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Dnes:
poslanec NR SR
Ing. Jozef �imko

Va�e znamenie: Váhy.
Va�e ob¾úbené jedlo:

Klasický bravèový rezeò so
zemiakovým �alátom.

A z národných jedál -
bryndzové halu�ky so
slaninkou a klobáskou.

Ob¾úbený nápoj: Pivo,
ale najviac pijem slovenské
minerálky.

Ob¾úbená vôòa: Vôòa
levandule alebo ru�e.

Ob¾úbená farba: Modrá
a biela.

Ob¾úbená kniha, resp.
film: Rád siahnem po knihe
Egyp�an Sinuhe od Mike
Waltari a film Statoèné srdce
s Melom Gibsonom.

Ob¾úbená hudba, resp.
spevák, skupina, príp.
konkrétna pieseò: Robie
Williams, skupina Elán,
pieseò What a Wonderful
World od Louisa Arm-
stronga. Celkove sa cítim
priaznivcom modernej
diskotékovej hudby, ktorá
zvlá�� pri cestách autom je
mojím spoloèníkom.

Ob¾úbená èas� roka:
Leto. Ve¾mi sa te�ím na
dovolenkové obdobie. Zatia¾
sa nám darí celej rodine trávi�

aspoò 2 tý�dne spoloène.
Dar,  ktorý sa Vám

vryl do pamäti: Práve
prichádzali Vianoce a bolo
obdobie kedy sme konèili
prístavbu rodinného
domu. Nemohli sme sa
ve¾mi rozhadzova�. Preto
sme si s man�elkou
povedali, �e to teraz bude
bez darèekov pre nás
dvoch. I napriek tomu som
si povedal, �e aspoò jeden
skromný darèek pre
man�elku musí by� - kniha
C. Fusera: Gándhí. Aké
v�ak bolo moje prekvape-
nie pod stromèekom, keï
tú istú knihu som dostal
ja tie� od ma�elky. Dodnes
ich máme ulo�ené v kni-
hovníèke ved¾a seba aj
ako spomienku, �e sa dá
pote�i� i z malých vecí.

Jazyky, ktoré ovlá-
date: Na �kolách som sa
povinne uèil ru�tinu a ne-
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Èasopis CZ� sv. Petra a Pavla
v Stropkove,

�éfredaktorka: PhDr.M. Lukáèová,
red.rada: Pe�a, Reòa, Marika,
Veronika, Adam, Domino, Milly,
Katka, Timea.
graf. úprava: Mgr. L. Vateha

Vá�ení a milí èitatelia,
nedá mi, aby som hneï

v úvode nenapísala, akú mám
ve¾kú rados� zo zvy�ujúceho
sa poètu aktívnych (v zmysle
i pí�ucich) èitate¾ov
Cirkevòáèika. Aj vïaka ním
dr�íte v rukách najnov�ie èíslo
�kolského èasopisu. A keï�e
sa na�a redakèná rada mení,
naïalej pokraèujeme
v obsahových experi-
mentoch. Preto nebuïte
slamaní, ak v Cirkevòáèiku è.
8 nenájdete niektorými tak
ob¾úbenú rubriku "Povedali
na�i va�im". (Jej absencia tak
trochu súvisí aj s tým, �e
tvorcovia výrokov sa
odmlèali. Verím v�ak, �e
v rámci ïal�ieho èísla dostane
svoj priestor.)

V tomto èísle si musíte
vystaèi� so starými rubri-
kami, av�ak s novým
obsahom.

Prajem vám, aby ste si pri
ich èítaní u�ili. A rovnako
i ve¾konoèné sviatky!

�éfredaktorka
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povinne nemèinu. Nedávno,
keï som sa zúèastnil na
medzinárodnej konferenci
v Moskve, musel som oprá-
�i� svoje vedomosti práve
z ruského jazyka. Pracovné
náv�tevy do zahranièia ma
v�ak prinútili k samo�túdiu
angliètiny, aspoò pasívne ju
pou�íva�.

Ako si spomínate na
svoje �kolské èasy? Akým
ste boli �iakom? Ako na
najkraj�ie bezstarostné
obdobie. Nebol som ani
najlep�ím ani najhor�ím
�iakom. V�dy som chcel by�
niekde v strede, nevyènieva�
z radu.

Ktoré predmety ste mali
najrad�ej a ktoré ste
�nemuseli�? Jednoznaène
najob¾úbenej�ím predmetom
pre mòa bola telesná
výchova. Mo�no aj preto, �e
som aktívne hrával futbal
a na strednej �kole som bol
najlep�ím be�com na krátke
trate. �Nemusel som�
matematiku, fyziku som
dokonca na strednej �kole a�
nenávidel. Dodnes si v�ak
neviem vysvetli� èo sa
potom so mnou stalo, lebo na
vysokej �kole sa stal pravý
opak, matematika a fyzika sa
stali mojimi  najob¾úbenej�ími
predmetmi. Dokonca som
súperil o najlep�ie výsledky
v matematike aj s vietnam-
skými �tudentmi.

Chceli ste by� poslancom
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odmalièka? O akých
povolaniach ste snívali?
Poslancom som nechcel by�.
Ponuku na zvolite¾né miesto
som dostal u� v roku 1998, no
odmietol som ju. Zdalo sa mi,
�e e�te nie je èas odís� od ro-
diny. Rozhodol som sa a�
v roku 2002. Mojím snom
v�dy bolo by� ru�òovodi-
èom.  Tejto my�lienky som sa
dos� dlho nechcel vzda�
a stále som myslel, �e so
�eleznicou budem ma� nieèo
spoloèné. No po príchode
doStropkova sa môj sen
definitívne rozplynul, hoci
e�te v roku 1994 som ako
prednosta Obvodného úradu
dr�al v rukách projekt o mo�-
nom �elezniènom napojení sa
Stropkova.

Èo robíte, ak máte deò len
pre seba? Taký deò si u� ani
neviem predstavi� a pre seba
ho ani nemám. Ale pokia¾ mám
aspoò trochu èasu ve¾mi rád
s man�elkou varím nede¾òaj�í
obed. Ale to len v úlohe po-
mocného kuchára.

Kto Vám v �ivote najviac
pomohol? Rodièia, ktorí ma
svojou výchovou správne
nasmerovali. Keï to porov-
nám so Stropkovom, tak
mô�em poveda�, �e ako
chlapec som vyrastal v silne
ateistickom kraji na strednom
Slovensku. Potom urèite moja
man�elka, ktorá mala a má
ve¾ké pochopenie pre moju
prácu. Ma� pocit dobrého

rodinného zázemia sa nedá
nièím nahradi�. A v nepos-
lednom rade som mal ��astie
na dobrých priate¾ov. Tých
prvých som objavil e�te za so-
cializmu v rodinnom spolo-
èenstve, ktoré sa tajne stre-
távalo.

Ako sa vidíte o 10 rokov?
Ako starý ujo s fajkou v ús-
tach v hojdacom kresle, ktorý
bude rozmý�¾a�, èo v �ivote
mohol urobi� lep�ie. Mo�no
sa aj prihlásim na univerzitu
3. veku a verím, �e sa budem
uèi� na samé jednotky.
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Riadite sa nejakým
krédom? Krédom môjho
�ivota je filozofia, ktorá sa
volá kres�anstvo. Sám som
sa presvedèil, �e je to ako
povraz, ktorého keï sa dr�íte,
nepustí vás. Hoci neraz
èlovek zapochybuje, odpad-
ne, ale keï doká�e nájs�
cestu spä�, býva to ve¾ké
ví�azstvo. Nepoznám lep�í
recept pre rie�enie �ivotných
problémov.

Èo by ste odkázali na�ej
�kole? Trochu sa cítim spolu
s ïal�ími aj krstným otcom
va�ej �koly. �es� rokov som
bol predsedom rodièovskej
rady �koly. Ve¾mi �a�ké
obdobie, zdalo sa mi, �e
v�etko je proti nám. Po èase
sa to zlep�ilo a dnes si
myslím, �e táto �kola má
pevné a nezastupite¾né
miesto v na�om meste. Nech
aj to je urèitý záväzok - v�dy

a v�ade �íri� dobré meno
cirkevnej �koly.

Va�e slovo na záver pre
ná� èasopis a na�ich
èitate¾ov: Dr�ím palce Vá�mu
obèasníku, aby aj takýmto
spôsobom prezentoval �ivot
CZ� sv. Petra a Pavla. Te�te
sa, �e dnes mô�ete �i� v ta-
komto spoloèenskom zria-
dení, naklonenému �íreniu
kres�anskej demokracie. Ve¾a
generácií nemalo také ��as-
tie, vyu�ite preto, aby rados�
Vianoc ste mohli pre�íva�
ka�dý deò.

Za rozhovor ïakujú
a ve¾a úspechov �elajú

Katka & Milly.

Uèitelia verzus �iaci
- - - ZÁPORY - - -
- nepáèi sa vám, �e

skú�ame, dávame DÚ a roz-
cvièky, ale vy sa bez toho uèi�
nebudete (�a�ko na cvièisku,
¾ahko na bojisku),

- �e vybuchujeme �pre
malièkosti�, ale nie je
�malièkos�� ako malièkos�,

- mo�no sme nedoèkaví,
ale ak niekto dosahuje
rýchlos� �jedno slovo za
minútu� tak uznajte, �e strach
zo zaspatia je väè�í,

- aj keï sa tvárime, �e sme
èosi viac (my si to nemyslíme
- je to uhol poh¾adu),   je to

len preto, �e na rozdiel od vás,
sme uèitelia. (veï aj va�i
rodièia sú viac ),

- �e málo chýbame, ale
niekto v �kole by� musí,
keï�e niektorí z vás chýbajú
�èastej�ie�,

- �e berieme loptièky a kri-
èíme, ale �futbalové trénin-
gy� pokraèujú (a to nie na
ihrisku),

- �e na vás zvý�ime hlas,
no máme pocit, �e polovica je
hluchých,

- �e vám nedovolíme
opisova� a jes� na hodinách,
ale vy sa o to aj tak

tvrdohlavo pokú�ate,
- �e nechceme prilep�ova�

známky, no vy sa na to aj tak
spoliehate,

- �e sa �do vás staráme�,
ale aj o�etrovate¾ovi v ZOO
le�í na srdci dobro jeho zvierat
(vy ste predsa ¾udia a my
nechceme by� hor�í ako
o�etrovatelia).

+ + + KLADY + + +
 - ïakujeme vám, �e ste

na�li na nás aj nieèo dobré, aj
my vás máme radi... (nie sme
zlí, av�ak bývame bezradní...
bez chýb nie je nik...).
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�Ta toto� TA3?
Ahojte, tak to sme my, v�etci nedoèkavci

� tretiaci a �tvrtáci - ktorí sme sa zúèastnili
tý�denného pobytu v Tatranskej Lomnici
(v ubytovni 1.mája). Pre�ili sme nádherný
slneèný tý�deò plný prekvapení u� v sep-
tembri 2005. Èo v�etko sme tam robili?
Nav�tívili sme múzeum, pozreli si film a s ním
spojené zaujímavé snímky o Vysokých
Tatrách. Viezli sme sa  zubaèkou na
Hrebienok, pre�li popri Bilíkovej chate k Stu-
denovodským vodopádom. Stihli sme aj
úspe�ne reprezentova� �kolu v �iackom
futbale (pod vedením trénera p. Pariláka)
v stretnutí s kamarátmi zo Svidníka. �e bol
nabitý program, svedèí aj náv�teva �trbského
plesa, plavárne, opekaèka v noci, ka�doveèer-
né chodbovice, èi nezabudnute¾ná jazda la-
novkou na Skalnaté pleso. My v�etci zú-
èastnení - �moulínky, �ípy, Vlasáèi, WC-

3skáèi, Toshiby a Draci sme si robili zálusk aj
na bobovú dráhu a èakali aj na jelenice, ktoré
zvyknú chodieva� a� k dverám chaty. Lúèili
sme sa odmeòovaèkou a diskotékou, niektorí
vraveli, �e tam chcú zosta� na dva aj viac
mesiacov, tak�e keby ste niektorého tretiaka
èi �tvrtáka u� dlh�í èas nestretli v �kole,
pravdepodobne je e�te v Tatrách. Tam je
urèite aj teraz super!

-gava-
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Adventné posedenie

Aj èakanie na Vianoce má svoje èaro.
Adventným posedením si ho vykúzlili �iaci
I. stupòa spolu s rodièmi i svojimi pani
uèite¾kami. Nechýbalo ani pútavé
rozprávanie vianoèného príbehu ná�ho p.
dekana Jána �veca Bilého.

VOLEJBALOVÝ  TURNAJ

V predvianoènom èase sa na na�ej �kole
uskutoènil ïal�í roèník volejbalového turnaja
�O putovný  pohár riadite¾ky �koly�.
Ví�azom sa stali �iaci 9. roèníka.

na�a spoloèenská
PIESEÒ bl. M.D.TRÈKU

3.11.2005 sa uskutoènil ïal�í roèník
speváckej sú�a�e Pieseò bl. M.D.Trèku. Na�u
�kolu úspe�ne reprezentovali: Pa�ka Perátová
(I.kat.), �tevko Perát (II.kat.), Simonka
Perátová (III.kat.) a Nika Makarová (IV.kat.).

JASLIÈKOVÁ POBO�NOS�

Peknou tradíciou v na�om meste je
Jaslièková pobo�nos�, ktorú pod  vedením
p. kaplána a katechétov pripravujú �iaci Z�.
Tú na�u zastupovali o.i. traja králi (Mi�ka,
Pe�a, Reòa) a ve¾kòaz (Timea).
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DISKUSIA

�iaci 8. B sa na hodine SJL  presvedèili,
�e na slovenèine sa nielen uèí, ale aj zabáva.
Dôkazom toho bola aj diskusná scénka s náz-
vom �Pre, proti a za�,  ktorú si sami pripra-
vili. Herecké schopnosti objavila v sebe
i Katka Rothová, ktorá si zahrala hlavnú
úlohu � Manciky �.

KARNEVAL

Tohtoroèný karneval sa uskutoènil
v priestoroch �kolskej jedálne. Na parkete sa
objavili 70. roky, teroristi, Rusi, bezdomovci
... a iní, ktorí sa perfektne zabávali a� do
neskorých hodín.

TROJKRÁ¼OVÉ SVÄTENIE

Sviatok �Troch krá¾ov � je zaujímavý
nielen tým, �e je vo¾no, ale aj posväcovaním
na�ich príbytkov. A keï�e �kola je druhý
domov, p. kaplán zavítal i k nám.

SLÁVNOS� DONA BOSCA

Polroèné odovzdávanie vysvedèení sme
si �okorenili� slávnostnou sv. om�ou, poèas
ktorej nám chlapci 6. a 8. roèníka sprítomnili
Dona Bosca a jeho vplyv na mladých (snáï
aj na nás).
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anglického jazyka, pre tých, ktorí si pôvodne

vybrali iný jazyk, ale nakoniec pod¾ahli volaniu angliètiny.

Jedná stará (nielen) slovenská
¾udová múdros� hovorí, �e ko¾ko
LANGUAGES vie�, to¾kokrát si
èlovek. A keï�e my niesme �iadne
béèka, rozhodli sme sa stá�
èlovekom na druhú. WHAT k to-
mu treba? Takmer NOTHING, ale
aby sme boli tro�ku presnej�í
a dokázali sme, �e WE LOVE YOU,
poskytneme Vám ná� �SECRET�
recept. Tu je: Do dvojhodinovky
vo¾ného TIME (rozumej v piatok
od 14 do 16 hod.) pridáme �típku
zvedavosti, ïalej istu dávku chuti
uèi� sa, okoreníme to tú�bou po
poznaní a èo je takmer najdô-
le�itej�ie, pribalíme si dobrú
MOOD, tá nám NEVER nesmie
chýba�. Mo�no, �e si poviete,
ktorý�e NORMAL STUDENT by
na konci pracovného WEEK
dobrovo¾ne KILL èas  s nieèím
tak zúfalo nudným ako je EN-
GLISH? Ale za istých okolností to
nemusí by� vôbec nuda. Ak sme

Predstavujeme krú�ok
E

N
G
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sa u� na zaèiatku obtreli o múdre WORDS
niekoho iného, snáï to mô�eme zopakova�
ONE MORE TIME. Iný múdry èlovek vyhlásil
(asi vedel, èo SPEAK), �e je múdre spoji�
príjemné s USEFUL. A my, horliví �íritelia tejto
krásnej IDEA, zaèíname na�e MEETING
zau�ívaným obradom. No povedzte, ak by ste
mali mo�nos� zaèa� normánu vyuèovaciu
LESSON so �álkou OF HOT CHOCOLATE,
odolali by ste? Niekedy sú síce PROBLEMS
so �álkami a s horúcou WATER, ale ná� skvelý
organizaèný TEAM zvládne EVERYTHING.
A ak sa aj náhodou poèas seansy vyskytne
nieèo nepredvídave (napr. nájazd zúrivej
upratovaèky), niè nás nerozhád�e a aj tie
najkrkolomnej�ie anglické slovièká idú z úst
úplne EASY. E�te by sme vám nieèo WRITE,
ale èokoláda nám u� rozvoniava, u� musíme
GO.  BYE, BYE.

PS: Aby sme nezabudli, tento poznáte?
� Do you speak English?
� Co?
� Ta utori� po anglicky?
� YES!

Your takmer �Anglièania�
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  U� hrajú závereènú ...

Jakub Cuba
Sranda so spolu�iakmi +
dobrý kolektív �iakov aj
uèite¾ov.

Tomá� Fecko
Odkedy sme sa spojili bolo tu
lep�ie. Bude mi chýba� SJL.

�imon Mu�inský
 Najviac mi bude chýba� celá
9.A a na�e prúsery.

Peter �imko
Roky ubúdajú a ja koneène
odchádzam.

Marek Pecuch
Na tejto �kole sa mi páèilo, ale
Bohu vïaka, �e u� idem preè.

Tomá� Kostovèík
Na tejto �kole sú jednoznaène
najkraj�ie dievèatá. Najviac mi
aj tak bude chýba� �kola.

Milo� Fi¾arský
�kola je �a�ká výzva len ju treba
prija�! Jedna rada do �ivota.
Neberte si príklad od nás!
Hlavne nie odo mòa.

Slavomír Varga
Páèilo sa mi tu v�etko, lebo
táto �kola je jednoducho su-
per.

Milan Berík
Triedny kolektív a úniky do
obchodu, o ktorých nevedeli
uèitelia.
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Adam Keselica
Diky za v�etko!

Jana Nasti�inová
Najviac sa mi páèili sv. om�e
a hodiny informatiky. No rada
si spomeniem aj na uèite¾ov.
Zaujali ma najmä hodiny p. u.
Peráta.

�tefan Bodnár
Táto �kola mi priniesla ve¾a
starostí, problémov.

Petra Gajdo�ová
Najviac sa mi páèil asi ná�
kolektív, ktorý mi bude
chýba�.

Mária Buèková
Na �kole sa mi páèilo
prostredie a hodiny PC.

Slavomír Strnád
Na tejto �kole sa mi niè
nepáèilo.

Pavla Prusáková
Boli tu �a�ké, stresujúce dni,
no spomienky mi ostanú iba
dobré (výlety, neskoré prí-
chody,...).

Tibor Székely
�kola bola super, uèitelia
výborní. Najviac mi bude
chýba� 9.A a na�e vylome-
niny. ÏAKUJEM

Tatiana Èmilòáková
Na tejto �kole mi budú najviac
chýba� hodiny telesnej
výchovy s p. u. Suchanièo-
vou, na ktorých sme v�dy
"aktívne cvièili".
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Martin Vateha
Tvorili sme super kolektív do
8. roè., no ale v 9. to bolo e�te
lep�ie! Bola tu obrovská
sranda. Uèitelia boli
tolerantní, niekedy aj
srandovní! Bude mi to tu
urèite aspoò trochu chýba�!

Michal Homo¾a
Na �kole sa mi páèili dni, keï
sme sa neuèili.

Matú� Gondek
Tak konkrétne mi niè nena-
padá, iba ak kamaráti (-tky),
sú�a�e z predmetov a ka�do-
denná sranda v triede.

Petra Vatehová
Najviac mi budú chýba� páni
uèitelia, ale aj "niektoré" pani
uèite¾ky.

Miroslava Puháková
Na tejto �kole som mala
najrad�ej moju ukecanú
spolu�iaèku Lucku.

Lucia Siváková
Bolo mi tu ve¾mi dobre.
"Táto �kola ma ve¾a
nauèila". No najviac
ïakujem mojej spolu�iaèke
Mirke, �e to so mnou tých
pä� rokov vydr�ala. Ve¾ké
ïakujem.

Jaroslav �tefaník
S katolíckym pozdravom
JARDA.

Marianna Ka�èáková
Niè ma nenapadá. Nebolo tu
takých zaujímavých vecí
ve¾a.

Nikola Petra�ová
Najlep�ie boli hodiny s
pánom uèite¾om Perátom.
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Dávid Korády
Skvelý kolektív a prestávky.

Jozef Medvedz
Bonusy pána uèite¾a Be�e-
nyiho.

Pavol Gondek
Najviac budem spomína� na
kamarátov.

Zaèala pôstna doba a tá nás ka�doroène nabáda
k pokániu. Pochopi� zmysel utrpenia a smrti Je�i�a
nie je niekedy tak samozrejme ako si myslíme.
A predsa, bez toho, aby sme si to zaslú�ili, On sa
necháva pribi� na krí�... za na�e hriechy. Aby ich
zotrel.

Kázeò stieraèov

Jedného da�divého popoludnia som �la
autom po jednej z hlavných ulíc mesta. Dávala
som pozor, ako sa patrí, keï sú cesty mokré
a klzké. Odrazu sa z ved¾aj�ieho sedadla, ozval
môj syn Matthew. �Mama, o èomsi premý-
�¾am.�

Toto oznámenie znamenalo, �e istý èas sa
zaoberal nejakým problémom a teraz chce
vyjavi� v�etko, na èo jeho sedemroèný
rozumèek pri�iel. Rada by som to poèula.
�A na èo myslí�?� spýtala som sa.

�Dá�ï,� zaèal, �je ako hriech. A stieraèe
sú ako Boh stierajúci na�e hriechy.�

Naskoèila mi husia ko�a a a� po chvíli som
bola schopná èosi poveda�. �To je naozaj
dobré, Matthew.� Potom sa vo mne prebudila
naozajstná zvedavos�. Ako ïaleko tento malý

chlapec doviedol svoj nápad?
Spýtala som sa: �V�íma� si, ako
dá�ï vytrvalo padá? Èo ti to
hovorí?�

Matthew ani na chví¾u
nezaváhal. Povedal: �Jednostaj
hre�íme a Boh nám jednostaj
odpú��a.� Amen.

Sharon Jonesová.

PS: Je marec - mesiac kníh, a keï�e ste
si dali predsavzatie menej pozera�  TV, by�
pri PC, tak istotne
siahnite po knihe,
z ktorej bol tento
príbeh. Sú tam
desiatky ïal�ích.
Verte, pote�ia
du�u a stávajú sa
skutoèným vita-
mínom C od Boha.

Príjemne èíta-
nie!
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POZOR! - PONUKA PRÁCE

Chcete �i� lep�ie? Tak neváhajte! Staèí
sa uchádza� o miesto, ktoré vám ponúkame...

Miesto práce: Planéta Zem, stvorená 6.
dòa, Slneèná sústava.

Náplò práce: Starostlivos� o klienta
pod¾a osobného zaradenia. Ponúkame vo¾né
miesta na nasledujúce pozície: Anjel
sebapoznania, Anjel dobrej nálady, Anjel
mlèania, Anjel priate¾stva, Anjel in�pirácie,
Anjel zmierenia a iné. (Mo�nos� postupu na
pozíciu Anjel strá�ny.)

Plat: Pohyblivý, väè�inou je to v�ak na
nezaplatenie.

Nástup: Nikdy nie je neskoro. (Hneï po
zadaní letovej dráhy.)

Výhody:  Cestovné výdavky hradené
v plnej vý�ke, spoznávanie nových ¾udí,
�o�atné� dvakrát do roka (perie treba
pravidelne èisti� a vymieòa�), a najmä podiel
na zisku pri tvorení lep�ieho sveta.

PO�IADAVKY NA
UCHÁDZAÈA:

    Tolerancia - ak chcete by� anjelom,
musíte da� klientovi �ancu. Musíte v òom
vidie� dobro a pod¾a mo�ností sa s ním ve¾a
rozpráva� (komunikaèné schopnosti sú preto
nevyhnutné). Musíte vedie� re�pektova�
klienta s iným názorom èi vierou.

    Odvaha - by� odvá�nym je výzva a mali
by ste k nej nabáda� i klienta. Nech sa
neprizerá neprávostiam.

    Spo¾ahlivos�  - ktorá je nedostatkovým
tovarom, je u nás prvotnou po�iadavkou.
Musíte sa cíti� zodpovedný za svoje skutky
voèi klientovi, aby vám dôveroval.

    Láska k blí�emu - vychádzajúca

z úprimného
srdca. Prosím,
nenosi� kópie
odporúèania!
Láska nepotre-
buje hmotné dô-
kazy.

    Úsmev - stavia mosty medzi ¾uïmi. Mali
by ste sa sta� anjelom pre klientov, ktorí sa u�
nevedia smia�. (Základné �kolenie sa absol-
vuje pri ka�dej pozícii.)

    Schopnos� odpú��a� - pri svojej práci
sa mô�ete stretnú� s klientmi, ktorí vás zrania
alebo vám ublí�ia. Keï si pripustíte boles�,
ktorú vám spôsobili, mô�ete im ju ¾ah�ie
prepáèi�.

    Schopnos� podeli� sa - o skúsenosti,
zá�itky, nálady. Na�i klienti vás potrebujú
a vy potrebujete ich. Ide o vzájomné
odovzdávanie, aby sme v�etci spolu tvorili
dobrý svet.

DOPÅÒUJÚCE
PO�IADAVKY:

    Ochota - �Niekedy tak tú�ime by�
anjelmi, �e zabúdame by� dobrými ¾uïmi.�
(Franz von Sales)

Kontaktná osoba: Ka�dý vo va�ej
blízkosti.

    U� sa nemusíte díva� na nebo. Nebo
bude miestom na Zemi, ak sa i vy pokúsite
sta� anjelom.

    A viete o lep�ej príle�itosti kedy zaèa�,
ako hneï teraz?

-
-ml-

   PS: Èítaj  aòjel NIE anjel.
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Novoprijatí �iaci na�ej
�koly, alias prváèikovia,
nevedia, kto presne riadi na�u
�kolu, ale myslia si, �e je to
pani riadite¾ka. Mohla by sa
vola� �evcová (Erik).
Náplòou jej práce je
zastupova� (Gregor),
rozhodova� o v�etkom, èo
máme robi� (Natálka), musí
sa stara�, aby �kola nebola
�karedá - pomáha jej v tom
�kolník (�imon). Keï je
chorá, zastúpi ju pod¾a
prváèikov pán zástupca
(Viktorka), ktorý ináè v jej
prítomnosti v�etko kontrolu-
je ako dozorca (Ondrej). Aj
napriek �dozoru� im najväè-
�iu rados� robí behanie po
�kole v èase prestávky (Erik)
èi hra na bitky (Gregor).
Napokon, �kola ako taká sa
im páèi (Dominika) a veria,
�e v nej vydr�ia aspoò do
osemnástky (�imon), vlastne
�trnástky (Natálka).

Niektorých zaujali pís-
mená (Klárka), iných spolu-
�iaèka Klárka (Ondrej, Erik),
hodiny nábo�enstva (�imon,
Natálka, Viktorka, Domini-
ka) alebo matematiky (Gre-
gor). �Nezná�ajú� �labikár
(Gregor, Klárka, Viktorka),
no nemuseli by ma� ani
prvouku (�imon) a te�ia sa
na hodiny chémie, keï sa
budú uèi� o hmyze (Ondrej).

So svoju pani uèite¾kou
sú spokojní a urèite by ju
nevymenili za �iadnu inú!!!
(Natálka).

Klárka

Viktória

PRVÁCKE �KOLOVINY

Dominika

Gregor

Ondrej

Natália

�imon

Erik



Cirkevòáèik è.8�k.rok 2005/200615

Kto dnes nieèo
nabonzuje? ...

V tomto èísle �kolského èasopisu vám
�predstavujeme� Mgr. Marcelu Harmadovú tak, ako ju
vníma jej dcéra - prváèka Viktória.

Pod¾a na�ej �bon-
záèky� je pani uèite¾ka
Harmadová pekná, a to
aj vïaka tomu, �e sa
doma v�dy upravuje,
pou�íva rôzne �minky,
napríklad rú� na pery,
tiene na oèi, èi lak na
nechty (p.www.barbie.com).

Ak sa k tomu e�te
moderne obleèie, je z
nej úplná koèka, no
Viktorka by sa jej a� tak
ve¾mi podoba� ne-
chcela. Najmä by ne-
chcela by� taká prísna
- za neposlúchanie Viktorku trest neminie,
a neoblomná, preto�e pani uèite¾ka sa len tak
¾ahko presvedèi� nedá ani doma, ani v �kole.
Svojim dcéram (Viktorke a mlad�ej Klaudii -
pozn. red.) sa venuje primerane - raz v tý�dni
- v sobotu - sa s nimi zahraje. Niekedy si idú
zapláva�, keï�e to robí ich mamka rada.
Nerada v�ak poèúva hudbu, a teda nemá ani
ob¾úbeného interpreta. Väè�inou je to preto,
�e k nim príde nejaká náv�teva. Na druhej
strane vie pani uèite¾ka Harmadová trochu
spieva�, tak�e celkom ticho zas u nich nie je.
�Spev� v byte Harmadovcov dotvára malièký
vtáèik, ktorého sa Viktorkina mamka bojí,
nakoniec ako v�etkých zvierat. Preto jej
k sviatku urèite �iadne zviera nekupujte!!!
A aký dar ju najviac pote�í? Korunky od ocka
a kresba s blaho�elaním od Viktorky. Ináè niè

ve¾ké nosi� nemusíte, preto�e Harmadovci
sú bohatí a majú v�etkého dos� - a� na stoly
a lustre, ktoré chodia stále nakupova� do

Po¾ska. Asi aj preto netrávia
dovolenky niekde ïaleko,
zvyèajne len na chate na Doma�i.
A bez èoho neodchádza pani uèi-
te¾ka z domu? Bez kabelky, v ktorej
nosí zo�ity pre svojich �iakov,
peòa�enku, v ktorej má peniaze od
ocka (ten si ich potom musí pýta�)
a mobil, s ktorým to a� tak
nepreháòa. Rovnako to nepreháòa
s jedením - pod¾a Viktorky má
najrad�ej sladkosti, ani s varením,
keï�e jej v tom pomáha man�el;
najlep�ie vie pani uèite¾ka pripra-
vi� o�ípky. A èo robí Viktorkina
mamka vo vo¾nom èase? Pozerá
televíziu, iba�e teraz vo¾ný èas
nemá, a tak okrem stredaj�ieho
filmu niè nepozerá.

Pe�a & Reòa

B o n z á è i k
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V SIETI IQ

Vyplòte mrie�ku tak, aby ka�dý ståpec,
riadok i �tvorec s rozmermi 3x3 políèka
obsahoval èísla od 1 do 9. Èísla na nesmú
opakova�.

SUDOKU

1. Pravé úhly
Ako vyzerá pravidelný dvanás�úholník,

ktorého v�etky uhly sú prave ?

2. F¾a�e
Ako postavíte 4 sklenené litrové f¾a�e

(napr. od mlieka) tak, aby ich otvory boli
navzájom od seba rovnako vzdialene?

3. Ko¾ko je?
2222-202+20-120?
  A) 1820
  B) 1900
  C) 1920
  D) 1880
  E) 2020

4. Které èíslo do tejto rady nepatrí?
  7, 14, 21, 30, 35, 42, 49

5. Doplòte namiesto otazníkov matema-
tické znamienka tak, aby rovnica platila.
Mô�ete pou�ít +, -, x, / a to ka�dé iba raz.

  5  ?  4  ?  3  ?  2  ?  1 = 0

6. Na plátne o rozmeroch 2,586 x 5,829
metrov predstavuje 70% plochy plátna

modrá farba a 30% zaberá zelená farba.
Akú ve¾kú èás� v percentách (!!! ne v
metroch !!!) bude zabera� modrá farba,
keï plátno 4x zmen�íme.

  A) 30%
  B) 17,5%
  C) 66.666%
  D) 70%
  E) nelze urèit

Rie�enia:
1. Najjednoduch�ím rie�ením je krí�, ktorý

je napr. na �vajèiarskej vlajke. Jeho vnútorné
uhly nemajú v�etky ve¾kos� 90°, ale napriek
tomu sú pravé.

2. F¾a�e musíme postavit tak, aby ich zátky
boli vo vrcholoch pravidelného �tvrostena
(podstavou je rovnostranný trojuholník). To
urobíme tak, �e 3 f¾a�e rozostavíme do vrcholov
rovnostranného trojúholníka zátkami nahor,
�tvrtú f¾a�u postavíme do stredu trojúholníka
zátkou dole.

3. správne:c
4. 30
5. 5 - 4 * 3 / 2 + 1 = 0
6. D) 70%, pomer farieb sa nezmení
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Tvoje najhroznej�ie slzy?
Ja som v podstate veselý èovek, tak�e

plaèem málokedy. Nepamätám sa, kedy som
vôbec naposledy plakala. (dlhé zamyslenie)...
Najväè�ie slzy boli asi, keï som prichádzala
na svet. (smiech)

Tvoja najväè�ia rados�?
Ve¾kú rados� mám z akéjko¾vek výhry v

sú�a�í. A naposledy? Na obvodnom kole
sú�a�e Hviezdoslavov Kubín, kde som získala
1. miesto a postup na krajské kolo.

Tvoj najlep�í deò?
Piatok, lebo sa te�ím na víkend, keï

mô�em relaxova�.
Tvoj najkraj�í darèek?
Trpaslièí králik Emmy, ktorého som

dostala od otca.
Tvoja najob¾úbenej�ia èinnos�?
Pozeranie TV a hra s Emmy.
Tvoja najdlh�ia minúta?
Asi pri odpovedi, keï som nieèo

nevedela. Naposledy na hodine SJL, lebo
som nevedela hlavné znaky charakteristiky.

Tvoja najmil�ia vec?
Knihy.
Tvoja najpútavej�ia kniha?
Séria kníh Sedem labiek za Penny od T.

Brezinu.
Tvoj najhor�í trapas?
Nepamätám si najhor�í trapas, ale èasto

sa strápnim tým, �e volám na niekoho, o kom
si myslím, �e ho poznám, a a� keï na mòa

nechápavo pozerá, zistím, �e sa nepoznáme.
Tvoja najmilovanej�ia osoba?
Mama.
Tvoj najzaujímavej�í predmet?
Prírodopis (a� na uèivo 8. roèníka) a

slovenský jazyk. A naopak? Nemusím
telesnú výchovu a fyziku.

Tvoj �najpoèúvanej�í� interprét?
Bon Jovi.
Tvoj �najpote�ite¾nej�í� film?
Zaklínaè koní s R. Redfordom.

Za rozhovor ïakuje
Marika  & Sára Mária.

Osobnosti zo �kolských lavíc

- výborná �iaèka, nadaná maliarka, ochranárka zvierat, no najmä
úspe�ná recitátorka

Emília Verbová

Otec nadáva synovi:
- A opä� pä�ka z dejepisu!
- To je kvôli Kolumbusovi.
- Naèo sa kamaráti� s lotrami?!

 x x x
Na rodièovskom zdru�ení hovorí triedna
uèite¾ka pani Borovskej:
- Vá� syn by potreboval prida�...
- Ale, pani uèite¾ka, veï mu ka�dý deò
dávam stovku...

 x x x
 Jo�ko pí�e test na hodine prírodopisu a
dopåòa:
Príklad -Kravièka sa otelila
-Maèka sa okotila
-Kobyla sa o�rebila
Jo�ko dopí�e:-�ralok sa o�ral.

Vtipparáda
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www

- výborný �iak a vzorný mini�trant.

Maro� Rusinko

Tvoje najhroznej�ie slzy?
Najhroznej�ie sú asi vtedy, keï dostanem

výprask od rodièov, lebo nepoèúvam.
Tvoja najväè�ia rados�?
Pote�il som sa, keï sa narodil �imonko a

Klárka (súrodenci - pozn. redakcie), ale najviac
asi, keï som i�iel s krstnou do Chorvátska a
mohol som sa kúpa� v mori.

Tvoj najlep�í deò?
Najlep�í je ka�dý keï sa neuèí, tak�e

sobota, nede¾a a prázdniny.
Tvoj najkraj�í darèek?
Väè�inou dostávam obleèenie (dlhé

rozmý�¾anie) ... tak�e neviem.
Tvoja najob¾úbenej�ia èinnos�?

Pozeranie zábavných relácií a komediálnych
filmov v televízii.

Tvoja najdlh�ia minúta? Najdlh�ie sú v

�kole na hodinách, ktoré ma nudia.
Konkrétne? Asi slovenský jazyk.

Tvoja najmil�ia vec?
Poèítaè.
Tvoja najpútavej�ia kniha?
Páèila sa mi kniha Jano od F. Krá¾a.
Tvoj najhor�í trapas?
Trapasy za�ívam vtedy, ak poviem

�somarinu�. Pamätám sa na misie v Stropkove,
keï pán kaplán polo�il otázku a ja som to
poplietol, teda som odpovedal zle.

Tvoja najmilovanej�ia osoba?  Obaja
rodièia.

Tvoj najsmie�nej�í vtip? Musím si
spomenú� ... (do uzavierky èasopisu si
nespomenul - pozn.red.)

Tvoj �najpoèúvanej�í� interprét?
Najrad�ej poèúvam Shaniu Twain.

Adam & Domino

Rie�enie: V sieti IQ

V sieti
Rubrika v ktorej Vám

predstavime zaujímave
internetové stránky. Dnes

www.http://obaly-dvd.hyperinzerce.cz/

Dnes je to stránka s portálu www.hyperinzerce.cz, kde
v�etci tí, ktorí si radi pozrú ob¾úbený film, nájdu k nemu obal
DVD. A ten vie veru ve¾a napoveda�.

K zaèiatku tohto mesiaca bolo v databáze vy�e 2600 obalov,
ktoré mô�te nájs� abecedne, tak�e nie je to vôbec nároène a
zvládne to ka�dý zaèiatoèník. Tí,

ktorí by si radi obal aj
stiahli v dobrej
kvalite sa musia

zaregistrova�. Registrácia je
bezplatná, tak�e ako sa vraví
��iadny problém�.

Na záver: regal videopo�ièovne
tak mô�te ma� doma a ked si nieèo
vyberiete tak a� vtedy sa do nej
vyberte.
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2.

3. 4.

5.

Zaèal doò vhádza� v�etky odpadky a
za krátky èas bol otvor opä� èistý.
Èloveka to v�ak ve¾mi nazlostilo.

6.

Rozhodol sa ho zabi�, a aj tak vykonal.
Av�ak vrece, ktoré dr�al mu nevedel

vytrhnú� z ruky a tak ho pribil aj s ním.

Na poèiatku sveta bol
èlovek a Boh skutoène

dobrí priatelia a niè
neru�ilo ich vzájomný

vz�ah.

Ale jedného dòa èlovek v nedbanlivosti a
bez rozmý�¾ania hodil  nieèo do otvoru.

Onedlho bolo priate¾stvo preru�ené,
preto �e celý otvor bol zahádzaný. To

spôsobilo, �e èlovek u� nepoèul Bo�í hlas.

Ale Boh to nechcel takto
necha� a preto sa sní�il na

úroveò èloveka. Obliekol si
nové trièko... a preliezol cez
plot, nesúc so sebou ve¾ké

prázdne vrece.

Boh ma záujem aj o teba - nech si ktoko¾vek. On chce, aby sa tvoj vz�ah s ním
upravil. Skutoène existoval èlovek, ktorý bol pribitý na krí�. On zobral v�etky odpadky,
ktoré boli v ceste medzi ¾udstvom a Bohom. Jeho meno je JE�I�. On naozaj vstal z
màtvych a je �ivý aj dnes. Ak ho poprosí�, on zmení tvoj �ivot, zbaví ho �piny a zmieri �a
s Bohom. Ak tú�i� po zmene, je najlep�í èas - Pôst. Tak zaèni!



�k.rok 2005/2006 20Cirkevòáèik è.8

V
yn

ie
so

l 
so

m
 k

o� P
ou

p
ra

to
va

l
so

m
 b

yt
,

p
ov

ys
áv

al
 s

om
..

.

B
ol

 s
om

 n
a 

sv
.

om
�i

 (
ok

re
m

n
ed

el
e)

P
om

od
li

l 
so

m
 s

a 
za

p
rí

b
u

zn
ýc

h
, 

k
am

ar
át

ov
, 

za
tý

ch
, 

èo
 t

o 
p

ot
re

b
u

jú
...

H
u

rá
, 

ï
al

�í
d

ob
rý

 s
k

u
to

k

B
ol

 s
om

 v
ob

ch
od

e

B
ol

 s
om

 d
ob

rý
,

p
os

lú
ch

al
 s

om
?

N
av

�t
ív

il
 s

om
ch

or
éh

o,
 s

ta
ra

l
so

m
 s

a 
o 

ch
or

ýc
h

U
m

yl
 s

om
 r

ia
d

, 
p

ou
ti

er
al

so
m

 r
ia

d
 .

..

O
d

p
u

st
il

 s
om

 k
am

ar
át

ov
i,

n
ev

rá
ti

l 
so

m
, 

k
eï

 m
a 

zb
il

..
..

Z
ri

ek
ol

 s
om

 s
a

T
V

D
od

r�
al

 s
om

s¾
u

b
..

.

d
ob

rý
sk

u
to

k

H
ra

l 
so

m
 s

a 
so

sú
ro

d
en

co
m

,
k

am
ar

át
om

,
p

rí
b

u
zn

ým
i.

..
P

om
oh

ol
 s

om
ro

d
iè

om
 .

..

B
ol

 s
om

 d
ob

rý
 v

 �
k

ol
e,

d
os

ta
l(

a)
 

so
m

 
d

ob
rú

zn
á

m
k

u
?

:

P
ot

e�
il

 s
om

n
ie

k
o

h
o

,
p

om
oh

ol
 s

om
n

ie
k

o
m

u


