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Editoriál

Dnes
Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.

pomocný biskup Košickej arcidiecézy
a titulárny biskup Barikský

Váš mesiac narodenia:
Február.
Vaše obľúbené jedlo: Musím
povedať, že nie som vyberavý,
zjem všetko. Pochutnám si
však napr. na rezancoch
s tvarohom.
Obľúbený nápoj:
Obyčajná voda,
minerálka.
O b ľ ú b e n á
vôňa: Každá
p e k n á . . .
Možno aj taká
vôňa čistoty.
Keď človek
dbá o hygienu,
tak potom aj
pekne vonia.
Obľúbená farba:
Svetlomodrá a svetlohnedá.
Obľúbená kniha, resp. film:
Sväté Písmo, keďže je tam
múdrosť najväčšia.
Obľúbená hudba, resp.
spevák, skupina, príp. i
konkrétna pieseň: Každá
pekná hudba. V poslednom čase
zvlášť vážna hudba a veľmi sa
mi páči, ako ste dnes spievali (deň
posvätenia šk. kaplnky – pozn.
red.).
Zo spevákov ma oslovil Bocelli –
má veľmi pekný hlas. No aj na
našej scéne je veľa spevákov,
ktorí pekne spievajú. Ich piesne
počúvam na rádiu Lumen.
Obľúbená časť roka:
Zaujímavá otázka... (zamyslenie)

Často ďakujem Pánu Bohu, že
žijem na Slovensku, kde máme 4
ročné obdobia, a tak sa mi žiadne
nezunuje. Keď sa už blíži zima,
teším sa na zimu. Keď sa blíži jar,

teším sa na ňu, a tak to
ide dokola.
Som rád, že
máme 4
r o č n é

obdobia a
v š e t k y
sa mi
páčia.

Obľúbené
m i e s t o

dovolen-
ky:  Sú to 2

miesta – more
a hory. Kedy sa

kde podarí, tam
oddychujem.

Miesto, ktoré Vás
najviac očarilo: Ako každá

líška, musím chváliť svoj chvost:-
) Veľmi sa mi páčia Obišovce –
mariánske pútnické miesto, kde
som bol farárom 6 rokov.
No a keďže sa ma to pýtajú
Stropkovčanky, musím povedať,
že aj Stropkov. Je to tu totiž také
zvláštne, lebo z tohto mestečka
pochádzajú moji rodičia. Mám tu
svoje korene, takže musí tu byť
pekne:-)
Dar, ktorý sa Vám vryl do
pamäti: Dar kňazstva. Hocikto
ho nedostane.
Jazyky, ktoré ovládate:

Aj vy ste sa rozhodli pre náš
časopis? Sme veľmi radi, že
ste sa začítali. Aj keď možno
máte pripomienky k jeho
obsahu, verte, že všetko sme
pripravovali s veľkým
nasadením. Takže ak v ňom
nenájdete niečo, čo ste
očakávali, nebuďte zarazení.
Cesta od prvej akcie až po
uzávierku časopisu,
samozrejme, nie je nikdy úplne
priamoč iara. Zmení sa
čokoľvek a inak to nebolo ani
teraz. No snáď sa vám táto
konečná podoba zapáč i a
nebudete sa nudiť, rovnako
ako sme sa pri jej príprave
nenudili my. Snažili sme sa
totiž pripraviť vám výnimočné
príspevky o výnimočných
ľuďoch, ktorých baví to, čo
robia, a ich výsledky sú
úspešné. Zisťovali sme
záujem o prácu v
poisťovníctve, zaspomínali si
na výnimočné aktivity v našej
škole, nechali sme sa nakopať
múzou, aby sme sa podelili o
slová múdre i zábavné a
ponúkli vám inšpiráciu, odvahu
a vytrvalosť vo všetkom, čo
robíte. Snáď jej bude dosť
aspoň na dočítanie tohto
špeciálneho súťažného čísla
školského časopisu:-)

šéfredaktorka

šéfredaktorka



Cirkevòáèik  špeciál3 www.czsstropkov.eu/cirkevnacik.html

  Obsah

2   Editoriál
2   Aktualitka
4  Naša spoločenská
5  Talentárium
6  Infovysávač - Anketa
8  Kopnutie múzou
9   Komiks
10 Smiechotras
11  V sieti IQ

Najlepšie ovládam tie, ktoré mám
v topánkach, pretože ich chytím
do ruky a vyskrúcam, ako chcem.
Motto, ktoré Vás vystihuje:
To by ste mali vymyslieť vy. Ja
som si dal biskupské heslo, podľa
ktorého chcem ísť: „Mocou Ducha
Svätého a s Máriou.“
Ako si spomínate na
obdobie, keď ste boli v
našom veku?  Dobre. Veď to
nie sú žiadne starosti – len
neposlúchať rodičov, furt sa
zlostiť so súrodencami, že iba ja
musím robiť:-) Boli to krásne časy,
rád si na ne spomínam.
Akým  ste boli žiakom? Bol
som taký žiak ako aj vy. Najviac
ma bavila
prestávka a
nebavilo ma,
keď skončila.
Mali ste
n e j a k é
mimoškolské
aktivity? Veľmi
veľa som hral
futbal, preto ma
aj dnes bolia
kolená.
N a j k r a j š i a
spomienka z detstva: Medzi
najkrajšie spomienky patria
Vianoce. Iste mi dáte za pravdu,
že je to niečo veľmi zvláštne,
krásne. Aj Veľká noc je pekná,
no Vianoce majú svoje čaro.
Čo Vám dodáva pocit istoty?
Pocit životnej istoty mi dáva
predovšetkým viera, a som
nesmierne vďačný predovšet-
kým rodičom, že mi ju
sprostredkovali. S vierou sa
č lovek oveľa bezpečnejšie
pohybuje životom. Na cestách,
teda najviac autom, sa denne
modlím k anjelovi strážcovi.
Samozrejme, že na cestách treba
byť v dobrej kondícii a
rešpektovať stanovené pravidlá.
Rozhodne dôležitý je stav auta,
ale nezanedbateľná je i poistka.
Takže popri poistke anjela strážcu
treba pamätať i na poistku, ktorá
by sa ukázala ako veľmi dôležitá

v nepredvídanej situácii.

Chceli ste byť kňazom
odmalička alebo ste snívali
aj o iných povolaniach? Sníval
som, veď snívať treba:-) Veľmi
som chcel byť futbalistom, ibaže
Pán Boh chcel ináč. Chvála Pánu
Bohu som sa stal kňazom a teraz
biskupom.
Nechceli ste byť stolárom?
Meno by ma k tomu predurčovalo:-
) Musím priznať, že práca s
drevom ma bavila. Pamätám si,
keď som bol v Stropkove ako
veľmi malý chlapec, keď ešte žila
babička – otcova mama, a otcov
najstarší brat Juraj bol rád, že už

odchádzame, lebo celý čas som
pribíjal klince do pňa.
Jedno leto som dokonca pracoval
v drevovýrobe, kde sa robili
debničky na ovocie. Pracoval
som s drevom, takže stolárčina
mi je blízka, rovnako i sv. Jozef,
ktorý bol tesárom, stolárom.
Čo robíte, ak máte deň len
pre seba?  Och, už dávno taký
nebol... Snažím sa dobehnúť, čo
mi chýba. Keď je to spánok, tak
dospím. Keď mi chýba čerstvý
vzduch, idem do prírody. Keď i
chýba niečo načítať, lebo musím
veľa čítať, tak čítam. Inokedy
vybavujem korešpondenciu,
poštu. Najčastejšie sa však
snažím dať si oddych, relax,
pretože ten zvyčajne veľký
priestor nemá.
Máte rád rýchlu jazdu autom?
Podľa toho, čo je to rýchla jazda.
Pre niekoho aj šesťdesiatka je

rýchlo. Urč ite nemám rád
riskantnú jazdu, a teda ani veľmi
rýchlu a nezodpovednú jazdu.
Niekedy sa aj nazlostím na takých
šoférov, lebo je ťažké vracať
zdravie či život!
Čo Vás vie vždy zaručene
rozosmiať? Dobrý vtip. Aj zo
života. Napr. keď nejaké dieťa
niečo zahlási. Je to také milé.
Nedávno počas sv. omše v
Prešove sa mi stalo, že vpredu
stál 5- alebo 6-ročný chlapec,
ktorý slúžil omšu so mnou – teda
robil to, čo ja. Bolo to pekné.
Vaše slovo pre našich
čitateľov na záver: Slovo na
záver by malo byť posledné, ale
nikdy nie také, ktoré ukončuje
všetko. Malo by to byť slovo,
ktoré naštartuje a povie, ako ísť
ďalej. Ak Vás teda, milí čitatelia,
oslovilo niečo z tohto rozhovoru,
vezmite si to so sebou do života
a zdokonaľte to. A všetkým Vám
prajem, aby ste mali radosť z
toho, že sa tu môžeme stretávať,
že máme tu CZŠ a že existujú
cirkevné školy v arcidiecéze. A
aby sme vedeli ďakovať Pánu
Bohu za všetko, čo nám dáva,
lebo dáva nám nesmierne veľa.

Ďakujeme za rozhovor  a
vyprosujeme Vám veľa
Božích milostí!

Danielka, Frederika
a Martinka
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Naša spoloèenská

Mesiac knihy
Marec – mesiac knihy nám priniesol akcie

prehlbujúce vzťah k čítaniu. Ako prvý sa uskutočnil
trojhodinový Čitateľský maratón, nasledovala
beseda so spisovateľom J. Žarnayom, projekt pod
záštitou O. Feldekovej Čítajme si a vyvrcholenie v
podobe Literárneho kvízu, ktorý bol zároveň
oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy.

Pieseò pre Sv. Otca
27.5.20009 zorganizovala naša škola v

spolupráci s mestom Stropkov arcidiecézne kolo
speváckej súťaže, aby aj takýmto spôsobom sme
vzdali hold a vďaku nášmu veľpastierovi
Benediktovi XVI. Svoj spevácky talent predviedlo
34 žiakov 14 katolíckych základných škôl a
reálnych gymnázií Košickej arcidiecézy.

Tvoríme úèesy
18.3.2009 sa prvýkrát v histórii našej školy

konala súťaž pod názvom Spoločenský účes.
Chlapci, no najmä dievčatá  5. – 9. r. sa nenechali
zahanbiť a predviedli svoj talent a kreativitu pri
tvorbe viac či menej extravagantných účesov.

Deò katolíckych pedagógov
7. apríl je Dňom kresťanských pedagógov, a tak

bola omša v tento deň o čosi slávnostnejšia.
Oslava sviatku pokračovala 15.4.2009 príjemným
posedením na poľovníckej chate v Potokoch, kde
pri dobrom guľáši v ešte lepšej atmosfére
zrelaxovali naši učitelia.
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Antónia Fiľarská - tenistka

Vizitka: Volám sa Antónia Fiľarská; chodím do
6.A, ale často sa stáva, že sa tam nenachádzam...
venujem sa totiž tenisu, a to už od svojich siedmich
rokov. V súčasnosti som hráčkou Tenisovej
akadémie Prešov a zúčastňujem sa aj
medzinárodných turnajov (úspešne
– pozn. red.).

Tvoj najväčší úspech: V
decembri 2008 som sa stala
víťazkou Halových
majstrovstiev v tenise.

Tvoj najlepší deň: 12.12.
-  je to deň mojich narodenín.

Tvoja nepreko-nateľná
radosť: Neviem, ktorá to bola.
Ja sa totiž teším zo všetkého,
čo sa mi podarí.

Tvoje najbolestnejšie
slzy: Keď som na svojom
prvom medzinárodnom turnaji
prehrala takmer vyhratý
zápas.

Tvoja najčastejšia
činnosť: Hrám tenis, takže asi to je
moja najčastejšia činnosť.

Tvoja najdlhšia minúta: Taká nebola.... zatiaľ.
Tvoja najpútavejšia kniha: Nezblázni sa

mamička od Gabriely Futovej.
Tvoja najmilovanejšia osoba: Celá moja

rodina.
Tvoja najsilnejšia istota:
Môžem povedať, že najviac istoty v mojom živote

mi dodáva viera v Pána Boha. Čerpám ju aj z mojich
rodičov, ktorí ma podporujú, usmerňujú... A
samozrejme, nezabúdam ani na poistenie, ktoré
ma istí v prípade úrazov či vážnejších ochorení.
Dokonca mám v rámci mamkinho poistenia
„predplatené“ cestovné poistenie, takže môžem
kedykoľvek a kdekoľvek vycestovať bez
zbytočných stresov.

Tvoj najdôležitejší krok: Začatie s tenisom,

lebo ináč by ste so mnou nerobili tento rozhovor:-
)

Tvoja najpočúvanejšia hudba: Billy Talent.
Tvoj najobľúbenejší film: Pretty woman.
Tvoj najsmiešnejší vtip: Vezie sa blondínka

s brunetkou v aute. Blondínka sa pýta: „Prečo sme
zastavili?“„Došiel nám benzín,“ odpovedá

brunetka. Blondínka nato: „Ja by som
si to nevšimla a išla by som ďalej.“

...máš aj Ty talent na niečo? daj nám
o sebe vedieť... radi o Tebe napíšeme

Dnes:  talentovaná športovkyňa

Desať odkazov
rodičom od ich detí.

1.Nerozmaznávajte ma!
Viem dobre, že by som nemal
dostať všetko, čo si zažiadam
- ja vás len skúšam.

2.Nebojte sa byť prísni a
pevní! Mám to radšej - cítim sa
bezpečnejšie.

3.Nedovoľte, aby som si
vytvoril zlé návyky! Musím sa
spoliehať na vás, že ich včas
odhalíte.

4.Nerobte zo mňa mladšieho,
ako som! Núti ma to, aby som sa

správal nezmyselne ako "veľký".
5.Nehrešte ma, nenadávajte a nedohovárajte mi

na verejnosti! Oveľa viac na mňa zapôsobí, keď sa
so mnou porozprávate v pokoji a v súkromí.

6.Nevnucujte mi, že moje chyby sú ťažké hriechy!
Nabúrava to môj zmysel pre hodnoty.

7.Nenechajte sa príliš vyviesť z miery, keď poviem,
že vás nemám rád/a. Nie ste to vy, koho nenávidím,
ale vaša moc, ktorá ma ohrozuje.

8.Nechráňte ma pred následkami môjho konania!
Potrebujem sa niekedy naučiť znášať ťažkosti a
bolesť.

9.Nevenujte prehnanú pozornosť mojim drobným
poraneniam a boľačkám!  Dokážem sa s nimi
vyrovnať.

10. Nesekírujte ma! Musel by som sa brániť
tým, že budem "hluchý" a budem hrať mŕtveho
chrobáka.
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dnes na tému: POISŤOVNÍCTVO

...respondentmi našej ankety sú najstarší spomedzi žiakov –
deviataci...

...otázky, ktoré sme im položili:

1. Čo je pracovnou náplňou poisťovacieho poradcu?
2. Chcel (-a) by si byť poisťovacím poradcom?
3. Čo by sme nemali zabudnúť poistiť?

... a ich odpovede...

Renátka
1. Chodí k ľuďom a ponúka im rôzne poistenia; radí, ako a prečo sa

poistiť na základe aktuálnych ponúk.
2. Možno aj áno, pretože je to celkom zaujímavá práca a také

„papierovačky“ by ma aj celkom bavili. No aj preto, že by som mohla
pomáhať ľuďom, aké poistenie je pre nich najvhodnejšie a najvýhodnejšie.

3. Dôležité je mať uzavreté nemocenské a úrazové poistenie, ďalej
byt so zariadením, auto, bicykel...

M atej
1. Jeho prácou je pravdepodobne ponúkať a uzatvárať zmluvy o

poistení.
2. Nie, lebo to podľa mňa nie je dobre platená práca a myslím, že

ani nemám schopnosť  „ukecávať“ ľudí.
3. Určite je potrebné mať poisteného seba samého, najmä pre

prípad úrazu či ochorenia. Na druhé miesto by som dal dom alebo
byt (kto čo má), ďalej auto a netreba zabúdať ani na domáce
zvieratká.

Anka
1. Poisťuje ľudí. Oslovuje ich a radí im, aby si vybrali tú najlepšiu

poistku.
2. Áno, chcela by som pracovať ako poisťovacia poradkyňa,

pretože by to bola dobrá práca pre mňa.
3. Nemali by sme zabudnúť na poistenie domu, seba a auta.

Marcel
1. Úlohou poisťovacieho poradcu je navštevovať klientov a snažiť

sa poistiť ich.
2. Nie, nechcel by som pracovať pre poisťovňu, lebo nemám k tomu

vzťah.
3. Myslím, že je potrebné mať poistené auto, vrátane havarijnej poistky,
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a seba.
 Zuzka
1. Poisťovací poradca poisťuje ľudí, chodí teda za ľuďmi a snaží sa im vybrať vhodnú poistku. Ak sa

mu to podarí, uzatvára zmluvy súvisiace s poistením.
2. Nechcela by som vykonávať túto prácu, pretože sa mi zdá dosť monotónna a mňa by nebavilo robiť

stále to isté dookola.
3. Určite je dôležité poistiť si svoj život, život detí, dom, auto... také základné veci.

Adam
1. Poisťovací poradca ponúka poistenie pre ľudí; pracuje pre

nejakú poisťovňu... najlepšie pre Generali:-)
2. Možno aj áno. Zdá sa mi to celkom zaujímavá práca.
3. Nezabudol by som na poistenie auta, bytu so zariadením a seba

samého.

Anka
1. Oslovuje ľudí a ponúka im poistenie. Uzatvára s klientmi zmluvy o

poistení.
2. Asi skôr nie, pretože neviem dobre komunikovať s ľuďmi, no ináč

to hodnotím ako zaujímavé povolanie.
3. Nemali by sme zabudnúť na poistenie seba, domu, auta a psa.

Lukáš
1. Poradca ponúka ľuďom čo najvhodnejšie poistky. Musí sa preto

neustále vzdelávať vo svojom odbore, aby vedel naozaj dobre poradiť.
2. Chcel by som byť „poisťovákom“, lebo je to podľa mňa fyzicky

nenáročné zamestnanie.
3. Je potrebné si poistiť seba, dom, auto a motorku.

Petra
1. Úlohou poisťovacieho poradcu je zháňať čo najviac ľudí, aby sa

poistili. Oslovuje ich preto a oboznamuje s výhodami toho-ktorého
poistenia tej-ktorej poisťovne.

2. Nie, pretože by ma nebavilo neustále dookola oslovovať ľudí s
poistkami.

3. Za dôležité považujem poistiť si dom, seba, majetok, vrátane
šperkov a cenností.

Matúš
1. Poradca sa vozí na aute a snaží sa nájsť klientov, ktorí nemajú

poistenie. Musí, samozrejme, ovládať výhody i nevýhody (ak nejaké
sú) poistných zmlúv, aby bol dôveryhodný pre ľudí, a tak aj
úspešný.

2. Keďže k tomu nemám vzťah, tak nie.
3. Nemali by sme zabudnúť na poistenie seba samého, auta, pri

ktorom považujem za dôležité mať aj havarijnú poistku, a poistiť si
treba aj dom.

M onika
1. Poisťovací poradca poisťuje ľudí. Poväčšine navštevuje klientov

na základe odporúčania známych a snaží sa čo najlepšie im poradiť.
2. Možno aj áno, ale skôr ako vedľajšie zamestnanie, na ktoré by som

však musela mať čas.
3. Netreba zabudnúť na poistenie domu, seba a auta.
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Kopnutie múzou

Poisťovňa
Poisťovňa? To je známa vec.
Veď pred rokom som si zlomila palec.
Ten ale bolel,
veď mi celý horel!
A ja od tej bolesti,
hovorila som samé hlúposti.
Zavolajte do poisťovne,
že ich potrebujem veľmi súrne.
Kamarátky mi však hovorili, že to nie je dobrý

nápad,
že robím zo svojho prsta veľký prípad.
No, čo už!
Boli či nebolí, zlomený či nezlomený,
zavolám tam sama so zlomeným prstom.
A čo sa stalo potom?
Poisťovňa mi poistku vyplatila
a ja som sa všetkým pochválila.

Janka Čengerová, 6.A

Poistka
Keď som išla z mesta,
bola tam zlá cesta.
Nepozrela som sa dolu,
a tak som si zlomila pravú nohu.
Veľmi ma to bolelo,
až sa mi z toho plakať chcelo.
Ešteže je doktor nablízku
a ja mám dobrú poistku!
Poistka je super nápad,
preplatí ti každý prípad.
Kto poistku ešte nemá,
uzavrieť ju rýchlo treba.

Kristínka Pavúková, 5.A

Poistka
Poistka sa oplatí,
škodu rýchlo preplatí.
Poistka sa všetkým zíde,
bez nej sa človek nezaobíde.
Pomôže mi, keď som na dne,
keď vyzerá to so mnou biedne.
Preto aj ty neváhaj
a poistiť sa rýchlo daj!

                         Katka Ivančová,5.A

Poisťovňa

Poisťovňa to je super vec,
hoci si si myslel, že je to kec.
Pravda je však iná,
dokázala nám to Nina.
Poistiť si nechala svoje zlaté vlasy,
ktoré jej dodávali stále veľa krásy.
Veľmi sa jej to oplatilo,
keď horelo naše kino.
Zhoreli aj Nine vlasy,
no poisťovňa ju vyplatila z kasy.
Radosť jej tak urobila
a bolesť rýchlo potlačila.

 Eva Rusinková, Barbora Bilaninová (6.A)
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Na ulici sa pani  pýta: „Chlapče,
kde je poisťovňa Generali?“

  „Pri VÚB banke.“
  „A tá je kde?“
  „Predsa pri poisťovni

Generali.“
  „A kde sú vlastne obe?“
  „Vedľa seba, predsa!“

__________
Ide blondínka po ceste s

pracovníčkou Generali. Zrazu
zazvoní poisťovacej poradkyni

   v taške mobil, no nemôže ho
nájsť. Vtom sa blondínka spýta:

   „Ty, a máš ho vôbec so
sebou?“

__________

Blondínka volá do poisťovne
Generali:

   „Mohli by ste povedať, ako
dlho trvá, kým mi príde vyplatená
poistná suma na účet?“

   „Momentík...“
   „Ďakujem!“ odpovie blondínka

__________

Poisťovací poradca sa sťažuje:
   „Včerajší výpadok prúdu bol

hrozný! Tri hodiny som sedel vo
výťahu!“

   „To je nič ,“ ozve sa

blondínka, „ja som
šesť hodín stála na
p o h y b l i v ý c h
schodoch!“

_______________

Malému Ďurkovi
kúpil otec za
vysvedčenie husle.
Synček mu vraví: „
Otec, ako môžem
hrať, keď nemám
sláčik?“

„ Čuš. Poistím to a
budeš mať aj ten sláčik, ale teraz
sa uč pekne hrať.“

____________

     „Predstav si, čo sa stalo
Mišovi! Zlomil si ruku a bude ju
mať celé prázdniny v sadre.“ „
Stále som  mu hovoril poisti sa a
poistka to bezstarostne vybaví
za teba.“

Slon stúpi hadovi na nohy a
hneď sa mu ospravedlňuje:

„ Prepáč,, nechcel som ti stúpiť
na nohy a nemáš poistku?“

„ Ešte si rob posmech! Veď
vidíš, ,že nemám nohy!“ povedal
had . „ A kde to ešte poistku!“

______________

„Vieš, čo vznikne skrížením
krtka so žirafou?“

„Vrtná veža s poisťovacou
kartou.“

________________

Zlodej prepadne poisťovňu. V
ruke drží odistený granát. Na to
sa objaví policajt, vytiahne pištoľ
a kričí : „Odhoďte zbraň!“

________________

Zamestnanec poisťovne sedí
v kancelárii, keď v tom niekto
zaklope. Pýta sa : „Kto je tam ?“
Ozve sa „ Ja.“  Zamestnanec
sebavedomo povie : „ Haha-
hahahhaha!“ Mňa nedostanete!
Ja som tu!

________________

Príde sekretár poisťovne do
práce s termoskou. „Čo je to ?“
pýta sa druhý. „Termoska. Teplé
ostane teplé, studené ostane
studené.“ Na druhý deň príde i
druhý sekretár s termoskou. „Čo
tam máš?“ pýta sa prvý. „No
dole mám polievku a hore
zmrzlinu.“

___________________

SMIECHOTRAS



Cirkevòáèik  špeciál11 www.czsstropkov.eu/cirkevnacik.html

Nájdi rozdiely

Hra s èíslami
Marián a Gabika cestovali autom na

dovolenku. Aby im cesta rýchlejšie ubehla,
vymyslel Marián takúto hru:

„Jeden z nás povie číslo od 1 do 10,“
vysvetľoval hru Gabike. „Ten druhý povie
následne číslo, ktoré musí byť väčšie minimálne
o 1 a maximálne o 10. Takto budeme pokračovať
až dovtedy, kým niekto nepovie číslo 50. Ten
potom vyhráva.“

„Rozumiem. Poďme hrať,“ súhlasila Gabika.
„Fajn, tak začínam,“ rozhodol sa Marián.
„Hej, počkaj! Ja začínam, pretože ja chcem

vyhrať,“ zaprotestovala Gabika.
Je naozaj dôležité, aby ten, kto chce

naisto vyhrať, musel aj začínať? Ak áno,
akým číslom?

Lode
V jednom prístave stojí vedľa seba 5 lodí.
Grécka loď odchádza o šiestej a vezie kávu.
Prostredná loď má čierny komín.
Anglická loď odchádza o deviatej.
Francúzska loď je vľavo od lode vezúcej kávu

a má modrý komín.
Vpravo od lode vezúcej kakao je loď idúca do

Marseille.
Brazílska loď ide do Manily.
Vedľa lode vezúcej ryžu je loď so zeleným

komínom.
Loď do Janova odchádza o piatej.
Španielska loď odchádza o siedmej a je vpravo

od lode idúcej do Marseille.
Do Hamburgu ide loď s červeným komínom.
Vedľa lode odchádzajúcej o siedmej je loď s

bielym komínom.
Loď kotviaca na kraji vezie obilie.
Loď s čiernym komínom odchádza o ôsmej.
Loď vezúca obilie kotví vedľa lode vezúcej ryžu.
Do Hamburgu odchádza loď o šiestej.
Pod akou národnou zástavou odchádza loď do

Port Saidu?
Ktorá loď vezie čaj?

Pre
š�astie

Vyfarbi políčka
s výsledkami
násobilky.
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