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ORIÁL

Váení a milí
èitatelia, máme tu máj,
èo pre nás zatvrdlivých odporcov zimných diek a depresívne krátkych dní znamená, e si kadým
dòom uijeme viac
a viac slnka. (Aj keï to tak
zatia¾ nevyzerá.) S pribudajúcim teplom vak rastie i rados
a optimizmus. A snáï porastie
i s najnovím èíslom náho
kolského èasopisu, ktorý dríte práve v rukách. (Ak by ste
to nevedeli!)
Nemám v úmysle Vám vyratúva, èo vetko v òom
nájdete. Od toho je tu koniec
koncov rubrika Obsah a èasopis samotný. Len by som Vás
rada upozornila na slávnu rodáèku speváèku Beátu Dubasovú, ktorej sme venovali rubriku Aktualitka. Myslím, e je
to celkom zaujímavé èítanie,
ktoré Vám vyplní minimálne
prestávku v kole.
A ete: 6. èíslom èasopisu
zaèíname novú rubriku s názvom: Nae krúky, ktorá vystriedala 5x5, keïe sme naich uèite¾ov "vyèerpali".
V tejto súvislosti by som Vás
poprosila, aby ste nám bez rozpakov poslali prezentáciu toho
svojho krúku, prípadne aj napísali, èo Vás zaujíma, èo Vám
v Cirkevòaèiku chýba a èo naopak, sa Vám zdá zbytoène veï ho pripravujeme pre Vás.
Tak a to je vetko. Vlastne, prajem ve¾a pekného v Cirkevòaèiku aj mimo neho.
Je máj. Love Is All Around!
éfredaktorka
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A KTUALITKA
Dnes: speváèka BEÁTA DUBASOVÁ

* Vae znamenie:
- Býk.
* Vae ob¾úbené jedlo:
- Obvykle kadé, okrem
morských príerok.
* Ob¾úbený nápoj:
- Mám rada kávu, kvôli
vôni a relaxu, ktorý sa mi
s òou spája.
* Ob¾úbená vôòa:
- Vôòa jarných kvetov,
pretoe znamenajú koniec
zimy, ktorú nemám rada.
* Ob¾úbená farba:
- V zime je to èierna, ale
v lete biela a tie pastelové
farby.
* Ob¾úbená kniha,
resp. film:
- Páèia sa mi knihy
od súèasného èeského autora Michala Viewegha. Vie
ve¾mi dobre a vtipne vystihnú súèasné negatívne
javy v spoloènosti. A èo sa
týka filmov, ob¾ubujem skôr
európske, psychologické
filmy.
* Ob¾úbená hudba,
resp. spevák, skupina, príp.
konkrétna pieseò:
- Je toho ve¾a, momentále poèúvam Norah Jones,
je to ve¾mi príjemná hudba.
* Ob¾úbená èas roka:
- Leto. Som odjakiva zimomriavá a celú zimu vlas-

tne èakám na to, kedy sa
oteplí.
* Dar, ktorý sa Vám vryl

Beáta Dubasová
rodáèka zo Stropkova

do pamäti:
- Kadý, darovaný
zo srdca je pre mòa vzácny
a ve¾mi si ho váim.
* Jazyky, ktoré ovládate:
- Dohovorím sa rusky,
anglicky, nemecky.
* Ako si spomínate na
svoje k. èasy? Akou ste
boli iaèkou? Ktoré predmety ste mali najradej a
ktoré, naopak, ste "nemuseli"?
- Na kolu mám iba príjemné spomienky. Najradej som mala slovenèinu, literatúru, dejepis a tie jazyky. Matematika, fyzika a
chémia boli pre mòa postra2

Rozhovor

E D I T

Cirkevòáèik è. 5

Rozhovor

Cirkevòáèik è. 5
chom.
* Chceli ste by speváèkou odmalièka? O
akých povolaniach ste snívali?
- U od tyroch rokov
som spievala ¾udové pesnièky, za doprovodu môjho
dedka, ktorý hrával na
husliach. Neskôr sme s bratom dostali gitaru a zaèali
sme poèúva populárnu
a rockovú hudbu. Brat si
zaloil skupinu, v ktorej
som tie spievala. Vytudovala som síce odevnú priemyslovku, ale u vtedy
som aktívne spievala vo
viacerých skupinách. Môj
detský sen sa stal skutoènosou a po skonèení koly som odila do Bratislavy, kde som zaèala spieva
profesionálne.
* Èo robíte, keï máte
deò len pre seba?
- To je rôzne. Obèas doháòam to, èo nestíham inokedy, ale doprajem si aj re-

lax, pri dobrej knike, hudbe...
* Kto Vám v ivote najviac pomohol?
- Stretla som v ivote
ve¾a dobrých ¾udí, ktorí mi
pomohli, ale zväèa sa spolieham sama na seba.
* Ako sa vidíte o 10 rokov?
- Napr.: sedím za poèítaèom a odpovedám na
Vae otázky pre Vá vysokokolský èasopis...
* Riadite sa nejakým
krédom? Akým?
- Áno. i a nechaj i!
* Èo by ste odkázali naej kole?
- Nech Vám Vaa kola
dá ve¾a vedomostí, priate¾ov, nech podporí talenty
a zanechá vo Vás rovnako
krásne spomienky, ako mám
ja na svoju kolu.
Vae slovo na záver pre
ná èasopis, pre naich èitate¾ov:

Za rozhovor ïakuje a ve¾a osobných a pracovných
úspechov praje
PhDr. Martina Lukáèová
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Nedávno prebehla na naej kole anketa ahákománia, ktorej cie¾om bolo
zisti pouívanie ahákov na vyuèovacích
hodinách. Ankety sa zúèastnilo 46 iakov
5. - 9. roèníka, z ktorých kadý túto pomôcku u pouil. Konkrétne nai redaktori zistili, e 9% z opýtaných pouíva ahák sústavne, 13% ho pouíva väèinou
a ostatní ho vyuívajú na 3050%.
85% ahákomaniakov si
ním pomáha k vyiemu poètu bodov (a v tom prípade aj
k lepej známke) na hodinách
zemepisu, 54% na hodinách
dejepisu a 46% na fyzike.
Najmenej potrebný je ahák na hodinách slovenského
jazyka, pretoe a 59% iakov
ho na slovenèine nepouilo;
41% nesiahne na túto pomôcku na hodinách matematiky
a 24% na hodinách výtvarnej výchovy.
ahák je najpouívanejí v ruke
(43,5%), pretoe sa dá k nemu ¾ahko
a rýchle dosta. Viac ako tvrtina (28%)
má ahák pod lavicou, prípadne napísaný na lavici. (Je síce nenápadný, ale ak
dotyèného uèite¾ presadí, je jasný). 24%
má preò svoje miesto v rukáve.

ahák sa zvykne nachádza aj na radiátore, v pereèníku, v zoite alebo na
prezúvkach, pod sukòou èi pod zadnou
èasou tela, niekedy i pod papierom na
lavici (odvánejí papiere aj vymenia).
Nezvyèajným miestom je záves v triede,
kde je pripnutý, alebo priamo vyzdobuje
stenu triedy. Monosti nájdenia aháka

sú vak bez obmedzenia: na operadle
stolièky, bunde spoluiaka sediaceho
pred ahákomaniakom, v otvorenej kolskej take...
Pre tých, ktorí chcú ahák vyuíva naïalej, dávame do pozornosti DESATORO AHÁKA.
PS: Pred pouitím pretrepa!

Desatoro aháka
1. Nezabudni, na akú funkciu ahák pouívame. Pristupuj k nemu s úctou, vá si
ho, nekrè ho, buï oh¾aduplný k jeho neduhom (vykukávanie, nepreh¾adnos...).
2. Rozhodni sa, aký druh aháka si ide
spravi. Niekedy jeho úspech záleí
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od správnej formy! Poznáme druhy: podruèný, podnoný, narukoidný, lavicový,
podsukòový, vyrylavicový, nástenný...
3. ahák nech je radej meních rozmerov, aby ho zrakové receptory uèite¾ov neodhalili. Ak sa rozhodne napríklad pre
4
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podruèný, mal by ma ergonomický tvar,
neutrálnu farbu, uchot niích decibelov,
mal by sa da rýchlo skry, mal by splýva
s prostredím, to znamená horia identifikácia.
4. ahák si pí na predmet, na ktorý ho
aj potrebuje. Sna sa ho písa v jazyku,
v ktorom mu bude rozumie. Ma ahák
v panielèine nie je iadna sranda. Pí ho
èitate¾ne, lebo robi ahák k aháku si môu
dovoli len tvrdí profíci.
5. Nikdy nepí ahák tzv nevidite¾ným
atramentom (citrónová ava). Vybra si
z taky cez previerku svieèku, zapáli ju a
nahrieva ahák je niekedy naozaj nápadné.
6. Nikdy nepoiadaj uèite¾a o to, aby ti
na aháku skontroloval gramatické chyby,
bodky a èiarky. Nikdy!!!
7. Keï chce ahák aj poui, tak si ho
nenechávaj doma. Zo skúseností ahákovyuívaèov vyplýva, e ahák sa pouíva
poèas previerky.

Bonus
Charakteristika uèite¾a - lovca:
- rýchlos 1 m/s
Upútajú ho:
- prudké pohyby
- zvýená vlhkos vzduchu
= niekomu lepí
- iak tváriaci sa ako ve¾konoèný zajaèik
- um
- keï niekto stále píe v tom
istom riadku
- iak nespúajúci uèite¾a
z oèí
- hocièo podozrivé v lavici
- vetko
Pozor, ak sa v triede hodnú chví¾u niè nedeje, lovec pre5

8. Nikdy sa na ahák nepodpisuj!!!
9. V prípade odhalenia postupuj pod¾a
nasledujúcich krokov:
- Presvedè sa, èi ten odhalený ahákovyuívaè si naozaj ty. V prípade, e si odpovedal "áno", èítaj ïalej.
- Vypoèítaj si èas, za ktorý sa k tebe
uèite¾ dostane t=s/v. Uèite¾ "lovec" má
v medzilavicovom priestore priemernú rýchlos 1m/s. Za získaný èas sa aháka musí
zbavi.
Neodporúèam spôsob:
Vetci sú ialenci, len ja som pero. To
znamená: Neodporúèam rozbehnú sa pri
odhalení do najbliej triedy. Zaklopa.
Vojs. Nenápadne pusti ahák na zem.
Tvári sa prekvapene. Poveda pardon.
Bea naspä. Sadnú si na svoje miesto.
Zakrièa: "Aleluja!" A tvári sa strane nenápadne.
10. Nezabúdaj, e ahák je dobrý sluha,
ale zlý pán.
chádza do stereotypu, zníi sa jeho zorné pole a vnímavos. Vtedy zaènite spieva nejakú uspávanku (predtým vak zakáte spieva vetkým mutujúcim).
Dosvidania, priatelia!
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alebo ako si ijeme?

Keby sa celá populácia planéty Zem zmenila na dedinu so 100 obyvate¾mi, kde
by vak ostal zachovaný pomer vetkých ¾udských odliností, ako by potom táto
malièká, rôznorodá dedinka vyzerala? Presne to bolo predmetom pátrania Philipa M.
Hartera, lekára z nemocnice pri Standfordskej Univerzite.
V dedinke by ilo:
a55 Ázijèanov, 21 Európanov, 14 obyvate¾ov zo Západnej pologule a 8 Afrièanov.
a52 ien a 48 muov.
a70 farebných a 30 belochov.
a89 heterosexuálov a 11 homosexuálov.
a6 ¾udí by vlastnilo majetok celého sveta.
a6 ¾udí by bolo z USA.
a80 by ilo v dome, ktorý by nezodpovedal tandardu.
a70 by nevedelo èíta.
a50 by trpelo podvýivou.
ajeden by bol na prahu smrti.
ajedna by bola tehotná.
ajeden by mal vysokokolské
vzdelanie.
ajeden by vlastnil poèítaè.
A èo ïalej? Ïalej je to
len interpretácia vyie
uvedených celkov:
Uvaujte o tom týmto spôsobom:
Ak ijete v peknom byte, máte dos jedla a viete èíta, ste èlenom úzkej skupiny.
Ak máte pekný byt, jedlo, viete èíta
a vlastníte poèítaè, ste èlenom svetovej elity!
Ak sa zobudíte ráno a ste viac zdravý
ako chorý, ste astnejí ako celý milión
¾udí, ktorý nepreijú tento týdeò.
Ak ste nikdy neboli vo vojne, nezaili
osamelos, väznenie, utrpenie muèenia alebo hladu, ste na tom lepie ako 500 miliónov ¾udí tohto sveta.
Ak môete chodi na sv. omu do kostola bez toho aby ste sa museli obáva
k.r. 2005/06

poníenia, zatknutia, muèenia alebo smrti,
ste astlivejí ako miliarda ¾udí, ktorí nemajú toto astie.
Ak máte jedlo v chladnièke, obleèenie
na seba, strechu nad hlavou a kde spa,
ste bohatí ako 75% ¾udí na tejto planéte.
Ak máte peniaze v banke a vo svojej
peòaenke, patríte medzi 8% najbohatích
¾udí tohto sveta!
Ak vai rodièia stále ijú a sú svoji, ste
vzácny prípad.
Ak dríte hlavu
hore s úsmevom na
tvári a ste skutoène vïaèný, ste poehnaný, pretoe
väèina ¾udí má
túto monos, ale
to nerobí.
Ak dríte niekoho za ruku, objímate ho
alebo sa len dotýkate jeho ramena, ste poehnaný dvakrát, pretoe viete ponúknu
lieèivý dotyk.
Ak môete èíta túto správu, ste poehnaný dvakrát, pretoe na vás niekto myslel, a èo viac, ste poehnanejí viac ako 2
miliardy ¾udí, ktorí nedokáu vôbec èíta.
Pekný deò, spoèítajte si svoje poehnania a polite túto správu ïalej, aby ste
pripomenuli vetkým ostatným, aký ste
poehnaný a e my, Slováci, nie sme na
tom tak zle, ako si myslíme.
z emailovej poty pripravil
Mgr. Ladislav VATEHA
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Predstavujeme
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kolské krúky

Dnes: Krúok kolského èasopisu
a poèítaèovej grafiky

1.
Kadý pondelok sa schádzame v poèítaèovej uèebni my - vai kolskí redaktori,
aby sme pod vedením PhDr. Martiny Lukáèovej a Mgr. Ladislava Vatehu pripravili
pre vás ïalie èísla Cirkevòáèika.
A práve dnes pozývame do redakènej
kuchyne vetkých (najmä nádejných redaktorov), aby sme vás motivovali sta sa
jedným z nás.
Predpokladom vzniku nového èísla kolského èasopisu Cirkevòáèik je nájs si
vhodnú obe a dobre ju vyspoveda
(obr.1), aby sme získali èo najviac informá-

3.
7

2.
cií. Pomáha nám pri tom diktafón, ktorý
vetko presne zaznamenáva.
Aby sme vak mali èierne na bielom
musíme si sadnú k PC (obr.2) a poctivo to
spracova. Potrebujeme na to mnostvo
prísad, aby sme vás nasýtili zaujímavými detailami a mohli tak urobi text pecifickým, pútavým, no najmä predajným
(obr.3).
Ak sa nám to aspoò troku darí, sme
ve¾mi radi.
Tak do èítania, èitatelia!
Vai Milly, Katka, Lea, Pao,
Domino2 , Peo, Adam, Jakub, Jano ...
k.r. 2005/06
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NAA

SPOLOÈENSKÁ

20 - G+M+B - 05

Udalosti

Sviatok Troch krá¾ov je neodmyslite¾ne spojený so svätením domov. A
keïe kola je ná druhý domov, prichádzajú kòazi naej farnosti posväti jej
priestory a obyvate¾ov.

Karneval naich
najmeních
Èas medzi adventom a pôstom vyplòajú faiangy. Tie tohtoroèné boli síce
krátke, ale karneval sme, naastie, stihli. Nechýbala dobrá nálada, ktorá zmohla aj princeznièky.

Karneval u starích
Karneval iakov 2. stupòa spestrili
nielen súae a eRko tance, ale i rómèatá a tombola: najmä super ceny výlet
okolo Álp, Arabelin prsteò, jazda na
koni...
k.r. 2005/06
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Keï sa peèú koláèe...
CZ nie je len vzdelávacou intitúciou,
ale i miestom, kde mono privoòa k do-

Udalosti

mácim prácam. Bez rozdielu pohlavia tak
nai prváèikovia s chuou piekli a jedli
koláèiky.

Deò otvorených dverí pre
budúcich prváèikov
Prvý decembrový týdeò u pod¾a tradícií minulých rokov patrí prezentácii naej koly. iaci 1. stupòa spolu so svojimi p. uèite¾kami otvárajú brány CZ predkolákom, ktorí sa tak tento k. rok dostali do krá¾ovstva
písmen a èísel.

Duchovné cvièenie
pedagógov
Víkend pred jarnými prázdninami
trávili pedagógovia CZ tak ako po
minulé roky na duchovnej obnove,
aby si vylepili svoj duchovný imid.
Tohto roku pod vedením Mons. Bartolomeja Urbanca.
9
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A bsolventi
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Sreò
Spoluiaci, pretoe boli
super. Akcie, èo sme robili,
lebo bola sranda. A Radko Èula so svojimi vtipmi.
Anka
Karnevaly, ucha¾aky... , lebo stále bola
sranda.

Ïoïo
Moja fráza: "Ak
preijem slovenèinu,
preijem vetko."
Pepo
Ve¾a uèenia, najmä
slovenský jazyk a domáce
úlohy zo SJ. Ale i uèitelia
a perfektný kolektív.
Duko
226 domácich diktátov
za jeden kolský rok (keïe
ich neodovzdával naèas pozn. redakcie).

Be¾ak
Cirkev a kòazi, ktorí nás
viedli k dobru.
k.r. 2005/06

Dagmar
Vybavia sa mi výlety,
spomienky na super prestávky a kamarátov.

Zajac Bugs
Sväté ome, hlavne tie
v kole.

Krá¾ dobytka
Neuskutoènený lyiarsky výcvik.

Kurátor
Uèitelia; lebo vdy
skúali a skúali.
Jurkaòa
Napadne mi, e som tu
strávila 9 rokov. No najmä ucha¾ak, plavecký výcvik, kola v prírode, karneval a spoluiaci.
Pali
Svätenie sviatkov a
kolské sv. ome. Ale aj nae
problémy v 9. roèníku.
10

Fotoalbum

"Èo ti napadne ako prvé, keï sa povie

a ich odpovede na otázku: CZ? (najmä po jej skonèení)"
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Fotoalbum

dnes :
Davo
Sviatoèné dni, keï sme
sa neuèili, ale portovali.
Frana
Sv. oma a vo¾né dni cez
sviatky, ktoré nám ZD-kári
závideli. Naa bláznivá
trieda, pretoe je tu vdy
ve¾a srandy, aj keï to
niekedy preháòame.
Ajka
Na nau triedu, v ktorej
nikdy nebola nuda a na
mojich spoluiakov.
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Kubo
Devä rokov trápenia
a problémov.
Cinka
Vdy si spomeniem na
nau triedu, v ktorej bola
stále ve¾ká sranda.
Peter
Neustále hroziaca
dvojka zo správania. Ale
hlavne dobrá partia, s
ktorou sme sa ve¾mi dobre
bavili celých 9 rokov.
Modelko
Moje problémy a uèitelia.

2005

1996

Dávid
Mnoho naich zbytoèných problémov.

B-èkári
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V minulom èísle sa predstavili uèite¾ky 1. stupòa: Mgr.Bibiána Veselá, Mgr. Daniela langová, Mgr. Gabriela Vaová a Mgr. Irena evcová.
A kto vám ponúka svoje mladé tváre dnes?
Poznávacie znamenie: Netreba, veï na kole
máme len 4 muov - pedagógov.

Uèite¾ske okineko

Ako

nás nepoznáte?
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Prezradené!

B O N ZÁÈIK

Na pakál si berieme zamestnancov koly, o ktorých nám èo-to prezradia ich deti navtevujúce nau
kolu. Dnes to je Mgr. tefan Perát.

Bonzáèik tevko Perát
Bonzáèik tevko nám
prezradil, e sa mu na jeho
ockovi najviac páèi, ako vie
beha. Nepáèi sa mu, e sa
rýchlo nazlostí, a to len
kvôli tomu, e mamka nieèo rozbije, prípadne ony 
deti vo¾aèo polámu. Celkovo je vak ocko tevo dobrý  troku krièí, troku bije
 najmä po rukách (pre písanie) a troku trestá. Zvyèajne tak, e ho nepustí von
alebo nariadi pomoc mamke, ktorá potom dáva tevkovi písa príklady do zoita. (Etee ich nemusí ráta!)
Pod¾a malého bonzáèika sa pán uèite¾ pekne oblieka, a preto vyzerá dobre,
a to aj keï je rozèúlený.
(tevko si to myslí asi preto, e v prípade rozèúlenia
sú deti zavreté v izbe a svojho otca nevidia.) Ináè sú ale
radej, keï má ocko dobrú
náladu, pretoe vtedy mu
staèí poepka do ucha, èo
by chceli a on to splní.
Pán uèite¾ Perát má vo
svojom synovi ve¾kého
pomocníka, ktorý by ho

N
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urèite zastúpil pri akýchko¾vek domácich prácach.
Mono by vedel oduèi aj
nejakú tú hodinu, keïe

rád rozpráva. A to a tak,
e jeho zúfalý otec prosí
babku, aby mu zalepila
ústa, lebo ho nevládze to¾ko poèúva.
Ak by ste si mysleli, e
pán uèite¾ ustaviène pracuje, tak sa mýlite, lebo
pod¾a tevka rád nerobí
niè iba pozerá TV. Dokonca, (a teraz èítajte pozorne)
ani do lesa sa mu nechce.
Keby ho stále nevolal ujo
 kamarát, tak by ani neiel.
Splnil by tým síce elanie
svojej manelky, ktorá jeho
po¾ovnícke aktivity nemá
v láske, ale zarmútil by svoj-
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ho syna, ktorý verí, e
èoskoro bude bráva do lesa
aj jeho. (Zatia¾ ho berie len
na kopec, kde opekajú. No
obyèajne zabudnú zápalky,
aby zaloili oheò.)
Èo sa týka vedných dní,
tak musíme pánovi uèite¾ovi závidie. Veï kto by si
neelal starostlivú obsluhu
v podobe manelky, ktorá
vstáva vdy prvá, a to len
preto, aby svojmu manelovi nachystala plný tanier
chlebíèkov. (Mòam  mòam!)
Z domu neodchádza pán
Perát bez taky, v ktorej má
velijaké potrebné veci: papiere, mobil, CD-èká, kazety
a peòaenku. Samozrejme,
plnú peòazí! Pod¾a tevka
musia by bohatí, keïe
jeho ocko stále èosi nakupuje  najèastejie roky,
chlieb, nátierky a sladkosti:
deom keksy a manelke èokoládu. (To asi za tie raòajky!)
Ako uèite¾ je primerane
prísny a vedel by nauèi
vetko, hoci uèí len náboenstvo, telesnú a hudobnú.
Vetkým iakom, ktorí chcú
písa písomku s pánom uèite¾om Perátom, tevko odkazuje, aby ili pred zborovòu a milo ho poprosili. Potom ju urèite dá. A èo v opaènom prípade? Staèí vraj pekne sedie na svojom mieste
celú prestávku. Ak vak
niekto bude beha, tak si písomku napíu vetci.
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Povedali

nai Vaim alebo
preklepy ako sa patrí

Numizmatik je èlovek,
ktorý aktívne ovláda matematiku.
xxx
V Preporku chodievala Adela s Evou kadú nede¾u do Kemarku.
xxx
Sestra ¼. túra sa volala
Arabela (správne: Karolína).
xxx
Realizmus je literárny
snem (správne: smer).
xxx
Debna sa prevàtala
(správne: prevrátila).
xxx
Nie si porezaná (správne: porazená).
xxx
3 v 1: Zlatú bulu dostal
na Sicílii Mojmír, pretoe
urobil 95 téz.
xxx
Hlava sa skladá z týchto
èastí: tvár, vemeno a záhlavie.
xxx
Dilinoravce kodyla
a dýk sa ivia dilinami.
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(iak si pri prepise pomýlil
b-d)
xxx
V naom ivotnom
prostredí je dôleité
ma zeleò preto,
aby sme lepie
videli a dýchali.
xxx
Plyn na vykurovanie sa volá
zimný plyn.
xxx
Èasti tela kravy: horné a dolné konèatiny!
xxx
Ktoré z týchto zvierat je
cicavec? Vèela!
xxx
Trávenie
zaèína
v ústach. V ústach potravu
rozujeme a premieame so
slaninami.
xxx
Vety na vybrané slová
po Z: Chodím do jazykovej
triedy. U viem h¾ada v
dvojjazyèkovom slovníku.
xxx
Esej je artovná tematika,
ktorá artovne a esteticky
chce pres-

Joko má 2
jablká, jedno
zje, èo ti
ostane?
- Ohryzok

vedèi èitate¾a; je výkladového spôsobu, pretoe
neobmedzene vysvet¾uje.
xxx
Scénograf je osoba, v ktorej vystupuje ve¾a postáv.
xxx
Veselé pani z Windowsu
(Windsoru).
xxx
Zmyslové orkány
xxx
Ján Botto sa narodil 3x, lebo
mal 3 úrazy a vetky boli
smrte¾né.
xxx
Obdobie dieaa, kedy
ho matka dojèí sa volá:
- Ja viem, cicavec.
xxx
Pri slovese mám urèi aj slovesný tovar? (tvar)
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Nai najmení!

Prvácke
Veronika N.

Richard

Simonka

Janik
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koloviny

My, kolskí redaktori:
Katka, Milly a Pao, sme sa
rozhodli navtívi iakov 1.B,
aby sme ich bliie spoznali
a predstavili Vám ich v rubrike Prvácke koloviny. Musíme vak napísa, e aj na saniach sa ide v lete rýchlejie,
ako odpovede prváèikov. Tí
nepovedali niè, èo nemuseli.
Ale predsa sme z nich èosi dostali....
Tak napr., e riadite¾om
naej koly je pani riadite¾ka,
ktorú síce niekedy videli, ale
ako vyzerá nevedia a ani jej
meno nepoznajú. Myslia si
vak, e sedí v riadite¾ni pri
poèítaèi, pije kávu a kontroluje.
Nemajú potuchy, èo sa
budú uèi na 2. stupni, ale u
teraz vedia, e ich nezaujíma
prvouka (Veronika, Simonka,
Veronika), náboenstvo (Richard), výtvarná výchova
(Dianka), e nechcú písa diktáty (Samko), èíta (Janík)
a vôbec celý slovenský jazyk
by z vyuèovania vyradili (Frederika). Naopak, majú radi telesnú výchovu (Veronika N.),
matematiku (Veronika V.), prvouku (Richard) a èítanie (Simonka).
V kole sa im najviac páèi
ich pekne vyzdobená trieda
a triedna pani uèite¾ka, ktorú
by v prípade núdze vymenili
za p. uè. Tkaèivskú (Richard,
Samko) alebo p.uè. langovú
(Simonka).
Èo by v kole nemenili sú
prestávky, cez ktoré zvyèajne
desiatujú (Simonka), hrajú sa
(Veronika V. a N.) alebo sedia

Frederika

Samko

Veronika V.

Dianka
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Z ahraj

sa!
Hra

Hlavièka

Cirkevòáèik è. 5
Hra je urèená pre 2-3 hráèov. Do hry vstupuje po hodení 6.
1. Sv. Vojtech sa narodil na hrade Libice pravdepodobne roku 956 (zaèína hru).
2. tudoval u magdeburského biskupa, ktorý mu pri birmovke dal meno Adalbert (ide o 2 políèka dopredu).
3. Roku 981 sa Vojtech vrátil do Prahy, kde ho praský biskup Detmar vysvätil za kòaza (háde ete raz).
4. Po Detmarovej smrti sa stal 27-roèný Vojtech praským biskupom (prejdi na políèko è.5).
5. es rokov sa usiloval privies súkmeòovcov ku kresanstvu, no kniea Boleslav II. bol proti (na 4 nasledujúcich polièkách stojí po jednom
kole).
6. Vojtech poiadal pápea Jána XV. o oslobodenie z biskupského úradu. Pápe mu vyhovel a Vojtech vstúpil do rímského klátora (vráti sa
na 5. políèko).
7. Roku 992 pápe poslal Vojtecha do Prahy. Sv. Vojtech vtedy zaloil bøevnovský benediktínsky klátor (háde 2x).
8. Situácia v Èechách sa zhorila a Vojtech opä odiiel do Ríma (stojí jedno kolo).
9. Pápe Gregor V. vyzval Vojtecha, aby sa vrátil. Poslúcha, ale vyiada si povolenie odís hlása evanjelium pohanom, ak ho Èesi nepríjmu.
10. Cestou do Èiech sa zastavil v Uhorsku, kde udelil následníkovi trónu - tefanovi sv. birmovania (háde ete raz).
11. Nepriate¾skí ve¾moi roku 995 vyvradili na hrade Libice slavníkovský rod. Vojtech odiiel do Po¾ska (ide o 2 políèka dopredu).
12. Vojtech íril kresanstvo na území dneného Gdanska a potom preiel k Prusom (háde ete raz).
13. Dòa 23.4.997 zomrel praský biskup muèeníckou smrou.

V

SIETI IQ

zápalkové

Úloha è.1
Netopier teraz letí dolu hlavou.
Premiestnite tri zápalky, aby letel
smerom hore.

Úloha è.2
Na lopatke je pina. Premiestnite
dve zápalky tak, aby pina zostala mimo
lopatky.
Úloha è.3
Premiestnite dve zápalky tak, aby sa
prasiatko pozeralo na opaènú stranu .
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zo kolských
lavíc
Frantika

majdová

výborná iaèka, skvelá
portovkyòa, oddaná skautka.
* Aké boli tvoje najväèie slzy?
- Na tie si u teraz spomínam so smiechom. Bolo to vtedy, keï mamka pri prvej
príleitosti darovala náho kocúrika Murka.
* Aká bola tvoja najväèia rados?
- Keï mi zverili våèaciu druinku. Vdy
sa na nich ve¾mi teím.
* Aký je tvoj najlepí deò?
- Ten ete len príde, keï moja sestra odíde na V. (Ale inaè, ju mám rada.)
* Aký je tvoj najkrají darèek?
- Pod¾a mòa sú najkrajie darèeky tie,
na ktorých sa trochu potrápime a urobíme
ich vlastnoruène.
* Aká je tvoja najèastejia èinnos,
ktorú robí (ob¾ubuje)?
- Najradej mám sobotné popoludnia,
pretoe vtedy mám druinovku so svojimi
våèatami a vdy si pri nich uijem ve¾a sran-

dy.

* Aká bola tvoja najdlhia minúta?
- Urèite v zubárskom kresle.
* Aká je tvoja najob¾úbe-

nejia vec?
- Bol to môj zajko Pako, ktorého mi
v kole ukradli. Bol maskotom vetkých
portových podujatí 9.B. (Je nezvestný u
asi mesiac, ak o òom nieèo vie, ozvi sa!)
* Tvoja najmilovanejia osoba?
- Tých je ve¾mi ve¾a, tak len v skratke:
rodina, spoluiaci, kamaráti, skauti. ako
to priznávam, ale aj uèitelia.
* Najob¾úbenejia hudba, príp. film?
- Mám rada slovenské skupiny. Ale ani
hity leta 2004 neboli zlé.
* Tvoj najsmienejí vtip?
- Veverièka lúska orieky. Rozlúskne
prvý a v òom sú strieborné aty, druhý a
tam sú zlaté aty, tretí a nájde diamantové
aty. Lúska tvrtý a hovorí si: "Keï to takto
pôjde ïalej, asi umriem od hladu."
Za rozhovor ïakuje brat Dominik

ie slzy si nespomínam. Myslím si, e najväèie slzy ete
len prídu.
* Najhorí trapas
- Bolo ich ve¾a a na mnoctiiadostivá a obetavá iaèka,
ktorá sa vzdala dlhých vlasov ho z nich si u nepamätám,ale
asi vetky boli v tej chvíli najv prospech iného ...
horie.
* Najkrají darèek
* Najväèie slzy
- Kadý darèek je pekný, èi u malý, ale- Obèas si poplaèem, no na tie najväè- bo ve¾ký. No ve¾mi ma prekvapil horský

Aneka
Kolmanová
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Cirkevòáèik è. 5
bicykel za koncoroèné vysvedèenie od
babky.
* Najlepí deò
- Môj najlepí deò je deò mojich narodenín a Vianoce.
* Najdlhia minúta
- Je asi cez prestávku, keï treba napísa dos dlhú domácu úlohu poèas jednej
prestávky.
* Najdôleitejí krok
- Na ten si ete poèkám. No keï príde,
poriadne si ho vychutnám.
* Najob¾úbenejia vec
- Sú dve: poste¾ a hifi-vea.

Na veselú nôtu
Uèite¾ vyzýva iakov:
- Nech vstane ten, kto sa povauje za hlupáka. Trieda je ticho. Po chvíli vstane Jano.
Uèite¾ sa ho pýta:
- Ty sa azda povauje za hlupáka?
- Nie, ale je trápne, keï stojíte sám.
xxx
- Jano, ty si tuím elektrický, hovorí uèite¾
na hodine fyziky.
- A to u preèo?

V

SIETI IQ

* Najmilovanejia osoba
- Je to celá moja rodinka, ale najmilovaneji je môj synovec Jessy.
* Najpútavejia kniha
- Knihy ve¾mi neèítam, take iadna najpútavejia zatia¾ nebola. Ale ked¡ ju nájdem,
dám vám vedie (smiech).
* Najsmienejí vtip
- Expertom na vtipy je Radko Èula,
ktorý mi ich rozpráva najmä na hodinách
matematiky. Môj najob¾úbenejí je: Idú dve
paradajky po ceste. Jednu z nich zrazí auto
a druhá povie: ,,S keèupom sa nerozprávam.
Za rozhovor ïakuje Lea
- Nu, s odporom chodí do koly a s napätím èaká na prestávku.
xxx
Na hodine fyziky sa uèite¾ka pýta iakov:
- Ako získame pomocou vody svetlo?
- Umyjeme okno.
xxx
Deväroèný Janko stopuje autá. Jedno zastaví a Jano sa pýta, èi by ho nezviezli do
koly. Vodiè auta vraví:
- Chlapèe, ale ja idem úplne opaène.
- Veï práve preto, hovorí Janko.

rieenie

MYLIENKA
(zadná obálka)

Neh¾adajme
to, èo nás
rozde¾uje,
ale to, èo
nás spája.
19
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