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Ako si spomínate na svoje školské časy?
Ako na pekné obdobie. Nebola som problémový, ale ani vzorný 
žiak. Našim som občas klamala, že som sa naučila nové učivo, a 
pritom to bolo učivo staré. Teraz ma to spätne mrzí.
Ktoré predmety ste mali najradšej?
Výtvarnú, telesnú (úsmev)... klasika, také, na ktoré sa človek 
nemusel pripravovať. Ale bavila ma celkom slovenčina a nebavila 
matematika, fyzika a chémia.
Ako dlho ste herečkou?
Zákerná otázka (úsmev)... keď som mala 14 rokov, začala som 
študovať na konzervatóriu v Bratislave, kde som bola šesť rokov. 
Po skončení školy som nastúpila do Radošinského naivného 
divadla, takže ak nerátam skúsenosti na škole, herečkou som od 

20 rokov.
Ako si spomínate na svoje umelecké začiatky, odjakživa ste chceli 
byť herečkou? Rozhodli gény?
Obidve naše babičky boli ochotníčky, možno tam by sme mohli 
hľadať nejaké genetické vlohy. Rodičia mňa aj sestru zapísali do 
Ľudovej školy umenia na rôzne umelecké krúžky ako klavír, balet, 
dramatický krúžok. Najviac ma bavil práve dramatický krúžok, 
kde sme mali skvelú pani učiteľku. To ona ma presvedčila, aby 
som skúsila po škole ísť na herectvo na konzervatórium. Tak 
som to skúsila, šťastie mi prialo a zobrali ma hneď na prvýkrát. 
Na konzervatóriu som mala šťastie na pedagógov odborných 
predmetov, napríklad pán profesor Kaprálik, ktorý ma viedol na 
herectve alebo pán profesor Bohumil Trnečka, ktorý ma prijal do 
vokálneho sexteta, ktoré bolo súčasťou Big Bandu Bratislavského 
konzervatória. To boli moje prvé skúsenosti so štýlom a cappella 
hudby a som rada, že sa tomu aktívne venujem aj v súčasnosti.
Čo teda uprednostňujete - spev alebo herectvo?
Ani jedno. Som rada, že môžem robiť oboje.

Kedy ste sa prvýkrát objavili na televíznej obrazovke? 
Prvýkrát to bola moja ruka v inscenácii, ktorej názov si nepamä-
tám. Robila som tam komparz. (úsmev) Ale prvú úlohu som mala 
v klipovom filme RND Dobrá správa, takže vtedy... Potom to bol 
film Modrá ruža v réžii Milana Lasicu. 
V akých filmoch sme Vás už mohli vidieť?
Účinkovala som v českých filmoch Václav, Rebelové a teraz naj-
novší Ve stínu. Diváci ma môžu vidieť aj v súčasných seriáloch.
Aký máte pocit Vy, keď sa vidíte na TV obrazovke?
Zo začiatku som s tým mala problém. Teraz to však vnímam ako 
zrkadlo, aby som si dávala pozor, čo robím zle, ako sa tvárim, či 
príliš veľa žmurkám... A keď sa dokážem na seba pozerať, je to pre 
mňa známkou, že ma dej vtiahol a že to nebolo až také zlé.
Akú rolu by ste si chceli zahrať?
Nemám vysnívanú rolu. No mám rada, keď je to vždy niečo iné, 
aby to bolo také pestré.
A ako ste sa dostali do skupiny Fragile?
Počas štúdia na konzervatóriu som si obľúbila žáner a cappella 
hudby, najmä vďaka úžasnému pedagógovi – môjmu hudobnému 
otcovi – Bohumilovi Trnečkovi, a tak keď ma v roku 2004 oslovil 
Branko Kostka s nápadom založiť vlastnú skupinu, neváhala som. 
S hrdosťou dnes môžem povedať, že som sa tak stala spoluzakla-
dateľkou skupiny Fragile.
Darí sa vám v divadle, televízii i v skupine Fragile. Napĺňa Vás to 
pocitom šťastia?
Áno, som šťastná, pretože väčšinu vecí, ktoré robím, ma veľmi 
bavia a napĺňajú. Je určite šťastie mať možnosť robiť niečo, čo vás 
baví a môcť z toho žiť. Potom, samozrejme, nemusíte robiť niečo, 
čo vás nebaví. Ale to platí pre akékoľvek povolanie.
Čo považujete za svoj najväčší úspech?
Moje dieťatko je pre mňa tá najväčšia výhra, najväčší úspech.
Mávate aj trému?
Samozrejme. Vždy. Ale už s ňou viem pracovať. Už neovláda 
tréma mňa, ale ja ju :-)
Čo robíte, keď nerobíte?
Relaxujem pri svojom dieťati, šesťročnom synovi Michaelovi. 
Pri ňom sa mi darí ponoriť sa do jeho rozprávkového sveta a 
nemyslieť na problémy, ak nejaké sú. Náš syn je najšťastnejší, keď 
sme celá rodinka spolu, ideme, napríklad, na výlet alebo si spolu 
pozrieme nejakú rozprávočku, nič neriešime, len si užívame 
vzájomnú prítomnosť...
Rada cestujete?
Rada spoznávam nové miesta, ale keď je toho veľa, tak to unavuje. 
A my sme naozaj dosť na cestách. Satisfakciou však pre nás je, že 
v takýchto malých mestečkách ako je Stropkov sú ľudia vďační a 
vrátia nám energiu, ktorú stratíme pre cestovaní.
Aké máte plány do budúcnosti?
Mám krátkodobé plány, lebo vtedy lepšie fungujú.
Čo najviac milujete?
Rodinu.

FRAGILE
slovenská hudobná skupina zložená z popu-
lárnych osobností, ktorí bez použitia hudobných 
nástrojov, teda ako a cappella, interpretujú 
známe rock – pop – jazzové hity svetových umel-

cov...
sympatická herečka a speváčka, 

rodáčka z Malaciek (38)

  SOŇA NORISOVÁ 
soprano
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Čo nenávidíte?
Bezmocnosť a ľahostajnosť.
Čo je podľa vás v živote najdôležitejšie, na čom vám najviac záleží?
Najviac mi záleží na zdraví a šťastí mojej rodiny a blízkych ľudí, 
to je pre mňa najdôležitejšie, vtedy som šťastná aj ja.
Aké je vaše životné krédo?
Keď mám pocit, že sa začínam brať príliš vážne, prečítam si citáty 

Jana Wericha. Napríklad: Majte dobrú náladu. Dobrá nálada síce 
vaše problémy nevyrieši, ale naštve toľko ľudí okolo, že stojí za to 
si ju užiť.
Vaše slovo na záver?
Veľmi vám držím prsty... a aby ste boli super novinári, na ktorých 
budeme hrdí... nie je ich veľa.
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NAŠA 
SPOLOČENSKÁ
Duchovné cvičenia pedagógov
... sa uskutočnili v kláštore redemptoristov v Stropkove pod vedením 
o. M. Čajku CSsR v dňoch 1. – 2. 9. 2011... boli ideálnym začiatkom 
do nového šk. roka.

Naše prvé kroky
... smerovali na neďaleké pútnické miesto – Bukovú hôrku, kde 
sme spoločne oslávili sviatok Povýšenia sv. kríža, a to krížovou 
cestou a svätou omšou.

Škola v prírode
... čakala na žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí spolu so svojimi triedny-
mi učiteľkami a vdp. kaplánom Františkom zažili nezabudnuteľné 
septembrové chvíle v prostredí Vysokých Tatier.

Deň plný prekvapení
... zažili 5.10.2011 žiaci 5. ročníka, a to zásluhou deviatakov, 
ktorí mali na starosti ich uvítací ceremoniál, tradične nazývaný 
Uchaľák.

Milión detí sa modlí ruženec
... taký má názov celosvetová akcia za zmenu sveta, ktorú sme 
podporili aj my, a to 18.10. 2011... spoločnou modlitbou sv. 
ruženca.

3.11.2011 
... hostila naša škola všetkých pedagógov a výchovných zamest-
nancov CZŠ Košickej arcidiecézy na metodickom dni. Po sv. 
omši a krátkom pohostení pracovali učitelia v jednotlivých 
sekciách.

alebo TOP akcie 
šk.r. 2011/2012
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Čas čakania
... na narodenie Pána Ježiša 
sme si spestrili účasťou 
na rorátnych sv. omšiach, 
predvianočným pečením 
koláčikov či posedením so sv. 
Mikulášom.

Noc s Bibliou
... je celoslovenský projekt, do 
ktorého sa v dňoch 9. – 10.12. 
2011 zapojila aj naša škola, aby 
sme netradičným spôsobom 
spoznávali Sväté Písmo.

Talenty medzi nami
... nechýbajú. Presvedčili sme sa o tom počas predvianočného 
programu Deti deťom či Jasličkovej pobožnosti, kde vystúpili aj 
žiaci našej školy.

V zdravom tele zdravý duch
... heslo dobre známe našim žiakov, keďže okrem hodín telesnej 
výchovy si každoročne zmerajú svoje sily počas športového dňa 
na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie... tento rok 
netradične aj na hodine zumby.

Ako v rozprávke
... sme sa cítili počas karnevalu, ktorý je každoročne súčasťou 
fašiangových slávností aj u nás.

NAŠA 
SPOLOČENSKÁ

alebo TOP akcie 

šk.r. 2011/2012
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Aká práca, taká...
... pláca čakala na tých, čo premohli spánok a viac-menej pravi-
delne prichádzali na roráty. 5.3.2012 sa totiž dočkali výletu na 
Mariánsku horu v Levoči, odkiaľ po sv. omši a chutnom pohos-
tení, smerovali do Aquaparku v Poprade.

Pôstne obdobie
... sme využili na štúdium Pavlových listov, aby sme ich 3.4.2012 
čo najlepšie odprezentovali pred ostatnými triedami a porotou na 
čele s vsdp. dekanom, keďže nás čakalo Posedenie so sv. Pavlom 
pri čaji.

Nezabudnuteľné chvíle
... zažili 19. – 20.4. 2012 žiaci 2. stupňa, ktorí využili možnosť 
zúčastniť sa školského pútnicko-poznávacieho výletu a 
navštívili tak Krakow, Wieliczku, Wadowice i Osvienčim.

Deň Zeme
... sme si nenechali ujsť ani na našej školy. Okrem sprievodných 
aktivít ako napr. tvorba posterov či pozeranie filmu sa nám po-
darilo vyčistiť lokalitu Studeného potoka.

NAŠA 
SPOLOČENSKÁ

alebo TOP akcie 

šk.r. 2011/2012
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Milou tradíciou
.. sa stala celodiecézna súťaž v speve Pieseň pre Sv. otca, ktorú 
10.5.2012 organizovala naša škola už po sedemnástykrát.

Nový rozmer
... vo vzťahu s Bohom ponúkli žiakom 3. – 9. ročníka duchov-
né cvičenia strávené v Danovej pod vedením vdp. kaplána 
Františka. Mohli sa tak dosýta vyšantiť, ale aj stíšiť a započúvať 
do Božieho slova.

Besedy
... nielen tie v knižnici či v CVČ, ale aj v priestoroch našej školy 
nechýbali ani tento rok. V posledný júnový týždeň  sme sa stretli 
s pútnikom do Santiago de Compostela či s animátorkou Školy 
rodiny.

Záver šk. roka
... patril bilancii... odhalili a ocenili sme tak najusilovnejších 
žiakov šk. roka... na slávnostnej akadémii 29.6.2012.

PS: ... alebo nemožno nespomenúť
... netradičné hodiny, ktoré prichystali svojim žiakom kreatívni učitelia a ktoré boli spestrením vyučovacieho procesu aj v šk. r. 
2011/2012.
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 Čo sa za ma mladi naučíš, na starobu akoby si našiel, ho-
vorí známe porekadlo. A možno práve ono inšpirovalo žiakov 4.A, 
ktorí sa rozhodli spolu so svojou triednou pani učiteľkou Mgr. D. 
Šlangovou vyskúšať si prácu novinárov. Zalovili v našich vodách a 
pozvali si k sebe hneď dvoch hostí  - riaditeľku CZŠ Mgr. M. Ka-
rašinskú  a vdp. kaplána Mgr. Františka Telváka, aby im položili 

zopár otázok. Veríme, že ani ďalší štvrtáci sa nenechajú zahanbiť a 
prispejú do ďalšieho čísla školského časopisu.
... p. riaditeľka Mgr. Mária Karašinská

1. Aké ste mali detstvo a kde ste ho prežili?
Detstvo som mala úžasné, krásne a prežila som ho Stropkove na 
Zámockej ulici za farským kostolíkom, na farskej záhrade i pri 
kaštieli.
2. Čím ste chceli byť?
Najprv som chcela byť baletkou, oper-
nou speváčkou, letuškou. Potom dlho-
-dlho učiteľkou. Veľmi rada som totiž 
učila kanáriky, ktoré sme mali v ku-
chyni na tmavej skrini a ktoré choval 
môj otecko – krajčír. Jeho krajčírskou 
kriedou som písala po skrini vety, prí-
klady a mentorovala som ich. Ony boli 
moji žiaci a spievali mi. Isté obdobie 
na SŠ som chcela byť veterinárkou, ale 
potom som sa vrátila k učiteľovaniu.
3. Aké ste mali, príp. máte záľuby?
Veľmi rada čítam knihy, aj keď mo-
mentálne nemám na ne čas. Teraz čí-
tam len vyhlášky, zákony. Ale ako dieťa 
som čítavala aj pod perinou a pod lavi-

cou. A mám rada aj prírodu, tak-
že turistika a pešia chôdza sú tiež 
moje záľuby, na ktoré však kvôli 
povinnostiam nemám veľa času. 
A k záľubám by som prirátala aj 
cestovanie, hoci mám precestova-
nú viac-menej len strednú Európu. 
No mojím snom je prejsť severnú 
Európu – Nórsko, Švédsko, Dán-
sko, Fínsko a tiež USA a Austráliu.
4. Koľkými jazykmi rozprávate?
 Tromi. Slovenský, nemecký a rus-

ký. Ale mojím snom je naučiť sa plynule rozprávať anglic-
ky, pretože koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Zatiaľ 
mám za sebou len jeden a pol levelu kurzu angličtiny.
5. Počúvate rada hudbu?
Áno, hoci nemám hudobný sluch. Mám rada vážnu hudbu 
aj romantickú, takže počúvam najmä Jemné melódie. A tiež 
rada spievam, ale len vtedy, keď ma nikto nepočuje, lebo by 
všetci poutekali.
6. Rada tancujete?
Nie. V spoločnosti sa snažím netancovať, lebo to nevyzerá až 
tak dobre. Rada sa však dívam na tancujúcich, mám z toho 
pôžitok.
7. Hráte na nejakom hudobnom nástroji?
Nie, aj keď moji rodičia ma zapísali na ľudovú školu umenia 
na klavír. Po polroku som však prestala chodiť. No ak by som 
si mala vybrať nástroj, na ktorom by som vedela zahrať, boli 
by to husle.
8. Keby ste mali napísať knihu, o čom by ste písali?
Keďže mám rada históriu, rada by som sa vrátila do 16. sto-
ročia a z tohto obdobia by som napísala niečo o našom meste 
Stropkove. Možno nejakú povesť o Stropkove, lebo ma vždy 
fascinovalo rozprávanie starých ľudí.
9. Skočili by ste bungee jumping?
Nie, bojím sa výšok. Raz som sa však dala nahovoriť svojimi 
synmi – cca po týždni prehovárania, na paragliding v Tunis-
ku. Prekonala som samu seba, vyskúšala som si, ale nemala 
som z toho povznášajúci pocit, takže už by som nešla.
10. Máte nejaký sen, ktorý by ste si chceli prežiť, prípadne sa 
už plní?
Mojím snom je veľa čítať, mať bernardína a navštíviť Nór-
sko. Nie sú to náročné sny, tak sa mi ešte môžu splniť. A môj 
najväčší sen, ktorý sa mi splnil, je pokoj v rodine. Ďakujem 
Pánu Bohu, že väčšiu časť života som prežila v pokoji.
... vdp. kaplán Mgr. František Telvák
1. Aké ste mali detstvo a kde ste ho prežili?
Také normálne, jednoduché, bezstarostné... asi ako každé 
decko. Chodil som do škôlky, s kamarátmi vonku, kde sme 

sa pred bytovkou hrali na Indiánov – s lukmi a šípmi.
2. Koľko máte súrodencov?
Mám tri sestry. Jednu staršiu a dve mladšie, ale tá naj-
mladšia zomrela, keď mala jeden a pol roka, takže sme 
vyrastali len traja.
3. Chodili ste rád do školy?
Áno, aj keď nie kvôli učeniu, ale kvôli kamarátom, lebo 
sme boli dobrá partia... už o 7.10 hod. sme sa stretávali 
pred školou.
4. Ktoré predmety ste mali najradšej?
Náboženstvo a dejepis.
5. Kedy ste sa rozhodli stať sa kňazom?
Nerozhodol som sa, ale v roku 2000 počas adventu som 
mal Božie volanie, ktoré som prijal.
6. Aké sú Vaše záľuby?
Ako dieťa som rád vystrájal, v tínedžerskom veku som 
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rád športoval – sedem rokov som aktívne hral basketbal. Teraz 
je mojou najväčšou záľubou služba Bohu, keď môžem slúžiť svä-
té omše, spovedať, žiť pre ľudí, ku ktorým som bol poslaný. A z 

ľudských záľub  je to je-
denie. Veľmi rád jem, a to 
najmä dobré jedlá, hoci 
nie som náročný. Pre mňa 
sú top bravčové rezne so 
zemiakovým šalátom. No 
nemám problém zjesť ho-
cičo... aj exotické jedlá. Na-
teraz najhoršie, čo som zje-
dol, ale viackrát by som už 
jesť nechcel, sú cestoviny s 
hľuzovkou. 
A ešte mám jednu záľubu, a 
to cestovanie. S realizáciou 
tejto záľuby som začal až 
počas štúdia na VŠ a prešiel 

som už asi polovicu Európy. Rád by som navštívil už len Grécko 
a Egypt.
7. Aké jazyky ovládate?
Okrem slovenčiny a češtiny sa dorozumiem taliančinou. Učil som 

sa síce aj nemčinu, ale neviem skoro nič.
8. Máte nejakú obľúbenú knihu?
Obľúbená je podľa mňa tá, ktorú si prečítate viackrát. V mojom 
prípade je to kniha Čierny anjel z Limy. A teraz čítam knihu Nebo 
nie je výmysel, ktorá ma tiež veľmi zaujala a ktorú vám určite od-
porúčam prečítať.

Už tradične dávame v našom časopise priestor prváčikom, 
aby sa podelili s nami o svoje dojmy... takže tu sú tí tohto-
roční...
... ktorým sa najviac páči, že v našej škole máme sväté omše a 
na rozdiel od iných mestských škôl aj kaplnku, obrovský te-
levízor a že sa tu učí. Spomedzi predmetov sa tešia najmä na 

hodiny telesnej výchovy, lebo si dobre zacvičia. Ďalej sa 
im páčia hodiny výtvarnej i hudobnej výchovy a tým zod-
povednejším aj čítanie a písanie. Možno to bude aj pani 
učiteľkou, lebo sa k nim správa milo. Kričí, iba keď sa nu-
dia, čo sa však v našej škole nemôže stať. A dokonca im 
dovolila hrať „beblejdy“, ktoré mali predčasom zakázané. 
Takže nájsť za ňu náhradu je podľa našich prváčikov veľ-

mi ťažké. Iba Tamarka by si požičala pani učiteľku Vaškovú a 
Karmen pani vychovávateľku Širokú.
Čo sa týka ďalších členov učiteľského zboru nemajú veľmi 
prehľad, zato však poznajú našu pani riaditeľku, ktorá sa 
podľa nich volá Beáta. Všimli si, že je dosť vysoká, má krát-
ke vlasy zafarbené nažlto a pekné oči si zakrýva okuliarmi. 
Väčšinu času trávi vo svojej riaditeľni, ktorá je hneď vedľa 
prváckej triedy. Ešte nikdy tam neboli, tak si môžu len do-
myslieť, čo tam robí. Spoločnými silami dospeli k záveru, že 
desiatuje, pije kávu a sedí pri počítači, na ktorom určite hrá 
počítačové hry. Rovnako i jej zástupca, ktorý je malý a dosť 
tučný, teda silný. Obaja majú tak okolo päťdesiatsedem ro-
kov. O tridsať menej budú mať niektorí z našich prváčikov, 

keď budú odchádzať z CZŠ. To ale ešte stihnú hodiny geo-
grafie, aby sa naučili dobre rysovať, ako aj hodiny chémie, 
kde budú variť. Nateraz im postačia tie, čo majú v roz-
vrhu... a ešte aj prestávky, počas ktorých sa môžu najesť, 
napiť, vymeniť si nálepky, zahrať sa na mrázika či psíkov, 
no najmä pobehať si „ostošesť“.
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Abeceda 
spomienok
Aquapark či radšej afropárty?
Bardejovské Kúpele, Betliar i besedy
Cukríkový ruženec
Divadelné predstavenia, Deň sukní, mat-
iek i detí, duchovná obnova
Ešte čo?
Futbal to je hra... najmä cez prestávky  :-)
Gitara nám nechýbala
Hôrka... Krásna i Buková
I v Škole v prírode sme boli
Jasličková pobožnosť
Karnevaly, Krakow
Lyžiarak vo Vysokách Tatrách
Maďarsko - Nyíregyháza
Noc s Bibliou
Opekačky, Oswienčim
Podčičva, pyžamová párty, popcorn
Riaditeľské voľno
Spievanie v krojoch, sadenie stromčekov, 
sväté omše
Triedne učiteľky... mali sme ich šesť  :-)
Uchaľák
Vianočné pastorále, varenie pudingu, 
Wieliczka, Wadowice
Zádielska dolina

Ď ako ĎAKUJEME!!! :-)

Miňo

Pišta

Rady

Simča

Števy

Timo

Vaš či Náš

Braňo & Missy
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1. Aká bola Vaša cesta ku kňazstvu? 
Moja cesta ku kňazstvu bola veľmi zaujímavá. Isto by som o tom 
vedel napísať celú knihu. :-)
Prvé stopy povolania som cítil dosť skoro v detstve. Páčilo sa mi 
miništrovať a pracovať vo farnosti. Tak som prirodzene začal uva-
žovať o tom, kam ma Boh volá. Neskôr som viac a silnejšie začal 
hľadať Božiu vôľu pre mňa. Vtedy som zažil krásnu „Božiu 
hru“ so mnou. Totiž keď som mal viac-menej rozlíšené, 
aký je Boží plán, On sám mi ho „zrútil“. Dnes som mu za 
to vďačný, pretože ma tak donútil vážne uvažovať o všet-
kých možných povolaniach, ktoré Boh ľuďom ponúka. 
Po dlhom rozmýšľaní, sprevádzanom modlitbou a podpo-
rou mnohých kňazov a blízkych, som vstúpil do kňazského 
seminára a neskôr som bol za kňaza aj naozaj vysvätený.
2. Aké motto ste si zvolili ako novokňaz? 
Ako novokňaz som si žiadne špeciálne motto nevyberal. 
Ale žil som jednou myšlienkou, ktorá je pre mňa vyjadre-
ním môjho povolania a kňazstva ako takého: „... z Božej 
milosti som tým, čím som...“ (1 Kor 15, 10)
3. Aké je to byť kňazom? Čo Vám prináša najväčšiu radosť a čo naj-
väčšie starosti? 
Byť kňazom je úžasné. :-) Je to obrovský a nezaslúžený dar. Ozaj 
si to každý deň silno uvedomujem. Preto sa snažím každé ráno 
obnovovať svoje „áno“ Bohu a svoje „áno“ kňazstvu. 
Najväčšiu radosť v prežívaní kňazstva mi robí blízkosť živého Boha 
špeciálne vo sviatostiach, ktoré vysluhujem. Tiež mi robí radosť vi-
dieť krásne veci, často zázraky, v živote ľudí, ktoré ako kňaz môžem 
poznať trochu bližšie ako ostatní. A najväčšie starosti mám sám so 
sebou. Musím na sebe ešte veľmi veľa pracovať. :-)
4. Ako vyzerá Váš život v týchto dňoch? 
Keďže som na štúdiách, tak môj bežný program sa podobá progra-
mu mnohých študentov. Teda dosť sa to točí okolo prednášok, 
kníh a skúšok. No okrem toho sa snažím nezanedbávať ostatné 
veci, ktoré sú dôležité pre môj život. Teda snažím sa nachádzať si 
dosť času na modlitbu, zážitky s Bohom a na kontakt s blízkymi a 
priateľmi. 
5. Ako prežívate bohoslužby? 
Prežívam ich rôzne. Tým chcem povedať, že rovnako, ako pre kaž-
dého normálneho človeka, je aj pre mňa niekedy ťažké byť sústre-
deným a celkom pozorným. No ak sa to darí, tak sú pre mňa sväté 
omše a aj ostatné sviatosti, krásnym a hlbokých zážitkom stretnu-
tia sa s tým, ktorý ma povolal k životu a neskôr aj do služobného 

predstavujeme kňazov z náš-
ho mesta a okolia... 

Dnes: duchovný otec 
Peter Sykora 

pôsobiaci vo farnosti: študujú-
ci kánonické právo v Ríme

kňazstva. Teda prežívam radosť zo stretnutia.    
 6. Ktorí kňazi Vám pomohli a nasmerovali Vás v živote? 
V krátkosti sa nedá urobiť zoznam kňazov, ktorí mi pomohli. Sú 
mnohí. V období, keď som hľadal svoje povolanie a rozhodoval 
sa pre kňazstvo mi na blízku stáli naši kňazi v Stropkove a viacerí 
rehoľníci po celom Slovensku. Neskôr, keď som bol v seminári, mi 

veľmi pomohli moji špirituáli. No aj teraz, už ako 
kňaz, rovnako často rád vyhľadám iných kňazov, 
aby som sa vyspovedal a poprosil o radu a mod-
litbu.  
7. O. biskup R. Baláž povedal, že správny kňaz je 
dar pre svet. Ako má „vyzerať“ správny kňaz? Darí 
sa Vám byť správnym kňazom? 
Súhlasím s tým, že správny kňaz je darom pre svet. 
Rovnako ako správny otec, správna mama, správ-
ny lekár, správny politik, správny učiteľ, správny 
syn či správna dcéra. Myslím si, že správnymi 
sme všetci vtedy, keď sa snažíme napodobňovať 
toho, ktorý to zvládol najlepšie – Ježiša Krista. Na 

to potrebujeme poznať ho a mať s ním osobný a hlboký vzťah. To 
by mal zvládať aj správny kňaz. Potom sú ostatné veci oveľa ľahšie, 
ba dokonca sú často samozrejmosťou. Neviem, či sa to mne osob-
ne darí, ale veľmi sa o to snažím. :-)

Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda 
(5.7.2012) sa začína v Katolíckej 
cirkvi Jubilejný rok zasvätený so-
lúnskym vierozvestom. Slávenie 
1150. výročia od príchodu sv. Cyri-
la a Metoda pripomenú na Sloven-
sku viaceré podujatia. 
Hlavné slávenie sa začne 5. júla 
2012  v Nitre na sviatok vieroz-
vestcov slávnostnou svätou omšou. Jubilejný rok sa ukončí 31. de-
cembra 2013. 
Otcovia biskupi odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde 
to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka používal 
formulár svätej omše k svätým solúnskym bratom.
Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultú-
ru zverejnila logo venované Roku sv. Cyrila a Metoda na Sloven-
sku. Znázorňuje dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na 
našom území: „Dvojkríž ako ich symbol a knihu. Na dvoch listoch 
otvorenej knihy sú veľké písmená C a M, ktoré pripomínajú osoby 
sv. Cyrila a Metoda. Ďalej sú tam dva roky – 863 pripomína rok ich 
príchodu a 2013 pripomína 1150. výročie od ich príchodu. 

R o k  s v.  C y R i l a  a  M e t o d a

R o k  v i e R y
11.10.2011 – vyhlásenie Roka viery pápežom 
Benediktom XVI.
11.10.2012 – začiatok Roka viery na 50. výročie 
otvorenia II. vatikánskeho koncilu
24.11.2013 – ukončenie Roka viery na slávnosť Krista Kráľa

„Len vierou viera 

rastie.“
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Kňazstvo.
Bohom darované  z Lásky.

Aby sme prinášali lásku
uprostred ľudí.

Sme toho hodní?
Spojenie s Kristom.

Sviatostne.
Chápeme niečo z toho?

Tajomstvo celého nášho života.
Koľko to stálo?

Čoho?
Iba ak Božej trpezlivosti s nami.

Pre našu nedokonalosť.
Pre náš hriech.

Sme biedni.
Ale v Božích rukách.

Nástroje Boha vo svete.
Nič viac.

To On je všetko.
I napriek našej nehodnosti.

Kristus neváha použiť i nehodné
nástroje.

Nechápeme.
Vari možno aj pochopiť

nepochopiteľné? 
Stanislav Brtoš

Nehodný nástroj KRUCIÁTY 

LÁSKY

1. Maj v úcte každého človeka, lebo v 
ňom žije Kristus. Buď vnímavý na každé-
ho – je to tvoj brat a sestra.

2. O každom zmýšľaj dobre – o nikom 
nezmýšľaj zle. Aj v najhoršom človekovi 
sa pokus nájsť niečo dobré.

3. O iných hovor vždy dobre – o blížnych 
nikdy nehovor zle. Naprav krivdu zapríči-
nenú slovom. Nebuď príčinou konfliktov 
medzi ľuďmi. 

4. S každým sa rozprávaj jazykom lásky. 
Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problé-
my. Nespôsobuj plač. Upokojuj a prejavuj 
dobrotu.

5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprecho-
vávaj v srdci hnev. Vždy prvý podaj ruku 
na zmierenie.

6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému 
rob dobro tak, ako chceš, aby ho iní robili 
tebe. Nerozmýšľaj o tom, čo má niekto 
urobiť pre teba, ale o tom, čo máš ty urobiť 
pre niekoho. 

7. Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne 
prispej potechou, radou, pomocou, srd-
com.

8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce 
požívajú iní, ako aj ty požívaš plody ich 
práce.

9. Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor 
sa pre chudobných a chorých. Deľ sa o 
hmotné i duchovné dobrá. Usiluj sa vidieť 
núdznych okolo seba.

10. Modli sa za všetkých, dokonca aj za 
nepriateľov. 

kardinál Štefan Wyszynski
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Šimon Lukač

Vizitka: Som žiakom 6.A triedy... najstarším dieťaťom svojich ro-
dičov... baví ma šport, najmä hokej... hrám na klavíri... a občas re-
citujem, lebo mamka je slovenčinárka :-)... (Ocenený primátorom 

mesta v šk. r. 2009/2010 a 
2011/2012 a najlepší žiak 
šk. r. 2011/2012 v zlatom 
pásme - pozn. red.)
Tvoje úspechy + najväč-
ší úspech: Viackrát som 
vyhral umiestnenie  na 
okresnom kole recitač-
ných súťaží (Rozprávkové 
vretienko, Hviezdosla-
vov Kubín), pričom som 
reprezentoval mesto i 
na krajskom kole. Mo-
jím úspechom bolo aj 1. 
miesto na obvodnom kole  
Pytagoriády, Dejepisnej, 
Pravopisnej a Geografickej 

olympiády. Tešia ma aj úspechy v športe – každá výhra. Za naj-
väčší úspech považujem 7. miesto na krajskom kole Geografickej 
olympiády.
Najzaujímavejší predmet: Geografia.
Najčastejšia činnosť: Šport a  čítanie kníh.
Najneprekonateľnejšia radosť: Neviem... keď mi odpadne hodina 
klavíra :- D ... obrovskú radosť však mám, keď môžem ísť hrať ho-
kej do Humenného.
Najbolestnejšie sklamanie: Nepamätám si...
Najkrajšia spomienka:  Na pobyt v hokejovej škole Mariána Gá-
borika.
Najnezabudnuteľnejší darček: Hokejový dres, resp. dva – jeden od 
rodičov, druhý od Mariána Gáborika.
Najlepší deň: Ak by to mal byť deň v týždni, tak sobota. Ak jeden 
konkrétny deň v roku, tak deň mojich narodenín.
Najmilovanejšia osoba:  Hneď po rodičoch je pre mňa najmilova-
nejšia moja sestra.
Najpútavejšia kniha: Harry Potter.
Najpočúvanejšia hudba: Každá dobrá... aktuálne pieseň Tacata.
Najobľúbenejší film: Harry Potter.
Najsmiešnejší vtip: Dvaja poľovníci idú cez les, keď jeden z nich 
náhle omdlie. Nedýcha,  oči má nehybné. Druhý poľovník zúfalo 
zavolá mobilným telefónom lekára:
- Môj priateľ je mŕtvy! Čo mám teraz robiť?
Odpoveď lekára:
- Upokojte sa! Najprv si musíme byť istí, že je skutočne mŕtvy.
Na druhej strane slúchadla je chvíľu ticho, potom sa ozve výstrel a 
znova hlas poľovníka:
- Okej, a teraz mám čo robiť ?  

Frederika Šlangová

Vizitka: Inteligentná, vždy 
usmievavá brunetka s ob-
časnými blond chvíľkami... 
(Zodpovedná, svedomitá, 
vynikajúca žiačka 8.A... na-
daná recitátorka, nádejná 
záchranárka ľudských živo-
tov; ocenená primátorom 
mesta v šk. r 2008/2009 a 
2011/2012, ako aj najlep-
šia žiačka šk. r. 2011/2012 
umiestnená v zlatom pás-
me. – pozn. red.) 
Tvoje úspechy + najväčší 
úspech: Rôzne umiestne-
nia v okresných súťažiach 
– napr. Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Pytagoriá-
da, Geografická olympiáda... A  za svoj najväčší úspech považujem 
možnosť zúčastniť sa krajských kôl rôznych súťaží. 
Najzaujímavejší predmet (v škole): Rozhodne geografia.
Najčastejšia činnosť: Četovanie na Facebooku.
Najneprekonateľnejšia radosť: Netuším, pretože ja mám radosť 
vždy a zo všetkého .
Najbolestnejšie sklamanie:  Myslím, že také ešte nebolo. 
Najkrajšia spomienka: Plavba loďou pod Niagarskými vodopádmi.
Najnezabudnuteľnejší darček: Ten najoriginálnejší od mojich spo-
lužiačok.
Najlepší deň: Určite každý piatok.
Najmilovanejšia osoba: Mamka.
Najpútavejšia kniha: Džínsový denník.
Najpočúvanejšia hudba: Americká punk-rock skupina Greenday.
Najobľúbenejší film: Nemám obľúbený film, ale najradšej mám ro-
mantické komédie.
Najsmiešnejší vtip: Viete prečo blondínka chodí v obchodoch po 
štyroch? ... hľadá nízke ceny. 

Veronika VATEHOVÁ

Vizitka: Som žiačkou 5.A a medzi moje obľúbené činnosti patrí 
kreslenie a čítanie kníh. Keďže patrím medzi najvyšších v triede, 
rada hrám volejbal. 
... doma mám psa a akvarijné rybičky. A som doma najstaršia. (Asi 
len spomedzi súrodencov :-) - pozn. red.) Mám dvoch bratov - 
Benjamína a Tobiáša.
Tvoje úspechy + najväčší úspech:   1. miesto v domácej a aj v me-
dzinárodnej súťaži Betlehemy, ocenenie primátorom mesta v šk.r. 
2010/2011, najlepší žiak šk. roka 2011/2012 – zlaté pásmo a naj-
viac ma teší 1. miesto v súťaži Všedkovedko.
Najzaujímavejší predmet: Geografia.
Najčastejšia činnosť: Moja najčastejšia a „najobľúbenejšia“ činnosť  

PREDSTAVUJEME...

...najúspešnejších žiakov šk. r. 2011/2012
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je stráženie najmladšie-
ho brata Tobiáša. Okrem 
toho je to asi čítanie kníh.
Najneprekonateľnejšia ra-
dosť: Vždy, keď niečo vy-
hrám alebo dostanem vy-
snívanú vec.
Najbolestnejšie sklamanie: 
Bolo ich viac...
Najkrajšia spomienka: 
Najkrajšie spomienky 
mám z rodinnej dovolen-
ky v Bulharsku.
Najnezabudnuteľnejší dar-
ček: Neviem. Ale asi je to 
bábika, ktorá sa smeje a 
plače. Dostala som ju na 
Vianoce, keď som bola 
malá. Páči sa mi ešte aj teraz.
Najlepší deň: Nedeľa.
Najmilovanejšia osoba: Môj tajný priateľ a moji rodičia.
Najpútavejšia kniha: NARNIA - všetkých sedem dielov.
Najpočúvanejšia hudba: Hudba od slovenských spevákov.
Najobľúbenejší film: Nemám obľúbený film.  Mám rada animované 
rozprávky. Medzi mojich favoritov patrí  Kung Fu Panda 2 a roz-
právky z kolekcie Barbie.
Najsmiešnejší vtip: Je ich viac. Tento je asi najlepší:
Na hodine hudobnej výchovy učiteľka hovorí: „Akú pesničku mi 
zaspievate, toľko dní môžete ostať doma.“ 
Anička príde pred tabuľu a spieva: „Už len 22 dní, prosím, neza-
budni...“  
„Dobre, Anička, uvidíme sa o 22 dní.“
Jožko sa hlási ostošesť, príde pred tabuľu a zaspieva: „Dva roky 
prázdnin...“ 
„Dobre, Jožko, uvidíme sa o 2 roky.“ 
Posledný príde pred tabuľu Móricko a zaspieva:  „Nečakaj ma už 
nikdy ...“

Janka Čengerová

Vizitka: Vystihuje ma nezodpovednosť a úsmev vždy na tvári... 
Ináč som žiačka 9.A, ktorej kroky smerujú na stropkovské gym-
názium... (Vynikajúca recitátorka a pravá ruka triednej učiteľky 
ocenená primátorom mesta v šk. r. 2010/2011, v  šk.r. 2011/2012 

ocenená otcom biskupom 
a najlepšia žiačka školy v 
bronzovom pásme... - pozn. 
red.) 
Tvoje úspechy + najväčší 
úspech: Pre mňa je veľ-
kým úspechom vedieť hrať 
na klavíri i gitare; a za svoj 
najväčší úspech považujem 
účasť na krajskom kole reci-
tačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín, kde som získala cenu 
poroty.
Najzaujímavejší predmet (v 
škole): Asi výtvarná výcho-
va, ale nesmiem zabudnúť 

ani na slovenský jazyk, už len kvôli tomu, že ani som sa nenazdala 
a bolo koniec hodiny.
Najčastejšia činnosť: Som typ človeka, ktorého každý mesiac baví 
niečo iné. Momentálne mám mesiac kreslenia :) 
Najneprekonateľnejšia radosť: Veľkú radosť som prejavovala vtedy, 

keď som dostala svoju prvú gitaru. Tlačili sa mi slzy do očí. Netu-
šila som, že človek dokáže plakať aj od radosti.
Najbolestnejšie sklamanie: Nespomínam si na veľké sklamanie, 
snažím sa na všetko pozerať ružovými okuliarmi.
Najkrajšia spomienka: Spomínam si, ako som sa kedysi musela 
rovnako obliekať s Dominikou, od ponožiek až po sponky :) Ne-
návidela som to, no teraz sa na tom zasmejeme a spomíname na 
krásne časy...
Najnezabudnuteľnejší darček: Nikdy nezabudnem na kocúrika s 
ružovou mašličkou. Dostala som ho v deň birmovky ako dodatoč-
ný darček :)
Najlepší deň: Deň je krásny, keď ho strávite s ľuďmi, na ktorých 
vám záleží. Nebol to len jeden deň, tých dní je veľmi veľa.
Najmilovanejšia osoba: Ťažko je odpovedať na túto otázku... Ne- 
existuje len jedna osoba, ktorú považujem za najmilovanejšiu. Ale 
ak by som musela povedať jedno meno, tak Dominika. Sme si veľ-
mi blízke. 
Najpútavejšia kniha: Škola noci a všetky jej časti.
Najpočúvanejšia hudba: Od Christiny Perri - Jar of Hearts, A tho-
usand years; Veľmi jemná, pomalá... hovorím tomu depresívna 
hudba :))
Najobľúbenejší film: Walk the remember - Dlhá cesta.
Najsmiešnejší vtip: Idú dva balóny po púšti a jeden hovorí: ,,Aha 
kaktuusssssssss.”  A druhý hovorí: ,,Kde ho vidííšššššš.” :) ...      Vô-
bec nie je vtipný, ale je jediný, ktorý si pamätám :)

Radovan  Paňko

Vizitka:  Som žiakom CZŠ v Stropkove, chodím do 9.A. Aj keď som 
introvert, rád sa obklopujem milými ľuďmi a veľmi rád hrám šach. 
(Je to síce skromný, ale talentovaný šachista, ktorý bol ocenený 
primátorom mesta Stropkov a ktorý patrí k najlepším žiakom šk.r. 
2011/2012 umiestnený v striebornom pásme. – pozn. red.)

Najväčší  úspech:  
1.miesto v kategórii do 
19 rokov v Lige mlá-
deže Spiša - 5. turnaj 
(Poprad).
Najlepší deň:  Každý 
deň, v ktorom zažijem 
niečo zaujímavé.
Najneprekonateľnejšia  
radosť:  Na konci škol-
ského roka.
Najbolestnejšie  slzy: 
Prehra vo vyhratej 
partii.
Najčastejšia  činnosť: 

Hranie rapid (zrýchlených) partií. 
Najdlhšia minúta:  Pri odbere krvi.
Najpútavejšia  kniha:  Detektív Polmesiac od Eoina Colfera.
Najmilovanejšia  osoba:  Matka... tá moja.
Najdôležitejší  krok:  Ešte ma len čaká.
Najpočúvanejšia  hudba:  Všetko okrem hip-hopu.
Najobľúbenejší  film: Zelená míľa.
Najsmiešnejší  vtip:  
Na domácej párty príde chlap ku krásnej kočke: „Servus, s tebou 
nikto  netancuje?“
„ Nie.“  
„Tak by si mohla pozbierať prázdne fľašky...“



  16                                                                                                  Cirkevňáčik  č. 18                                                                                    2011/2012                    

Laura Šlangová
Tvár s množstvom vrások, riedke blondoranžové akurát dlhé vla-
sy, veeeľmi chudá postava a na 
nohách veľké topánky (najvyš-
ší čas premerať si chodidlo :-)... 
Tak stručne opísala svoju mam-
ku naša „bonzáčka“ osemročná 
Laurinka. Ak ju chcete spoznať 
bližšie, pokojne sa usaďte a čítajte 
ďalej... Voľný čas trávi väčšinou 
na gaučovke a spí. Večer zvykne 
pozerať telku a pritom pomaly 
jesť sladkosti. Niekedy navarí aj 
večeru, pretože rada varí, naj-
mä lasagne, ktoré však Laure nie 
vždy chutia. Raz sa vo voľnom čase aj hrala so svojou dcérou. Nie 
žeby nechcela sa hrať viac, ale preto, že voľného času nemá nikdy 
dosť. Ona totiž trávi veľa hodín v záhradke, kde sadí kvety, až sa 
zadýcha. A rada chodí do lesa na huby, ktoré však neje. Zato si 
dá horkú čokoládu a ak k nim prídete, pohostí vás chlebíčkami, 
občas ponúkne aj mandle a naleje víno  - za predpokladu, že máte 

nad osemnásť. (Ups, zabudli sme 
sa spýtať: rokov alebo kíl?) A ak 
k nim prídete, určite vás nepre-
kvapí neporiadok, lebo ten Lau-
rinkina mamka neznáša. Keď sa 
náhodou nejaký pritrafí – iba ak 
v Laurinej izbe a o trošku men-
ší v izbe jej sestry Frederiky, v 
ich dome sa spustí krik. A ten sa 
spustí, aj keď sú niekde nablízku 
veľké psy, pretože sa ich mamka 
našej bonzáčky bojí. Asi aj preto 
sa nestará o dva psy, ktoré spolu 

s Frederikinou andulkou sú súčasťou ich normálne veľkej rodiny. 
O svoje dcéry sa však stará príkladne – Laure pomáha s úlohami, 
diktuje jej diktáty a píše príklady. S Frederikou zas chodí nakupo-
vať. Najčastejšie kupuje syr, ale chodí aj do Prešova či do Košíc, kde 
si  kúpi vždy nejakú poriadnu vec. Zarába totiž veľa peňazí, tak si 
to môže dovoliť. Ale vlastne rodina malej druháčky nemíňa veľa, 
pretože šetria, aby si mohli kúpiť mikrovlnku, novú – najlepšie pri-
rodzenú – gaučovku, a aby si mohli nechať premaľovať kuchyňu a 
obývačku. O tom všetkom sníva Laurina mamka, keď leží doma 
na gaučovke, čo zase nie je veľmi často, pretože rada cestuje. Vte-
dy si totiž môže zaspievať, lebo ináč spieva len na svätej omši, a 
vyložiť nohy na veľké sklo. (Žeby nová póza pri šoférovaní? :-) Ich 
cesty smerujú väčšinou k starým rodičom, ale v zime chodia aj 
do Fričkoviec, kde môžu lyžovať. Laurinkina mamka ovláda tento 
druh športu celkom dobre, pretože skoro vôbec nepadá. Okrem 
toho rada korčuľuje na ľade, pláva, prechádza sa, bicykluje, no zo 
všetkých športov najradšej leží vo vírivke, ktorú by chceli mať raz 
doma na pôjde. Možno je to preto, že mamka malej „bonzáčky“ sa 

o seba stará. Najdlhšie ráno, keď má ísť do práce alebo do kostola. 
Vtedy si umýva vlasy, maľuje sa, dáva si mejkap i rúž. V kúpeľni 
je tak dlho, že ju všetci ostatní členovia rodiny predbehnú. Vlast-
ne po obývačke trávi v tejto časti domu najviac času. A veľa času 
trávi aj v práci, kde sa navštevuje so svojou najlepšou kamarátkou 
Renátou Kizákovou a druhou najlepšou Bibiánou Veselou. Okrem 
toho v práci učí a jej žiaci ju majú radi. Zato Laura by nechcela, 
aby učila aj ju, pretože keby niečo zabudla, päťke by sa asi nevyhla. 
Vlastne podľa Laury by vôbec nemala učiť, lebo sa jej to nehodí. 
A keby už na tom veľmi trvala, mala by radšej učiť chémiu, aby 
naučila deti variť šalát, alebo na ZUŠ-ke hru na husliach, lebo vie 
výborne hrať. Najlepšie zo všetkého však vie upratovať, a tak jej 
Laurinka odporúča stať sa upratovačkou.  Okrem toho odporú-
ča svojej mamke pribrať aspoň tri kilá, vyhladiť si vrásky, zahus-
tiť vlasy, ktoré by však nemala nosiť natočené ani rozpustené, ale 
zopnuté v štipci.

Benjamín Vateha
Viete, kto z učiteľov trávi v škole najviac času? Podľa nášho „bon-
záčika“ Benka je to práve jeho ocko. Možno preto, že je ranným 
vtáčaťom... Ľahko ho spoznáte podľa toho, že je vysoký a srandov-
ný, nenosí okuliare, má čierne - niekedy učesané - krátke vlasy s 
ofinou, píše ľavou rukou, vie variť praženicu, paradajkovú i kuraciu 
polievku a podobá sa na Benka. Väčšinou si oblieka sako, košeľu, 
rifle a občas aj kravatu. Upravu-
je sa však nerád, takže v kúpeľni 
sa zdržiava veľmi málo. Väčšinu 
času presedí pri počítači, lebo 
sťahuje filmy alebo robí škol-
ské či farské veci, napr. peňažné 
denníky. Aj napriek pracovnej 
vyťaženosti nezarába veľa peňa-
zí, no zato ich rád míňa. Veľmi 
rád nakupuje, najmä potraviny, 
ktoré koniec-koncov rád je. A 
hoci zje všetko, jeho najobľúbe-
nejšie jedlo je praženica.
Okrem občasného varenia Benkov ocko doma nepomáha, iba nie-
kedy opravuje niečo pri dome alebo auto, ktoré by však najradšej 
vymenil za sivé, lebo je to jeho najobľúbenejšia farba. A ešte sa 
stará o psíka Guľka a rybky. So svojou rodinou je veľmi málo... 
ak nerátame, že svojich najbližších berie so sebou na návštevy k 
Bujdošovcom, Ivančovcom i k svojej sestre do Levoče, kde trávi 
väčšinu svojho voľného času. Najradšej však chodia na výlety do 
Liptovského Jána, čo je vlastne ockov najobľúbenejší šport, lebo 
ináč nerád športuje. Aj sánkovať sa boli len trikrát! :-) Oveľa radšej 
pozerá Benkov ocko televíziu, ale len večer. Niekedy aj rád čítal – 
aspoň to o sebe tvrdí, pretože Benko ho čítať nevidel. No jedenkrát 
čítal Bibliu. 
Čo sa týka jazykovej vybavenosti, anglicky nevie, nemecky nevie, 
taliansky nevie, ale chcel by vedieť (chvályhodné :-). A nevie ani 
spievať. Pravdepodobne preto, že nepočúva piesne, iba máloke-

dy náboženské. Zato sa však vie 
zlostiť, hlavne kvôli zlým znám-
kam či poznámkam, ktoré Ben-
ko donesie, keď nemá domácu 
úlohu. A vie aj dobre učiť infor-
matiku, popri ktorej by pokojne 
zvládol aj fyziku, keďže vie  variť. 
Jediné, čo by nezvládol je teles-
ná výchova, pretože nemá dob-
rú kondíciu. Vzhľadom na to 
by svoju prácu nemal meniť, ale 
keby predsa len, tak iba za opra-
vára počítačov.
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Bájky majú podobu zvierat, ktoré majú ľudské vlastnosti.
 ***

Verš je odstavec, ktorý sa rýmuje.
 ***

Rým je zvuková ozvena.
 ***

Humoreska je poviedka s opornou tematikou.
 ***

Náučná literatúra = literatúra faxu.
 ***

Literárna postava je osoba, ktorá nahrádza ďalších, ktorí chýbajú.
 ***

Keď starý čajník Hájka umrel (správne: hájnik Čajka).
 ***

Vzduch je plynná látka v tuhom a kvapalnom skupenstve.
 ***

Keď je samec cap, samica sa volá capica.
 ***

Hmyz má nohy: skákavé, chodivé, behavé, lietajúce.
 ***

Dolná končatina má časti: stehno, koleno a lekno.
***

„Aké vodné zdroje poznáš?“
„Oči, močový mechúr.“

 ***
Tri vrstvy mestského obyvateľstva tvoria: chudobní kupci, remeselníci a 

bohatá mestská chudoba.
 ***

„Aké sú najrozšírenejšie náboženstvá?“
„Nudizmus a grécke.“

 ***
„Načo je dobrý hmyz?“ „Žeby sa mohli vtáky potravovať.“

 ***
 „Vydra driečna.“

 ***
 „Obyvatelia sa zaoberajú ovom choviec.“

 ***
„Včera sme precvičovali písmenko dĺžeň.“

 ***
„Ja vydržím aj dva dni bez hladu.“

 ***
„Z čoho sa vyrába cukor?“ „No predsa z cukrovej vaty.“

Nehádaj sa, uhádni
... kto je na tejto fotografii
V minulom čísle školského časopisu ste určite odhalili identitu  
p. uč. Mgr. Daniely Šlangovej. :-)  
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Prečo blondínka kúpila rebrík manželovi? 
Aby mohol postupovať vyššie v zamestnaní.

Hovorí jedna blondínka druhej: Ak uhádneš koľko 
rúžov mám v kabelke dám ti obidva.

Príde mladík do cukrárne a pýta sa predavačky: 
- Máte perníkové srdce s nápisom SI MOJA JEDINÁ? 
- Áno, máme. 
- Tak si vezmem päť kusov. 

- Tak, drahá, konečne sa ti splní želanie: budeme bývať 
v drahšom byte...
- Áno? A kedy sa budeme sťahovať? 
- Nikdy. Tu len prišlo, že zasa zdvihli nájomné.

Stretne sa Jožo s Mišom:
- Založili sme kvarteto.
- Kto?
- My traja...
- Kto my traja?
- Ja a brat.
- Ty máš brata?
- Nie, prečo sa pýtaš?

Róm si robí autoškolu. Prejde v poriadku križovatkou 
a inštruktor sa ho pýta:
- Iba tak pre zaujímavosť, aká tam bola značka?
A Róm:
- Hliníková, vrátime sa?

Medzi manželmi:
- Drahý, chcela by som ísť do Zoo.
- A nebudeš sa v tej klietke nudiť?

SmiechotraS
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