na dovolenke v Chorvátsku, som jedol
mušle a morské ryby s citrónom. Bolo to také jemné, vynikajúce... určite
by som si ich ešte niekedy dal.
3. Rád by som ochutnal morské slimáky, lebo sa vraj ťažko vyberajú z
ulity, a chobotnice, o ktorých som počul, že majú veľmi chutné mäso.

Ex
oti
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Alica Kiklicová (1.A)

1. Žiadne exotické miesto by som nechcela navštíviť , lebo je tam
veľmi teplo. Už som bola v Tunisku a bolo tam veľmi horúco.
2. Jedla som už liči - chutilo veľmi dobre. Bolo sladké. Ďalej
ananás a granátové jablko. Musím však spomenúť, že v Tunisku
chutí ináč ako keď ho kúpime tu na Slovensku... podstatne lepšie.
3. Exotická kuchyňa mi nechutí. Ja mám rada len kuracie mäso
a napr. v Tunisku bola len baranina. Možno keď budem staršia,
tak nejaký dobrý nápoj.

Samko Ma aš (2.A )
1. Chcel by som navštíviť džungľu, pretože je tam veľa druhov
zvierat, ktoré u nás nežijú. Napr. tiger, puma, slony, veľa druhov
hadov - kobry. Džungľu poznám hlavne z encyklopédie a
prírodopisných filmov, ktoré s ockom veľmi rád pozerám.
2. Pred štyrmi rokmi sme boli v Grécku a tam som ochutnal
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chobotnicu. Kedže som mal len 5 rokov, jej chuť si
nepamätám. Vraj bola skvelá:-)
3. Rád by som ochutnal mušle, ani sám neviem prečo.
Možno preto, aby som našiel perlu?!

Lukáš Vaško (7.A)
1. Chcel by som navštíviť Karibik, lebo sa mi páčia palmy a
chutia mi ich plody. Mám rád aj filmy o pirátoch, takže asi preto...
inšpiroval ma aj Johny Deep.
2. Keď som bol minulý rok v Sozopole, jedol som bulharskú špecialitu
– tsa-tsa a banicu. Bolo to dobré – slané a z mora. Najprv som sa
čudoval rybacím očiam na tanieri, no domáci nám povedali, že je to
vynikajúca slaná pochúťka s citrónom. Aby som bol presnejší, boli to vysušené asi 6 cm dlhé rybky.
3. Dal by som si morské chobotničky na zelenine. Vraj chutia ako huby.

Zuzka Vašková (9.A)
1. Chcela by som navštíviť Madagaskar, pretože je to zaujímavý a krásny ostrov a ja by som tam
mohla objavovať nové a nové veci – rastliny, zvieratá, krajinu...
2. Zatiaľ som nič exotické neochutnala, no mala som dosť, keď si moja sesternica objednala rizoto s
morskými príšerkami – už pohľad naň ma odradil.
3. Dala by som si nejaký výnimočný a dobre vyzerajúci nápoj, o ktorom by som však musela počuť
samé chvály.

Klaudia Šaraková (7.A)
1. Z exotických miest na Zemi by som chcela navštíviť Bali; získalo si ma prostredníctvom internetu
ako miesto, kde nie je veľa ľudí, a teda ani hluk a je tam veľmi pekne.
2. Na dovolenke v Tunisku som ochutnala morské potvorky a boli perfektné.
3. Dala by som si nejaké exotické ovocie, napr. figy, lebo sú sladké a šťavnaté.

PhDr. Anna Mydlová
1. Chcela by som navštíviť Juhoafrickú republiku, konkrétne Kapské mesto. Asi by som si najviac
vychutnávala pohľad na Atlantický oceán z vrchu Stolovej hory, ktorá sa týči nad mestom. Žije tam
jedna moja známa, ktorá mi o kráse tohto mesta rozprávala. Veľa som o tom aj čítala a videla zaujímavé
fotografie.
2. Ja nemám odvahu konzumovať exotické jedla, pretože môj žalúdok odmieta experimentovať. Zatiaľ
som konzumovala iba exotické ovocie, ktoré bežne dostať aj u nás, takže sa nám to ani veľmi exotické
nezdá.
3. V Kapskom meste by som si ale určite dala bieleho kapského lososa s veľkým množstvom
ananásu a ešte barbecue – grilované kuracie mäso s „pap“ - ovsenou kašou s pyre z paradájok. Ako
nápoj by mi stačil ananasový džús. Ako ovocie - sladučké hrozno, ktoré rastie všade okolo Kapského
mesta. Teda vidíte zase nič veľmi odvážne.

PhDr. Martina Lukáèová
1. Ako stredoškoláčka som objavila v nejakom časopise ostrov Maurícius. Zaujal ma svojím nádherným
prostredím a keď som neskôr videla v televízii zábery zo spomínaného ostrova, bola som očarená ešte
viac. Zatiaľ ma to drží a ak by sa ohlásil nejaký sponzor, budem rada. Ibaže ako batožinu beriem
manžela a naše dve deti:-) A keď sme pri exotických miestach, lákajú ma aj také, kde sa uchováva
tradičný spôsob života, napr. Mentawajské ostrovy.
2.
S najväčšou pravdepodobnosťou som už zjedla nejakého červíka v čerešni:-), čo mi pripadá
dosť exotické... no nebolo to dobrovoľné. S chuťou som však zjedla napr. tsa-tsa rybky v Bulharsku či
morské potvorky. Ochutnala som aj rôzne exotické ovocie, napr. granátové jablko, kurmikaki, avokádo,
liči, mango, ananás... Ak by som však mala niečo odporúčať, sú to raky – dnes už chránené; jedla som
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ich asi dvakrát v živote a boli úžasné.
3.
Možno by som sa dala nahovoriť na
dobre pripravené červíky, vraj sú chutné.

Mgr. Daniela Šlangová
1.
Nepoznám nikoho, kto by netúžil po
exotike a cestovaní. Pre každého je exotika niečo
iné. Pre mňa je cestovateľskou exotikou napr.
Japonsko, ale určite by som raz chcela navštíviť
Rím či Svätú zem. Tieto miesta v sebe však
skrývajú svojskú chuť „duchovnej exotiky.“ Mala
som možnosť okúsiť .niečo podobné, keď som
navštívila Chrám sv. Petra v Efeze. Stálo to za to.
2.
Určite je rozdiel dať si niečo napr. z
talianskej kuchyne u nás v reštaurácii alebo
objednať si to priamo v Taliansku v prímorskej
reštaur ácii s terasou. To umocňuje aj chuť
konkrétneho jedla. Pre mňa bolo exotikou ochutnať
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napr. francúzske
mega palacinky,
chorvátske rybie
špeciality
či
originálne turecké
raňajky, kde sa
mi ešali sladké a
slané
chute.
Originálne názvy si
už nepamätám.
3.
Aj keď to
tak
možno
nevyzerá, som veľkou gurmánkou a maškrtníčkou.
Určite by som neodmietla pozvanie na chutnú čínu,
či úžasné talianske c estoviny na akýkoľvek
spôsob. Mňam. Rôzne druhy hmyzu, obojživelníkov
či inej „hávede“ na tanieri mať nemusím. Aj keď
netvrdím, že to nemusí byť „chutná exotika“.

POZOR! POZOR!
POZOR! POZOR!

Nová
V minulom čísle školského časopisu ste
mali možnosť zabojovať o USB kľúče.
Postačilo zapojiť sa do veľkej školskej
súťaže a odpovedať na
otázky súvi siac e s
Európskou
úniou.
Správne odpovede sa
dali získať pomerne ľahko
– kliknutím na správnu
web stránku :-)
Ak ste si dali námahu
a
odovzdali
svoje
odpovede – ďakujeme!
Škoda len, že Vás bolo
tak málo (spomedzi
ži akov 1. stupňa sa
nezapojil nikto). O to
ľahšie však bolo vybrať
víťazov, a teda aj majiteľov nových
USB kľúčov, ku ktorým sme im pribalili
aj pekné tričká.
A teraz to príde.... víťazkami
veľ kej ško lskej sú ťaže

sú až

Aj v tomto čísle na
Vás čaká súťaž o
vecné ceny. Stačí len
premastiť mozgové
závity, zodpovedať
otázky (na nasledujúcej
strane) a kompletne
vyplnenú (vystrihnutú ofotenú - vlastnoručne
pr epísanú) tajnič ku
odovzdať
do
špeciálnej škatule
pr i
zborovni
najneskôr
( lepšie
však
čím
skôr)
19.6.2009.

sa stali

Daniela Stoláriková (5.A)
Barbora Bilaninová (6.A)
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Kostolní
¾udia
Podľa českého psychiatra, stáleho diakona a premonštrátskeho terciána M axa Kašparů
sa dá kostolný ľud rozdeliť do siedmich skupín. Veríme, že vo vtipnom tóne nájdete pri
čítaní nasledujúcich riadkov aj priestor na vážne zamyslenie.
zapálený katolík, prináša týmto aktom obete!
1. Chodiči (od slova chodiť)
Jeden kňaz vravel, že pri udeľovaní popola
J e to dosť poč etná skupi na nedeľnýc h
pristúpila k nemu staršia žena a otvorila ústa.
návštevníkov kostola. Ak medzi nich patríte,
Zo psy choanalytic kého hľadiska je to dosť
určite sa spoznáte.
výstižné gesto.
Každú nedeľu ráno v klobúku, či v inej
Vráťme sa však ku skupine chodičov. Keď
svi atočnej rekvizite, vstupujú do priestorov
kňaz vysloví na konci bohoslužby nimi dlho
chrámu. Väčšinou tam majú svoje miesto a sú
očakávanú vetu: „ I ďte v mene Božom" , s
nespokojní, ak im to miesto niekto obsadí. Či už
radosťou i s únavou odpovedia: „Bohu vďaka".
v lavici, alebo pri vchode do kostola. Práve
A preto, že stoja práve pri dverách, sú z kostola
tam stoja najradšej. Čím ďalej od oltára, tým
vonku prví a majú zase na týždeň pokoj. To, čo
lepšie. Pokiaľ je vchod do kostola priamo oproti
sa robí vo farnosti, ich vôbec nezaujíma.
hlavnému oltáru, zostávajú stáť často rovno
na prahu. Keď sa ich tam ocitne aspoň päť,
2. Plniči (od slova plniť povinnosť)
zablokujú vchod, čo zvonka budí dojem, že
Plnenie povinností nastáva tam, kde chýba
kostol je nabitý do posledného miesta a ďalší
sa tam už nevojdú. Pri tom je kostol plný láska. Ak rodič ia nemajú radi svoje deti a
nevenujú im patričnú pozornosť, nastupuje tu
prázdnych lavíc.
Chodiči sú tí, ktorí síce chodia do kostola, zákon, ktorý deti chráni a určuje rodičovské
ale iba na svoje miesto alebo hneď vedľa. povinnosti.
Keď c hladne láska medzi manželmi ,
Bližšie k oltáru to akosi nejde...
Chodia tak roky, možno desiatky rokov, ale odvolávajú sa na plneni e manželský c h
prakticky nepristupujú nikdy ku sviatostiam. Nie povi nností . Keď už vy hor el vzťah medzi
že by nemohli alebo že by im v tom bránila kresťanom a Ježišom, nastupuje do platnosti
c i rkevnopr ávna pr ekážka. J ednoduc ho plnenie náboženských povinností. Predvojnový
neprijímajú nič viac, než to miesto vzadu v katechizmus doslova uvádzal: „Je povinnosťou
kostole! Odvolávajú sa na to, že im to stačí a katolíckeho kresťana raz do roka sa vyspovedať
možno túto skromnosť chápu ako most. Zato a Najsvätejšiu sviatosť prijať najlepšie v čase
takíto ľudia si však vždy chodia po popol. Je Veľkej noci." Plniči sa od chodičov líšia i tým,
zaujímavé porovnať, koľko ľudí ide v nedeľu že raz do roka si túto povinnosť plnia.
po Popolcovej strede na sväté prijímanie a koľkí
si idú po popol. Po ten idú takmer všetci. Je to
možné vysvetliť tým, že prijatie Eucharistie, na
r ozdiel od pri jati a popola, je spojené so
Sviatosťou zmier eni a a s ur čitou úr ovňou
duchovného života. Ten, kto si ide iba raz za
rok len po popol, má dojem, že žije bohatým
duchovným životom... Nech sa všetci v nebi i
na zemi pozerajú, ako on, pravover ný a

3. Jednoročiaci (od slov jedenkrát do
roka, na Vianoce)
Všeobecne najhlučnejší dav jednoročiakov
smeruje do najbližšieho kostola na polnočnú
svätú omšu, aby si dopr ial tr adič ný
senti mentálny
bonbóni k
na
oslavu
„bruchaplných" sviatkov slnovratu. Ďalší dôvod
na to, aby sa mohli po celý rok oháňať svojím
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kresťanstvom, pretože boli na polnočnej a na
vyzvanie dokážu zaspievať Narodil sa Kristus
Pán. Viera skutočne ako „hrom".

4. Chóristi (od slova chór)
Menej či viac početná skupina kostolného
ľudu, ktorému už dávno nestačí oná prízemná
viera v lodi kostola, a preto vystupujú nedeľu
čo nedeľu bližšie k nebesiam.
C hór i sti , väč šinou opr etí o zábr adli e,
pozor ujú z vtáčej per spektívy zasadac í
poriadok sediacich dole. Zo slova Božieho toho
asi veľa nepočujú, ale presne vedi a, kto v
nedeľu v kostole chýbal. Od chodičov sa líšia
tým, že bohoslužbu trávia vo vyššej nadmorskej
vý ške.
Istý zbožný akolyta sa pokúsil pred svätou
omšou chór uzavrieť a veril, že keď sa chóristi
nedostanú na chór, zaujmú miesta v lodi
kostola. Mýlil sa. Odišli domov.

5. Kolieskari (od slov
koleso, koliesko)
Je
to
skupi na
„ tiežver i aci c h",
ktor í
prakticky do kostola vôbec
nechodia. Kontakt s Cirkvou
majú iba dvakrát v živote a
raz po smrti. A to vždy na
kolieskach.
V prvom prípade ich ktosi
pr ivezie
na
kr st na
kolieskach kočíka. Potom ich
v kostole už dlho nikto
nevi dí . D r uhá cesta do
kostola je opäť na kolesách
( osobného automobilu) tento r az na svadobný
obrad. Nakoniec ich čaká
ešte cesta tretia - posledná
- na kolieskach pohrebného
voza.

Cirkevòáèik 15

Koli eskar i a č lenovi a ic h rodi ny trpi a
nevyvr áti teľným bludom, že sú dokonalý mi
katolíkmi. Istá žena z tejto skupiny nedávno
povedala: „My sme hlboko veriaca rodina. Vlani
nášho dedka pochovávali i s pánom farárom."
Či ukladali do hrobu oboch, to ona - zbožná
duša - neupresnila.

6. Občasníci (od slov tu a tam, občas)
Sú to väčšinou vedeckí ateisti, ktorí do kostola
nec hodi a zo zásady. Sú však ochotní toto
pravidlo za určitých podmienok občas porušiť.
Z toho teda ich názov.
Napríklad, keď je vonku veľká búrka, prietrž
mračien a kostol je práve otvorený alebo keď
ich náhodou požiadajú kolieskari o to, aby boli
krstnými rodičmi ich detí. Potom sa pred kňazom
zriekajú všetkého, čoho sa majú a sľubujú, čo
sa sľúbiť má. Ale predovšetkým sa vyznajú z
viery ku všetkému, v čo sa veriť má. Občas
vedia, ako sa zachovať. To by však v takomto
prípade mal vedieť aj kňaz...

7. Živ í vo viere
Zostávajúc a
skupi na
tý ch, ktor í skutoč ne a
pocti vo, napr iek všetkým
ostatný m zly hani am na
c este, i dú za Ježi šom.
Hľadajú Božiu vôľu a veria
ni elen v Boha, ale ti ež
Bohu. Trpia a radujú sa s
C i rkvou. Túži a vedi eť o
svojej viere viac, rásť v nej
a zostať verní za všetkých
okolností.
Milujú Cirkev so všetkými
jej bolesťami. Napriek tomu,
že to všetko je veľmi ťažké,
veria! A v tejto viere a vo
vedomí spoloč enstva s
Bohom je ich sila i radosť.
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... máš aj Ty talent na niečo? daj nám
o sebe vedieť... radi o Tebe napíšeme

Dnes: talentované športovkyne

Bibiána Motyková - lyžiarka
Vizitka: Volám sa Bibiána Motyková. Narodila
som sa 27.12.1999 v Skalici,
mám teda 9 rokov. Som
žiačkou 3.B. CZŠ sv. Petra
a Pavla v Stropkove, no
navštevujem
aj
Základnú umelec kú
školu
Františka
Veselého v Stropkove
v hudobnom odbore
hr a na klavír a
zároveň som členkou
d e t s k é h o
spevác keho zboru
Maľovaný svet pri
tejto ZUŠ. Od roku
2004 ako 5-roč ná
som sa stala členkou
športového
klubu
LOTOS Stropkov v
disciplíne obrovský slalom,
v súčasnosti som v kategórii
staršie
predžiačky
Východoslovenskej lyžiarskej ligy. Moje dosiahnuté
úspechy: 1.miesto v Memoriáli Michala Peteju, 2. a
3.miesto vo Východoslovenskej lyžiarskej lige.
Medzi ďalšie moje obľúbené činnosti patrí plávanie,
bicyklovanie a jazda na kolieskových korčuliach,
no tiež veľmi rada čítam dobré knihy.
Najväčší úspech: Za úspech považujem
každý pretek Východoslovenskej ligy, na ktorom
sa umiestnim do šiesteho miesta
Najlepší deň: Počas zimy je mojím najlepším
dňom sobota, lebo ju od skorého rána trávim na
svahu a mimo sezóny za najlepší deň považujem
nedeľu, keď sa spolu s celou našou rodinou
vyberáme na rôzne výlety, napr. do ZOO alebo do
kina.
Neprekonateľná radosť: Neprekonateľnú
radosť pociťujem, keď stojím na stupni víťazov.
Najbolestnejšie slzy: Moje najbolestnejšie

slzy padli , keď som nedokončila súťaž kvôli
pádu tesne pred cieľom .
Najčastejšia činnosť: Učenie, lebo rodičia
vravia, že škola musí byť pre mňa na prvom mieste.
Najdlhšia minúta: Moja najdlhšia minúta
je, keď čakám na štarte pred spustením
do trate .
Najpútavejšia kniha: Moja
najpútavejšia kniha je Heidi na
cestách .
Najmilovanejšia osoba: Sú to
moji rodičia a môj brat .
Najdôležit ejší
krok:
Za
najdôležitejší krok v mojom živote
považujem navštevovanie mojej
školy, v ktorej sa mi páči a kde mám
veľa dobrých kamarátov.
Najpočúvanejšia
hudba:
Najradšej počúvam Desmod , Katku
Koščovú, Zuzanu Smatanovú a
iných slovenských interprétov.
Najobľúbenejší
film: Môj
najobľúbenejší film je Narnia .
Najsmiešnejší vtip: Vo vlaku: „Pani,
vy ste perla!“ „Ja pergla!? Šak vy smrdite
jak tchor!“
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Antónia Fiľarská - tenistka
Vizitka: Volám sa Antónia Fiľarská; chodím do
6.A, ale často sa stáva, že sa tam nenachádzam...
venujem sa totiž tenisu, a to
už od svojich siedmich rokov.
V súčasnosti som hráčkou
Tenisovej akadémie Prešov
a zúčastňujem sa aj
medzinárodných turnajov
(úspešne – pozn. red.).
Tvoj
najväčší
úspech: V dec embri
2008 som sa stala
víťazkou
Halový ch
majstrovstiev v tenise.
Tvoj najlepší deň:
12.12. - je to deň mojich
narodenín.
Tvoja
neprekonateľná
r adosť:
Neviem, ktorá to bola. Ja
sa toti ž teším zo
všetkého, čo sa mi podarí.
Tvoje najbolestnejšie slzy:
Keď som na svojom prvom
medzinárodnom turnaji prehrala takmer vyhratý
“Ocko, pani učiteľka nám povedala, že ľudia si
majú navzájom pomáhať. Tak mi spravíš tu úlohu?”

zápas.
Tvoja najčastejšia činnosť: Hrám tenis, takže
asi to je moja najčastejšia činnosť.
Tvoja najdlhšia minút a: Taká
nebola.... zatiaľ.
Tvoja najpútavejšia kniha:
Nezblázni sa mamička od Gabriely
Futovej.
Tvoja
najmilovanejšia
osoba: Celá moja rodina.
Tvoj najdôležit ejší krok:
Začatie s tenisom, lebo ináč by
ste so mnou ner obili tento
rozhovor:-)
Tvoja
najpočúvanejšia
hudba: Billy Talent.
Tvoj najobľ úbenejší film:
Pretty woman.
Tvoj najsmiešnejší vtip:
Vezie sa blondínka s brunetkou v
aute. Blondínka sa pýta: „Prečo sme
zastavili?“„Došiel nám benzín,“
odpovedá brunetka. Blondínka nato: „Ja by
som si to nevšimla a išla by som ďalej.“

Nehádaj sa, uhádni!

Učiteľka sa pýta Janka: “Janko, máš v ruke 2
jabĺčka, ak jedno zješ, čo ti ostane?” “Ohryzok,”
odpovedá Janko.
“Michal, prečo piješ tak veľa vody?” “Zjedol som
jablko.” “No a?!” “Zabudol som si ho umyť.”
“Oc i, slnko ráno zapadá alebo zapáda?”
“Zapadá,” odpovie otec. “Nesprávne, slnko ráno
vychádza.”
Čo je to dážďovka? Motorizovaná špageta
Mamička sa pýta Jurka: “Prečo kŕmiš tie sliepky
čokoládou?” “Aby zniesli čokoládové vajíčka.”

Vtipnejší vyhráva
V minulom čísle Mgr. R. Polačková
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alebo ustálené slovné spojenia pod¾a
Marienky, Natálky, Vikiny, Adama, Dominika a Tomáša
(* podľa Malého frazeologického slovníka)
Adamovo rúcho – nosíme všetci takmer
všade... pozostáva totiž z trička, svetra,
frajerských teplákov a „nátelníka“ (* byť
nahý)
merať od buka do buka –
môžeme všetci... stačí vziať
špagát do lesa a priviazať
na buk a ťahať ho až k
ďalšiemu buku... len načo
je to dobré? (* nehodnotiť
veci presne, spravodlivo)
byť piatym kolesom
na voze – je výmysel,
pr etože voz má len 4
kolesá a človek nemôže byť
predsa kolesom, ibaže by sa
nejakého kolesa držal
(* byť zbytočným, prekážať)
robiť z komára somára – dokáže
len komár, a to vo chvíli, keď ho chcete zbiť,
lebo lieta okolo Vás (* zveličovať, preháňať niečo)
mať jedovatý jazyk – je nebezpečné, lebo sa
môžete otráviť... niekedy až smrteľne (* urážať)
spustiť gajdy – znamená dať si dole nohavice
(* rozplakať sa)
chodiť spať so sliepkami – môže len kohút...
veď kto by si už bral do postele sliepku:-) (* chodiť
spať veľmi skoro)
medové týždne – máme vtedy, keď včielky
zbierajú z kvetov med a potom ho ešte vyrábajú
(* čas po svadbe)
dobrý kvietok – je každý, kto pomáha mamke,
vynáša kôš, robí čaj alebo aspoň pekne vonia
(* je to naničhodný alebo prešibaný človek, má
pochybný charakter)
jablko spor u – určite nejedzte, lebo je
striekané a podľa všetkého vyrobené v Číne
(* príčina nedorozumenia)
labutiu pieseň – spieva labuť, keď sa chce
zabaviť (* posledný výkon, čin)

mať deravé ruky – môže každý,
komu sa potrhá „ručná“ koža (*
byť nešikovný; často
mu padajú veci z rúk)
byť sto rokov za
opicami – dokáže
ten, kto sa postaví za
opice a bude tak stáť
veľmi dlho...
skoro
sto rokov (* byť veľmi
zaostalý)
raz za uhorský rok –
znamená dať si raz do roka
veľké uhorky (* zriedkakedy)
drať školské lavice – sa
nesmie!!! Veď kto by chcel sedieť v
polámanej č i deravej lavici ?!
(* chodiť do školy, byť žiakom)
mať reč s maslom – môžete, ak sa
pred rozprávaním najete chleba s maslom
a trochu masla podržíte v ústach (* neúprimne
milo,
f alošne
rozpráva)
c h ce t e
žiť
na
vyso kej
n o h e ?
podskakujte
alebo sa
zmeňte na
ži r af u: - )
(* viesť
pr epy chový,
č as t o
neprimerane nákla dný
život)
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Na hodine prírodovedy sa pýta pani učiteľka:
„Ako sa volá manžel husi?“
„ Husiar... husák... husarko.“
„ Nie! Ja viem – husiak!“
„ Nie, je to na g! Gugár!!!“
---------------------Na hodine dejepisu:
„Kto objavil Ameriku?“ pýta sa pani učiteľka.
„To taký existoval?“ odpovedá žiak.
---------------------Najstarší obyvatelia našej obce sú manželia.
---------------------Poznám dopravnú značku Daj pozor v jazde.
---------------------Potok je malý a v rieke sú ryby, to je rozdiel
medzi nimi.
---------------------Obchody poznáme topánske, hrnčiarske a
veciarske.
---------------------K živočíšnej výrobe patria bundy a kožuchy.
---------------------Chemický priemysel vyrába ovocie, zeleninu a
mlieko.
---------------------Moje obľúbené zvieratko je mačka, jej nohy sú
veľmi dokonalé a šikovné.
Jej oči sú hnedé a žiaria na zeleno. Má štyri
páry nôh.
---------------------„Na ktorej ulici bývaš?“
„Ja nebývam na ulici, ja bývam blízko školy.“
---------------------Národ je skupina ľudí, ktorí majú jazyk. Je to
určitá časť ľudí.
---------------------Chudobnú vrstvu tvorili roľníci a bezzemiakovia.
---------------------K rímskemu cisárovi prišli partizáni.
Na krstnú košieľku píšeme rodné číslo.
---------------------Ja neviem... počítam dobre a vždy mi to vyjde
zle.
---------------------Krvné doštičky majú za úlohu zrážky s krvou.

- - - - - - - - - - - - - - - -Bohostánok
-----Stavba oka: sietivka, cedivka, bielko, tyčinky.
---------------------Stavba oka po druhýkrát: očné výbežky, očná
sklovina, rovná, vypuklá a nedokonavá šošovka.
---------------------Očné chyby: sivosleposť, slepozrakosť,
farebnozrakosť, tupozrakosť.
---------------------V tele máme vedrový kĺb.
---------------------Kostra má v ľudskom tele taký význam, že nás
drží, aby sme sa mohli postaviť na nohy.
---------------------Chorobám predchádzame tak, že dbáme o
osobnú hygienu a vyšetríme sa lekárom.
---------------------V zuboch sa nachádza sklonovina.
---------------------Puberta
sa
vyznačuje tým,
že sa robí me
najmúdrejšími.
----------Klobása
a
slanina sa po
nemecky povie
die Klobasen a
die Slanienen.
----------Na hlave má oči,
ktoré mu slúžia
na zrak.
----------Obidvaja sme
sa rozpŕchli na
obidve strany.
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Zápalky
Aj v tomto čísle ponúkame ďalší hlavolam pre
vyznávačov prekladania zápaliek. Vašou úlohou
je odobrať 4 zápalky tak, aby na obrázku ostalo
iba 9 štvorcov.

Lode
V jednom prístave stojí vedľa seba 5 lodí.
Grécka loď odchádza o šiestej a vezie kávu.
Prostredná loď má čierny komín.
Anglická loď odchádza o deviatej.
Francúzska loď je vľavo od lode vezúcej kávu
a má modrý komín.
Vpravo od lode vezúcej kakao je loď idúca do
Marseille.
Brazílska loď ide do Manily.
Vedľa lode vezúcej ryžu je loď so zeleným
komínom.
Loď do Janova odchádza o piatej.
Španielska loď odchádza o siedmej a je vpravo
od lode idúcej do Marseille.
Do Hamburgu ide loď s červeným komínom.
Vedľa lode odchádzajúcej o siedmej je loď s
bielym komínom.
Loď kotviaca na kraji vezie obilie.
Loď s čiernym komínom odchádza o ôsmej.
Loď vezúca obilie kotví vedľa lode vezúcej ryžu.
Do Hamburgu odchádza loď o šiestej.
Pod akou národnou zástavou odchádza loď do
Port Saidu?
Ktorá loď vezie čaj?

Pre
š astie
Vyfarbi políčka
s výsledkami
násobilky.

Hra s èíslami
Mar ián a Gabika cestovali autom na
dovolenku. Aby im cesta rýchlejšie ubehla,
vymyslel Marián takúto hru:
„Jeden z nás povie číslo od 1 do 10,“
vysvetľoval hru Gabike. „Ten druhý povie
následne číslo, ktoré musí byť väčšie minimálne
o 1 a maximálne o 10. Takto budeme pokračovať
až dovtedy, kým niekto nepovie číslo 50. Ten
potom vyhráva.“
„Rozumiem. Poďme hrať,“ súhlasila Gabika.
„Fajn, tak začínam,“ rozhodol sa Marián.
„Hej, počkaj! Ja začínam, pretože ja chcem
vyhrať,“ zaprotestovala Gabika.
Je naozaj dôležité, aby ten, kto chce
naisto vyhrať, musel aj začínať? Ak áno,
akým číslom?
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NÁBOŽENSTVO
Biblická olympiáda
družstvo školy (M. Filarská, P.
Nemcová, R. Perátová) – 1. m.
(dekanátne kolo)
Dedičstvo
otcov,
zachovaj nám, Pane
družstvo školy (M. Filarská, P.
Nemcová, R. Perátová) – 3. m.
(arcidiecézne kolo)
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3. D. Stoláriková
šk. k. – próza:
1. J. Čengerová
2. K. Vendeľová
3. M. Tvrdíková
III. kategória:
šk. k. – poézia:
1. P. Nemcová šk. k. – próza:
2. R. Perátová

SLOVENSKÝ JAZYK

obv. k.:
Petra Nemcová – 1. m (IIII. kat.)

Rozprávkové vretienko
šk. k.:
1. Š. Lukáč
2. S. Karašinská, K. Kizáková
3. R. Bešenyi, N. Renčková

Pravopisná olympiáda
obv. k.:
Martina Tvrdíková – 3. m. (5.r.)
Ján Renčko – 1. m. (8.r.)
Denisa Vatehová – 3. m. (8.r.)
Michaela Humeníková – 3. m.

obv. k.
Šimon Lukáč – 3. m. (I. kat.)
Frederika Šlangová – 2. m. (II. kat.)
Hviezdoslavov Kubín
I. kategória:
šk. k. – poézia:
1. E. Kiklicová
2. V. Vatehová, E. Perátová
3. S. Maťaš, D. Motyková
šk. k. – próza:
1. K. Kizáková
2. Š. Lukáč, T. Lukáčová
3. B. Motyková
II. kategória:
šk. k. – poézia:
1. F. Šlangová
2. S. Bérešová

ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda z anglického jazyka
obv. k.
Benjamín Korady – 2. m.

MATEMATIKA
Matematická olympiáda
obv. k.
Patrik Bodnár – 3. m. (5.r.)
Eva Rusinková – 2. m. (6.r.)
Pytagoriáda
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obv. k.
Šimon Lukáč – 3. m. (3.r.)
Patrik Bodnár – 1. m (5.r.)
Filip Berežný – 2. m. (5.r.)
Eva Rusinková – 2. m. (6.r.)

Dominik Cina - 2. m. hod kriketovou loptičkou
družstvo chlapcov školy - 3.m. (v rámci škôl)

HUDOBNÁ VÝCHOVA
Pieseň pre Sv.Otca
Eva Perátová - 1. m. + laureát s pochvalou poroty
(I.kat.)
Štefan Perát - 1. m. (II.kat.)
Simona Perátová - 1. m. + laureát s pochvalou
poroty (III.kat.)
Štefan Perát - Simona Perátová - 1. m.

ZEMEPIS
Geografická olympiáda
obv. k.
Frederika Šlangová – 2. m. (5.r.)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

TELESNÁ VÝCHOVA

Včelár a včelári očami detí
Viktória Harmadová - 1. m. (II.
kat.)

Cezpoľný beh
Antónia Filarská - 1. m.
Dominik Šmajda - 2. m.
družstvo dievčat - 2. m.
družstvo chlapcov - 3. m.
Basketbalový turnaj
družstvo školy - 2. m.
Plavecké preteky
družstvo chlapcov - 2. m. (4x50m)
Plavecká liga
Mária Filarská - 1. m.
Futbalový turnaj Mc´Donald´s Cup
družstvo školy (S. Ducár, J. Fečo, D. Gombár,
F. Kandalík, Š. Lukáč, G. Mydla, O. Paluba, S.
Paluba, M. Veselý) – 2. m.
Atletika
Dominik Šmajda - 1. m. beh 300m
Dominik Šmajda - 2. m. beh 1000m
družstvo chlapcov - 3. m. štafeta 4x60m

RIEŠENIA ÚLOH:
Ukryté poklady
Skamenené slzy borovice
Hra s číslami
Zaujímavé čítanie
Deožákš too períčatť? Len 55% ľduí dážoke...
Nohemlol som ueirvť že som nmáornle rzomeul tmou,čo
som čaítl. Na Cmabrigde Uinervtisy zsiilti, že nzelážeí na tom
v aokm prdoaí sú psíenm á v sovle, hanlve aby pvré a
pseolndé bloo na srpváonm meitse. peroč? Perožte ľduksý
moozk nčetía kždaé psíenmo smasoatňte, ale svolo ako
cleok.

Poďme na to pekne "odzadu":
Gabika chce povedať ako posledná číslo 50.
To ale znamená, že Marián musel predtým povedať
číslo od 40 do 49.
Gabika: 39
Marián: 29 - 38
Gabika: 28
Marián: 18 - 27
Gabika: 17
Marián: 7 - 16
Gabika: 6
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