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Prajeme Vám pekné prázdniny!
Nech to nebudú prázdne dni,

ale dni plné darov,
ktoré dokážete rozda�

a podeli� sa o ne aj s ostatnými.

praje redakcia



Cirkevòáèik è. 9

šk.r. 2005/06

Cirkevòáèik è. 9

šk.r. 2005/06   2

ORIÁL AKTUALITKA
Dnes: Ľubomír REITER

E
D
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Vaše znamenie:
Strelec.
Vaše obľúbené jedlo:

Bryndzové halušky. Rád si
pochutím i na morských
potvorkách - chobotnice,
krevety.

Obľúbený nápoj: Coca-
cola, ľadový čaj.

Obľúbená vôňa: Vanil-
ková.

Obľúbená farba: Modrá.
Obľúbená kniha, resp.

film: Statočné srdce.
Obľúbená hudba, resp.

spevák, skupina, príp.
konkrétna pieseň:

50 cents, z našich Maťo
Ďurinda.

Obľúbená časť roka:
Leto, ale horúce, nie
upršané.

Dar, ktorý sa Vám vryl do
pamäti: Trofej zlatej
kopačky za hatrick v zápase.

Jazyky, ktoré ovládate:
Ruský, nemecký, anglický.

Vážení a milí
čitatelia, niektorí
ľudia tvrdia, že
snáď ešte lepšie
než niečo mať, je
na niečo sa tešiť.
Čo je pravda -

avšak iba v prípade, že sa
dané očakávania naplnia.
Inak povedané, pokiaľ ne-
dostanete namiesto vysní-
vanej vzduchovky stojan
na noty.

Takže, ak sa tešíte na
prázdniny, vychutnajte si
ten veselý a pozitívny po-
cit z ich očakávania plnými
dúškami. Pretože keď
začne 62 dní bez školy
a učenia, veselý optimiz-
mus vás prejde. Samozrej-
me, ak nepatríte k milovní-
kom (m)učenia.

A aby bol slastný práz-
dninový pocit dokonalý,
prečítajte si najnovšie
číslo školského časopisu
skôr než sa školský rok
skončí. Podarilo sa nám
totiž doň dostať Ľuba
Reitera - nájdete ho v rub-
rike Aktualitka. Rovnako
sme sa dozvedeli novinky
zo života pani učiteľky
Mydlovej (tak ako ich
vníma bonzáčik Gregor)
a pochytila nás cestovná
horúčka, vďaka ktorej sme
sa pozreli na školské výle-
ty. A tak ako býva na konci
zvykom, aj my rekapitulu-

Ako si spomínate na
svoje školské časy? Veľmi
dobre. Rád by som sa vrátil
do lavíc.

Akým ste boli žiakom?
Priemernym.

Ktoré predmety ste mali
najradšej a ktoré, naopak,
ste "nemuseli"? Nemusel
som chémiu a fyziku, najrad-
šej samozrejme telesnú
výchovu.

Chceli ste byť
futbalistom odmalička?
Áno.

O akých povolaniach ste
snívali?  Chcel som byť
učiteľ TV.

 Koľko hodín denne, resp.
týždenne trénujete? Ako
vyzerá Váš tréning? Čo
z neho robíte najneradšej?

Trénujeme väčšinou 2x
denne. Tréning začína
rozcvičkou, potom kondičné

jeme - úspechy žiakov CZŠ
v obvodných kolách súťa-
ží.

Verím, že po dočítaní
tohto čísla, budete mať
ešte lepší pocit ako ste mali.
Pekne si ho užite a rovnako
i prázdniny, ktoré ste si po
desaťmesačnom (m)učení
určite zaslúžili!

šéfredaktorka
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Veselé farbičky
3.miesto Samuel Gula

MATEMATIKA

Obvodné kolo
M a t e m a t i c k e j
olympiády
1.miesto  Petra
Vojčeková,  kat. Z-
7
1.miesto  Peter
Pavlenko, kat. Z-8

Obvodné kolo Pytagoriády
3.miesto  Peter Pavlenko, kat. P-8
1.miesto  Tomáš Vojček, kat. P-6

SLOVENSKÝ JAZYK

Pravopisná olympiáda
3.miesto  Petra Vojčeková,
1.kat.
3.miesto  Katarína Rothová,
2.kat.

Hviezdoslavov Kubín
3.miesto Frederika Šlangová, 1.kat.
2.miesto Emília Verbová – próza, 3.kat.
2.miesto Magdaléna Šimková – poézia,
3.kat.

Olympiáda zo slovenského jazyka
1.miesto Emília Verbová

O najrýchlejšieho čitateľa
2. miesto Tatiana Čmilňaková, 5. kat.
3. miesto Renáta Perátová, 3.kat.

NÁBOŽENSTVO

Biblická olympiáda
obvodné kolo
1. miesto družstvo
CZŠ

Rýmované
hádanky

Každý z nás ich potrebuje,
v zime v lete nosí.
 Vo dne plné bývajú,
ale prázdne v noci.

(Topánky)

Poviem ti hádanku,
čo mi za ňu dáš?
Čím vonia nevesta
cestou na sobáš?

(Nosom)

Pozbierajú všeličo,
slámu, travu, list.
Zubov majú dlhý rad,
no nevedia hrýzť.

(Hrable)

Dve sestričky pozerajky
žiaria ako hviezdy neba.
Nikdy sa však neuvidia,
hoci sedia blízko seba.

(Oči)

Aká je to hlava,
v ktorej mozgu nieto,
či kráľuje zima,
či horúce leto?

(Kapustná)

Poznáte toho vtáka,
čo má na chvoste raka?

(Straka)

Marika, Zuzka, Timea, Reňa, Peťa
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behy, kombinačné hry,
štandardky. Najneradšej
mám dlhé behy.

Bol niektorý Váš zápas
niečím výnimočný?

Bol to zápas v Chicagu so
Salt Lake City pred 50 000
divákmi. Po nás sa hral
zápas s Realom Madrid, na
ktorom bolo ešte o 30 000
divákov viac. Vychutnal
som si náš zápas z ihriska aj
ako divák Mexico Chivas -
Real Madrid.
Čo robíte, ak máte deň len

pre seba?
Najradšej ho trávim s ro-

dinou. V prírode na bicyk-
loch a so psom.

Kto Vám v živote najviac
pomohol?

Veľmi veľa ľudí.
Ako sa vidíte o desať

rokov?

Možno ako futbalový
manažér.

Riadite sa nejakým
krédom? Akým?

Čo ta nezabije, to ťa
posilni.
Čo by ste odkázali našej

škole?
Prajem vám veľa dobrých

a v živote úspešných žiakov.
Vaše slovo na záver pre

náš časopis, pre našich
čitateľov:

Všetkých čitateľov časo-
pisu Cirkevňáčik srdečne
pozdravujem, prajem dobré
vysvedčenia, deviatakom
úspešný vstup na stredné
školy a veľa pekných zážit-
kov z blížiacich sa letných
prázdnin.

Ďakujeme za rozhovor.
-ml-
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Naše úspechy
šk.r. : 2005/2006

TELESNÁ VÝCHOVA

Obvodné kolo v plávaní
100m prsia
3. miesto Milan Berik

Cezpoľný beh – obvodné kolo
1.miesto    Jakub Berežný
2.miesto    Jaroslava Berežná
3.miesto    Denisa Džavoronková
4.miesto    Eva Jurková

Malý futbal žiačok
2.miesto družstvo dievčat

Atletika - obvodné kolo
štafeta-dievčatá
1.miesto
družstvo dievčat
štafeta-chlapci
2. miesto - družstvo
chlapcov

skok do výšky-dievčatá
3.miesto M a r i a n a

Kaščaková
skok do výšky-chlapci
3.miesto Dominik  Antoš

Športová olympiáda 1.-4. ročník
300 metrov
1.miesto Eva Jurková
2.miesto Martina Jurková
3.miesto Šimon Berežný
skok do diaľky
3.miesto Erik Zápotocký

50 metrov
2.miesto Kristína Pavúková
3. miesto Erik Zápotocký

1.-2. ročník - štafeta
skok do diaľky-
dievčatá
3.miesto
Eva Jurková

H U D O B N A
VÝCHOVÁ

Pieseň pre Sv. Otca
1. kategória - sólo
2.miesto Štefan Perát
2. kategória - sólo
1.miesto Simona Perátová
3. kategória - sólo
3.miesto Magdaléna Šimková

Pieseň blahoslaveného Metoda
1. kategória - sólo
1.miesto Patrícia Perátová
2. kategória - sólo
1.miesto Štefan Perát

3. kategória - sólo
1.miesto
Simona Perátová

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

Čarovná rómska paleta
3.miesto:Špeciálna rómska trieda
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VÝLETOMÁNIA
Školské výlety - neklamný znak, že záver

školského roka je za dverami. A zároveň je to
pre žiakov tak očakávaná chvíľa, keď mnohé
kúty našej krajiny, o ktorých počuli na
vyučovaní, uvidia aj na vlastné oči.

Mladší, ktorí zasadli druhý a štvrtýkrát
v tomto školskom roku do svojich lavíc, si to
namierili rovno do “stredoveku”, navštíviť
najväčší hrad strednej Európy. Nie, neboli nikde
v zahraničí! Stačilo im prejsť cez najväčší
cestný tunel na Slovensku a mali pred sebou
spomínaný najväčší ... Spišský hrad.

A čo obdivovali? O tom by žiaci rozprávali
veľmi dlho. Preto radšej spomenieme, že si tam
zasúťažili v rôznych stredovekých hrach, ako
napr. streľba z luku, kde Tomáš Makara zo
všetkých účastníkov tohto dňa (a boli tam žiaci

z mnohých škôl) si vystrieľal 3.miesto.
Spoločnosť v autobuse im robili aj tretiaci, ktorí  ako správni prvoprijímajúci putovali

do Levoče, najväčšieho pútnického miesta Slovenska. Ich kroky smerovali k bazilike na
Mariánskej hore, kde sa zúčastnili svätej omše, zaspievali si, niekto zaspieval pieseň,
ktorou si vybojoval 2.
miesto v súťaži Pieseň pre
Sv. Otca a potom ich kroky
smerovali nadol, priamo
do centra mesta Levoča,
aby aj tam obdivovali naj...
oltár  v Chráme sv.  Jakuba,
dielo Majstra Pavla.

A čo naši najmenší? Tí
sa na svoj prvý školský
výlet vybrali do Svidníka,
kde spoznávali jeho
pamätihodnosti.
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“Predstav si, včera v cirkuse utiekol
z klietky lev!” hovorí Ferko kamarátovi.
“Všetci vystrašene pobehovali a kričali,
iba krotiteľ si zachoval chladnú hlavu a
konal rozvážne.”

“Čo urobil?” “Skočil do klietky a ....”
Dokončenie vtipu si môžete prečítať,

ak povyberáte z kopy ceruzky. Musíte
však postupovať ako pri hre mikádo -
vyberať tú, ktorá je navrchu.

Mikádo

Prečo sa nad tou krížovkou tak smeješ?” pýta sa matka dospievajúcej dcéry. “Ale, je tu
hlava rodiny na štyri a vyšlo mi ................!”

Čo bolo v tajničke napísané zistíte, ak pomenujete veci na obrázkoch a vyberiete
správne písmená. Z prvého slova - prvé písmeno, z druhého - druhé, z tretieho - tretie,
zo štvrtého - štvrté.

Krížovka?
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Starší sa rozhodli “tak trochu” vyskúšať svoju fyzickú
kondíciu a počnúc šiestym a končiac ôsmym ročníkom si to
nasmerovali na najvýchodnejší kút krajiny, okolie Sniny.
V národnej prírod-
nej rezervácii Stu-
žica obdivovali
jedle, ktoré dosahu-
jú vek až 300 rokov
a výšku 48 m.
Samozrejme navští-
vili aj Kremenec,

hraničný znak osadený na bode styku štátnych
hraníc Slovenskej republiky, Poľskej republiky a
Ukrajiny.

Svoje boľavé nohy zložili na konci dňa  v Cir-
kevnej základnej
škole sv. Cyrila
a Metoda v Snine, ktorá im pripravila aj chutný guľáš.

Ďalší deň pokračovali v zdolávaní “horskej prémie”, keď
po výstupe na Janíčkovu skalu, ich čakalo Morské oko a

Sninský kameň,  z ktorého mali nádherný
výhľad na okolie Sniny. Unavení a vykúpaní
vo vlastnom pote sa vracajúc do autobusu
osviežili posledným jarným dažďom.

Piataci a deviataci sa rozhodli pozrieť si
Košice, kde navštívili Štátne  divadlo J.
Borodáča a pobavili sa na komédii Charlieho
teta. Vďaka kultúrnym poukazom sa stretli

s     Báthoryčkou, Rákocim,  aj keď
len s ako voskovou figurínou v Mú-
zeu voskových figurín.

Skončili sa školské výlety a na
ten najväčší, dvojmesačný, sa isto
tešia všetci.  Prajeme Vám, aby ste
ich prežili v zdraví, pohode a plní
zážitkov a dobrodružstiev!

Adam a Domino
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V sieti IQ - áèikKto chová rybičky?
(Patríte medzi tie 2%?)

Pä� domov
Tento kvíz údajne vymyslel Albert Einstein a vraj ho 98% ľudí vôbec nevyrieši. Je rad

piatich domov, pričom každý má inú farbu. V týchto domoch žije päť ľudí rôznych
národností. Každý z nich chová iné zviera, rád pije iný nápoj a fajčí iné cigarety.

1. Brit býva v červenom dome.
2. Švéd chová psa.
3. Dán pije čaj.
4. Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho.
5. Majiteľ zeleného domu pije kávu.
6. Ten, kto jazdí v Jaguári, chová vtáka.
7. Majiteľ žltého domu jazdí Škodovkou.
8. Človek z prostredného domu pije
mlieko.
9. Nór býva v prvom dome.

10. Ten, kto jazdí v BMW, býva vedľa toho,
kto chová mačku.
11. Ten, kto chová kone, býva vedľa toho,
kto jazdí Škodovkou.
12. Ten, kto jazdí na Mercedese, pije
pivo.
13. Nemec jazdí na Citroene.
14. Nór býva vedľa modrého domu.
15. Ten, kto jazdí v BMW, má suseda,
ktorý pije vodu.
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Dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane

Deň matiek

NAŠA SPOLOÈENSKÁ

Pieseň pre Sv. Otca

Vedecká konferencia na
hodine SJL

O netradičnej hodine SJL sme už  písali:
Ale prečo nenapísať znovu, keď bola aj ďalšia
,,iná“ hodina? Tentokrát sme sa hrali na
vedeckých výskumníkov a pripravili sme pre
spolužiakov vedeckú konferenciu. Napr.
o dinosauroch, koňoch, futbale, paličkovaní...

Po ročnej prestávke sa opäť
uskutočnila spevácka súťaž pre cirkevné
školy a ich nadaných spevákov. 11.ročník
súťaže sa veľmi vydaril, najmä pre
spevákov z našej školy v zložení:
Magdaléna Šimková, Simona Perátová
a Štefan Perát.

V apríli sa uskutočnila náboženská súťaž, v ktorej
si  jednotliví žiaci dokazovali svoje vedomosti
z náboženstva. Súťaže sa zúčastnilo mnoho
cirkevných škôl, a tá naša zabojovala a v družstve:
Petra Nemcová, Renáta Perátová a Mária Filarská si
vybojovala ,, zemiakové“ 4.miesto.

“Mama je vždy mama, stále ju máš ...”
Druha májová nedeľa už tradične patrí

našim mamám a starým mamám, pre ktoré si
žiaci našej školy pripravili krátky
hudobnodramatický program, aby im takto
prejavili svoju lásku a vďačnosť.
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Hurá, prázdniny!
Ako celý svoj život, aj prázdniny začni

v mene Otca, Syna i Ducha Svätého!
Prázdniny. Iste si sa už zamýšľal nad

významom tohto slova. A vieš aj to, že
neznamenajú prázdne dni, dni bez záujmu
o povinnosti, o duchovný život, o skutky
lásky, bez záujmu o iných.

Si nesmierne bohatý! Dostal si do daru
týchto 62 dní. Nestrať z nich ani jeden, ani
jednu hodinu. Už sa nebudú nikdy

opakovať. Nuž nečakaj
a s chuťou vykroč... vy-
plň svoj život dobrom,
nech pre zlo neostane
miesto...

Pred Boží súd pred-
stúpil istý človek a se-
baisto vyznáva:

“Pozri, Pane, zacho-
vával som všetky tvoje
prikázania, nič zlé som
neurobil, nijakú nespra-
vodlivosť, nijaký zločin.

Pane, moje ruky sú čisté.”
“To je pravda, ale, žiaľ, sú i prázdne,”

odpovedal Najvyšší Sudca.
Preto ty sa usiluj, aby si sa naplnil

dobrými skutkami a krásnymi zážitkami.
Už vieš, ako prežiješ prázdniny? Aj

počas nich sa snaž ostať predovšetkým
božím dieťaťom, ktoré si svoje poklady
zhromažďuje v nebi. Možno ti v tom
pomôžu aj tieto prázdninové predsavzatia.
Môžeš si  ich ešte doplniť.

NECHCEM PREŽIŤ
- ani jednu nedeľu bez svätej omše

a svätého prijímania,
- ani jeden mesiac bez sviatosti zmie-

renia,
-  ani  jeden deň, v ktorom by som

z a n e d b a l
dobro,

- ani
jedeň deň bez
úsmevu a radosti,

- ani jednu hodinu nudy,
- ani jednu  hodinu bez lásky,
- ani jeden okamih bez milosti

posväcujúcej.

Desatoro pre
turistu

1. Rozlúč sa so svojimi rodičmi, ale nie s
Bohom.
2. Nezabudni si vziať do batoha všetky
veci  pre dušu.
3. Obuj si dobré
topánky, aby ti
vydržali i na
cestu do
kostola.
4. Choď po
v š e t k ý c h
cestách, ale
nezabudn i
na cesty
Božie.
5. Smeti
hádž do odpadkového koša, ale nie do
duše.
6. Na cestu nehádž kamene, ale úsmevy.
7. Daj si okuliare tak, aby ti nezacláňali
Boha.
8. Nasýť si žalúdok, ale nenechaj hladnú
ani dušu.
9. Choď podľa kompasu, ale i podľa
Písma Svätého a nezablúdiš.
10. Vráť sa z dovolenky zdravý, ale
i  lepší.
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Deň detí

Drogová prevencia

Európska jar

V mestskej knižnici...

“Drogy ti nepomôžu. Iba ak do hrobu.
A spolu s tebou aj  tým, ktorých máš rád...“
Takýto podtitul by mohla mať beseda
s pani M. Bickovou pre žiakov  3.,7.-9.
roč. Všetkých nás veľmi milo poučila
o nebezpečenstve drog.

Ako je dobre známe, 1.jún je sviatok
detí. My sme ho oslavovali so sedem-
dňovým predstihom. A mali z toho radosť
nielen žiaci, ale aj učitelia. Bolo tam mnoho
zábavy, rôzne hry, rozdávali sa sladkosti a
dokonca si  niektorí  aj zatancovali.
Jednoducho deň detí ako má byť!

V marci sme navštívili ,,kráľovstvo“ kníh,
presnejšie našu mestskú knižnicu. Pani riaditeľka
knižnice nám porozprávala o knihe, ako vznikla a o
zážitkoch, ktoré nám poskytuje. O niečo neskôr sme
knižnicu navštívili opäť, a veru oplatilo sa, lebo sme
si pozreli nádhernú výstavu venovanú Karlovi
Čapkovi.

Naša cirkevná škola bola jednou zo
sedemtisíc škôl, ktoré sa zapojili do projektu
organizovaného Európskou Radou pri Európskej
únií. Žiaci sa tak prostredníctvom besied dozve-
deli o výhodách členstva v Európskej únií.

pripravili: Peťa, Reňa, Timea, Zuzka, Marika
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OSOBNOSTI zo školských lavíc

Tomáš Fecko

Najväčšie slzy : Asi
ešte neboli.

Najväčšia radosť :
Keď som sa dozvedel,

že na gymnázium berú bez prijímačiek.
Najlepší deň: Nedeľa, lebo sa neučím

a nemusím chodiť do školy.
Najkrajší darček: Mobil od mamy,

pretože sa mi starý pokazil .
Najčastejšia činnosť: Bicyklovanie

a spanie.
Najdlhšia minúta: Na literatúre, keď som

sa nenaučil diela Pavla Országha
Hviezdoslava.

Najlepšia vec: Posteľ, lebo rád spím
a na nej rád čítam knihy.

Najpútavejšia kniha: Traja pátrači, čo
som dostal od školy za vzorný prospech.

Najhorší trapas: Keď pozdravím
susede, a ona neodzdraví.

Najdôležitejší krok: Prihlásiť sa na
gymnázium.

Najmilovanejšia osoba: Rodičia.
Najsmiešnejší vtip: Ide babka po lese,

nájde jabloň, odtrhne hrušku, zje slivku
a povie: “Mňam, to je ale dobrá marhuľa.”

Najobľúbenejšia hudba, film: Všetko,
čo sa dá počúvať a film Kráľovstvo
nebeské.

Matúš Gondek

Najväčšie slzy:
Keď sa mi vydávala
sestra.

Najväčšia radosť:
Keď som dostal varhany.

Najlepší deň: Vianoce, lebo sme celá
rodina pokope.

Najkrajší darček : Varhany.
Najčastejšia činnosť: Počúvanie

hudby, hra na varhany, čítanie a vozenie sa
v aute.

Najdlhšia minúta: Asi práve teraz.
Najlepšia vec: Radiomagnetofón.
Najpútavejšia kniha: Pán prsteňov,

jednoznačne.
Najhorší trapas: Nemám také veľké, ale

keď sú, tak väčšinou v škole.
Najdôležitejší krok: Pri výbere školy.
Najmilovanejšia osoba: Najstaršia

sestra, ktorá sa volá Katka.
Najsmiešnejší vtip: Mám veľmi rád tento

vtip aj s príslušnou pantomímou: Brunetka,
čiernovláska a blondínka idú po púšti. Zra-
zu je za nimi lev. Bežia, bežia, už je pri nich.
Brunetka schytí piesok a hodí ho do levo-
vej tváre. Kým sa lev očistí, majú náskok
a zase ich dobieha. Tu schytí piesok
čiernovláska a hodí levovi do tváre, kým sa
lev očistí, utekajú, utekajú, zrazu pred nimi
palma. Vyjde hore brunetka aj čiernovláska
a kričia na blondínku: “Poď rýchlo hore!“
A blondínka hovorí „Ale, veď ja som do
neho piesok nehádzala!“

Najobľúbenejšia hudba,  film: Klasické
popové hity ako sú Shakira a Madonna
a všetky historické filmy .

Zuzka a Marika

Výborný žiak, úspešne reprezentujúci školu v olympiádach
z M a SJL.

Výborný žiak, úspešne reprezentujúci školu v olympiádach
z náboženstva, M a SJL.
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Na našej škole máme veľa športovo
nadaných detí, o čom svedčí aj veľký
záujem o plavecký krúžok. Preto sme sa na
mestskej plavárni stretávali stredu                  a
piatok popoludní. Skupiny plavcov                    i

neplavcov tvorili žiaci 1. a 2. stupňa, no po
pár týždňoch to boli už len skupiny
zdatných plavcov. Všetci sme si tu užili veľa
vody, srandy, plávanie i skákanie. Zvládli
sme aj „menej obľúbené rozcvičky“, ktoré
sme pred vstupom do bazéna museli
odcvičiť. Hrali sme sa na rôzne hry s loptami,

Predstavujeme krúžky:
Krúžok plávania

skákali z mostíka a súťažili. Výbornú
atmosféru a dobrú náladu dotvárala vždy
hudba. A čo hovoria na plavecký krúžok tí
najmenší?

- Na plavárni sa mi páči, že môžeme
skákať,  robiť kotrmelce do vody,
špliechať, naháňať sa. (Slávka - 3.roč.)

- Páčili sa mi naháňačky, plávanie
dozadu, špliechanie sa s chlapcami.
(Jožka - 3.roč.)

- Najviac sa mi páčili rôzne súťaže.
(Lukáš - 4.roč.)

- Na plaveckom krúžku sa mi najviac

páčilo potápanie. (Viktória - 1.roč.)
- Páčilo sa mi, keď sme skúšali behať

po vode, ale nešlo to a nepáčilo sa mi,
keď som prehral v súťaži. (Benjamín -
4.roč.)

- Výborné bolo skákanie z mostíka.
(Paulína - 3.roč.)

- Na plaveckom krúžku sa mi páčilo
skákanie do bazéna a zaujímavé súťaže.

Dúfame, že v takomto hojnom počte
a s dobrou náladou sa stretneme aj v budú-
com školskom roku. Veď žite vždy zdravo
a s vodou! (aj keď s chlórovanou)

mokrí plavci z CZŠ
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BONZÁÈIK

 * * * * *
Žiak: Pán učiteľ, ale za

to mi nemôžete dať
štvorku!

Učiteľ: Dobre, tak päť.
 * * * * *
Učiteľ: Kto bol

panovníkom v Rímskej ríši?
Žiačka: Asterix.
 * * * * *
Učiteľka: Ako

rozdeľujeme ľudí podľa
temperamentu?

Žiak: Na cholerikov,
sangvinikov, flegmatikov a
astmatikov.

* * * * *
Žiak: Prepáčte, ale mne

meškal autobus.
Učiteľ: Nečakám,

vystúpim, tlačím!

Bonzáčik Gregor Mydla „nabonzoval“ na svoju
mamku - pani učiteľku PhDr. Annu Mydlovú.

Naša obeť - prvák
Gregor nám prezradil o
svojej mamke aj také
informácie, ktoré netušíme
nielen my, ale ani ona sama.
(Nakoniec, asi ako všetci
bonzáčikovia, ktorí vidia
svet a veci v ňom svojimi
očami.)

Na prvú otázku, či je jeho
mamka dobrá alebo zlá nám
odpovedal, že je dobrá,
avšak často naňho kričí. A
kričí aj vtedy, ak sa Gregor
nespráva tak, ako by mal.
Keď jeho neslušné
správanie presiahne hranice
mamkinej trpezlivosti,
rozhodne sa ho pani
učiteľka potrestať. Ako?
Napríklad, že nemôže ísť
synátor von. Krutý trest, čo
poviete?

Iné nedostatky na svojej
mamke Gregor neobjavil.

Akurát, že ho „nebaví“
čierna kabelka, ktorú
zvyčajne nosí.  Tá kazí
celkový imidž pani učiteľky,
ktorý je ináč podľa
bonzáčika dobrý. Možno aj
vďaka tomu, že Gregor sám
od seba upratuje a jeho
mamka tak má viac času len
pre seba. Ak sme pri čase,
tak ten si pani učiteľka na
svojho syna vždy nájde.
Zvyčajne sa s ním hrá alebo
mu pomáha s domácimi
úlohami. (Závidíme mu,
však?) Keď Gregor pozerá
televízor, mamka sa k nemu
nepridá, lebo na pozeranie
televízie čas nemá. A verte
alebo neverte, nemá čas ani
na spanie.

Pani učiteľka Mydlová
asi nikdy nič neje, lebo jej
syn ju jesť nevidel. (Žeby

sa pred ním skrývala?) Preto
ani nevie, aké jedlo má
najradšej. Zato však veľmi
dobre vie, čo nosí jeho
mamka v kabelke. Sú to
kľúče od zborovne a
vééééééééééľa peňazí. Asi
správne usudzujete, ak si
myslíte, že Mydlovci sú
„veľmi“ bohatí.  No nie
vďaka pani učiteľke, ale
zásluhou jej manžela, ktorý
veľa cestuje po svete a
zarába podstatne viac. Na
druhej strane treba
povedať, že pani učiteľka
ešte nedostala „nákupnú
horúčku“, a tak peniaze
veľmi nemíňa. Do obchodu
chodí len, keď musí - teda
zriedka. Zvyčajne je to kvôli
rožkom.

A na záver ako správni
„detektívi“ sme pátrali po
návode, čo v prípade, že
píšete s pani učiteľkou
písomku. Všetkým odkaz od
Gregora: „VEĽMI SA
UČTE!!!“

Peťa a Reňa
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Dvaja anjelskí pútnici sa zastavili, aby strávili noc v dome
bohatej rodiny. Rodina bola nepohostinná a odmietla anjelov
nechať v miestnosti pre hostí. Namiesto toho boli ubytovaní
v studenej pivničnej izbe. Akonáhle si ustlali na tvrdej podlahe,
starší anjel uvidel dieru v stene a opravil ju. Keď sa mladší
anjel udivene spýtal prečo, starší odpovedal...

„Veci nie sú také, akými sa zdajú.“
Ďalšiu noc si šli odpočinúť do domu chudobného, ale

pohostinného farmára a jeho ženy. Po tom, čo sa s nimi manželia
podelili o trochu jedla, čo mali,  povedali anjelom, aby spali v ich

posteli, kde si dobre odpočinú. Ráno po svitaní našli anjeli farmára
a jeho ženu v slzách. Ich jediná krava, ktorej mlieko bolo jediným príjmom rodiny,  ležala
mŕtva v chlieve.

Mladší anjel sa pýtal staršieho:  “Ako sa to mohlo stať?
Prvý muž mal všetko a ty si mu pomohol. Druhá rodina mala
len tú kravu a tá im zomrela. Prečo???”

„Veci nie sú také, akými sa zdajú“- odpovedal starší
anjel.

„Keď sme boli v pivničnej izbe, všimol som si, že v tej
diere v stene bola zásoba zlata. Keďže majiteľ bol posadnutý
chamtivosťou a lakomstvom, opravil som stenu, aby zlato
nenašiel. Keď sme ďalšiu noc spali vo farmárovej posteli,
prišiel si anjel smrti pre jeho ženu. Dal som mu namiesto nej
kravu.“

Veci nie sú také, akými sa zdajú.

Väčšinou nepoznáme všetky súvislosti.  Keď máš vieru,
potrebuješ aj dôveru, že všetko, čo prichádza, sa vždy deje  v tvoj

prospech.  A to sa ukáže až časom.
Niektorí ľudia prichádzajú do nášho života a rýchlo

odchádzajú,  niektorí sa stávajú našimi priateľmi a zostanú
na chvíľku.

Napriek tomu zanechávajú v našich srdciach
nádherné stopy a my nezostaneme nikdy úplne rovnakí,
pretože dobrí priatelia nás menia!

Včerajšok je história. Zajtrajšok tajomstvo. Dnešok,
prítomnosť, je dar. Život je neobyčajný a chuť každého

momentu neopakovateľná!
Buďme aspoň chvíľku ako anjeli a budeme žiariť ich svetlom.

Príbeh o anjeloch
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 Povedali naši vašim
W. Shakespeare

pochádzal zo stredného
Slovenska a pôsobil ako
šialenec.

* * * * *
Masová kultúra je pojem,

ktorý si môžeme vysvetliť
ako vraždenie ľudí takými
prostriedkami, ktoré nie sú
prijateľné a vhodné,
charakteristické pre
normálneho človeka.

* * * * *
Pravekí ľudia žili vo

veľmi primitívnych
podmienkach. Aj
nástroje na
rozmn ožovan ie
mali primitívne.

* * * * *
Po dobe

k a m e n n e j
nasledovala doba
bronzová a doba
drevená.

* * * * *
Prvý spisovný

jazyk zostavil
Anton Bernolák podľa
Turkov.

* * * * *
Spisovnú slovenčinu,

ktorú používame dodnes,
zostavil Ľudovít Štúr podľa
spisovnej slovenčiny.

* * * * *
Počas 2. svetovej vojny

bojovali Slováci v
Slovenskom postavení proti
Nemcom.

* * * * *

Učenci Konštantín a
Metod vytvorili písmo
hlavolika.

* * * * *
Samostatná SR vznikla

pred 10 000 rokmi.
* * * * *
Kedy zvoní hodina?
* * * * *
Nad tým nerozmýšľaj, to

vyskočí samo.
* * * * *
Obyvatelia sa zaoberajú

ovom choviec.
* * * * *

Tamburína je prístroj,
ktorý sa používa na
vyhľadávanie buriny.

* * * * *
Tráviaca sústava sa

skladá z ústnej dutiny,
hltanu a slnečníka
(konečníka).

* * * * *
Jej rodičia havarovali. Aj

lietadlo, v ktorom leteli.
* * * * *
Človek žijúci vo

vyhnanstve je exhumant.
* * * * *
Štúr  prednášal na

bratislavskom múzeu.
* * * * *
Ondráš Machuľa dúfal,

že si ho Zuzka vezme za
ženu.

* * * * *
Ústrednými postavami

Statkov-zmätkov sú Ďurka a
Zuzko.

* * * * *
Minulosť Slovenska je

historicky veľmi stará.
* * * *
P o č k a j t e ,

nemám okuliare,
nepočujem vás.

* * * * *
N e m u s í t e

svietiť, veď je
ticho.

* * * * *
Ja ti

nehovorím, že
niečo hovoríš. Ja
ti hovorím, teda

sa ťa pýtam, či ti on niečo
hovorí a čo ti hovorí.

* * * * *
Ak sú hento Himaláje,

tak ja som Šípová Ruženka
s prehadzovačkou.

* * * * *
Zavri konečne oči a čítaj!
* * * * *
Žiak: A čo potom, keď to

vypočítam?
Učiteľka: Začni sa tešiť!
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Prvýkrát
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s Ježišom v srdci


