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E D I T

ORIÁL

Milí èitatelia,
leto je astne za nami
a pred nami otázka, èo so
zvykom kalendárneho roka.
Aj keï presne tam, kde skonèil august, zaèal september,
a teda pre mnohých z nás zaèal nový k.rok prináajúci so
sebou mnostvo práce. Poteite¾ný je vak fakt, e takmer
v kadom z mesiacov som nala nejaké tie prázdniny. A tak
sa ani nenazdáme a opä sú
tu ve¾ké letné prázdniny. No
nepredbiehajme...
My sme sa pod¾a vzoru
minulého k. roka rozhodli
pokraèova v tradícii vydávania k.èasopisu, ktorý by vás
informoval o ivote naej koly a kadého, kto do nej patrí.
Myslím, e o septembrovo-októbrovo-novembrovom
èísle sa netreba zvlá rozpisova, jeho obsah leí pred
vami. Len by som sa pozitívne zmienila o tom, e je v òom
dostatoèných poèet kvalitných príspevkov (vrátane literárnej prílohy), èo ma vedie
k prianiu, aby aspoò pár dni
v decembri pralo a vy ste neobetovali napr. rozhovor s p.
ministrom, rubriku Bonzáèik,
prvácke koloviny, pri ktorých
si nostalgicky pripomeòte svoje k. zaèiatky, èi iné prázdninové chuovky.
Tak teda krásny zvyok
kalendárneho roka a ete krají zaèiatok nového cirkevného roka, èi u s Cirkevòáèikom alebo bez!
éfredaktorka
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AKTUALITKA
Dnes: Minister dopravy, pôt a telekomunikácií
ING. PAVOL PROKOPOVIÈ

Vae ob¾úbené jedlo:
Vypráané kurèa so zemiakovým alátom, haluky.
Ob¾úbený nápoj:
Budiská minerálna
voda s citrónom.
Ob¾úbená vôòa:
Nemám.
Ob¾úbená farba:
Modrá. Preèo? Lebo
"modrá je dobrá"!
Ob¾úbená kniha, resp.
film:
Vetky winnetuovky.
Ob¾úbená hudba, resp.
pieseò, spevák:
No Name a Igor Timko.
Ob¾úbená èas roka:
Nádherné je leto.
Dar, ktorý sa Vám vryl
do pamäti:
Prvá kniha pod stromèek
- Jack London: Biely tesák.
Jazyky, ktoré ovládate:
Ruský - aktívne, anglický a po¾ský jazyk - pasívne.
Ako si spomínate na
svoje k. èasy. Akým ste boli
iakom? Ktoré predme-ty
ste mali najradej a ktoré,
naopak, ste neob¾ubovali?
tudoval som s vyznamenaním. Ob¾úbené predmety: slovenský jazyk, zemepis, dejepis, telesná výchova.

Pavol Prokopoviè,
rodák zo Stropkova

Èo robíte, ak máte deò
len pre seba?
Poèúvam hudobné DVD,
CD a tudujem materiály do
vlády.
Ak by ste si mali vymeni svoje ministerské kreslo s niektorým kolegom =
ministrom, v akom rezorte
by ste pôsobili?
Ministerstvo hospodárstva (1 mesiac som aj MH
zastupoval).
Ako sa vidíte o desa rokov?
To radej nechcem, ale
prial by som si, aby moja rodina a ja sme boli v prvom
rade zdraví.
Riadite sa nejakým krédom?Akým?
Môc sa kadé ráno bez
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výèitiek pozrie do zrkadla!
Èo by ste odkazali naej
kole?
Aby vychovávala perfektných ¾udí.
Vae slovo na záver pre
ná èasopis a naich èitate¾ov:
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Ïakujem za rozhovor a elám ve¾a pracovného elánu!
PhDr. M. Lukáèová

M ILIONÁR

Správne odpovede z minulého èísla sú:
1B, 2A, 3C, 4B, 5C, 6B, 7D, 8C, 9D, 10C (I. stupeò)
1B, 2D, 3C, 4D, 5D, 6B, 7B, 8D, 9C, 10C (II.
stupeò)
Do súae sa ako VDY zapojili iaci dnes u 3.A:
Klaudia aráková, Barbara Muchová, imon Berený a
víazi Maro Rusinko a Luká Vako.
iaci II. stupòa sa s otázkami nepopasovali a okrem
Márie Olèákovej a Jany Èeèkovej sa do súae
nezapojili.
Víazom a kolektívu 3.A za aktívnu úèas venujeme
najnovie èíslo náho èasopisu zdarma.

Èasopis vydáva CZ sv. Petra a Pavla v Stropkove.
éfredaktor:
PhDr. M. Lukáèová
Grafická úprava:
Mgr. L. Vateha
Redaktori:
Pao, Milli, Katka, Jakub, Lea
Tlaè: Creativ plus, rekl. obch. agentúra
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¼UDOVÉ
MISIE

Misie sú za nami, niektorým z nás
ete rezonujú slová plné povzbudenia,
niektorí u na to aj zabudli. K nám do
koly prili laicki misionári zo zdruenia
Rieka spolu s otcom Martinom
Hukom. A kede redaktori náho
èasopisu nespali na vavrínoch, poloili
mu pár zvedavých otázok.

Môete sa nám trochu bliie predstavi?
Volám sa Martin Huk. Pochádzam z Bardejovských Kúpe¾ov. Po túdiách na základnej a strednej kole v Bardejove som v roku
1992 zaèal formáciu u redemptoristov, èo
znaèí dvojroèné túdium filozofie v Krakove (Po¾sko). Potom rok noviciátu, t.j. príprava pred reho¾nými s¾ubmi v Podolínci, nasledovalo túdium teológie v Bratislave, poèas ktorého som mal monos by aj v Írsku èi iných krajinách a získa tak irí poh¾ad na svet a, samozrejme, rozíri si jazykové schopnosti, nadviaza nové kontakty.
Momentálne pôsobím v Bratislave
v miestnej komunite, ktorých máme na Slovensku pä (Bratislava, Kostolná pri Trenèíne, Staré Hory, Podolínec, Gaboltov) a tretí rok chodievam na misie s týmto misijným
tímom z Podolínca.
Kto alebo èo Vás viedlo k povolaniu misionára?
Za kadým povolaním je rodina, moji rodièia a súrodenci - dvaja bratia a dve sestry. Tu som dostal základ viery a za to som
im vïaèný. Ïalej to bolo minitrovanie a
neskôr kòazi, ktorých som poznal, hlavne
redemptoristi, ktorí ma motivovali v mojom
osobnom výbere povolania.
Preèo ste si vybrali práve redemptoris-

tov?
Tak ako som u spomenul, boli to konkrétni ¾udia, ktorí ma oslovili a videl som
tam, a stále vlastne vidím, e toto je moja
cesta, ku ktorej ma Boh povoláva. A som
spokojný s tým, èo robím, baví ma to.
Ste astný?
Som spokojný s tým, èo som si vybral,
take odpoveï je áno.
Ko¾ko rokov pôsobíte ako misionár?
Vysvätený som bol pred tyrmi rokmi
v jubilejnom roku 2000.
Ale v reholi vo formácii som od roku 1992
a veèné s¾uby som zloil v roku 1998.
Aký je vá najkrají misijný záitok?
Dá sa poveda, e som v prípravke alebo v takej misijnej kole, keï sa uèím od
starích pátrov, ktorí sú skúsenejí, lepie
pripravení.
Najkrají záitok je vidie ¾udské tváre,
ktoré sa menia práve cez to, èo Boh robí
v dui èloveka, keï vidí akej radosti odpustenia sa mu dostáva. Sviatos zmierenia je
mono tým najkrajím miestom, kde èlovek
môe by pri tom, ako Boh odpúa èloveku jeho hriechy.
Èo by ste odkázali naej kole?
Vaej kole by som chcel popria takú
múdros alebo otvorenos na Svetlo, lebo
pokraèovanie na str. 7
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Pä otázok

5x4
pre tyroch
pedagógov
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1. Èo si na sebe najviac ceníte a èo, naopak,
vám na sebe najviac prekáa? Preèo?
2. Ak by ste si mohli vybra krajinu (príp.
mesto), v ktorej by ste chceli i, kde by to
bolo ? Preèo?
3. Èo robíte, keï "potrebujete nabra
dych"?
4. S ktorou známou osobou (osobnosou)
by ste sa radi stretli? Preèo? Ako by ste
s òou trávili èas?
5. Èo ovplyvnilo vá ivot?

Mária tefaníková
1. Cením si
svoj zmysel
pre zodpovednos, ale
zároveò mojím nedostatkom je to, e robím
vetko na poslednú chví¾u (Neskoro, ale predsa!)
2. Navtívi by som chcela kto-

rúko¾vek krajinu sveta, aj vetky, ale vdy sa rada vrátim domov.
3. Rada by som si poleòoila, no
prospieva mi aj fyzická práca.
4. Je ve¾a osobností, ktoré si
cením a rada by som sa s nimi
stretla, ale ia¾ èlovek, s ktorým by som sa stretla najrad-

ej, u nie je medzi nami. Je to
môj otec, ktorý bol pre mòa
vdy ve¾kou osobnosou a
mojím vzorom. Verím, e sa na
mòa zhora pozerá a drí nado
mnou svoju ochrannú ruku.
5. Príchod mojej malej dcérky
radikálne zmenil môj ivot, ale
aj ivot celej naej rodiny.

Mgr. Anna Mydlová
1. Váim si na
sebe vetko.
Dobré aj zlé,
lebo som to JA, tak daná,
tak stvorená - taká, aká som. Úcta
a láska k sebe je najdôleitejia.
Iba ak si cením a mám rada seba,
môem ma rada vetkých. Zároveò musí by èlovek k sebe aj
kritický. To som. Uvedomujem
si svoje nedostatky, chyby, ktoré
robím, snaím sa to korigova - aj
keï to nie je ¾ahké. Nepatrí sa
hovori o chybách a nedostatkoch
iných a nebudem hovori ani
o svojich. A sám sa chváli, tie
sa nepatrí, nebudem sa preto
chváli.
2. Ak by som si mala pre ivot

vybra konkrétne mesto - tak
Prahu - Staré mìsto praské,
lebo celé dýcha pokojom, vyrovnanosou, u¾achtilou krásou, cítim tam spojitos vekov.
Ak by som si mala vybra iba
miesto na Zemi - tak na pobreí
mora - hlas vody, chodenie po
okraji mora, nekoneèné dia¾ky,
vychádzajúce slnko, trblietanie
vody a podobne, to je to, èo si
predstavujem vdy, keï zaspávam a pohládzam si tým duu.
3. Snívam s otvorenými oèami.
Potom pod¾a vnútorného rozpoloenia a pod¾a potrebnej
håbky nádychu mi dáva chu
i, keï poèúvam kovránka,
pozerám na azúrovo modrú oblohu, sledujem chvenie vzdu-

chu, spievam si, plaèem, poèúvam hudbu, analyzujem celý
svoj ivot, upratujem si v dui...
4. Je ve¾a známych osobností
(ale iba z literatúry a histórie),
ktoré si váim, obdivujem, lebo
povedali alebo urobili nieèo, èo
na mòa zapôsobilo tak silno, e
si pripomínam ich slová, beriem
si príklad z ich èinov, èo mi pomáha v mojom ivote. Ale vdy
je to len to nieèo. Aby som sa
chcela stretnú s osobou, nestaèí
len to nieèo. Musela by som ju
pozna celú, celý jej ivot, jej
konanie, jej zmý¾anie, jej dobré aj zlé stránky, ale hlavné je
ma tu osobu rád - absolútne
rád - so vetkými silnými i slabými stránkami. A to isté by
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som oèakávala od tejto osoby.
Absolútnu lásku, pochopenie,
úctu, obdiv, vzájomnú pomoc.
Vedeli by sme sa rozpráva o
vetkom. A taká osobnos je len
jedna - môj otec.
5. Vetko, èo sa v ivote èloveka stane, ovplyvòuje jeho ivot,
formuje jeho zmý¾anie, jeho
správanie, jeho ponímanie ivota a sveta. Som fatalista - verím
v osud, v to, e vetko je urèené. Ale máme rozum, aby sme
urèené správne poznávali a
máme slobodú vô¾u, aby sme
urèené prijímali a trochu korigovali. Ak sa pozerám na svoj

ivot z nad-h¾adu, ako na urèité obdobie veènosti, vetko èo
som doteraz preila, prijímam
s vïakou. S ve¾kým otáznikom
a s ve¾kým oèakávaním pozerám do dia¾ky - do budúcnosti.
Èasto sa pýtam Pána, èo má
ete èaká. Viem si predstavi
(pod¾a vzoru ivota iných ¾udí)
rámec svojho ïalieho ivota,
ale teím sa na nevyspytate¾né
prekvapenia. Jedným z mojich
kréd je "vetko je tak, ako má
by" - len to musíme vedie prija.
Poviem Vám o jednom zaujímavom záitku. Poèas môjho po-

bytu na zahraniènej stái som
sa dostala do stavu, e som odchádzala na druhý svet. Ila som
piralovitým pohybom tmavým tunelom, na konci ktorého
bolo svetlo. Uvedomovala som
si, èo sa robí a ve¾mi som zaèala
krièa, e ja nechcem zomrie,
e sa musím vráti, lebo doma
mám dve dievèatá. Driapala som
sa zo vetkých síl po stenách
tunela a neustále krièala, e ja
nemôem odís, lebo mám dve
dievèatá. Vrátila som sa. Zachránila ma láska k mojim deom.
Vdy Vás zachráni a pomôe
vám láska - ve¾ká a nezitná.

Daniela Náboná
1. Neviem, èo
si mám na
sebe ceni.
Ete mi to asi
nedolo.
Myslím si, e
to musia oceni najmä iní ¾udia.
Na mne mi prekáa to, e neviem oddychova (stále si
nájdem nejakú èinnos). Som
priamy èlovek. "Èo na srdci, to
na jazyku." To je niekedy na

moju kodu.
2. Hovorí sa, e ak je èlovek
nútený, zvykne si vade a na
vetko. Som èlovek citovo viazaný na rodinu a príbuzenstvo.
ako by som si zvykala v cudzej krajine. V Stropkove ijem
u 14 rokov. Predtým som ila
s rodièmi niekde inde. Nevyhovujú mi ve¾ké, hluèné mesta.
3. Oddychujem pri èítaní kníh,

èasopisov a na záchode. Zriedkavo pri "telke".
4. Rada by som sa stretla so
Svätým Otcom J. Pavlom II. Je
to pre mòa osobnos s ve¾kým
O. Vyaruje z neho akási charizma, teplo, láska .... Ila by
som s ním na prechádzku po
Vatikánskych záhradách, pomodlila sa ruenec.
5. Narodenie mojich dvoch synov a smr mojej matky.

Mgr. Jozef Kohut
1. Cením si
to, e si na
mne majú èo
ceni iní ¾udia, a prekáa
mi, e mám aj ve¾ké rezervy a
mohlo by toho by viac, èo by
si iní ¾udia na mne mohli ceni.
A teraz zrozumite¾ne. Boh mi
dal dar, úsmev. Chcem ho pouíva èím èastejie a som rád,
keï ním môem obdarova

iných. To si na sebe cením. Prekáa mi, e sa mi nedarí vyuíva èas tak, ako by sa dal.
2. My kòazi si miesto nevyberáme, biskup nás pole a ideme. Boia vô¾a cez biskupa je
pre mòa teraz Stropkov. Tu
som bol poslaný, tu je moje
miesto, tu som doma a tu chcem aj i. Je to ozajstné dobrodrustvo: nevyberám si ja, ale
niekto iný ma posiela.

3. Dych potrebujem nabra
hlavne, keï konèím vyuèovanie. kola, hoci sa vdy teím
na stretnutie so iakmi, ma dokáe poriadne vyavi. Stále
viac si uvedomujem, e potrebujem odís na chví¾u kdesi do
ústrania, do ticha, poprechádza sa. Keï sa to podarí a
nájdem pokojné miesto, beriem do ruky ruenec a modlím
sa. Dvadsa minút s ruencom,
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to je balzam pre moju duu i
telo. Okrem toho sa teím na
denné èítanie Svätého Písma.
Pomáha mi to sústredi sa na
ïaliu prácu, zveri mnohé záleitosti do Boích rúk, jednoducho "nabra dych". Rád relaxujem aj pri porte, hlavne futbale, v zime si zahrám hokej.
4. Zo ijúcich osobností by som
sa rád stretol s kardinálom Josephom Ratzingerom. ije a
pracuje vo Vatikáne, je blízky
spolupracovník Svätého otca a
"éf" Kongregácie pre náuku
viery. Oslovili ma jeho knihy,
poh¾ad na ivot, vieru, svet...
Ako by som s ním strávil èas?
Mono by mi staèilo, keby sme
sa spoloène pomodlili ruenec
v Stropkove pod vlekom a spýtal by som sa ho na jeho kòazské zaèiatky.
Z tých osobností, ktoré sú u
u Boha, by som rád stretol sv.
Terezku z Lisieux. Táto mladá
karmelitánka mi je vekovo blízka; zomrela 24-roèná a obdivujem jej jednoduchos a pokoru
vo vzahu k Bohu.
Napokon by ma poteilo stret-

Cirkevòáèik è. 5
nutie s futbalistom Pavlom Nedvìdom, lebo sa mi páèi, aký
futbal hrá a ¾udia hovoria, e
sa podobáme.
5. Vo svojom ivote nenachádzam iadne senzácie. Vidím v
òom vak èervenú ni Boích
zásahov, ktorá sa vinie od môjho detstva a po súèasnos.
Vnímam, e za vetkým, èo ma
ovplyvnilo bol Boh, jeho záujem o mòa, jeho láska. Keï som
mal nieko¾ko mesiacov, otec
skladal v izbe nový nábytok a
jedna skriòa zrazu zaèala pada. Ja som bol práve tam, kde
mala dopadnú. Otec sa ve¾mi
z¾akol, rýchlo priskoèil, zachytil skriòu, pozerá a jeho syn si
pokojne po tyroch lezie popri
stene ïalej, akoby sa niè nedialo. Neskôr som sa stal "èitate¾om". Èítal som vetko, èo mi
prilo pod ruku. Po knihách
prili na rad zoity zo kolských èias mojich rodièov.
V maminom náboenstve som
objavil poznámky o zjaveniach
Panny Márie vo Fatime, o nejakom posolstve, ktoré má zosta v tajnosti, o výzve na zme-

¼UDOVÉ MISIE
pokraèovanie zo str. 4

je to naozaj výchova pre novú Európu. Ak raz zazriete ¾udí, ktorí pochádzajú z tohto mesta, èi u v politike, porte, v umení, ktorí majú charakter, vedzte, e práve charakter sa
buduje cez vieru.
Vy ste na cirkevnej kole, netreba
sa hanbi za vieru, za to, èo èlovek
prijal od svojich rodièov, ale túto vieru odovzdáva ïalej, prenies ju do

nu ivota, o nebi aj pekle. Viete, dostal som strach, ale viedlo ma to k modlitbe, úèasti na
sv. omi. Neskôr na zaèiatku
strednej koly ma na "ucha¾aku" oslovili starí chlapci a zaèal som sa venova zápaseniu
vo¾ným týlom. Pomohlo mi
to trochu sa osmeli a osamostatni, lebo cez víkendy sme
cestovali na súae po celom
Slovensku. Cez reho¾níkov,
ktorí v naej farnosti robili
duchovnú obnovu pre deti a
mláde, som sa dostal do farského speváckeho zboru, kde
som hral na gitare. Tam vyrastalo moje rozhodnutie sta sa
kòazom. Najväèou zmenou
bola pre mòa diakonská a po
roku kòazská vysviacka a moje
prvé kaplánske miesto Stropkov. Od zaèiatku septembra
ma ovplyvòuje dos aj kola.
U nesedím v lavici ako iak,
ale prichádzam ako uèite¾.
Kadá hodina na ktorejko¾vek
kole je udalosou vplývajúcou na môj ivot, privádza ma
bliie k iakom a cez nich k
Bohu.

svojho vlastného ivota a neskôr do
práce alebo túdia.
Ïakujem za
rozhovor a elám ve¾a ïalích úspených
misií.
Pao

8

Cirkevòáèik è. 5

NAA SPOLOÈENSKÁ
Ucha¾ák
Stalo sa u peknou tradíciou, e najstarí iaci naej
- koly = deviataci prijímajú do
svojho "kolského cechu"
uchá, èie piatakov, ktorí
v snahe by "in", neváhajú
robi napr. aj toto.

Misie u naich
najmeních
V rámci farských ¾udových misií zavítali v pondelok 11. 11. t.r. na nau kolu
laickí spolupracovníci redemptoristov
z Podolínca s evanjelizaèným programom, ktorý bol zároveò pozvánkou
na ïalie popoludòajie stretnutia detí
s misionármi v kostole.

Misie u naich
najstarích
V kole sa predstavili spevom,
scénkami i hovoreným slovom svedectvami. Podelili sa s nami
o svoje záitky viery a naa
aktívna úèas im (snáï) bola
ïalím povzbudením v ich misijnej
èinnosti.
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"Èoe je to 50-tka?"
ALEBO

Keï zástupca koly
oslavuje...
Prvý november je známy ako Sviatok
vetkých svätých, no od tohto roka si ho
urèite budeme vetci pamäta aj ako deò
narodenín p. zástupcu Ing. Pavla
Bujdoa, ktorý svoje ivotné jubileum
oslávil v kruhu pracovníkov CZ.

Pieseò blahoslaveného
Metoda Dominika Trèku
4. novembra 2004 sa uskutoènila
v naom meste súa v speve katolíckej
piesne. Súaiaci CZ si poèínali ve¾mi
dobre - kadý si odniesol niektorú
z cien v jednotlivých kategóriách.
Okrem iných Martin Potoma (4. roèník)
obsadil 2. miesto v II. ktg.

Posvätenie odbornej uèebne
chémie a fyziky
Z finanèných prostriedkov nemeckej
nadácie Renovabis sme zriadili odbornú
uèebòu chémie a fyziky, ktorú dòa 24. 11.
2004 posvätil o. biskup Stanislav Stolárik
v prítomnosti riadite¾a ABÚ PaedDr. Pavla
Macáka a zástupcov tátnej správy a samosprávy.
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Absolventi

a ich odpovede na otázku:

Èo ti bude chýba po odchode z naej koly?

Petra Juhásová
Neustále vilomeniny s poslednou sediacou tvorkou
v lavici. No a aj Katkine
"vykrikovaèky" na hodine.

Denis Cina
Táto kola a vetko, èo
som v nej zail.

Jana Olèáková
Triedna pani uèite¾ka, lebo
s òou sme preili od II.
stupòa najkrajie záitky.

¼ubomír kublík
Rozcvièky zo slovenského
jazyka

Jana Vargová
Kolektív naej triedy, triedna pani uèite¾ka, Zuza
Vargová a jej humor.

Pavol Cuba
Spoluiaci a kamaráti. Aj
spoluiak Luká, lebo s ním
bola sranda.

Michal Anto
Naa trieda, s ktorou sme
zaili ve¾a srandy, najmä
nae krásne dievèatká,
a uèebòa informatiky.
Alena Medvecová
Celá 9. A trieda

Zuzana Palková
Triedny kolektív, s ktorým
som strávila celých devä
rokov, a karneval, na ktorom bol vdy super.
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Anna atníková
Spoluiaci, s ktorými som
zaila ve¾a srandy a spolusediaca Mira, ktorá mi niekedy poradila na písomke.
Katarína Cimbová
Asi najskôr spoluiaci
a kolektív. No ako sa budem lúèi aj s týmito stenami. Nerada priznávam, budú mi chýba aj uèitelia.
Miroslava Demjanová
Spoluiaci, pretoe sme
spolu zaili ve¾a srandy
a moju spolusediaca A..
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dnes :

Á-èkari

Luká Surmaj
Jozef Michrina
Priatelia, lebo ich mám rád a Internet zdarma a triedny
nechcem ich strati.
kolektív.
Frantiek Krajník
Uèitelia, ktorí ma uèili M, SJ
a tr. uè., ktorá sa o nás starala
a naháòala nás, aby sme sa
uèili a dostali sa na S.
Martina Nastiinová
Menia bitka s Jankou na
plaveckom výcviku

Radka Dopková
Ná dobrý kolektív v triede,
ktorý sme si dlho pestovali,
tr. uè. Mydlová, ktorá rieila
nae neustále problémy.
Martina Puháková
Moji spoluiaci, pretoe
som s nimi strávila pä
rokov a boli sme dobrý
kolektív. Ale aj kola
a vetko, èo do nej
patrí.
Róbert Náboný
Bónusy p. uèite¾a
Beenyiho.

Matú Berík
Celá trieda a èastý cengot
telefónu v riadite¾ni.
Jana Potomová
Moji spoluiaci, s ktorými
som preila ve¾a srandy, ale
aj zlosti, a tie i uèitelia, pre
ktorých som bola tvrdým
oriekom.
Silvia Tirková
Vetky portové súae,
na ktoré som sa ve¾mi
teila.

V minulom èísle sa predstavili zemepisárky:
Mgr. I. Semanèíková, Ing. R.Obajsníková, Mgr.
T. Vargová a Mgr. A. Mydlová.
A kto vám ponúka svoj mladý "look" dnes?
Poznávacie znamenie: usilovné vèelièky ...

Ako nás nepoznáte
Cirkevòáèik è. 5
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BO N ZÁÈIK
Na pakál si berieme zamestnancov koly, o ktorých
nám èo-to prezradia ich deti navtevujúce nau kolu.
Dnes to sú Mgr. G. Vaková a Ing. G. majdová.

Bonzáèikovia Anetka (8 rokov) a Luká (9 rokov) Vakovci

Súrodenci VAKOVCI
nám prezradili, e rozhovor
s ich mamkou prebieha celkom dobre, hoci väèinou
rozpráva ona. Keï je nazlostená, zvýi hlas, ale
èastejie má dobrú náladu
a vtedy si z nich robí srandy, poprípade ich teklí.
Je to skutoène perfektná mama, ktorá zarába ve¾a

A
K
I
R
B
U
R

peòazí (asi preto neodchádza z domu bez peòaenky)
a kupuje im topánky, inokedy botasky a obleèenie
(niekedy i pre seba). Nemá
iadne nedostatky a urèite
by ju nevymenili za inú.
Dokonca, Luká má to
astie, e je aj jeho uèite¾kou v kole (èo mu závidi
nielen Anetka) a rovnako

VÁ
O
N

Bonzáèikovia Dominik (11 rokov) a Frantika (15 rokov) majdovci
Asi vám neprezradíme
niè nové, ak napíeme, e
p. uè. majdová rozpráva
pomerne ve¾a. Doma najèastejie o kole a o známkach,
akoby u toho jej deti nemali
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by ju nevymenil, hoci, ak
im s¾úbi písomku, nikto ju
neprehovorí, neupýta jednoducho v jej prípade
neplatí, e s¾uby sa s¾ubujú a ...
Èo sa týka trestov, tak
lepie je by jej iakom ako
synom. V kole toti dostanete druhú ancu a nesplnenú úlohu si môete dorobi do zajtra (a potom
vás èaká päka), v horom
prípade ostanete "po kole". V domácom prostredí
sú tresty "tvrdie" - deti si
musia upratova izby alebo sú v nich len tak "väznené", prípadne - ako dodáva Anetka - musia kraba zemiaky. A ich z toho
trasie, lebo pani uèite¾ka
Vaková stále varí, hoci by
radej pozerala televízor. A
keï nevarí, tak spí alebo
èíta.
A èi sa oplatí ís k Vakovcom na obed? V nede¾u
mávajú kurèa a cez prázdniny "hranolky". No keby ste
si mysleli, e by mohla by
pani uèite¾ka kuchárkou,
mýlite sa: Anetka ju odporúèa ako riadite¾ku (len nevieme èoho).

dos! Navye, ako správny
reèník, celý èas ich drí v achu (asi preto, aby jej mohli
da mat). Toti zvyèajne ich
nahaví, e im MUSÍ nieèo poveda, no vzápätí odí-

VÁ A
O
N RIK
B
U
R

!!!

de preè, aby prila a o 2 hod.,
e im to u ide hovori, ale
opä odbehne a povie im to
a o ïalie 2 hod. Vtedy vyzerajú ako te¾atá pozerajúce na
nama¾ované vráta, pretoe
netuia, o èom sa chcela
s nimi rozpráva. Zároveò sa
vak musia tvári, e o vet-
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kom majú preh¾ad.
Okrem iného nám bonzáèikovia MAJDOVCI prezradili, e ich mamka je sporovlivý typ - peniaze nemíòa
a to, èo minie, je zvyèajne na
nich. Vo vo¾ných chví¾ach
najradej upratuje a ak u
majú toho vetci naozaj
dos, ona si zoberie hrubú
knihu a èíta.
Pani uèite¾ka nie je prie-

berèivá v jedle, i keï najradej má klasické peèené kura
a straaanee sa zlostí, ak ho
robia na iný spôsob.
Mamka majdová sa dá
pomerne ¾ahko spracova
- najmä, èo sa týka trestov,
ktoré síce ve¾mi nedáva, ale
ak dá, stoja zato. Veï kto by
nesúcitil s Dominikom, ktorý
ak zle napíe diktát (èo je skoro stále), musí ich písa ve¾-

mi ve¾a. To isté platí v kole.
Ak sa chcete vyhnú s¾úbenej písomke, staèí ju pekne
prehovori, e ste sa nenauèili, lebo ste nemali èas, a e
sa vetko douèíte neskôr. Ak
k tomu pridáte prosebný poh¾ad a milý úsmev, písomka
je zaehnaná. Mono by vás
zachránilo aj pípatko na k¾úèe, ktoré by jej uetrilo èas
strávený ich h¾adaním.

Povedali nai Vaim alebo

preklepy ako sa patrí

Uèite¾: Aké mesiace pozná- mov a jedna krèma a jeden
obchod a dos.
me?
iak: Január, február, mravec
xxx
xxx
iak: Mám tu same gravitaèUèite¾: Napí svetové strany né chyby.
iak: sever, juh, východ, zá- x x x
chod
Uèite¾: Èo sú to hviezdy ?
xxx

iak: Pri odèítaní majú èísla
názov menenec, milite¾.
(menite¾)
xxx

iak: Doèítala som Danku
a Janku, kde mám zoi mimoèítankové vydanie? (èítanie)
xxx

iak: Pani uèite¾ka, som ve¾mi zachrípnutý, mám si teraz
zobra tabletku striptíz?
(strepsils)
xxx

Uèite¾ka: V èom sa odliujú
mestá od dedín?
iak: e v dedine je ve¾a do-

xxx

Spodobovanie je mýlenie si
hlások (prispôsobovanie sa
hlások)
xxx

Pôda bola rozdelená do 12
verov trojpo¾ného systéiak: Hviezdy sú ozdoba mu.
vesmíru. (sú obrovské eraxxx
vé gule)
Cech je súbor pravidiel, ktoxxx
rým sa riadili mnísi.
iak: Mária Razúsová xxx
Maranková
Prídavné mená sú slovesá,
xxx
ktoré oznaèujú KTO, ÈO.
iak: "Èo? skríkol mesiac
xxx
na skaly. Èo? skaly tri- Pani uèite¾ka, prosím
krát zvolali. Èi sa ti dobre ospravedlnite sa mi, e som
nedarí? Veï si najkrajia v zabudol zoit.
oltári!
(v chotári).
xxx
xxx
Stredoveké mestá vznikali
Uèite¾ka: "Ko¾ko máte na chodníkoch.
chlapcov v triede?"
xxx
iak: "Neviem, ale Gajdo- Boj pri Lipanoch znamenal
ová chýba."
koniec smrti krá¾a.
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Prvácke koloviny
Zlaa

Danka

Filip

Oliver

Ako sa volá riadite¾(-ka)
naej koly?
"Myslím, e je to pán uèite¾
Bujdo. (Zlaa)
"Neviem. (Danka)
"Karainská. (Adam)
Èo robí p. riadite¾ka, keï
riadi nau kolu?
"Hrá sa na poèítaèi. (Zlaa)
"Riadi auto alebo mono aj
helikoptéru. (Oliver)
"Sleduje iakov a uèite¾ov. 
(Júlia)
Èo vetko sa musí nauèi,
kým bude deviatak?
"Vetky písmenká. (Katka I.)
"Vedie èíta. (Julka)
"Vedie poèíta vetky príklady. (Martinka T.)
"Musím vedie kresli na matematike. (Oliver)
Na èo slúi prestávka v kole?
"Aby sme jedli a pili. (Filip)
"Aby sme si oddýchli po hodine. (Oliver)
"Môeme sedie na mieste a
kresli. (Martinka J.)
"Robím si úlohy alebo sa prechádzam. (Adam)
"Chodím na èaj. (Danka)
Èo sa ti v naej kole (ne-)páèi?
"Najviac sa mi páèi poèítadlo.
(Zlaa)
"Vetko sa mi páèi a najviac
pani uèite¾ka. (Danka)
"Páèia sa mi písmenká na dverách a nepáèi sa mi, e Martinka mi stále sadá na stôl.
(Martinka T.)
"Nepáèi sa mi, e Marcel behá
po chodbe. (Adam)

Katka I.

Julka

Martinka T.

Adam
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V SIETI

IQ

Úloha è. 1 (pre najmladích)
Vincov sen
Vincovi sa sníval sen o budúcnosti. ¼udia v òom
boli takí pohodlní, e vetkú prácu za nich vykonávali stroje. Tento napríklad miea vynikajúce koktaily rozlièných chutí.
Zistite, èo vetko obsahuje nápoj, ktorý sa práve vylieva do pohára.

Úloha è. 3
Pokúste sa urèi, èi sa
mohli stretnú známe osobnosti z jednotlivých dvojíc.
1. panovníci Alexander
Macedónsky a Alexander
Nevský
2. Giovanni Boccaccio a
Galileo Galilei
3. maliar Paul Gaugin a hudobník Luis Armstrong
4. skladate¾ Zdenìk Fibich
a básnik Pavol Ország
Hviezdoslav
5. speváèky Ema Destinová a Ella Fitzgeraldová
6. Ján Amos Komenský a
Rembrandt
7. astronóm Tycho de Brahe a skladate¾ Johan Sebastian Bach
8. virtuóz Niccolo Paganini a filozof Voltaire
9. Aristoteles a Archimedes
10. J.J.Rousseau a W.A.
Mozart
11. Nikola Tesla a Georg
Simon Ohm
12. ¼udovít túr a Louis
Pasteur

Úloha è. 2
Nájdi a farebne vyznáè èísla vyjadrené slovom: 1=red, 2=yellow, 3=green, 4=blue,
5=pink, 6=orange, 7=violet, 8=brown, 9=grey, 10=white
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V SIETI
Úloha è. 4
Èo nepatrí do skupiny?

Cirkevòáèik è. 5

IQ

Úloha è. 5:
Závaia sú rozmiestnené pod¾a
urèitého logického postupu. Viete, aké
závaie treba doplni namiesto otáznika ?

Úloha è. 6
Rozde¾te tvorec so symbolmi na dve tvarom i plochou rovnaké èasti tak, aby v kadej
z nich bol rovnaký poèet tých istých symbolov.
Úloha è. 7
Zo segmentov na obrázku poskladajte
úitkový predmet.
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Osobnosti zo kolských
Anna Andrejková
Vzorná, usilovná a nenápadná
deviataèka, ktorá nás úspene
reprezentuje na
matematických súaiach,
a najmä ve¾ká eR- kárka.
Aké boli tvoje najväèie
slzy?
Slzy nemám rada, ale sú
a nedá sa bez nich i. A kedy boli najväèie? Asi na
pohrebe.
Aká bola tvoja najväèia
rados?
Najväèia rados bola,
keï sa mojej sestre narodil
syn.
Aký je tvoj najlepí deò?
Vianoce.

Aký je tvoj najkrají
darèek?
Vetky darèeky sú pekné.
Aká je tvoja najèastejia
èinnos, ktorú robí (ob¾ubuje)?
Najlepie som sa nauèila
robi náramky a s nimi teraz
trávim vo¾ný èas.
Aká bola tvoja najdlhia
minúta?
Pri odpovedi, keï som
nebola pripravená.

lavíc

Aká je tvoja najob¾úbenejia vec?
Nemám takú...
Tvoja najmilovanejia
osoba?
Rodièia.
Najob¾úbenejia hudba,
príp. film?
Nemám presne ob¾úbenú skupinu, take tak dve tri piesne od tej alebo onej
skupiny. Sú to skôr také pohodovky.
Tvoj najsmienejí vtip?
Na vtipoch sa ve¾mi rada
zabávam, ale nikdy si nejaký
nezapamätám.
Pao a Jakub

posledný deò v kole.
Aký je tvoj najkrají darèek?
Výborná iaèka,
Môj najkrají darèek je, e
obetavá dcéra,
som tu na svete.
nominatka na
Aká je tvoja najèastejia
Detský èin roka 2004.
èinnos, ktorú robí (ob¾ubuje)?
Varím,
pomáham
mamke, kúpem ju.
Aké boli tvoje najväèie slzy?
Aká
bola
tvoja
najdlhia
minúta?
Raz sa mi stalo, e som popálila doma
To
sa
ete
nikdy
nestalo.
Stále
mi rýchlo
stôl - zapálila som svieèku a ila von. Keï
beí
èas.
som prila domov, bola tam u diera. StraAká je tvoja najob¾úbenejia vec?
ne som sa bála a plakala som.
Moja najob¾úbenejia vec je zajac - plyAká bola tvoja najväèia rados?
ová
hraèka, ktorú som si sama kúpila.
Keï mamka prila domov z nemocnice.
Tvoja
najmilovanejia osoba?
Aký je tvoj najlepí deò?
Mamka
a ocko. Brat a sestra.
Môj najlepí deò je piatok, lebo to je

Denisa Vatehová
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Najob¾úbenejia hudba, príp. film?
Joko, tak si sa ve¾mi zmenil - nová
Filmy nepozerám. Strane sa mi pá- brada, vlasy, okuliare.
èia 2 pesnièky z cédeèka O-ZONE.
A on nato:
Tvoj najsmienejí vtip?
Prepáète, ale ja nie som Joko.
Môj najlepí vtip: Stretne jedno dievTak ty si si aj meno zmenil?
èa chlapca a hovorí:
Katka

LÁSKA nadovetko
Hovorí ti nieèo film s názvom
Rómeo a Júlia 86? Nie? Tak èítaj!
V Pattersone, v malej kalifornskej osade, dvaja mladí, preívali svoju prvú krásnu
a èistú lásku. Ona mala 14 rokov a volala sa
Donna Aschlocková, kým chlapec Filipe
Sanchez bol o rok starí. Donna chor¾avela
a jej choroba bola vána. Lekári sa zhodli, e
zachráni ju môe iba transplantácia srdca.
Keï to poèul chlapec - doma ho volali Pino
- povedal pred svojou matkou: "Keby som
zomrel, dajte moje srdce Donne." Aj keï Pino
trpieval bolesami hlavy, nik jeho slová
nebral váne. Jedného dòa Pino upadol do
bezvedomia, z ktorého sa u neprebral. Lekárska pomoc prila neskoro. Vtedy si Pinova matka spomenula na chlapcovo elanie.
Po obojstrannom vyetrení v nemocnici v
San Francisku vykonali transplantáciu, ktorá bola úspená. A tak Donna dnes ije so
srdcom svojho milovaného. Darova svoje
srdce, aj keï po smrti, je prejavom ve¾kej
lásky.
Zaèal sa rok eucharistie, v ktorej sa
nám Jei darúva, aby sme mohli i. Aby
mohla v nás i dua. Len si to treba uvedomi, èastejie pripomenú. Nei len tento
vidite¾ný, materiálny pozemský ivot. Neby tými papierovými kresanmi, ktorí vedia naspamä, èo je svätá oma, eucharis-

tia, ale z nej aj i. Meni svoj ivot tak, aby
som o pár rokov povedal: "Bez sv. prijímania si neviem ivot predstavi. Lebo to je
to isté, ako keby sme povedali: Bez Jeia
si neviem ivot predstavi. Eucharistia je
ivý Pán Jei. To ale musí pochopi nae
srdce, nie len sa to nauèi a uloi do hlavy.
Èo viac sme si mohli ela od Sv. Otca
ako to, aby nás eucharistia sprevádzala ïalím liturgickým rokom. On nás vyzval , aby
sme slová náho Majstra premenili na skutoènos: "Kto je moje telo a pije moju krv,
má v sebe ivot veèný ..."
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