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Váení a milí èitatelia,
teíte sa na toto èíslo kolského èasopisu tak ako ja? Ak
áno, èítajte ïalej. (V prípade
zápornej odpovede sa vráte na
zaèiatok.) Vyplýva Vaa rados
 rovnako ako moja  z toho,
e je to magické siedme èíslo? Ak áno, tak práve Vám je
urèený nasledujúci psychotest.
(V opaènom prípade èítajte odznova.)
1. Z èoho sa vyrába chlieb?
a/ z obilia
b/ zo sueného ovocia
c/ neviem
2. Kde sa peèie chlieb?
a/ v pekárni
b/ v cukrárni
c/ neviem
Vyhodnotenie:
Najviac odpovedí a/ - si inteligentný
Najviac odpovedí b/ - si kreatívny
Najviac odpovedí c/ - èítaj
ná kolský èasopis a bude inteligentný a kreatívny zároveò,
lebo sa dozvie viac. Napr. aj
to, èo ob¾ubujú osobnosti zo
kolských lavíc, èo nabonzovala najmladia bonzáèka Frederika a iné pikoky.
Tak bez zbytoèných slov:
príjemný záitok z èítania Cirkevòáèika!
éfredaktorka

PS: Nezabudni èíta
prílohu tohto èísla

SPEVNÍÈEK!!!
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AktualitkA
DNES:

BEZ
s Tomáom

slov
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DOBRÉ

RADY

VETKÝM

IAKOM

Niektoré veci si nikdy neslobodno zai Ako
budnú
doma. Najhorie je, keï si iak
chodi do
zabudne
desiatu. Potom je cez vyuèokoly

Do koly
treba chodi
tak, e máme
nohy poloené dolným
koncom - na
ceste. Nikdy
nedvíhame
obe nohy naraz, lebo je to ve¾mi nepraktické. A, samozrejme, nekráèame dozadu, lebo by sme prili nazad domov.

i Ako
poèúva
uèite¾a

Uèite¾a
poèúvajme
vdy
len
s dobre umytými uami.
Ak by boli ui
neumyté,
mohli by ste poèu vetko naopak. Potom by ste to aj vedeli naopak a do konca ivota by ste si aj mysleli, e Amerika je drahocenná rastlina a televízia
je nebezpeèná choroba.

vanie podvyivený a nemôe dobre rás,
lebo mu kvàka v bruchu. Tým vyruuje ostatných spoluiakov vo vedeckom
myslení. Ale niektoré veci si môete zabudnú. Niè sa nestane, ak si napríklad
zabudnete ivú irafu alebo jedovatého
hada.

i Ako písa
do zoita

Do zoita sa
snaíme písa vdy
len rukou. V zuboch pero nedríme, lebo by sme ho
mohli prehltnú
(vak, Luká?!) a mohli by sme dosta
zápal slepého èreva.

i Ako dostáva samé
jednotky

Samé jednotky
dostaneme, ak
nám ich pani uèite¾ka (pán uèite¾)
napíe na vysvedèenie.
Preto je dobré
nájs si takú pani
uèite¾ku / takého pána uèite¾a, ktorá /
i Ako ktorý vie písa samé jednotky. Hoci by
si zabúda bývala / býval na konci sveta.

veci
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alebo
ako vnímajú iaci CZ svojich uèite¾ov
Opä sme uskutoènili anketu, v ktorej sme tentoraz zisovali, aký je vzah uèite¾  iak z poh¾adu
iakov. Svoj názor nám poskytlo cca 80 opýtaných
5.  9. roèníka, èo je síce malá vzorka a zistenie
nemusí by objektívne, ale je zaujímavé, e niektoré
poh¾ady sa podozrivo opakujú. Veríme, e pozitívne tvrdenia povzbudia naich uèite¾ov a kritika
bude kontruktívna. Ich mienku zistíme a prinesieme v nasledujúcom èísle.

- - -

ZÁPORY - - -

NEPÁÈI SA MI:
-

e ma niekedy ignoruje, keï nieèo neviem,
- e nám berú loptièku na futbal, ich krik a nechávanie po kole,
- e nám dávajú ve¾a beha na TV,
- e nás necháva triedna po kole,
- e málo chýbajú,
- e na nás zvýia hlas,
- e nám nedovolia opisova a jes na hodinách,
- e dávajú domáce úlohy,
- e dávajú ve¾a písomiek, DÚ, nechávajú po kole a nechcú prilepova známky,
- e sa zaujímajú aj o nae osobné problémy,
- e niektorí sú uzavretí,
- e dávajú ve¾a domácich úloh,
- e neustále skúajú a dávajú písomky,
- e si niektorí ve¾a o sebe myslia,

- e vybuchnú pre malièkos,
- e skúajú a dávajú písomky a nechávajú po kole,
- e ve¾a skúajú,
- e svojou zlou náladou vedia pokazi deò iakom
s predtým dobrou náladou,
- e dávajú poznámky a rozcvièky,
- e sa tvária ako keby boli èosi viac,
- e rozprávajú o osobných problémoch,
- e sú nedoèkaví pri odpovedi a nedajú ancu viac
porozmý¾a,
- e niekedy zvýia hlas,
- e dávajú èasto rozcvièky,
- e nás porovnávajú s inými triedami,
- e vybuchnú pre hocijakú malièkos,
- e dávajú zápisy,
- e ve¾a skúajú,
- e dávajú domáce úlohy,
- e dávajú poznámky.

+ + + PLUSY + + +
PÁÈI SA MI:
-

e ma povzbudí v uèení a niektorí sú vtipní,
- e vedia pomôc,
- e je naa triedna milá, vtipná, nie je ve¾mi prísna,
vie super nauèi,
- e je naa triedna aktívna a ma vo ve¾a veciach
preh¾ad,
- e sú spravodliví,
- e sa k nám triedna správa ako ve¾mi dobrá kamarátka,
- e jedna pani uèite¾ka pouíva moje ob¾úbené slovo
nee,
- e majú dobrý spôsob výkladu uèiva (aj keï niektorí si to iba myslia),
- e sú niektorí vtipní,
- e je naa triedna milá, usmievavá, v pohode,
- e sú dobrí,
- e sú spravodliví,
- e majú niektorí obdivuhodne kamarátsky prístup
k iakom,
- e majú niektorí dobrú prípravu na hodinu,
- e majú niektorí v sebe ve¾a elánu a optimizmu,
- e sú úasne trpezliví a kamarátski,
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- e nás pripravia tak, e máme dobré miesta na
súaiach,
- e niektorí neskúajú na kadej hodine a nechajú
nás opisova z ahákov,
- e vedia dobre vysvet¾ova látku a keï sa im niekedy nechce, tak nás polu na internet vyh¾ada
si nieèo k téme,
- e takmer vetci majú zmysel pre humor,
- e sa snaia dobre vysvetli uèivo,
- e nás dokáu pochopi, ak sme sa nenauèili,
- e sa dá s nimi posrandova,
- e sú úprimní a nerobia zo vetkého ve¾kú vedu,
- e nám niekedy vyhovejú,
- e nepíeme s¾úbenú písomku,
- e dria krok s módou, sú vtipní a zábavní,
- e s niektorými uèite¾mi nie je nikdy nuda,
- e vetci sú super,
- e sú vtipní,
- e sú prísni a vedia nauèi,

Typy

- e sú to najlepí uèitelia,
- e nás vedia ve¾mi dobre nauèi,
- e sú k nám milí,
- e sa dá pri niektorých dobre opisova,
- e sú fajn,
- e nie sú prísni,
- e nás ve¾a nauèia,
- e nás berú na poèítaèe,
- e vedia vysvetli uèivo,
- e vedia odpusti,
- Perátova babeta a Vatehova kodovka.

uèite¾ov
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Krakow

Pri príleitosti 5. výroèia svätoreèenia apotolky Boieho
milosrdenstva sestry Faustíny Kowalskej sa 30.4.2005 uskutoènila 1. pú Rádia Lumen do Sanktuária Boieho milosrdenstva
v Krakowe v Po¾sku, ktorej sa zúèastnili pod vedením dp. kaplána J. Kohuta aj uèitelia a zamestnanci naej koly.

Deò

matiek

V r. 1914 americký prezident W. Wilson vyhlásil druhú májovú nede¾u za Deò
matiek. Nápad mu vnukla Anna Jarvisová, ktorá si a po smrti svojej mamy uvedomila, e poèas ivota jej nevenovala
dos lásky a úcty. Symbolom tohto dòa sa
stali klinèeky  najmilie kvety p. Jarvisovej. Preto sme my, ktorých mamy ete
ijú, vyuili tento deò a poteili ich básòou, piesòou, tancom èi vlastnoruène upeèeným perníkovým srdieèkom.

Sviatok

slova

27.4.2005 patrili priestory Kultúrneho strediska
v Stropkove 48 recitátorom, súaiacim v tyroch vekových kategóriách, pedagógom, ale aj vetkým prítomným, ktorí sa zúèastnili súae v prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín 2005.
Nau kolu reprezentovali 6 iaci, z ktorých E.
Verbová a J. Potomová získali 1. miesto (v súai
pokraèujú ïalej na krajskom kole) a K. Cimbová skonèila tretia.
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Duchovné

cvièenia

Buïte Boí bojovníci alebo Modlitba za Stropkov
tak znelo pozvanie dp. kaplána J. Kohuta pre iakov 7.B
a ich triednu uèite¾ku, ktorí sa v dòoch 2.  4. 6. 2005
zúèastnili duchovných cvièení v Potokoch, aby tak preili
nádherné tri dni a spoznali, e Cirkev nie je múzeum. e
viera nie je preitok. A najmä, e Jei je nekoneène viac,
ako len spomienka na génia z dávnych dôb. Lebo ije
a pôsobí  tu a teraz. V nás.

Deò

detí

je najkrajím sviatkom konca kolského
roka pre vetkých, ktorí demi ete sú a aj
pre tých, ktorí demi boli.
kolopovinných èaká v tento deò mnostvo atrakcií v podobe skákania vo vreci,
slona, preahovania lanom...

¾apacia
túra
Koniec k. roka (29.6.2005) bol pre
iakov 5. a 6. roèníka dòom výletu a vyskúania si svojich nôh na dvoch kolesách. Cie¾om ich ¾apacej túry bola
Bukova Hôrka (/Bukovce). A e po ceste zaili záitkov ako sa patrí by vedeli
najradej rozpráva sami.
Domov priiel kadý, no nie kadý
sa na druhý deò postavil len tak na
svoje dve nohy. :-))
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Skauting to nie je len
hnutie, to je ivotný týl.
Július Satinský raz povedal:  Niè lepie ako skauting doteraz pre deti nikto
nevynaiel! Je to rozumný, nenásilný návrat
k prírode v praxi. Jeho
existencia je vlastne
ospravedlnením sa ¾udstvu
za jeho vnikanie do prírody. Ale hlavne sa mi
páèi, e skauti majú vdy
hlavu vo hviezdach
a nohy pevne na zemi.
Skauting je pod¾a mòa najèistejia èas ¾udského ivota. Aj kvôli týmto slovám sme sa rozhodli pre tento krúok na naej kole. Loï zvaná skauting vyplávala na íre more u
druhý rok. Na palube je tá najlepia posádka  ¾udia
statoèní, veselí, priate¾skí, obetaví odhodlaní pusti
sa aj do vecí zdanlivo ialených èi zbytoèných. ¼u-

krúok:
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naej lodi sme si vetci rovní a vetci sme kapitánmi. A èo vetko sme u zvládli? Pre¾apali sme okolité kopce. Niektoré trasy boli nároènejie, pri zábave sme sa pozabudli a domov sme sa vrátili za

tmy. Podarilo sa nám zapáli oheò v takom vetre,
e potom sme ho pre istotu radej rýchlo zahasili.
Pokúali sme sa skroti lye, ktoré nás nie a nie
poèúvnu.
Dokonca sme zdolali dvadsa kilometrov na bicykli, aj keï si to odniesol jeden bicykel
a zavzdunené p¾úca naich mladích spoluiakov.
Nau loï sme vypravili na more a urèili sme jej
azimut. Nenecháme ju zvo¾na unáa na vlnách, ale
budeme robi vetko preto, aby naa cesta bola èo
najkrajia, aby sme udrali ten správny kurz a astne

SKAUTOV

dia, ktorí majú silu, nadenie a sny. Tou posádkou
sme my  asi dvadsaèlenná skupinka. Vetci plávame na tej istej lodi, kadý je rovnako dôleitý. Na

sa plavili ïalej.

Vai skauti z CZ
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Katka a Milly sa spolu s p. uè. M. Lukáèovou vybrali za prváèkou (dnes u druháèkou) Frederikou
langovou, aby lepie spoznali jej mamku - uèite¾ku CZ - Mgr. Danielu LANGOVÚ.
Od najmladej bonzáèky
sme sa dozvedeli, e pani uèite¾ka
langová vstáva ráno vdy prvá,
aby sa umyla a nama¾ovala.
Potom uèee Frederiku, nachystá
mladiu dcéru Lauru a môu vyrazi do Stropkova. So sebou si berie
mobilný telefón, hoci telefonuje
málo, a nechýbajú jej zoity, perá
a pereèník, keïe je uèite¾kou 
pod¾a Frederiky dobrou, nie ve¾mi
prísnou, aj keï niekedy zvýi hlas,
obèas trestajúcou po kole (ak
niekto èasto zabúda domácu úlohu). Najlepie jej vraj ide matematika.
Ako mamka je pani uèite¾ka
milá, ukecaná, vdy pekne upravená. Jej dcére sa vak nepáèi, e
sa ma¾uje a niekedy je chmúravá.

Najviac sa naej bonzáèke páèia mamkine vlasy, do ktorých asi
ve¾a investuje, pretoe pod¾a Frederiky si pani uèite¾ka èasto kupuje lak na vlasy. Ak k tomu prirátame neustále nakupovanie pier,
zoitov, farbièiek a ïalích vecí
do koly, langovci nie sú a ani

Dobrá

novina

Dobrá novina je koledovanie detí spojené so
zbierkou pre núdznych v treom svete a zároveò
programom rozvojového vzdelávania poèas celého
roka.
Pod mottom Podajme ruku deom sa vo vianoènom období vydávajú
skupinky detí ohlasova radostnú zves o narodení Pána v mestách
a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.
Kolednícka zbierka
Deti, sprevádzané starími a dospelými kamarátmi, robia poèas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty
v afrických krajinách.
Projekty Dobrej noviny
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty na africkom kontinente:
- urèené najslabím a najohrozenejím (deti, rodiny v núdzi,
postihnutí),
-zamerané na uspokojenie základných ¾udských potrieb (pitná voda, vzdelanie, dodriavanie ¾udských práv, zdravotnícka starostlivos),
- vychádzajúce z miestnych potrieb a kultúry, so silným rozvojovým aspektom a dlhodobou perspektívou.

nemôu by bohatí. To vak pani
uèite¾ke neprekáa v dobrej nálade, ktorá sa prejavuje upratovaním (dokonca i Frederike pomôe s jej izbou), varením, prácou v záhrade (iba sadenie trávy necháva na manela), pozeraním televízie èi hrou s bábikou
 najradej, keï sa jej dcéra bicykluje (pozn. mamky: nie sama,
ale s mladou dcérou).
A èi pani uèite¾ka langová
varí dobre? Vraj áno. Najlepie sú
jej palacinky. (Ak vás pozve, neodmietnite!) No urèite by nechcela by kuchárkou, ale lekárkou.
Frederika by vak bola radej, keby
bola jej mamka sestrièkou. (Len
sme sa zabudli spýta, èi zdravotnou alebo reho¾nou.)
Poèas desiatich rokov boli podporené projekty v Etiópii, Junej
Afrike, Keni, na Madagaskare, Mali,
Nigérii, v Sudáne, Ugande a Zambii.
Partneri
Partnermi Dobrej noviny sú katolícke farnosti na Slovensku, vybrané diecézy a farnosti v Afrike,
misijné a reho¾né spoloèenstvá, mimovládne organizácie, Pápeské misijné diela a ïalie. Hlavným partnerom je rakúska Trojkrá¾ová akcia
(Dreikönigsaktion).
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Osobnosti

zo
kolských lavíc
Jana

POTOMOVÁ

 výborná iaèka, talentovaná výtvarníèka a úspená recitátorka
Najväèie slzy: Bolo
to asi, keï zomrel môj
dedko.
Najgigantickejia
rados: Vtedy, keï som
dostala mobilný telefón od rodièov.
Najhorí trapas : Urèite ich bolo ve¾a, no na
mnohé sa u nepamätám
Najkrají darèek: Darèeky mám ve¾mi rada
a hlavne také, na ktoré som vôbec neèakala.
Najlepí deò: Snaím sa, aby kadý deò bol
dobrý a pekný. No nad vetky prevyuje deò môjho narodenia.
Najdlhia minúta: Bola, keï väèina dievèat dostala list o prijatí na strednú kolu a ja som
vtedy prila domov neskôr a nevedela som, èi som
prijatá na strednú kolu. Naastie, bol v schránke.

Najèastejia èinnos: Posielanie sms-iek
kadú minútu a pomoc rodièom.
Najdôleitejí krok: Výber strednej koly.
Najob¾úbenejia vec: Urèite mobilný telefón, poèítaè a plyový macko.
Najpútavejia kniha: Leporelo! (smiech)
NIE. Ve¾mi rada èítam básne od Milana Rúfusa;
najmä zo zbierok A dozrieme a Chlapec ma¾uje
dúhu.
Najmilovanejia osoba: Je to mamka, ocko,
brat, rodina a kamaráti.
Najsmienejí vtip: V lese sa koná makarný ples. Lienka behá po byte a rozmý¾a za akú
masku sa prezleèie. Vojde do kuchyne a napchá si
líca tvarohom. Na vyhodnocovanie masiek príde
k lienke medveï a pýta sa: ,,A ty si aká maska?"
Lienka sa plesne po lícach, vyprskne tvaroh
a povie: ,,Som vyráka!"

Simona

PErátová

 výborná iaèka, talentovaná speváèka - budúca superstar, ktorá úspene reprezentuje kolu v interpretácii spevu.
Najväèie slzy:
Mala som na hodine
prírodopisu, keï som
dostala zlú známku,

lebo som sa nenauèila.
Najgigantickejia rados: Mám stále rados,
lebo ma teí, keï sme doma vetci zdraví.
Najhorí trapas: Keï nieèo poviem a ostatní
sa mi smejú.
Najkrají darèek: Jednoznaène obleèenie.
Najlepí deò: Deò mojich narodenín, lebo dostávam darèeky.
Najdlhia minúta: Najdlhie minúty zaívam
niekedy v kole, najmä na hodinách SJL a M, ktoré
sa mi zdajú obèas nekoneèné.
Najèastejia èinnos: Upratovanie. Niekedy

upratujem, lebo musím, no èasto preto, e chcem.
Najdôleitejí krok: Myslím, e vstup na
CZ.
Najob¾úbenejia
vec: Asi plyové hraèky. Mám ich viac
Najpútavejia
kniha: Harry Potter.
Zatia¾ mám preèítaný 1.
a 2. diel.
Najmilovanejia
osoba: Rodièia.
Najsmienejí
vtip: Vtipy síce rada poèúvam, ale iadny si nepamätám, take neviem.
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ako

nás

nepoznáte..

V predchádzajúcom èísle svoje mladé letá odhalili: Mgr. . Perát, Ing. P. Bujdo, Mgr. R. Beenyi
a Mgr. L. Vateha. Dnes sú to opä a naposledy pani uèite¾ky. Spoznávate? Pomôcka: Pomô si, èloveèe,
sám, aj Pán Boh ti pomôe.
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Povedali na
i vaim

Komiks je zaloený na dialógu, ktorý je vkomponovaný v SLOVENSKEJ REPUBLIKE. (v slovnej bubline)
Epitaf je nápis na NÁRODNOM KAMENI.
(na náhrobnom kameni)? Epitaf je nápis na NÁHRADNOM KAMENI.
Pre neprítomnos koly som diktát è.5 nepísala.
Nedôsledne som si zabudla domácu úlohu.
Bíre je prísluník dedinskej CHOROBY. (chudoby)
Rovník je hnedý koník beiaci po rovnej èiare.
Aká je to prirodzená prestávka v reèi? - Ak nás
uèite¾ uvo¾ní po zazvonení.
Tieto blbosti som nechcela tak dlho rozpráva.
Keby od toho závisel vá ivot, neviem ko¾kých by museli odstreli.
Autor to tam nejak nezrozumite¾ne zamudral.
Jozef I. bol ve¾mi úspený, bol múdry, pekný
a dokonca aj mu bol.
Fakt! Preèo ukazujem v Rusku, keï bol na
Madagaskare?!
Ty si dnes nejaký akèný.
Neviem, odkia¾ pramení tvoje sebavedomie,
ale je ako nafúknutá bublina.
Cézarovo meno bolo titulom...
Vy sa bijete o prázdnu f¾au? Ja vám donesiem
celú igelitku.
Tam boli samé krèmy, iný obchod tam ani nebol.
Mio, poï von! Nemôem, som trápny.
Chlapci, zaèneme na 100 % a potom budeme
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pomaly pridáva.
Sedí to, e? Ako vo¾aèo na erbli.
Neviete, o èo mi ide, e? Ani ja.
Ja som to poèul, ja mám také ui, e a.
Mallorca, to je tam, ved¾ajia dedina.
Pán uèite¾, ste pinavý na rukáve. uèite¾: To
sa teraz nosí.
Hovorte mi David Copperfield, viem èíta
mylienky.
Poèkajte, mám mokré ruky, vtedy nerozmý¾am.
Vy ste niektorí takí mantáci, e to ani Boh
nevidel.
Ty si taký nepozorný, e tebe zveri jedine
vrabca v koi.
(po tom, ako tudentka mekala na hodinu)
A nejaké to Im sorry Im late? Niè?
Aké prostredie má v ústach? Vak ako zistí,
keï ide otcovi do pivnice, e víno je kyslé?
iak:Ochutnám.

Ako sa volá western spoza kolských
lavíc? Sedem nedostatoèných!
Príde 73 - roèná uèite¾ka matematiky do triedy vyuèova a zisuje, e v nej sedí len jeden iak.
Pýta sa ho:
- "A kde je zvyok?" A iak odpovedá:
- "Neviem, ale ja som kolník a toto je kotolòa!"
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Eva Jurková so stolným tenisom zaèala ako
7-roèná spolu so starou sestrou, ktorá u stolný tenis hrala jeden rok. Navtívili portové centrum
v Michalovciach, kde ju od jej prvých zaèiatkov a
dodnes trenuje ve¾mi úspený trenér Ing. Andrej Dzelinskij, rodák z Ukrajiny.
Popri jej talente sa trenérovi zapáèilo, a dodnes
si to drí, e je ve¾mi pracovitá a do tréningov dáva
vetko. Po dvoch rokoch usilovnej práce
sa zaèali dostavova
výsledky. Postupne
v Preovskom kraji
a neskôr aj na Slovensku.
Z
najvýznamnejích úspechov, ktoré Evka dosiahla: z Majstrovstiev kraja najmladieho iactva ma
5 zlatých medailí a 1
striebro. Z Majstrovstiev Slovenska ma
1 zlato, 3 striebra a 1
bronz. V rokoch 2004 - 2005 vyhrala tyri slovenské turnaje, a to v Topo¾èanoh, iline, Èadci, v Po-

vaskej Bystrici. Medzi najväèie výsledky, ktoré
dosiahla patril satelitný turnaj Cegled - Hluk - Topo¾èany. Ide o medzinárodný turnaj, na ktorom sa
zúèastòuje desa tátov Európy. V Èesku skonèila
tretia v jednotlivcoch a tretia v drustvách. A TOP
vetkého, èo dosiahla je úèas na Majstrovstvách
Európy 7 - 12-roèných vo Francúzsku v meste trasburg. V konkurencii 71 detí skonèila s 8 víazstvami
a 3 prehrami na 26. mieste.
V súèasnosti je hraèkou TJ STO Miòovce a u
ako 10 roèná hraje krajskú súa IV. ligu. Pod¾a rebríèkov jej teraz patrí 1. miesto v Preovskom kraji
a je aj prvou hraèkou na Slovensku v kategórií najmladích iaèok.
Na záver by sme sa chceli Evke poïakova za
ve¾mi dobre reprezentovanie koly a obce nielen na
Slovensku, ale u aj v zahranièí.
-lj-

zasmejme
Pani uèite¾ka vraví v kole iakom:
- Nezabudli ste na s¾ub, ktorý ste mi dali, e
v sobotu a v nede¾u urobíte niekomu dvakrát rados?
Janko sa prihlási: - Ja som nezabudol! Vsobotu som
priiel k babke a mala rados, v nede¾u som odiiel
a mala rados ete väèiu!
Uèite¾ka dala iakom slohovú úlohu s témou:
Keby som bol riadite¾om firmy. Vetci iaci sa pustili do písania, iba Matej nie. "Preèo nepíe?" pýta

sa

sa uèite¾ka. "Èakám na sekretárku."
Uèite¾ sa pýta iaka: "Joko, má vo vrecku dva
20-halierniky a tri 50-halierniky a z toho stratí 30halierov, èo má vo vrecku?" "Dieru, pán uèite¾!"
Na hodine fyziky:
-"Telesá sa teplom rozahujú a zimou sahujú... Vedel by niekto poveda príklad?" -"Napríklad: Prázdniny sú v lete dlhie ako v zime!"
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1. Ktoré slovo nepatrí
medzi ostatné:
cukor,
so¾,
rasca,
majoránka.
2. Ktoré slovo nepatrí medzi
ostatné:
basketbal,
hádzana,
volejbal,
futbal.
3. Ktoré slovo nepatrí
medzi ostatné:
zmrzlina,
rezeò,
koláè,
Indián.
4. Ktoré slovo nepatrí medzi
ostatné:
lev,
jaguár,
maèka,
pes.
5. Ktoré slovo nepatrí
medzi ostatné:
kruh,
tvorec,
obdlník,
krid¾a.
6. Minimálne ko¾ko zápaliek
je potrebných na zloenie tyroch
trojuholníkov?
3,
6,
9,
12.
7.
Ako
zapíeme
desatinným èíslom 1 hodina
a 15 minút?
1,15;
1,2;
1,25;
1,51.
8.
Akou
priemernou
rýchlosou musí ís auto, aby sa
za 2 hodiny dostalo do mesta
vzdialeného 150 km?
50 km/hod.,
75 km/hod.;
150 km/hod;
300 km/hod.
9. Ko¾ko vagónov môe
uvies
lokomotíva,
aby
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nezastavila, ak sa jej rýchlos
s kadým ïalím vagónom
zníi o polovicu? Bez vagónov
jazdí lokomotíva rýchlosou
64 km/hod.
4 vagóny,
8 vagónov,
64 vagónov,
viac ako 64
vagónov.
10.
Vo vrecúku je 10
cukríkov (5 ltých, 2 modré, 11
èervených). Ko¾ko cukríkov
musíme posliepaèky vytiahnu,
aby sme mali istotu, e vo
vrecúku nezostal iadny èervený
cukrík?
11,
13,
16,
18.
11.
Ktorým
èíslom
pokraèuje
rad
èísel
1,3,2,5,4,8,7,11?
10,
13,
15,
17.
12. Aká trojica písmen bude
nasledova v rade ACDBE___?
FGH,
GHF,
HFG,
HGF.
13, Aké je piate èíslo
v rade 1,5,11,19? 18, 25, 29, 30
14. Aké èíslo bude nasledova
v rade èísel 8,7,15,13,28,27,55?
51,
53,
52,
54.
správnu odpoveï nájdete na
http://testy.mysteria.cz/
iq.php?subid=iq1
Test pre prvákov
a Druhákov:
1. Jeden plus jeden je:
3,
2,
4,
5.
2. Aké je prvé písmeno
abecedy?
A,
B,
C,
D.
3. Vo vete píeme prvé
písmeno:
malé,
ako-kedy,

ve¾ké,

neviem.

4. ä èítame ako:
a,
tvrdé a,
á,
e.
5. Medzi domáce zvieratá
nepatria:
a, maèky, psy, kone
b, kravy, konce, prasatá
c, lastovièky, diviaky, myi
d, sliepky, kaèky, husi.
6. Na konci vety píeme:
a, .?!
b, -/
c, ,=
d, §/).
7. Aká skupina zvierat je
správna?
a, sliepka, kohút, kuriatko;
b, kôò, prasa, riebä;
c, húsa, hus, husiar;
d, had, hadica, hadièka.
8.
a,
b,
c,
d,

Stromy delíme na:
ukové a ikové;
nedelíme ich;
pich¾avé a jemné;
ihliènaté a listnaté.

9.
a,
b,
c,
d,

Do koly nosíme:
zábavnú pyrotechniku,
pomôcky,
zápalky,
hraèky.

10. A patrí medzi:
a, dvojhlásky,
b, samohlásky,
c, spoluhlásky,
d, neviem.
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V poslednom èase si urèite mnohokrát
poèul vetu - Videli sme Jeho Hviezdu na
východe a PRILI SME SA MU POKLONI. Mono u pozná naspamä i súradnice Matúovho evanjelia, v ktorom je
táto nádherná veta napísaná. To je milé...
Ja sa a teraz chcem opýta: Objavila
sa u v Tvojom ivote Hviezda, ktorá a
vytrhla zo stolièky a vyzývala a vykroèi?
Mudrci z východu to zaili a my o tom
èítame v Písme. Myslím, e si bez problémov dokáe predstavi seba ako jedného z nich. Veï sme si v to¾kom podobní!
Tie najprv h¾adáme Jeia tam, kde by
pod¾a nás mal by. V peknom a bohatom paláci - ako krá¾. Ja ho tak èasto h¾adám v pohodlnom ivote, kde mi niè nesmie chýba a ak je mi troku chladno hneï to potrebujem riei.
No kde nali traja mudrci svojho Krá¾a? Vôbec nie v paláci... Myslím, e odpoveï na túto otázku dobre pozná.
Áno, nali ho v mata¾ke, v jaslièkách.
Niekedy nám to znie a romanticky príjemne, keï sedíme vo vykúrenom a vyzdobenom kostole. No ja si myslím, e pre Jeia, Máriu i Jozefa to a taká romantika
nebola. Boli odstrèení na okraj spoloènosti. Chlad ¾udských sàdc ich trápil omnoho viac ako chlad biednej matale. Ako
èasto si sa Ty ocitol mimo, odstrèený
od priate¾ov a dokonca i rodiny. Urèite to
pozná.
Nechcem Ti spytova svedomie, ale

dovo¾ jednu otázku: Ako èasto otvára
svoje srdce pre tých, ktorí sú odstrèení?
Vidí okolo seba ¾udí, ktorí h¾adajú prístreok, ktorí prili z ïalekej cesty a nik
im nechce otvori, dokonca vimne si
tých - ktorých vetci neznáajú?
Mono sa teraz môe rozhliadnu okolo... Mono Jei preobleèený za bezdomovca, bité diea, trpiacu mamièku prechádza teraz okolo TEBA! Prosím a nepoli Ho do matale. Nepoli Ho preè. Ja
viem, e vo svojom dome má neuverite¾ne ve¾a hostí - zamestnanie, kariéra, telka, pohodièka, dobré jedielko, fajn priatelia, s ktorými je Ti tak super... A ete kopu
iných. Je to tak. Ale urobilo a to u aspoò raz asným o troku dlhie ako na
chví¾u? Dám Ti vetky moje veci, ak
áno.
Blíi sa èas, keï budeme ma troch mudrcov od východu vystavených na mnohých miestach. No vieme preèo? Oni urobili jednu fantastickú vec: nezastavili sa
vo svojom h¾adaní u Herodesa v Jeruzaleme. Ili ïalej. Neotoèili sa a neli domov - do pohody. Ili ïalej a NALI HO
v chudobnej matali - odstrèeného mimo
mesta. Jozef a Mária ich mono ani nemali
kde usadi a ani èím ich ponúknu.
A oni PADLI PRED NÍM na tvár a klaòali
sa MU.
Oni Ho spoznali v tom malièkom dieati. I svätý Frantiek Ho spoznal v objatí
malomocného...
Chcem a povzbudi. Vstaò, choï za
Hviezdou a H¼ADAJ! Traja mudrci Ho
nali. Verím, e Tebe sa to tie podarí.
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SLOVENSKÝ
JAZYK
PRAVOPISNÁ
OLYMPIÁDA

2. miesto  Petra Vojèeková 
I. kat.  obv. kolo
4. miesto  Katarína Rothová I. kat.  obv. kolo
2. miesto  Martina Nastiinová
 II. kat. - obv. kolo
3. miesto  Radka Dopková 
II. kat. - obv. kolo
3. miesto  Anna Andrejková 
II. kat. - obv. kolo

1. miesto
III. kat. 3. miesto
III. kat. -

 Jana Potomová 
obv. kolo
- Katarína Cimbová obv. kolo

ROZPRÁVKOVÉ
VRETIENKO
1. miesto  Magdaléna
imková - II. kat. - obv. kolo

ALIANSKY MAKO
2. miesto  Slavomíra Cichá I. kat.  obv. kolo
2. miesto  Jaroslava Berená III. kat. - obv. kolo
3. miesto  Magdaléna
imková - III. kat. - obv. kolo

EURÓPA V KOLE

OLYMPIÁDA V
SLOVENSKOM JAZYKU
1. miesto  Anna Andrejková II. kat. - obv. kolo
2. miesto  Martina Nastiinová
- II. kat. - obv. kolo
3. miesto  Silvia Tirková II. kat. - obv. kolo
úsp. rie.  Frantika majdová
- II. kat. - obv. kolo
úsp. rie. Tomá Fecko - I. kat.
 obv. kolo
- úsp. rie. Matú Gondek - I.
kat.  obv. kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
1. miesto  Emília Verbová II. kat. - obv. kolo

NAJRÝCHLEJÍ ÈITATE¼
2. miesto  Renáta Perátová 
I. kat.  obv. kolo
2. miesto - Jana Èeèková 
II. kat.  obv. kolo
1. miesto - Emília Verbová 
III. kat. - obv. kolo
2. miesto  Tomá Fecko 
IV. kat.  obv. kolo
1. miesto  Silvia Tirková 
V. kat. - obv. kolo

ZEMEPIS
GEOGRAFICKÁ
OLYMPIÁDA
úsp. rie.  Matú Berík- kat. F
 obv. kolo

PRÍRODOPIS

3. miesto  Frantika
majdová - III. kat.- próza obv. kolo
èestné uznanie  Jana
Potomová - III. kat.- próza obv. kolo

BIOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA
úsp. rie.  Peter Berík - kat. C
 obv. kolo

MOJA
NAJOB¼ÚBENEJIA
KNIHA (lit. súa)

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

3. miesto  Matej Roth I. kat.  obv. kolo
1. miesto  Matú Berík II. kat. - obv. kolo

TVORIVÝ STROPKOV
(lit. súa)
1. miesto  Marika Fi¾arská


I. kat. próza - obv. kolo
1. miesto  Jana Potomová 
II. kat. próza - obv. kolo
2. miesto  Anna Andrejková II. kat. próza - obv. kolo
3. miesto - Frantika majdová
- II. kat. próza - obv. kolo

CHÉMIA
úsp. rie.  Martina Nastiinová
 kat. D  obv. kolo

MATEMATIKA
MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA
2. miesto - Tomá Vojèek - kat.
Z5 - obv. kolo
3. miesto  Peter Pavlenko 
kat. Z7  obv. kolo
3. miesto - Anna Andrejková 
kat. Z9  obv. kolo
úsp. rie. - Dávid Kru  kat. Z6
 obv. kolo
úsp. rie.  Milan Berík  kat.
Z8  obv. kolo

Cirkevòáèik è. 7

19
PYTAGORIÁDA
3. miesto  Benjamín Korady 
kat. P3 - obv. kolo
1. miesto  Veronika
Fabiánová - kat. P4 - obv. kolo
3. miesto  Alica Fi¾arská kat. P4 - obv. kolo
1. miesto  Tomá Vojèek - kat.
P5 - obv. kolo
1. miesto  Peter Pavlenko kat. P7 - obv. kolo

KLOKAN
úsp. rie.  Benjamín Korady kat. 3 - SR
úsp. rie.  Veronika Fabiánová
- kat. 4 - SR
úsp. rie.  Tomá Vojèek - kat.
5 - SR
úsp. rie.  Petra Vojèeková kat. 6 - SR
úsp. rie.  Peter Pavlenko kat. 7 - SR
úsp. rie. - ¼ubomír kublíkkat. 9 - SR

TELESNÁ
VÝCHOVA
CEZPO¼NÝ BEH
2. miesto  Frantika majdová
 obv. kolo
3. miesto  Jaroslava Berená 
obv. kolo
3. miesto  Jozef Fi¾arský 
obv. kolo
1. miesto  drustvo dievèat 
obv. kolo
2. miesto  drustvo chlapcov 
obv. kolo

HALOVÝ FUTBAL
2. miesto  starí iaci
3. miesto  mladí iaci

STOLNÝ TENIS

3. miesto  chlapci 
arcidiecézne kolo
1. miesto  dievèatá 

arcidiecézne kolo
1. miesto  dievèatá  obv. kolo
2. miesto  dievèatá  krajské
kolo

PLÁVANIE IAKOV
2. miesto  Matú Berík  100
m. v. .  obv. kolo
2. miesto  chlapci  4 x 50m
v. .  obv. kolo

ATLETIKA
2. miesto  Jozef Fi¾arský 
300 m - obv. kolo
3. miesto  Frantiek Krajník 300 m - obv. kolo
1. miesto - Jozef Fi¾arský 

PIESEÒ
BLAHOSLAVENÉHO
METODA
1. miesto - tefan Perát  I.
kategória  obv. kolo (sólo)
1. miesto  Martin Potoma 
II. kategória  obv. kolo (sólo)
2. miesto  Simona Perátová II. kategória  obv. kolo (sólo)
3. miesto  Dalibor Ferko  III.
kategória  obv. kolo (sólo)
2. miesto  Klaudia Pavúková
 III. kategória  obv. kolo
(sólo)
2. miesto  Katarína Cimbová 
IV. kategória  obv. kolo (sólo)
3. miesto  Nikola Makarová 
IV. kategória  obv. kolo (sólo)
2. miesto  Klaudia Pavúková
 III. kategória  obv. kolo
(sólo)

VÝTVARNÁ
1000 m - obv. kolo
2. miesto  Jarka Berená 
800 m - obv. kolo
3. miesto - Frantika majdová
- 800 m - obv. kolo
1. miesto  Peter Berík  skok
do výky  obv. kolo
3. miesto  Dominik Anto skok do výky  obv. kolo
1. miesto  Matej Davoronok
 skok do dia¾ky  obv. kolo
2. miesto  Jakub Matkobi skok do dia¾ky  obv. kolo
1. miesto  drustvo chlapcov 
tafeta  obv. kolo
2. miesto  drustvo dievèat tafeta  obv. kolo
1. miesto  drustvo chlapcov 
koneèný výsledok obv. kola 
postup na krajské kolo
3. miesto  drustvo dievèat koneèný výsledok obv. kola

HUDOBNÁ
VÝCHOVA

VÝCHOVA
POTOVÁ ZNÁMKA
ZO SLOVENSKA
1. miesto - Anna Andrejková 
obv. kolo

VESELÉ FARBIÈKY
2. miesto  Ivana Malinová 
obv. kolo

MEDZINÁRODNÁ
V Ý S TAVA
BETLEHEMY
OÈAMI DETI
1. miesto  Martina Jurková 
II. kat.  OK Stropkov

EURÓPA V KOLE
postupujúca práca  Dominika
Bartková - I. kat.  obv. kolo
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pOEHNANÉ A MILOSTIVé VIANOCE,
ABY KADý Z NáS PRIIEL
K NOVONARODENéMU JEIOVI NIE
S PRAZDNYMI RUKAMI, ALE SO
SRDCOM PLNýM LáSKY, OCHOTY,
OBETY...
Praje

REDAKCIA

