(1)

Cirkevòáèik è. 2

Editoriál

Za vechno mùe èas...
tak akosi sa mi prihovorila èi
prispievala Lenka Filipová
hneï zrána. Uvedomila som
si, e s touto velièinou budem opä zvádza nerovný
boj celý tento deò.
Mám málo èasu, ak budem ma èas, prídem, èas mi
to nedovolí, èas to zahojí.
Z rádia sa ozýva pípanie a
hlásia presný èas. Ozaj, neokrádam Vás pri èítaní o Vá
vzácny èas?
Ako vlastne naò.
Vetkým vyhovie, ale nikomu nefandí. Kadému odmeriava s rovnako krutou presnosou bez okamihu zaváhania. Je s nami a je proti nám.
Ako vlastne vyzerá èas?
Má aj tvár? Potom akú? Je
blahosklonne usmiata a lebo
ironická. Ako a kedy nasadí
grimasu kodoradosti, keï
dobiehame hotoví na autobus, vlak èi poradu!
Niekedy by mohol ma
takú tvár, akú mu dáme my.
Mono rozvánosou, zodpovednosou. Svojimi neúspechmi, ale radej úspechom. Nevímavosou èi láskavosou. Ak s ním máme
vychádza, nechytajme ho na
poslednú chví¾u. Nechajme
si z neho nieèo pre seba.
Mono i preto, aby sme ho
mohli venova aj iným.
V neúprosnom boji s èasom ete nikto nezvíazil.
Èas sa dá iba dobre èi zle
vyuíva. A dá sa trávi aj
ve¾mi príjemne. Napríklad
s naím èasopisom.
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Aktualitka:
V dnenom èísle: dekan
stropkovskej farnosti Mgr.
Ján vec - Bilý

Znamenie: Strelec.
Ob¾úbené jedlo: Zemiaky
s mliekom.
Ob¾úbený nápoj: Èistá
voda.
Ob¾úbená kniha (film):
Breviár - Liturgia hodín. Je to
posvätná kniha, ktorú kadý
deò èítam a cez òu sa ponáram do Boej a ¾udskej múdrosti. Cez túto knihu dostávam akoby nové oèi, ktorými
pozerám a za horizonty èasnosti.
Ob¾úbená hudba (pieseò,
interprét): Mám ve¾a magnetofónových kaziet z kadého
druhu. No rád poèúvam hudbu a piesne, ktoré spieva Demis Roussos.
Ob¾úbená èas roka: Jar,
pretoe je prejavom novej nádeje, krásy ivota a prejavom
Boej krásy.
Dar, ktorý sa Vám vryl do
pamäte: Gauè, ktorý som dostal ako mladý kaplán v Snine od tedrých veriacich. To
bol môj i prvý nábytok, ktorý
som doposia¾ so sebou nosil. Keïe v Hanuovciach,
kde som predtým pôsobil,
som u nechal celý svoj nábytok, tak aj môj prvý dar tam
zostal, konkrétne v mládeníckom pastoraènom centre.
Jazyky, ktoré ovládate:
Latinský, ruský a pasívne

francúzsky.
Pamätáte sa na svoje kolské roky? Akým ste boli iakom? Spomínam s láskou
a a s nostalgiou. Èasto si pozerám i albumy, ktoré mi sprítomòujú moju kolu i pána
uèite¾a, ktorý je u vo veènosti.
Kedysi to bolo inakie
ako dnes. My starí sme to
mali aie ako vy - dnené
deti. Na prvom mieste bola
práca na hospodárstve - kadý deò pasenie hus, oviec,
kráv, práce na poli a a potom
nasledovalo uèenie...
Chceli ste by kòazom
odmalièka alebo ste snívali aj
o iných povolaniach? O
akých?
Kòazom som túil by odmalièka. Svoje detstvo som
preíval ako ostatní chlapci,
ale mylienka na kòazstvo ma
chránila od väèích huncútstiev. Keï priiel èas, aby som
sa definitívne rozhodol, èi ís
za hlasom svojho vnútra, vtedy som putoval do Gaboltova, kde ako v Stropkove je
milostivý obraz Panny Márie
kapuliarskej. Tam pri poh¾a-
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de na Pannu Máriu som dostal uistenie, e ma bude sprevádza na ceste ku svätému
kòazstvu.
Ako sa vidíte o desa rokov ?
Pravdepodobne ak budem i, u nebudem v Stropkove, ale vo svojom rodisku v Hankovciach ako kòaz na
dôchodku.
Riadite sa nejakým krédom ?
Moje ivotné kòazské krédo som si vybral pri kòazskej
vysviacke z knihy almov: Nech
sa nesklamú vo mne tí, èo dúfajú v teba, Pane. A po 25-tich
rokoch kòazstva som k tomu pridal slová evanjelia: Áno, Pane,
ty vie, e ja a milujem.
Èo by ste odkázali naej
kole?
Akademicky kolu nazývame Alma mater - slávna
matka. áno, kola je matka,
ktorá nás rodí pre ivot ducha a ktorá nás vychováva
a pripravuje, aby sme správne preili najväèí Boí dar ivot. kola, to je èosi posvät-
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né. To patrí do vyích sfér
ivota. kola, to je duchovné
materstvo, a preto kolu
vetci sme povinní chráni
a ma k nej ve¾kú úctu, úctu
k svojim uèite¾om a predstaveným. iaci nech si uvedomujú, e najkrajie meno na
svete je mama - bytos milujúca, obetujúca sa pre nae
dobro. A také meno má i naa
kola: Alma mater - slávna
matka.
Vae slovo na záver pre
ná èasopis, resp. naich èitate¾ov?
Vá èasopis je vlastne zrkadlo ivota vaej koly. Tak
ako sa radi pozeráme do zrkadla, aby sme správne vyzerali,
tak i radi píte a èítajte svoj
èasopis, aby ste sa videli takí,
akí ste a boli takí, akí máte by.
Svoj èasopis, aj keï ho preèítate, odlote si ho a raz ako
starí, keï si ho budete prezera, znova svoje detstvo môete preíva. Zaspomínate si,
mono sa zasmejete, mono
poplaèete, ale vdy s láskou
si na kolu spomeniete.
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Slovenské národnie príslovia, porekadlá a ...
- Keï 10.10. o 10.10 hod. prí - bude blato!
- Keï na Víta sneh zavíta - sranda!
- Keï mi na Violu ofúkne líèko - ty brïo, nedám si len trièko!
- Ak a mobil unaví - zahoï ho ty do trávy!
- Ko¾kokrát sa cez operátora volá - to¾kokrát ti zauètujú!
- Aké má vreckové - takú má frajerku!
- Ak dostane kadý mesiac kopaèky, nemusí ma ete talent na futbal!
- Ak a p. uèite¾ky sústavne vyvolávajú, nemusí to nutne znamena, e sú do teba
zamilované. Mono tvoja mama perie v TIDE.
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ANKETA !!! ANKETA !!! ANKETA !!! ANKETA
V minulom èísle náho èasopisu sme pre vás vyhlásili anketu o naj ... uèite¾a naej
koly. Zúèastnili sa jej iaci 6.B, 8.B, 9.A a chlapci 7. roèníka. K jednotlivým vlastnostiam
pripisovali mená uèite¾ov, ktorí pôsobia na naej kole. A tu sú výsledky po zrátaní
hlasov
Najprísnejí:

Ing. Renáta Obajsníková

Najspravodlivejí:

Mgr. Terézia Vargová

Najtrpezlivejí:

Mgr. Renáta Polaèková

Najtolerantnejí:

Mgr. Terézia Vargová

Najdôslednejí:

Ing. Pavel Bujdo

Najzábavnejí:

Mgr. Ladislav Vateha

Najenergickejí:

PhDr. Martina Lukáèová

Najpísomkár:

Mgr. Anna Mydlová

Najsympatickejí:

PhDr. Martina Lukáèová

NOVÁ ANKETA!!!

NOVÁ ANKETA!!!

Tentoraz ...

Èo robí na hodinách, keï sa nudí?
Pripravte si odpovede, ktoré odovzdáte RR
v najbliích dòoch.
* Inzeráty * Inzeráty * Inzeráty * Inzeráty *
Ü Kúpim ahák na previerku z matematiky pre 8.
roè. Z
Zn.: U je to tu zas !
Ü Kúpim stieraèe na okuliare
Zn.: Sedím v prvej lavici

Ü Kúpim èíslo mobilu
náho telocvikára, angliètinára ...
Zn.: Neviem sa rozhodnú - pubertálna siedmaèka
Ü Predám nové, ete ne-

otvorené uèebnice 6. roèníka
Zn.: Nemal som potrebu
otvori ich
Ü Podpisujem známky,
poznámky, ospravedlnenia tel. è.: 0606 606 606 Zn.:?
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1. Aký ste (uveïte aspoò 5 prídavných mien)?

5x4

2. Ak by ste museli i sám na opustenom ostrove, ktorých 5 vecí by ste si vzali so sebou?
3. Ak by ste z nejakého dôvodu nemohli ïalej
vykonáva svoju prácu, èím by ste sa ivili?

alebo
5 otázok
pre
4 pedagógov

4. Na èo míòate najviac peòazí a na èo najmenej?
Preèo?
5. Ktorého známeho ete ijúceho Slováka, resp.
Slovensku by ste oznaèili za osobnos? Preèo?

Mgr. Peter Kye¾a, exkaplán
1. Skupina Elán v jednej piesni odkazuje: ... Nie
sme zlí, aj
keï ... Snaím sa by
spravodlivý,
veselý, niekedy pohodlný,
dnes u viac rozvány, ale hlavne chcem by h¾adajúci.
2. Aj ja som si túto otázku
niekedy dával. Dnes sa u nad
tým nezamý¾am. Nikdy by

som toti nechcel býva na
opustenom ostrove. Aj keï
ná svet sa v niektorých chví¾ach podobá ostrovèekom. Ale
keby... seba samého, priate¾ov,
vieru, e aj tam môem by
astný, knihu, fantáziu.
3. Viem si sám seba predstavi ako právnika, politika èi
osobu spojenú so portom.
4. Sú veci, ktoré potrebujem a ktoré sú príjemné. Najviac som minul na auto, knihy,
techniku, dovolenku. Najmenej

na to, na èom nezáleí.
5. Peter astný, Ján Fige¾
- stelesòujú toti múdros, ikovnos, usilovnos a pokoru.
Sú hlboko veriaci, pokojní,
èestní. V tieto hodnoty verím
a uznávam ich aj ja. Preto verím v èestných, sluných politikov, múdrych a nesebeckých
portovcov.
Za osobnosti povaujem aj
tých, ktorí ma svojím ivotom
pozitívne ovplyvnili, stále ich
za to nosím v srdci.

Mgr. Ladislav Vateha, katechéta
1. Hodnoti
sám
seba, to je pre
mòa to najaie. Asi by
to bolo: artovný, spravodlivý, èestný, pracovitý - aj
keï si rád poleòoím, otvorený v reèiach.
2. Podobné aktivity som
naposledy robil na vysokej
kole v rámci etiky. Ale u sa
vôbec nepamätám, ako dopadli. koda, e to musia by
veci, ja by som si vzal celú
svoju rodinu... Z vecí mi na-

padlo ako prvé Písmo sväté,
ale to za tie roky u akosi nosím v srdci. Ale isto by som
si vzal nejakú knihu: napr. Nasledovanie Krista alebo jej podobnú. Ïalej by to boli veci
nevyhnutné pre ivot: sekera,
nô, kotlík, lupa.
3. V prvom rade by som sa
vrátil k svojmu pôvodnému
povolaniu lesníka. Ak by to
nebolo moné, vedel by som
sa uivi prácou na PC, ekonomikou, ale tie niektorými
robotníckymi profesiami, napr.
maliar - natieraè. Ete ako stredokolák som ve¾mi rád cho-

dil s otcom vykonáva túto
prácu a zarobi si èeskoslovenské koruny.
4. Tak to sú knihy a èasopisy - na nich mám slabos.
Ve¾mi rád si preèítam dobrú
knihu. A tak rád vymetám
kníhkupectvá a antikvariáty
v Preove a Koiciach. Najmenej míòam na cigarety, pretoe nefajèím a na alkohol.
5. Jednoznaène Petra
astného. U mòa je to èlovek, ktorý ukázal nám Slovákom a celému svetu ako má i
kresan. Z jeho slov to jasne
cíti - na prvom mieste je Boh.
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Mgr. tefan Perát, katechéta
1. Zásadový, dôverèivý, vytrvalý, myslím e
aj spravodlivý, výbuný,
spoloèenský,

3. Skúsil by som podnika
alebo by som h¾adal prácu
v zahranièí, alebo by som
vstúpil do sluieb polície, ak
by to bolo ete moné.
4. Najviac peòazí, okrem
nákladov na domácnos, mídôchví¾ný.
òam na po¾ovníctvo, ktoré je
2. Sekeru, loveckú puku mojou srdcovou záleitosou.
s nábojmi, zápalky, buzolu, A to si vyaduje kvalitný odev
svoj kapuliar.
a obuv do kadého poèasia,

ïalej výstroj a strelivo, ktoré
dnes nie je lacné. Najmenej
míòam na alkohol, lebo ho ve¾a
neznesiem a ani mi nechutí.
5. Pre mòa je to banskobystrický biskup Msgr. Rudolf Balá, a to pre jeho
skromnos, lebo dodnes jazdí na vlastnej kodovke a pre
spravodlivos je ochotný
urobi èoko¾vek.

Mgr. Simona Fedoriinová, exkatechétka
1. Klasická odpoveï:
to posudzujú
¾udia okolo
mòa, ale jednu vlastnos
si na sebe váim. Som
dochví¾na.
2. Notový papier a ceruz-

ku, ak by ma kopla múza, nô
- ten sa zíde vdy a Bibliu.
3. Vdy sa mi páèila práca
archeológov a astronómov.
Ale ani dejepis ani fyzika nepatria medzi moje srdcovky,
take ostanem pri hudbe. Zatia¾.
4. Najviac peòazí míòam

na veci, ktoré potrebujem ja
a ¾udia okolo mòa k itiu a radosti a najmenej na to, èo
vôbec nepotrebujem. Take
zbytoène nemíòam. Ak vak
môem, finanène pomôem.
No nemý¾te si ma s bankou.
5. Moji rodièia. Bez komentára.

Naj...naj...naj...
Najlepí deò: dnes
Najväèí omyl: vzda sa
Najhorí úpadok: zúfa si nad svojimi schopnosami
Najlepí uèite¾: ktorý v nás vzbudzuje túbu po vedomostiach
Naj¾ahia vec: nájs chyby iných
Najväèí luhár: kto klame sám seba
Najdrahia zá¾uba: nenávis
Najväèia potreba: zdravý rozum
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Varíme rýchlo a chutne !
1. Máme hlad. Máme nápad ! (1 sek.)
2. Máme peniaze. Ideme do obchodu. Berieme prvú ryu, ktorú vidíme a zaplatíme. (3
min.)
3. Utekáme domov. Vyberáme správny hrniec. (1 min)
4. Dáme olej, ryu opláchneme a pridáme
do oleja. (Nejako sa s tým nebabreme!) (10
sek)
5. Kým ryu varíme, presnoríme chladnièku a pajzu. (20 sek.)
6. Nájdeme tvrdý syr a zvyok mexickej zeleninovej zmesi, ktoré spolu podusíme.
(Nebabreme sa ani s týmto!) (1 min.)
7. Rya je hotová asi za ... (15 min.)
8. Dáme na tanier, pridáme medzinárodnú zmes, osolíme. (10 sek.)
9. Zjeme. (15 sek.)
10. Celkový èas varenia cca: 20 min a 56 sek.
Záver a odporúèania: Bolí nás brucho, ale máme ho plné !
Dobrú chu elá éfkuchár GRIZLY

Zasmejme sa
Syn hovorí mame: Mami, bolí ma brucho.
To je preto, lebo ho má prázdne, pohotovo mu odpovedala mama s láskou.
O dva dni si mama povzdychla: Ako ma bolí ve¾mi hlava.
Syn jej pohotovo odpovedal: To preto, e ju má prázdnu!
Na hodine prírodopisu:
Èo je to dediènos? pýta sa uèite¾
iaka.
Dediènos je, keï iak dostane pätorku za úlohu, ktorú mu napísal jeho
otec, odpovedá iak.
Z prváckej lavice:
Prváèik sa pýta spoluiakov:
Viete, preèo nemôe Janko Hrako
pláva v lyici?
Nevieme
Lebo by vyklíèil.
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Naa spoloèenská
kolský výlet - 6.B
11.6.2003 iaci 1. stupòa a súèasnej 6.B
trávili na koncoroènom výlete a navtívili
Staro¾ubovniansky hrad, skanzen a Èervený klátor.

Futbalové drustvo koly
Poisovòa Generali, v ktorej sú poistení aj iaci naej koly, poriadala futbalový
turnaj pod názvom Generali cup.
CZ reprezentovali iaci 3. a 4. roèníka.

Deò otcov
...alebo otcovia prichytení pri èine.
iaci 6.B pozvali svojich rodièov oslávi Deò otcov spolu so sviatkom detí Pod
Skalkou.

Pieseò pre Svätého Otca Jána Pavla ll.
U po deviatykrát usporiadala naa
kola spevácku súa pre iakov katolíckych kôl Koickej arcidiecézy. CZ sv.
Petra a Pavla reprezentovali: S. Perátová,
S. Motyková, K. Pavúková a J. Potomová.
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Diskotéka v 6.B
So kolským rokom 2002/2003 sa
iaci 6.B rozlúèili spevom, tancom
a súaami na diskotéke vo svojej triede.

Deò matiek
Aj v k. r. 2002/2003 pripravili iaci naej koly pod vedením svojich pani uèiteliek kultúrny program pre svoje mamky
a babky. Tentokrát netradiène v J, kde nechýbalo ani pohostenie.

Dedièstvo otcov
zachovaj nám, Pane
... alebo 5. roèník arcidiecéznej súae, ktorý prebiehal v priestoroch naej koly.
CZ sv. Petra a Pavla reprezentovalo drustvo v zloení: A. Andrejková, A. Filarská a M. Gondek. V silnej
konkurencii katolíckych kôl Koickej
arcidiecézy si vybojovali 1. miesto. Blahoeláme!!!

Naa spoloèenská (akcia)
Deò detí - iaci 1. stupòa v portovom
zápolení pri oslavách svojho sviatku, ktoré im pripravili ich uèitelia.
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Nai (m)uèitelia

... predstavujeme prvý rad (sediaci) z¾ava doprava:
Mgr. Mária Karainská - prírodopis, v 8.A, 8.B, 9.A
veriadiaca uèite¾ka alebo chémiu a v 5.A výtvarnú výriadite¾ka CZ; v k.r. 2003/ chovu.
2004 vyuèuje slovenský jazyk
Mgr. Renáta Kizáková - tr.
v 7.A.
uèite¾ka 4.A, s ktorou trávi
Ing. Gabriela majdová - èas na (takmer) vetkých hotr. uèite¾ka 5.A; (m)uèí vo dinách.
vetkých triedach II. stupòa
Mgr. Radoslav Beenyi -

tr. uèite¾ 9.A; so iakmi 3.-9.
roè. spíkuje anglicky.
Mgr. Daniela langová triedna uèite¾ka 3.A.
Mgr. Bibiána Veselá triedna uèite¾ka 3.B.
Mgr. Gabriela Vaková triedna uèite¾ka 2.A.

... predstavujeme druhý rad (v strede) z¾ava doprava:
Ing. O¾ga Novická - tr.
uèite¾ka 8.B; vyuèuje fyziku
v 8.A, 8.B a 9.A; matematiku
v 6.B a technickú výchovu
v 7.B, 8.A, 8.B a 9.A.
Mgr. Anna Mydlová - tr.
uèite¾ka 8.A; (m)uèí dejepis
iakov II. stupòa a zemepis
v 8.A, 8.B a 5.A.

Mgr. Ingrid Semanèíková - tr. uèite¾ka 6.A; v triedach
3.-9.roè. prechuje nemecky a v 6.A (m)uèí zemepis.
PhDr. Martina Lukáèová
- tr. uèite¾ka 6.B, s ktorou
ma¾uje na hodinách výtvarnej výchovy a vyuèuje slovenèynu v 6.B, 8.A, 8.B

a 9.A.
Mgr. Irena evcová - triedna uèite¾ka 1.A.
Mgr. Irena Rinkovská - tr.
uèite¾ka 7.B; roziruje vedomosti zo slovenského jazika
v 5.A, 6.A, 7.B a výtvarné
umenie u iakov 7.-9.roèníka
a v 6.A.
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... predstavujeme tretí rad (stojaci) z¾ava doprava:
p. Mária tefaníková pomocná uèite¾ka v peciálnej triede.
p. Daniela Náboná - vychovávajúca uèite¾ka alebo
vedúca vychovávate¾ka kolského klubu.
Mgr. Terézia Vargová prázdninujúca uèite¾ka.
Mgr. Alena Fi¾arská -

triedna uèite¾ka peciálnej
triedy.
Mgr. Ladislav Vateha uèite¾ na vo¾nej nohe; trávi èas v 1.,2.,4. roè. a v 9.A na
hodinách náboenstva a v 4.9. roè. na hodinách práce
s PC.
Jozef Petrièko - uèite¾
bez záväzkov; v tomto k.

roku ho v pracovnom nasadení v priestoroch naej koly nenájdete.
Mgr. tefan Perát - uèite¾
na vo¾nej nohe; vyspevuje
na hodinách hudobnej výchovy v 5.-9. roè., cvièí s chlapcami II. stupòa poèas telesnej
výchovy a vzdeláva 4.-7. roè.
v náboenskej oblasti.

... predstavujeme tvrtý rad z¾ava doprava, alebo tých, ktorých na fotografii nevidie:
Ing. Pavel Bujdo - zástup- domosti z obèianskej výcho- ská - uèite¾ka na materskej
dovolenke.
ca veriadiacej uèite¾ky ale- vy iakom 5.-9. roèníka.
p. Beáta iroká - vychoMgr. tefánia Prokopovibo riadite¾ky; (m)uèí iakov
vávate¾ka v kolskom klube.
5.A, 6.A, 6.B na hodinách èová - triedna uèite¾ka 1.B.
p. Eva Gumanová - vychoMgr. Renáta Polaèková technickej výchovy a iakov
6.A a 6.B na hodinách fyziky. tr. uèite¾ka 7.A; (m)uèí mate- vávate¾ka v kolskom klube.
Mgr. vdp. Ján vec-Bilý Ing. Renáta Obajsníko- matiku v 7.A, 7.B, 8.A, 8.B
duchovný správa koly; v k.
vá - uèite¾ka na vo¾nej a 9.A.
Mgr. Marcela Harmado- roku 2003/2004 vyuèuje nábonohe; vyuèuje matematiku
v 5.A, 6.A a zemepis v 6.B, vá - uèite¾ka na materskej do- enstvo v 3.A.
Mgr. vdp. Peter A¾uík volenke.
7.A, 7.B a 9.A
Mgr. Simona Fedoriino- kaplán, vyuèuje náboenstvo
Mgr. Marcela Suchanièová - uèite¾ka bez záväzkov; vá - externá exuèite¾ka nábo- v 8.B.
Mgr. vdp. Jozef Spiák precvièuje telo s dievèatami enstvá v 1.roè a v peciálnej
kaplán, vyuèuje náboenstvo
II. stupòa na hodinách teles- triede.
Mgr. Petronela Tkaèiv- v 8.A a v peciálnej triede
nej výchovy a roziruje ve-

Môj domov (práca
Evky Arbetovej, iaèky
peciálnej triedy)
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Osobnosti zo kolských lavíc
Jakub Vateha (9.A) - nieko¾konásobný víaz olympiád (zo slovenského
jazyka, zemepisu, matematiky), ktorý
vzorne reprezentuje kolu na okresných
a krajských kolách a aktívne pracuje v
mimokolskej èinnosti.
Najväèie slzy: Najväèím sklamaním pre mòa
bolo, keï som sa nedostal
na reálne gymnázium.
Najhorí trapas: Nie je
ich najmenej, no èasto sa mi
stávalo, e som pozdravil
mnoho ¾udí s domnienkou,
e sú to napr. moji spoluiaci a keï sa obrátili, zistil
som opak a vtedy som sa
to snail zamaskova.

Najkrají darèek: Hodinky
Najlepí deò: Je ich
viac, no prvý bol v piatom
roèníku, keï som prvýkrát
vyhral olympiádu (z matematiky - pozn. red.).
Najdlhia minúta: Raz
na hodine dejepisu sa mi stalo, e som sa zabudol nauèi látku a zistil som to a
pri odpovedi spoluiaka.

Peter Pavlenko (6.B) - nadaný matematik, ktorý v k. roku 2002/2003
patril k 5% najúspenejích matematikov na Slovensku (v rámci matematickej súae Klokan).
Najväèie slzy: Asi iad- Udica.
Najmilovanejia osoba:
Najhorí trapas: Ne- Mama.
Najpútavejia kniha:
viem.
Najkrají darèek: Udi- Traja pátraèi.
Najsmienejí vtip: Asi
ca.
Najlepí deò: Vianoce. tento: Stretnú sa dvaja poNajdlhia minúta: ¾ovníci. Jeden má kouch
z medveïa a druhý sa ho
V kole na teste.
Najdôleitejí krok: pýta: Ako si ulovil medveïa? Priiel som pod noru,
Vstup na cirkevnú kolu.
Najob¾úbenejia vec: zakrièal som hú-hú, vyiel
ne.

Dúfal som len, e ma uèite¾ka nevyvolá a mal som
astie.
Najdôleitejí krok: Dôleitým krokom v mojom
ivote bude èoskoro výber
strednej koly a myslím si,
e najdôleitejí ete len príde.
Najob¾úbenejia vec:
Kniha
Najmilovanejia osoba:
Medzi ne patria rodièia
a brat.
Najpútavejia kniha:
Harry Potter a ohnivá èaa.
Najsmienejí vtip: ???

medveï a zastrelil som ho.
Na druhý deò príde po¾ovník, èo mal kouch z medveïa, s kouchom z líky.
A druhý sa ho pýta: Ako
sa ti to podarilo? Po¾ovník
s kouchom z líky mu odpovedá: Priiel som pred
noru, zakrièal som hú-hú,
vyla líka a zastrelil som
ju. Na tretí deò príde prvý
po¾ovník celý v sadre a druhý sa ho pýta: Èo sa ti stalo?! Ale, priiel som k ve¾kej diere, zareval som húhú a z nory sa ozvalo hú-hú
a zrazil ma vlak !

Cirkevòáèik è. 2
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Múdra hlavièka
... alebo milionár pre 5.-9.roè.
Správne odpovede z minulého èísla (è.1)
1c; 2b; 3b; 4d; 5c; 6a; 7c; 8a; 9a; 10b
Do súae milionár sa nezapojil ani jeden iak II. stupòa, a tak túto rubriku v ïalích
èíslach náho èasopisu NENÁJDETE. (V prípade záujmu o obnovenie súae kontaktujte
RR.)

... alebo milionár pre 1.-4.roè.

Správne odpovede z minulého èísla (è.1)
1b; 2b; 3c; 4a; 5d; 6b
Do súae sa zapojili: Tomá Gido (3b), Katarína Kanaloová (3b), Tomá Vojèek (4b), Martina Kanaloová (5b)
a Peter Medvec (5b); z nich dvaja najlepí (s rovnakým poètom bodov) získali vecné ceny. Blahoeláme !!!

A tu sú ïalie otázky:

1. Aká liturgická farba sa pouíva poèas adventu ?
a, biela
b, zelená
c, èervená
d, fialová
2. Medzi latinskoamerické tance nepatrí:
a, tango b, èardá c, samba
d, rumba
3. Knihu Zlatúik napísal:
a, J.C. Hronský b, T. Janovic c, ¼. Feldek d, R. Moric

4. Po¾ovnícke múzeum môeme navtívi:
a, v Bratislave b, vo Svidníku c, vo Sv.Antone d, v Bojniciach
5. Medzi jedovaté rastliny nepatrí:
a, konvalinka voòavá b, ¾u¾kovec zlomocný
c, zárulie moèiarne
d, pýr plazivý
6. Ako prvý vystúpil na povrch Mesiaca:
a, J. Gagarin b, V. Remek
c, I. Bella d, N. Armstrong
PS: Nebojte sa pouíva rozum! A nielen ten vá !
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Chcete hneï na zaèiatku k. roka v kole prida ?
Nielene vám v tom dríme palce, ale vám ponúkame nasledujúce rady:
... z priameho spôsobu
vyuèovania (èie výkladu)
si zapamätáme len 5%
... z toho, èo preèítame,
si pamätáme dokonca a

10%
... ak ste si látku aj preèítali, tak vám v pamäti
ostalo 20%
... v prípade, e ste o nej
ivo debatovali èi polemizovali v skupine - zapamätáte
si a 50%
... po praktickom cvièení, keï ste zapojili do uèe-
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nia takmer vetky svoje
schopnosti, ovládate preberanú látku na 70%
... to najlepie nakoniec.
Ak ste nútení uèi iných,
sami sa tým uèíte a viete to
priam na 90%
... ale stále to nie je na
100% To budeme vedie a
v nebi !

Povedali nai Vaim

... alebo preklepy ako sa patrí

- Margita iguli: Tri konské gatany
- Ivan Krasko: Otcova Motorola
- Tarzan z rodu Office
- Bez vetra sa ani hlísta nepohne
- Trafená hus zagrgala
- ia¾ nad Hronom
- Dubnica nad Vrahom
- Alenka v riti divov
- Maslový vrah

- Vypráaný syn so zemiakmi
- Taneèný perkelt
- Oberstvenie
- Jeho obmedzenos nepozná hraníc
- Slovné druhy sú: spojky, plotice...
- Slúil noènú celý deò
- Bol prichytený pri Èíne
- Najlepie sa mi chodí, keï ma niekto
nosí

Zasmejme sa

U ¾udorútov:
Ocino, ko¾ko má babièka rebier?
Nepýtaj sa a oberaj!

Ráno po svadbe v Káne Galilejskej
Hostia sa pomaly prebúdzajú, väèina z nich sa drí za hlavu a stoná. Jeden zvlá
prepitý mu prosí: Ja mám taký smäd! Skoète niekto po vodu  Jei sa zdvihne, e
pôjde, keï vtom vetci svorne vykríknu: NIE! Ty u nie 
30 000 rokov pred narodením Krista:
Praèlovek si prezerá vysvedèenie svojho syna a nazlostene vraví:
- To, e má trojku z lovu, to viem pochopi. Si ete malý. Ale e si prepadol z dejepisu, ktorý
má len dve stránky, to je skutoène hanba!

Cirkevòáèik è. 2

k. rok 2003/2004

(15)

V sieti IQ
1. Výber v kadom riadku jedno slovo, ktoré tam
nepatrí, a jeho zaèiatoèné
písmeno napí do medzery
vpravo. Tieto zvislo utvoria
nové slovo. Aké?

2. Ktoré èísla chýbajú
v týchto postupnostiach?

3. Pohybuj sa z jedného tvorca do druhého, susedného, vrátane uhloprieènych, aby
si vytvoril najdlhí moný názov krajiny.

4. V rámèeku sú
ukryté celé mená
dvoch slávnych
portovcov. Ktorí to
sú?

5. Ktoré èíslo by malo nahradi
otáznik v spodnom sektore?

6. Vie poveda, ako ïaleko je do
garáe Mercedes - Benz na tomto
èudnom smerovníku?
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Uèíte sa nemecký jazyk?
Ak áno, potom ¾ahko odpoviete na otázku Vas feiern wir im Dezember? Odpoveï
nájdete v tajnièke, ak preloíte slová do nemèiny.
1. tvrté písmeno nemeckej abecedy
2. Zmrzlina
3. Ten
4. Nieèo
5. Láska
6. Hna, poháòa
7. Stojaci
8. Vyuèovacie hodiny
9. Had (mnoné èíslo)
10. Do koly
11. Zasnei
12. es
13. Balkón
14. Práca
Katechéta: Deti, kto z vás chce ís do neba?
Vetci zdvihli ruku, len Janko nie.
A ty, Janko, èo? Ty nechce ís do neba?
Mama mi nakázala, aby som iiel zo koly hneï domov.
Farár sa v záhrade modlí breviár. Zaveje vietor, ktorý prevráti nieko¾ko stránok.
Vïaka ti, Boe! Sám by som sa neopováil.

Nech nemajú èas (zamyslenie)
Satan zvolal svetové zhromadenie padlých anjelov. V otváracom prejave k svojim zlomocným pomocníkom povedal:
Nemôeme zabráni
kresanom, aby chodili na
zhromadenia. Nemôeme
im vzia Bibliu a bráni
v poznávaní pravdy. Nemôeme ich ani odlúèi od biblických hodnôt, na ktorých
po celé generácie lipnú,
musíme urobi nieèo iné.
Musíme im zabráni vytvára si dôverný a trvalý vzah

s Kristom. Keï s Ním
nadviau spojenie, naa moc
nad nimi je zlomená. Preto
ich nechajme chodi do kostolov a modlitební, neberme
im ani konzervatívny ivotný týl, ale zamerajme sa
na ich èas, aby nemohli
preíva blízkos a úzke
spojenie s Jeiom Kristom.
Svoj cie¾ dosiahneme naj-

lepie tým, e im budeme
prekáa pri ich snahe by
so svojím Záchrancom
osamote. Musíme by po
celý deò v ich prítomnosti,
aby sme im znemonili to
dôleité spojenie.
Ako to máme urobi?
volali anjeli.
Zamestnávajte ich malichernosami ivota a pou-
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ívajte mnostvo efektných
trikov, aby ste zabavili ich
myse¾, odpovedal. Lákajte
ich utráca, utráca, utráca
a potom si poièiava, poièiava, poièiava. Zaplavte ich schránky reklamnou potou, letákmi, objednávkovými katalógmi a ponukami tovaru zadarmo,
ponúkajte sluby a faloné
nádeje. Nech sú v ich ivote peniaze vdy na prvom
mieste. Presvedète eny,
aby radej nemali deti, aby
chodili do zamestnania na
plný úväzok, aby kariéra
bola dôleitejia ako rodina.
Nech manelia pracujú es
alebo ete lepie sedem dní
v týdni, desa a dvanás
hodín, aby si mohli dovoli
svoj ivotný týl. Bráòte rodièom trávi spoloèný èas
s demi. Ich rodiny sa zaènú èoskoro rozpada. Domov u nebude poskytova
rodine azyl pod tlakmi kadodenných starostí. Drádite ich zmysly, aby nemohli
naèúva tichému hlasu
a rozjíma nad Boím slovom. Nauèia sa ma neustále pustené rádio, budú poèúva nau hudbu kedyko¾vek budú sedie za volantom svojho auta. Prehovorte ¾udí, e majú ma stále
zapnutý televízor, videoprehrávaè alebo poèítaè. Nech
vo vetkých obchodoch

k. rok 2003/2004

a retauráciách hrá hlasná
hudba. Toto vetko prehluí ich myse¾, nebudú u
schopní naèúva jeden
druhému a rozbije to ich jednotu s Kristom. Nezabudnite zaplni ich noèné stolíky
èasopismi a novinami. Bombardujte ich mozgy správami celých 24 hodín.
Postarajte sa o ich víkendy. Nech sa
do zamestnania vracajú
vyèerpaní,
neupokojení a
nepripravení
na nadchádzajúci týdeò. Nedovo¾te im vyjs
si do prírody
a premý¾a o Boích zázrakoch. Dajte im chlieb a hry,
nech sa vybúria na portových podujatiach a na koncertoch. Pripravte im pastvu pre oèi. Nech ich bavia
akèné filmy, drádite ich
zmyselnos. Nezabudnite na
bilboardy pri cestách. Ani
na dovolenke ich nenechajte na pokoji. Polite ich na
exotické miesta, do zábavných parkov..., len nech sa
bavia tak, ako sa baví svet.
A keï sa stretnú,
prihrajte im klebety a reèièky zo sveta, zahrajte im na
nervy a hlavne, nedovo¾te
im èerpa silu z Biblie, aby
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odili so zaaeným svedomím a rozbúrenými citmi.
Nechajte ich by súèasou
programov duchovného
snaenia. Èím viac, tým lepie. Preplòte ich ivoty nepreberným mnostvom
dobrých dôvodov nema
èas na modlitby ani na príleitos h¾ada moc Boiu.
Èoskoro budú pracova

z vlastných síl, obetujú
zdravie a rodinu pre dobro
príèiny.
Zhromadenie sa skonèilo. Diablovi anjeli nedoèkavo odili plni svoje
úlohy - pôsobi, aby sa
kresania vade na svete
predbiehali v mnostve nových zborových programov, aby tak nemali èas na
svoje rodiny ani blínych
a pobehovali z miesta, z akcie na akciu, sem a tam. Bol
diablov plán úspený? Posúïte sami.
(internet - preloené
a upravené)
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Nae úspechy
V k. roku 2002/2003 naa kola zabodovala v mnohých súaiach. Na tomto mieste prináame
preh¾ad len tých najúspenejích. Mnohí sa nájdete. TAK H¼ADAJTE ...
Náboenstvo
2. miesto - okresné kolo Biblickej olympiády
1. miesto - Matú Gondek (6.r.) arcidiecézne kolo Olympiády z náboenstva
2. miesto - Anna Andrejková (7.r.) arcidiecézne kolo Olympiády z náboenstva
3. miesto - Alena Filarská (8.r.) arcidiecézne kolo Olympiády z náboenstva
1. miesto - drustvo koly v zloení: Alena Filarská, Anna Andrejková a Matú Gondek
v arcidiecéznom kole súae Dedièstvo otcov zachovaj nám, Pane
Telesná výchova
1. miesto - Jaroslava Berená v okr. kole portovej olympiády v behu na 50 m (3.-4. roè.)
1. miesto - Jaroslava Berená v okr. kole portovej olympiády v behu na 300 m (3.-4. roè.)
2. miesto - Denisa Davoronková v okr. kole
portovej olympiády v behu na 50 m (3.-4. roè.)
3. miesto - Denisa Davoronková v okr. kole
portovej olympiády v hode kriketovou loptièkou (3.-4. roè.)
3. miesto - Jakub Jurko v okr. kole portovej olympiády v behu na 50 m (1.-2. roè.)
1. miesto - Peter Medvec v okr. kole portovej olympiády v behu na 300 m (1.-2. roè.)
1. miesto - Rastislav Tirko v okr. kole portovej olympiády v behu na 300 m (3.-4. roè.)
2. miesto - Martin Keselica v okr. kole portovej olympiády v hode kriketovou loptièkou (1.-2. roè.)
2. miesto - drustvo dievèat ll. stupòa v celkovom hodnotení okr. kola ¼ahká atletika
2. miesto - drustvo dievèat ll. stupòa v tafete dievèat okr. kola atletiky
3. miesto - Michaela Prusáková (8.r.) v skoku do dia¾ky okr. kola atletiky
3. miesto - Frantika majdová (7.r.) v behu na 800 m okr. kola atletiky
3. miesto - Veronika Vatrá¾ová (9.r.) v behu na 60 m okr. kola atletiky
3. miesto - Lucia Sitkanièová (8.r.) v behu na 300 m okr. kola atletiky
2. miesto - chlapci CZ sv. Petra a Pavla v Stropkove v okr. futbalovom turnaji st. iakov Z
1. miesto - ¼udmila Jurková (6.r.) v arcidiecéznom kole v stolnom tenise
1. miesto - ¼udmila Jurková (6.r.) v oblastných majstrovstvách v stolnom tenise v ktg. dvojhra ml.
iaèky
3. miesto - Eva Jurková (1.r.) v oblastných majstrovstvách v stolnom tenise v ktg. dvojhra ml. iaèky
2. miesto - ¼udmila Jurková (6.r.) v oblastných majstrovstvách v stolnom tenise v ktg. dvojhra st.
iaèky
2. miesto - ¼udmila Jurková (6.r.) v Majstrovstvách SR jednotlivcov- tvorhra ml. iaèky v stolnom
tenise
1. miesto - Katarína Fedoriinová (9.r.) v okr. kole cezpo¾ného behu iakov Z - dievèatá
3. miesto - Katarína Oslovièová (9.r.) v okr. kole cezpo¾ného behu iakov Z - dievèatá
1. miesto - drustvo dievèat CZ sv. Petra a Pavla v Stropkove v okr. kole cezpo¾ného behu iakov
Z - dievèatá
2. miesto - drustvo CZ sv. Petra a Pavla v Stropkove v nultom roèníku tafetového plávania
Výtvarná výchova
1. miesto - Jozef Sivák (prípravka) v súai Polícia oèami detí
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Hudobná výchova
3. miesto - Martin Potoma (2.r.) v okr. kole súae Slávik Slovenska 2003
(I.ktg.)
1. miesto - Veronika Bartková (2.r.) v okr. kole súae Pieseò bl. Metoda
1. miesto - Katarína Cimbová (7.r.) v okr. kole súae Pieseò bl. Metoda
2. miesto - Magdaléna imková (4.r.) v okr. kole súae Pieseò bl. Metoda
2. miesto - Simona Perátová (2.r.) v okr. kole súae Pieseò bl. Metoda
3. miesto - Simona Motyková (4.r.) v okr. kole súae Pieseò bl. Metoda
Slovenský jazyk a literatúra
1. miesto - Jakub Vateha (8.r.) v okr. kole Olympiády zo SJ
2. miesto - Beáta Toporová (9.r.) v okr. kole Olympiády zo SJ
3. miesto - Veronika Vatrá¾ová (9.r.) v okr. kole Olympiády zo SJ
1. miesto - Anna Andrejková (7.r.) v okr. kole Pravopisnej olympiády
3. miesto - Jozef Potoma (9.r.) v okr. kole Pravopisnej olympiády
3. miesto - Lea Motyková (5.r.) v okr. kole súae aliansky Mako
3. miesto - Simona Motyková (4.r.) v okr. kole Rozprávkové vretienko
2. miesto - Magdaléna imková (4.r.) v okr. kole Hviezdoslavov Kubín (ktg. I. - poézia)
2. miesto - Emília Verbová (5.r.) v okr. kole Hviezdoslavov Kubín (ktg. II. - próza)
2. miesto - Jana Potomová (7.r.) v okr. kole Hviezdoslavov Kubín (ktg. III. - poézia)
2. miesto - Veronika Vatrá¾ová (9.r.) v okr. kole Hviezdoslavov Kubín (ktg. III. - próza)
Anglický jazyk
3. miesto - Milo Fi¾arský (6.r.) v okr. kole Olympiády
Matematika
3. miesto - Peter Pavlenko (5.r.) v okr. kole MO (ktg. Z5)
UR - Patrik Bilanin v okr. kole MO (ktg. Z5)
UR - Katarína Rothová v okr. kole MO (ktg. Z5)
3. miesto - Pavla Prusáková v okr. kole MO (ktg. Z6)
3. miesto - Anna Andrejková v okr. kole MO (ktg. Z7)
2. miesto - Roman Lacko v okr. kole MO (ktg. Z8)
3. miesto - Alena Fi¾arská v okr. kole MO (ktg. Z8)
UR - Peter Pavlenko (5.r.) v okr. kole Pytagoriády
3. miesto - Tomá Fecko (6.r.) v okr. kole Pytagoriády
UR - Anna Andrejková (7.r.) v okr. kole Pytagoriády
2. miesto - Roman Lacko (8.r.) v okr. kole Pytagoriády
1. miesto - Tomá Vojèek (3.r.) v okr. kole Pytagoriády
3. miesto - Luká Lorenc (3.r.) v okr. kole Pytagoriády
Zemepis
3. miesto - Jakub Vateha (8.r.) v okr. kole Geografickej olympiády
1. miesto - Katarína Fedoriinová (9.r.) v okr. kole Geografickej olympiády
3. miesto - Lucia Beríková (9.r.) v okr. kole Geografickej olympiády
Dejepis
3. miesto - drustvo koly v zloení: M. Prusáková, M. Berený, S. Davoronok
(8.r.) v okr. vedomostnej súai Krá¾ èitate¾ov
Chémia
1. miesto - Jana Bujdoová (9.r.) v okr. kole Chemickej olympiády

Na Vae ohlasy sa teí redakèná rada: Jakub Vateha, Patrik Bilanin, Alena Filarská, Katka Rothová,
PhDr. Martina Lukáèová a Mgr. Ladislav Vateha
Elektronická sadzba a tlaè: Creativ plus, reklamno - obchodná agentúra, Martin Rusin, Hlavná 26,
091 01 Stropkov, tel.: 054/7181655
V sieti IQ - správne rieenia: 1. SMÚTOK; skupina - mand¾a - úroda - tmavý - opona - klinec; 2. a) 11 b) 9; 3. Bielorusko
4. Ivan Lendl a Carl Lewis 5. 10 (súèet èísel v sektore musí by rovnaký ako súèet v proti¾ahlom sektore) 6. 119 (abecedné
poradia vetkých písmen v názve sa spoèítajú.
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