
(1)

CIRKE
Vòáèik

... nieèo o nás

 èíslo3

Obèasník zo �ivota CZ� sv. Petra a Pavla
�k.rok 2003/2004

Mikulá� rozdával ...
Zbohom �mazáci� !

Ako nás nepoznáte
Keï je nuda v �kole (anketa)

Nová rubrika !!!
5x5 : uèite¾ky I. stupòa

Aktualitka : dnes: Ing. P. Bujdo�
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Aktua l i tka  :  I ng .  Pave l  BUJDO�,
z á s t .  r i a d .  �ko l y

Znamenie: �korpión
Ob¾úbené jedlo:
Nemám ob¾úbené jedlo,

ale uprednostním jedlá z
hydiny.

Ob¾úbený nápoj:
Minerálne vody.
Ob¾úbená vôòa:
Vôòa ovocia - citrón,

jablko.
Ob¾úbená kniha

(príp. film):
Kniha "Umri, blázon"

od Karla Zuchardta. Táto
kniha je pre mòa príkla-
dom o charaktere a pre-
svedèení èloveka, o vie-
re v Boha, pre ktorú bol
ochotný zomrie�. Z filmov
sú to slovenské a èeské,
hlavne pre pamätníkov.

Ob¾úbená hudba (príp.
pieseò, interprét):

Rád poèúvam piesne v
podaní Mariky Gombitovej,
Karla Gotta, Heleny Von-
dráèkovej, Dalibora Jandu,
Lenky Filipovej, Pa¾a Habe-
ru a Demisa Roussoa.

Ob¾úbená èas� roka:
Jar, preto�e je pre mòa

najväè�ím zdrojom energie
z prebúdzajúcej sa prírody.

Dar, ktorý sa Vám vryl
do pamäti:

Bol to prvý bicykel od
rodièov, ktorý mi doniesol
otec zo strojárskej výstavy
v Brne, kde bol ako vodiè
autobusu s úèastníkmi vý-
stavy.

Jazyky, ktoré ovládate:

Ruský, ked�e v tomto
jazyku vôbec nekomuniku-
jem, tak u� len pasívne.

Pamätáte sa e�te na
svoje �kolské èasy? Akým
ste boli �iakom?

Ve¾mi rád spomínam na
�kolské èasy. Roky stráve-
né v �kolskej lavici od Z�
a� po V� boli jedny z naj-
kraj�ích rokov. Bol som ve-
selým, obèas huncútskym,
ale zodpovedným a bez-
problémovým �iakom.

Vieme, �e ste neboli
v�dy uèite¾om. Skúste po-
rovna� Va�e predchádzajú-
ce povolanie s "uèite¾ova-
ním". Preèo ste uprednost-
nili pôsobenie v �kolstve?
Viete si predstavi�, �e by
ste uèili nejaký iný pred-
met?

Po ukonèení SV�T -
stavebnej fakulty v Brati-
slave v roku 1979 som na-
stúpil do zamestnania v
OSP Svidník so sídlom v
Stropkove, kde som praco-
val do roku 1996.

E�te len nedávno, pár
minút po polnoci sme �e-
lali zdravie, ��astie, lásku,
porozumenie. A zdá sa, �e
v nasledujúcich dòoch ich
budeme potrebova� ove¾a,
ove¾a viac. Nastáva toti�
najtmav�ia hodina pred
úsvitom. A k tomu úsvitu
musíme vykroèi� tou
"správnou" nohou. Vyu�í-
vajme pri tom silu snov.
Nech sú to sny o stro-
moch, ktoré rastú do vý�-
ky, o vtákoch, ktoré lie-
tajú v èistom vzduchu, o
rybách v èistých vodách,
o na�ich de�och, ktoré �ijú
veselý �ivot. Nech je to
sen o �ene a mu�ovi, ktorí
sa spolu cítia dobre. Nech
je to sen o ¾uïoch, ktorí
�ijú ved¾a seba bez nábo-
�enskej nezná�anlivosti.
Nech je to sen o budúcich
lep�ích èasoch. Sen o
LÁSKE.

Spoloène sme sila a iba
spoloène doká�eme ve¾ké
veci. Vyvarujme sa minu-
lých chýb a nedostatkov.
Vytvorme silné spoloèen-
stvo a snívajme svoje sny
za�iva. Sen je v�dy len
snom, ale spoloèné sny sú
realitou.

Nech sme teda po�eh-
naní zdravím a vedomos-
�ami o tom, èo by malo
prís� láskou !

Milý èitate¾, verí� v
tmu ? Tak sa zastav a pre-
staò vravie� iba slová.
Zober si do dlane hviezdu
a èítaj CIRKEVÒÁÈIK. Aj
tu objaví� krásu. Zaèni !

Editoriál
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Práca v stavebníctve
ma po pracovnej stránke
zaujímala a napåòala. Pro-
dukty z tejto oblasti boli
zamerané hlavne na materi-
álne hodnoty. Na prácu s
¾uïmi v podniku mám ve¾-
mi milé a dobré spomienky.

V období pôsobenia v
tejto organizácii som 4 roky
externe vyuèoval na SOU -
strojárskom vo Svidníku,
kde sa vyuèovali aj staveb-
né odbory. Práca so �iakmi
ma nato¾ko zaujala, �e som
zaèal vá�ne uva�ova� o pô-
sobení v �kolstve. Moje
rozhodnutie padlo v roku
1996, keï som sa rozhodol
ís� do výberového konania
na CZ� sv. Petra a Pavla,
ktorá je poslaním blízka
môjmu �ivotnému presved-
èeniu, keï porovnávam
pôvodné a teraj�ie povola-
nie, teraj�ie je ve¾mi nároè-
né mimo výchovno - vzde-
lávacej èinnosti na trpezli-
vos�, pochopenie �iakov.
Je to pôsobenie v du�ev-
nej oblasti.

Ak by som mal vyuèo-
va� iný predmet, tak naj-

bli��ie by mi bol prírodopis.
Riadite sa nejakým

krédom? Akým ?
Mojím krédom je viera

v Boha a tá ma napåòa te�i�
sa zo �ivota, ma� rád ¾udí a
pozitívne myslie�.

Èo by ste odkázali na-
�ej �kole ?

Aby sme vzdelávali a
formovali �iakov nielen po
výchovno - vzdelávacej
stránke, ale aj duchovnej.
Na�i �iaci, aby radi spomí-
nali a radi sa vracali na svo-
ju �kolu. A my pedagógo-
via, aby sme pre to urobili,
èo je v na�ich silách.

Va�e slovo na záver pre
ná� èasopis a na�ich èita-
te¾ov ?

Prvé dve èísla ná�ho
èasopisu sa stretli s ve¾-
kým záujmom u tých, èo si
ho preèítali. Ná�mu èaso-
pisu a hlavne redakènej
rade �elám pri písaní ve¾a
dobrých nápadov, tvori-
vosti a elánu.

Èitatelia, te�te sa na
ïal�ie èísla èasopisu, kde
sa dozviete v�elièo o svo-
jej �kole.

❉ Vedomosti Va�ej dcéry sa rovnajú nule. Pre
postup do vy��ieho roèníka je potrebné, aby
ich minimálne zdvojnásobila.
❉ Na hodine dejepisu schválne uvádza iné
dátumy.
❉ Zjedla pomôcky na výtvarnú výchovu.
❉ Zlomil zemepisnú mapu o hlavu spolu�ia-
ka. Plátno to vydr�alo, je nutné opravi� rám.
❉ Olizuje temperové farby a diví sa, �e potom
zvracia.

Vý p i s y  z o  � i a c k e j  k n i � k y  : ❉ Nepí�e to, èo hovorím, pí�e iba to, èo po-
trebuje.
❉ Cez prestávku silno kopal do dverí, a keï
bol napomenutý, kopol si e�te raz.
❉ Poèas písomky vnucuje spolu�iaèke správ-
ne odpovede.
❉ Ohrozoval spolu�iakov no�íkom, ktorý po-
treboval a� na tretej vyuèovacej hodine.
❉ Smrká mi do výkladu.
❉ Neustále sa smeje a odmieta mi poveda�,
na èom.

    zdroj : internet
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POP ART
Najviac nudiacich sa �iakov prepa-

dá kresleniu, èi u� na papier, alebo na
lavicu, kde ako uvádzajú
vzápätí gumujú.
Najkreslenej�ím
modelom sú autá.
Z kuriozít vyberáme: horiace domy, pa-
vúky, karikatúry uèite¾ov.

PO�TA
Ïal�ou ob¾úbenou
aktivitou v èase
nudy je písanie a
posielanie si lístkov,
z ktorých väè�ina
obsahuje najnov�ie

"klepy". Písanie je v�ak ob¾úbené ako
také. Vo "vo¾nom èase" sa pí�u najmä
�aháky a domáce úlohy.

TALKSHOW
Trojicu najfrek-

ventovanej�ích
aktivít dotvárajú
rozhovory so
spolu�iakmi, v jed-
nom prípade aj sám so sebou.

MOBILMÁNIA
A je to tu! "Hrajem sa s mobilom

(pexeso, space import ...)" "Smskujem
s kamarátmi." To boli odpovede pre-
va�ne star�ích �iakov. Tí mlad�í upred-
nostòujú "klasické" hry, ako napr. s pe-
rom, so spolu�iakom - futbal, pi�kvor-
ky, loïky, kris-kros, scrable ...

ANKETA!!! ... alebo keï je nuda v �kole ... ANKETA!!!

V týchto dòoch kolovala po �kole anketa "Èo robí� na hodinách, keï sa
nudí�?". Odpovedali na òu (anonymne) �iaci 6. - 9. roèníka. A tu sú ich odpo-
vede:

PO�ITKÁRI
Tak to sú tí, èo v èase nudy dospá-

vajú, driemu alebo si len tak le�ia na
lavici, prípadne niektorí aj snívajú. Ich
pravým opakom sú aktivisti: bitkári.

AGENTI
a ich odpovede:
"Pozorujem a hodnotím uèite¾ov."

"Kritizujem uèite¾ov." "Poèítam ko¾ko-
krát povie uèite¾ alebo spolu�iak pri
odpovedi nejaké slovo." "Pozorujem
okolie." Hodnotím obleèenie uèite¾ov i
spolu�iakov."

BIF¼O�I???
Nieko¾kokrát sa prekvapujúco ob-

javila i odpoveï: "Pripravujem sa na
ïal�iu hodinu." "Opakujem si."

EXTRA �PECIÁL
... Èistím si

nechty.  Strihám
papieriky na
malé kúsky a
rozhadzujem
ich po celej trie-

de. Myslím na
dievèatá. Kopem
do stolièky (iných). Pozerám si obrázky
v uèebnici, niekedy v èasopise. Obhrý-
zam si nechty. Spievam si. Plánujem si
ïal�í program. ...

EXTRA EXTRA �PECIÁL
Stopujem ako dlho vydr�ím bez dychu.
VÝSLEDOK
�iaden z opýtaných sa nenudí.
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5 x 5
alebo  5 otázok

pre

5 pedagógov

1. Èo robíte, keï nerobíte?
2. Ste sama so sebou spokojná?
3. Vá� najväè�í "trapas"?
4. Èo Vás naposledy príjemne pre-
kvapilo?
5. Tri veci, bez ktorých si neviete
predstavi� svoj �ivot.

1. Nero-
bím niè .
P i j e m
kávu,  è í -

tam knihu, èasopis, poze-
rám te levízor  . . . ,  teda
v�etko, èo patrí k niène-
robeniu.

2. Nepoznám osobu,

Mgr. Alena Filarská, tr. uè �peciálnej triedy

1. Spím.
Ale asi skôr
chcete ve-
die�, ako

trávim vo¾ný èas, ak nejaký
ako donedávna �tudujúca
zamestnaná matka dvoch
detí mám. Mo�no neuveríte,
ale relaxujem pri práci v zá-
hradke, chodím na aerobik,
�ijem a cez letné prázdniny
èítam.

2. Nikto nemô�e by� so
sebou úplne spokojný. V�dy
je nieèo, èo by som chcela
zmeni� a netýka sa to len zov-
òaj�ku.

3. Nespomínam si. Mám
takú vlastnos�, �e sa doká-
�em zasmia� nad vlastným
trapasom, dlho ho nerozobe-
rám a netrápim sa tým.

4. Ka�dý deò priná�a pre-
kvapenia, no celkom posled-

ným príjemným prekvapením
bolo umiestnenie mojej mlad-
�ej dcéry v �kolskom kole re-
citaènej sú�a�e. Doká�u ma
v�ak pote�i� aj celkom malé
úspechy detí, ktoré uèím. (Je
smutné, �e existujú ¾udia,
ktorí nedoká�u pochopi� o
èom hovorím.)

5. Slnko, voda, vzduch.
Zoznam osôb by bol ove¾a
dlh�í.

Mgr. Renáta Kizáková, tr. uè. 4.A

ktorá by bola so sebou
úplne spokojná. Mám isté
nedostatky, ktoré sa sna-
�ím odstráni�. Niekedy sa
mi to darí viac, inokedy
menej.

3. Je zo súkromia a ne-
rada sa k nemu vraciam.

4. Keï�e len nedávno

boli Vianoce, tak ma pre-
kvapilo nieèo pod vianoè-
ným stromèekom a krásne
koledy od mojej  dcérky.

5.  Nemám veci ,  bez
ktorých by som nevedela
pre�i�. Sú to skôr blízke
osoby, bez ktorých si ne-
viem �ivot predstavi�.

Mgr. Bibiána Veselá, tr. uè. 3. B

1. Dá
sa to vô-
bec? Ale
ak, tak

nav�tívim s mojím synom
moju sestru a vypijem si

dobrú kávu, ktorú mi pri-
praví dobrý synovec.

2. Tak to je ve¾mi zaují-
mavá otázka! �a�ko pove-
da�, èi áno alebo nie. Pod¾a
mòa je málokto so sebou

spokojný. Urèite chce ka�dý
z nás na sebe nieèo vylep-
�i�, a ak sa to u� podarí, tak
potom si nájde nieèo nové,
èo mu opä� zaène preká�a�.
A tak je to stále dookola.



(6)

3. Môj najväè�í trapas?
Bolo ich viac, ale na jeden
som si spomenula. Stalo sa
to, keï som nav�tevovala
strednú �kolu  a s kamarát-
kou sme boli na obede. No
a tak ako to �iaci robia, kolí-
�u sa na stolièke, aj ja som
to rada robila. Len�e mne sa

podarilo spadnú� pod stôl.
Viete si predstavi�, ako som
sa cítila. Navy�e som spod
stola nevy�la hneï, ale
poèkala som pod ním, kým
sa to v�etko neupokojí.
Potom som vy�la, akoby sa
niè nestalo. Odvtedy sa na
stolièke nekolí�em.

4.  Roz�iarené oèká môj-
ho syna pod vianoèným
stromèekom a to, �e koneè-
ne vydr�al celú sv. om�u.

5. Neviem to tak ohra-
nièi� na èíslo tri. Ale isto si
neviem predstavi� �ivot bez
svojich najbli��ích, preto�e
by bol �a�ký a smutný.

Mgr. Gabriela Va�ková, tr. uè. 2.A

1.  Èí-
tam knihy
alebo "s i
o t e v ø u
okno a

koukám na svìt." (Veï to
poznáte.) Je to fajn, ale
rozdelím sa s vami, prajem
aj    vám, aby teraz - v tej-
to chvíli èítania - zaèal
pada� sneh aj na va�e oèi,
tvár,  aby zaèalo sne�i�
IBA pre vás.

2 .  "Kdy� u�  è lovìk
jednou je, tak má koukat,

aby byl.  A kdy� kouká,
aby byl, a je,  tak má byt
to, co je, a nemá být to,
co není, jak tomu v mno-
ha pøípadech je." (J. We-
rich) Sna�ím sa o toto.

3. Na babkiných osla-
v á c h ,
keï ja-
zyková
è a s �
m o z g u
stratila funkciu a mama mi
na to pri�la. Bolo to dáv-
nej�ie a bola   som takáto

malá, no tro�ka väè�ia.
4. ¼udská du�a a v�et-

ko.
5. �a�ko by sa �ilo bez

priate¾stva a lásky, naj-
väè�ích titulov v�etkých
titulov, preto�e sa nedajú
kúpi�, preto�e sa nedajú
vybeha� od dverí k dve-
rám,   preto�e sa neude-
¾ujú ,  aby zaväzoval i
vïaènos�ou, a preto�e s
nimi nemo�no chytraèi�.
A... nepovolaným oèiam
sú nevidite¾né.

1. V�dy
si èosi zaují-
m a v é
nájdem, a ak
sa aj obèas

nudím, tak je to ozaj príjemné.
2. Tak to teda nie som.

Mgr. Petronela Tkaèivská, p. uè. na materskej dovolenke

V�dy je èo vylep�ova�. Èi
vo výzore, èi v správaní.

3. Tých je nieko¾ko a
hanbím sa o nich rozprá-
va�. Ponauèenie z mojich
trapasov znie: Bez "príruè-
ky" ani na krok.

4. Ve¾mi milo ma prekva-
pilo, �e sa nám nedávno
narodilo dievèatko, i keï si
skoro celá rodina myslela,
�e to bude chlapèek.

5. Viera, rodina a zvy�ok
sveta.

Zasmejme sa
◗ Pani uèite¾ka sa pýta
�iaka: �Ide auto z dediny
A do dediny B rýchlos�ou
180 km/h. Druhé ide z de-
diny B do dediny A rých-
los�ou 140 km/h. Kde sa

stretnú?�
�iak: �Na dopravnom in-
�pektoráte.�
◗     Príde uèite¾ka do triedy
a hovorí: ��iaci, dnes bu-
deme poèíta� s poèítaè-
mi.� Deti sú celé ��astné a
uèite¾ka hovorí: �Ko¾ko

je 5 poèítaèov mínus 2 po-
èítaèe?�
◗ Janka, ko¾ko nôh má
stono�ka, ktorú som vám
priniesla na uká�ku?�
�Ani jednu, Janko s Ferom
jej v�etky vytrhali.�
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Stropkovskí skauti sa
zúèastnili zaèiatkom mesiaca
január tý�dennej duchovnej
púte, na ktorej nechýbali ani
skauti a �iaci CZ� sv. Petra a
Pavla v Stropkove. Pú� bola
spojená s poznávaním sta-
robylého mesta Ríma a ob-
hliadkou Vatikánu. Medzi
najkraj�ie zá�itky patrila náv-
�teva Baziliky sv. Petra a naj-
kraj�ej fontány di Trevi, ces-
ta metrom a stretnutie s kar-
dinálom Tomkom, s ktorým
mali pribli�ne dvojhodinovú

Skauti  u Svätého Otca v Ríme
besedu, po ktorej im odo-
vzdal vlastnoruène podpísa-
né listiny, kde ka�dému ude-
lil po�ehnanie. Vrcholom
náv�tevy svätého mesta
Ríma bola audiencia u pápe-
�a Jána Pavla II., ktorý ich
privítal  v slovenèine ako
"slovenských skautov 67.
zboru skautov a skautiek v
Stropkove" a udelil im a ich
rodinám svoje pápe�ské po-
�ehnanie.

Tak sa splnil cie¾ tejto
púte a oni sa vrátili s poko-

U prezidenta . . .

jom na du�i a plní  novej ener-
gie.

7. januára mali niekto-
ré deti zo stropkovského
eRka (Hnutie kres�an-
ských spoloèenstiev detí)
��astie stretnú� sa osob-
ne s prezidentom SR, Ru-

dolfom Schusterom a jeho
man�elkou.  Medzi nimi
nechýbali �iaci na�ej �ko-
ly v zlo�ení: Dominik �maj-
da (4.A), Jarka Bere�ná
(5.A), Jakub Bere�ný (6.A)
a Anka Andrejková (8.A).
Ako si na toto stretnutie
spomínajú?

"Po dlhej ceste vla-
kom sme strávili noc pri
saleziánoch v Bratislave -
Petr�alke. Hneï ráno sme
�li  na stredisko eRka.
Takmer celé popoludnie

p r e c v i è o v a l i
svoje pásmo,
aby sme sa zo-
súladili s ïal�í-
mi �tyrmi sku-
pinami zo Slo-
venska a Ra-
kúska. O 15:00
hod. sme boli
prijatí u pána

prezidenta v jeho paláci,
ktorý nás prekvapil svo-
jou ve¾kolepos�ou. Keï-
�e sme boli  poslední,
mohli  sme si  vypoèu�
v�etky vystúpenia. A po
tom na�om sme sa ne-
skromne zhodli: "boli sme
najlep�í".

10 rodièovských

hlá�ok:
1. Zober si èapicu, ináè

nachladne�.
2. Èo to má� na sebe za

hrôzu? Okam�ite si to zob-
leè!

3. Èo si to zase pú��a�
za hudbu, nezasekla sa ti
platòa?

4. S otcom chceme pre
teba len to najlep�ie. Raz sa
nám za v�etko poïakuje�!

5. Pokia¾ u nás býva�,
bude� robi� to, èo ti poviem.

6. Po kom ty die�a len
mô�e� by�?

7. Pokia¾ si neuprace�
izbu nikam nepôjde�! Je to
otázka piatich minút.

8. Ako to, �e si dostala
z dejepisu pä�ku, keï su-
sedovie Eli�ka má jednot-
ku?

9. Preèo si nechce� zo-
bra� pr�iplá��, keï pr�í?

10. Nehrb sa!
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Na�a spoloèenská

Duchovné cvièenia

V dòoch 18. - 20. 9. sa �iaci 6.B spolu so svojou
triednou uèite¾kou zúèastnili duchovných cvièení
v klá�tore redemptoristov v Stropkove pod vede-
ním o. Mgr. O. Pacáka, CSsR. Pre�ili tak nádherné tri
dni v duchu hesla: �Vyèisti èa�u najprv znútra, aby
bola èistá aj zvonka!�           (Mt 23, 26)

Volejbalový turnaj

Stalo sa u� peknou tradíciou, �e 8. 12. sa �iaci
na�ej �koly neuèia, ale merajú si svoje sily vo volej-
balovom turnaji O putovný pohár riadite¾ky �koly.
Ani tento rok to nebolo ináè.

Ví�azom tohto 3. roèníka sú�a�e sa stalo dru�-
stvo 8.B, ktoré sa a� do nasledujúceho turnaja mô�e
te�i� z putovného pohára.

Tý�deò otvorených dverí

O tom, �e výborné nápady a energia nechýbajú
na�im pani uèite¾kám z 1. stupòa, svedèí tý�deò otvo-
rených dverí, keï spolu so svojimi �iakmi netradiène
predstavili na�u �kolu pred�kolákom zo v�etkých
mestských M�.

Po¾ovnícka chata

Pri príle�itosti 2. európskeho dòa rodièov a
�kôl sa jednotlivé triedne kolektívy sna�ili pri-
pravi� si netradièné stretnutia s rodièmi. Jed-
ným z nich bolo nádherné nede¾né popoludnie,
ktoré strávili rodièia a �iaci 6.B spolu s tr. uè.
PhDr. M. Lukáèovou a po¾ovníkom - p. uè. Mgr.
�. Perátom na po¾ovníckej chate v Potokoch.
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Posviacka adventných vencov

Neodmyslite¾nou súèas�ou adventu sú adventné
vence, ktoré nechýbali ani v triedach na�ej �koly. No
skôr ako sa na nich zapálila prvá svieca, bola v priesto-
roch na�ej �koly pobo�nos�, pri ktorej ich p. kaplán
Mgr. P. A¾u�ík posvätil.

Na posviacku priestorov sme si rovnako ako v�et-
ky katolícke rodiny poèkali a� do zaèiatku nového roka

�ivotné jubileum p. dekana

V novembri sa správca stropkovské-
ho dekanátu vsdp. Mgr. J. �vec Bilý do�il
významného �ivotného jubilea -   60-ky.
Pri tejto príle�itosti sa aj na�a �kola zú-
èastnila ïakovnej sv. om�e a obdarila
oslávenca darmi. Nechýbal ani milý kul-
túrny program, ktorý pripravili vycho-
vávate¾ky �K.

Mikulá�

�Mikulá�, Mikulá�, ozaj dobré srdce má�,� tak ne-
jako sme si spievali 5.12., keï k nám zavítal Mikulá�.

K �iakom 1. stupòa pri�iel osobne a rozdával dar-
èeky ako odmenu za predvedené umelecké výkony. �iaci
2. stupòa sa tak ako po minulé roky obdarúvali sami
navzájom, keï nenápadne vkladali darèeky do �katú¾
jednotlivých tried.

3. miesto pre E. Verbovú

8. 12. sa v priestoroch CZ� sv. Cyrila a Metoda v
Humennom uskutoènilo krajské kolo v umeleckom
prednese nábo�enských textov.

Na�u �kolu reprezentovali E. Verbová (6.B) a J.
Potomová (8.A). Dievèatá zanechali pekný umelecký
dojem, ktorý v prípade Emílie ocenila porota 3. mies-
tom            BLAHO�ELÁME!
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Deviataci

Zuzana Skubanová
Zaujímavé na tejto �kole je
vidie� na�ich piatich od-
vá�nych mu�ketierov alias
�kolníkov bojujúcich s
klincami a dokonca aj s

na�imi upratovaèkami o pln�iu peòa�enku.

Daniel Gundza
Ve¾a zá�itkov zo �koly ne-
mám, ale viem, �e keï bu-
dem star�í, tak mi bude
smutno za starými èasmi v
�kole.

Jakub Vateha

Najkraj�ie �kolské zá�itky
som mal na plaveckom vý-
cviku a v �kole v prírode.

Michaela Prusáková
Zaujímavé a� dobrodru�né
zá�itky mám z neskorých
príchodov (po zazvonení)
na prvú hodinu. Zaujíma-
vé! Radím vyskú�a�.

Alena Filarská
Najviac sa mi "páèilo" se-
die� s "Mi�kom".

Jozef Madzin
Nezabudnute¾ný "zá�itok"
som mal, keï som spolu-

"Robili sme, èo sme mohli. Menej sa u� nedalo."

Èo nezabudnute¾né za�ili na na�ej �kole tí, ktorí onedlho vymenia "miesto
svojho pôsobenia"?

�iakovi zlomil ruku a ani neviem ako.

Mariana Palijová
Najkraj�í zá�itok bol, keï
som sa mala uèi� na test a
namiesto toho som sa ria-
dila hesla: "Od uèenia síce
e�te nikto neumrel, ale

naèo riskova�!"

Ivan �atník
Pekné boli výlety. Pekné
bolo, keï nám uèite¾ od-
pustil písomku. No môj
najkraj�í zá�itok bol ten,
keï som podvádzal
uèite¾a pri písomke.

Rudolf Petrá�
Mojím najkraj�ím zá�itkom
bol výlet v Tatrách.

Lucia Sitkanièová
Najkraj�ie chvíle boli tie,
ktoré som strávila v riadi-
te¾ni. Bude mi to chýba�!

Marek Lièko
Táto �kola mi dala ve¾a po-
nauèení a ve¾a dobrých
kamarátov, s ktorými je
sranda.

?
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Andrea Holodová
Jednou z mojich vtipných
príhod  je záchranná akcia
zlatej náu�nice na plavec-
kom výcviku.

Roman Lacko
Pekné boli výlety. Pekné
bolo uèenie. �a��ie bude
lúèenie. No najkraj�ie boli
nepísané písomky. A uve-
domujem si, �e najhor�ie
bolo niekedy to najkraj�ie a naopak.

Stano D�avoronok
Môj najkraj�í zá�itok bol,
�e som sa  mohol zúèast-
ni� na plaveckom výcviku.

Michaela Zuberová
Nezabudnute¾ným "zá�it-
kom" je pre mòa, ako mi
preskoèil hlas pri èítaní
prosieb.

Michal Sýkora
Páèilo sa mi, ako sme v �k.
r. 2002/2003 skonèili na fut-
balovom turnaji druhí.

Jana Medvedzová
Najkraj�ie chvíle na tejto
�kole som strávila s Ma-
rianou Palijovou v lavici.

Gabriel Varga
Mojím najkraj�ím zá�itkom
na tejto �kole boli výlety
s na�ím triednym.

Jergu� Murcko
Naj bolo u pani riadite¾ky
na koberèeku.

Aneta Feckanièová
Najrad�ej si spomínam na
výlety, lebo sa tam stalo
v�dy nieèo vtipné.

Patrik Bok�anský
Ve¾kým zá�itkom je pre
mòa samotná úèas� na
vyuèovacom procese
tejto �koly.

Eva Bujdo�ová
Môj najkraj�í zá�itok bol
asi vtedy, keï nám
oznámili, �e tohto roku
pí�eme monitor aj
"prijímacie skú�ky".

Jozef Kurilák
Pote�ila ma úèas� na
stolnotenisovom turnaji.

Zuzana Popovièová
Jedným z mojich zá�itkov
je koncoroèná bitka
dvoch spolu�iaèok.Marek Olèak

Najkraj�í zá�itok som mal z
výletu v Tatrách.
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Ako nás nepoznáte & Kto je kto

NOVÁ RUBRIKA v ktorej Vám ponúkame mladé tváre Va�ich starých známych
uèite¾ov. Skúste uhádnu� KTO JE KTO !

Matematikári - sú me-
dzi nami, pekné èísla ! Vá-
�ia si èísla a zlomky. Hovo-
ria, �e niè nie je �a�ie na
svete ako matematika.
Spojku v aute si mýlia so
spojkou vo futbale èi v há-
dzanej. Je verejným tajom-
stvom, �e sú a� po u�i za-
¾úbení do jednej rovnice s
jednou neznámou.
Matematikári v�etko
dvakrát merajú, ale iba
raz strihajú. Majú to¾-
ko moci, �e sa niekedy
musia odmocòova�.
Rovine hovoria rovni-
ca a ïialnici priamka.
Poznajú ve¾a mo�nos-
tí a ciest, no musia si
ich kráti� (najmä dvo-
ma), ba zav�e sa mu-
sia aj deli�. Matemati-
kári sú jediní �iví ¾u-

Slovenèinári - sú jedni z
najlep�ích Slovákov. Pri naro-
dení im vkladajú do hrdla hlá-
sky ä,¾, aby nimi potom po
mnoho rokov mohli trápi�
ostatných (najmä �kolopovin-
ných) Slovákov a Slovenky.
Doobeda stupòujú, skloòujú,
èasujú a poobede si ¾ahnú na
ko�u�inovú predlo�ku, aby si
oddýchli. Naveèer sa vyberú
na bicykel do Kubína, aby si
podi�kurovali s ujom Jazyko-
vedkom o neologizmoch, ar-
chaizmoch, spojkách a pred-
lo�kách. Pred spaním si vy-

berú z tajného vrecka jedno
vybrané slovo a hrajú sa s ním.
Neèudo, �e sa im potom sníva
o bystrom býkovi z Bytèe a
strynej z Myjavy, ktorá pri
sýpke sypala sýtym sýkor-
kám syr zmie�aný s bryn-
dzou.

3

1

2

4

dia, ktorí neplávajú v mate-
matike. O ostatných hovo-
ria, �e sú to obyèajné telesá
ponorené do kvapaliny...
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Osobnost i  zo �kolských lavíc

Najväè�ie slzy: Na tie si
nepamätám, lebo som bol ve¾-
mi malý. Ale také men�ie boli,
sú a budú.

Najhor�í trapas: Bolo ich
ve¾a a v�etky boli najhor�ie.

Najkraj�í darèek: Dar
�ivota, bez ktorého by som
nemal iné dary.

Najlep�í deò: Ka�dý deò
je svojím spôsobom pekný,

Roman Lacko (9.A) -
"d�entlmen" v správaní a nieko¾-
konásobný ví�az olympiád (z
matematiky, fyziky), ktorý vzor-
ne reprezentuje �kolu

no najkraj�í deò sú Vianoce.
Najdlh�ia minúta: Ka�-

dá má 60 sekúnd, ale raz mala
jedna hodina slovenského jazy-
ka viac hodín, a to keï som ne-
mal úlohu zo slohu   a dúfal som,
�e ma pani uèite¾ka nevyvolá.
(Nevyvolala. - pozn. red.)

Najdôle�itej�í krok: Na
ten si poèkám a verím, �e bude
aj správny.

Najob¾úbenej�ia vec:
Poèítaè.

Najmilovanej�ia osoba:
Hneï dve - rodièia.

Najpútavej�ia kniha:
Dejepis a Pán prsteòov.

Najsmie�nej�í vtip: Na
hodine chémie: - Kto nám po-
vie, ako sa dá pomocou vody
získa� svetlo?

 - Staèí umy� okná, pani
uèite¾ka!

Alebo
Rozprávajú sa dvaja po-

licajti: - Dal som si vèera uro-
bi� IQ test.

- A aký je výsledok?
- Na��astie, negatívny!

Alena Filarská (9.A) - "usi-
lovná vèelièka" neúnavne sa za-
pájajúca do mimo�kolských akti-
vít, vzorne reprezentujúca �kolu v
nábo�enských a recitaèných sú-
�a�iach, odvá�na skautka

Najväè�ie slzy:
Zatia¾ najväè�ie boli, keï som
stratila jednu ve¾mi milovanú
vec, ktorá pre mòa ve¾a zna-
menala. No nechcem to bli�-
�ie rozobera�.

Najhor�í trapas: Tých
bolo, je a bude stále ve¾mi
ve¾a. Aspoò v mojom prípa-
de. Kam sa pohnem, tam je
trapas. Na konkrétny si v�ak
nespomínam.

Najkraj�í darèek: Pote-
�ím sa ka�dej drobnosti, kto-
rú dostanem od èloveka, kto-
rého mám rada. No mojím naj-
kraj�ím darèekom bol horský

bicykel, ktorý som dostala v
1. roèníku v deò koncoroèné-
ho vysvedèenia.

Najlep�í deò: Deò môj-
ho narodenia v mesiaci lásky,
v máji. Aj keï najlep�í asi e�te
len príde.

Najdlh�ia minúta: Tá sa
e�te len blí�i. Bude to v máji,
keï budem netrpezlivo èaka�
na výsledky prijímacích skú-
�ok.

Najdôle�itej�í krok: V
tých naozaj dôle�itých ve-
ciach za mòa zatia¾ rozhodu-
jú rodièia. Spravila som v�ak
u� pár dôle�itých krokov. Na-

príklad, keï som zlo�ila skaut-
ský s¾ub, ktorý platí do kon-
ca môjho �ivota.

Najob¾úbenej�ia vec:
Mám rada mnoho vecí, ale naj-
rad�ej mám svoju poste¾ a
svoje py�amo.

Najmilovanej�ia osoba:
Tých je urèite viac ako len jed-
na. Mám rada v�etkých ¾udí,
ktorým rozumiem. A tých,
ktorým nerozumiem, sa sna-
�ím pochopi�.

Najpútavej�ia kniha:
V�dy ma upúta kniha, ktorú
èítam naposledy, a ktorej "ob-
sah" medzi riadkami pocho-
pím. Tak�e Malý princ od A.
de Saint Exupéryho.

Najsmie�nej�í vtip: Vti-
py síce ve¾mi rada poèúvam,
no keï mám poveda� nejaký
ja, je to u� hor�ie. To rad�ej
zájdite za p. uè. Vatehom, kto-
rý vie perfektné vtipy.
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Múdra hlavièka

1. Kde sa v rastline
nachádza chlorofyl?

a/ v chloroplastoch
b/ v mitochondriách
c/ v lyzozomoch

... alebo milionár pre 1. - 4. roèník

Správne odpovede z minulého èísla (è.2):  1d; 2a; 3c; 4c; 5d; 6d
Do sú�a�e sa zapojili �iaci 2.A  a 4.A triedy (ïakujeme triednym p. uè.   za motiváciu),

ktorých prekvapila  odmena. Najlep�ím spomedzi nich, a teda "milionárom" sa stal Luká�
Va�ko. BLAHO�ELÁME!!!

A tu sú ïal�ie otázky:

d/ nenachádza sa
2. Akým povolaním bol

Martin Kukuèín?
a/ uèite¾
b/ kòaz
c/ lekár
d/ advokát
3. Ktorý z týchto �tátov sa

nachádza na Pyrenejskom
polostrove?

a/ Monako
b/ San Marino
c/ Vatikán
d/ Andora
4. Ako sa dnes volá

1. Ktorý prvok patrí
medzi lantanoidy?

a/ plutónium
b/ americínum
c/ hasium
d/ túlium
2. Kde vyrobili prvé

papierové tapety?
a/ v Anglicku
b/ vo Francúzsku
c/ v Taliansku
d/ v Indii
3. Ko¾ko vá�i ¾udská

hlava?
a/ 2 kg
b/ 4 kg
c/ 6 kg
d/ 8 kg

... alebo milionár pre 5. - 9. roèník
(Na �iados� èitate¾ov, najmä piataèiek, sme sú�a� opä�

obnovili.) 4. Ktorá z vlajok sveta
nemá tvar ani obdl�níka,
ani �tvorca?

a/ �vajèiarsko
b/ Togo
c/ Nepál
d/ Kuvajt
5. Akým povolaním bol

Lois Pasteur?
a/ lekár
b/ chemik
c/ biológ
d/ fyzik
6. V ktorej európskej

krajine sa zaèalo hra�
divadlo?

a/ v Grécku
b/ vo Ve¾kej Británii
c/ vo Francúzsku

d/ v Taliansku
7. Autorom sochy

Moj�i�a v chráme San
Pietro in Vincoli je:

a/ L. da Vinci
b/ V. van Gogh
c/ M. Buonarroti
d/ P. Picasso

Carihrad èi
Kon�tantinopol?

a/ Ankara
b/ Istanbul
c/ Teherán
d/ Damask
5. Kto verí v Jahveho?
a/ kres�ania
b/ budhisti
c/ hinduisti
d/ �idia
6. Do akej vý�ky doká�e

vyletie� vták?
a/ 11 km       b/ 14 km
c/ 16 km       d/ 17 km
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Povedali na�i va�im... alebo preklepy ako sa patrí

➤Ú�itková rastlina je
bro-, broko- ...

- Ja viem! Brokovnica.
(brokolica)

➤Ja som pri�la k
môjmu "kvetovi" a poliala
som ho.

➤Pani uèite¾ka, tu sú
tie, èo majú morské
suknièky!   (medúzy)

➤ - Kto je to junák?
- Ten, èo zradil Krista.
➤Personifikácia to je

persomekocia.
➤ Ako sa volá tento

detský hudobný nástroj?
Trampolína.

(tamburína)
➤- Preèo je maèka

u�itoèná?
- Aby sme ich jedli.
➤- Ako sa volá

príbytok maèky?
Maèiareò!
Sliepkareò!
➤Aký ú�itok máme z

chovu prasiat?
Jaternice a tlaèenice.
➤ Ako sa volá rieka,

ktorá sa vlieva do

Ondavy?
- ???
- La-..., La-...
- Láskanie!

8. Akým písmenom
gréckej abecedy sa
oznaèuje hustota?

a/ sigma
b/ omega
c/ tau
d/ ró
9.  Najlep�ím

futbalistom Európy v
roku 1992 sa stal:

a/ van Basten
b/ Papin
c/ Baggio
d/ Ronaldo
10.  Kto nahradil

Judá�a ako apo�tol ?
a, Pavol

b, Pius
c, Matej
d, Silas

Tak neváhaj, rozmý�¾aj
a èakaj na výhru, ktorá
�a prekvapí a urèite
ve¾mi pote�í!!!

red.rada

 Milionár - v�etci odmenení

Ví�az z predchadza-
júceho èísla Cirkevòá-
èika: Luká� Va�ko z 2.
roè. preberá výhru od
�éfredaktorky.

Tí, ktorí sa zúèastnili milionára boli
prekvapení malým výletom na kostolnú
ve�u.

1.polrok tohto �kolského roka sme zakonèili ïakov-
nou svätou om�ou v klá�tornom kostole, kde na záver p.
uèite¾ka - �éfredaktorka �kolského èasopisu v�etkých

prekvapila. Po-
zvala toti� tých,
ktorí sa zapojili
do Múdrej hla-
vièky na výlet na
kostolnú ve�u a
knihami odmenila
najlep�ieho z
nich.

P.S.: U� teraz
sa te�te na  ïal-
�ie pripravené
odmeny!!!
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V  s i e t i  IQ

A SHOP WINDOW
Write the words in the diagram. The shaded letters spell...



(17)

Doplò slovo, ktoré je v
rovnakom významovom
vz�ahuk ïal�iemu slovu
ako predchádzajúca dvoji-
ca:

napr. malý : ve¾ký = krátka : ? (dlhý)
dýcha� : p¾úca = rozmý�¾a� : ?
album : fotografia = kniha : ?
kilogram : hmotnos� = hodina : ?
èlovek : mozog = obec : ?
uèite¾ : �iak = re�isér : ?
dýcha� : p¾úca = rozmý�¾a� : ?

V  s i e t i  IQ

Správne urèí!

Vo  Svätom písme sa
nachádzajú �tyri knihy,
ktoré voláme evanjeliá.
Ka�dé evanjelium sa pri-
pisuje inému autorovi
a ka�dé je písané trochu
inak, aj keï ohlasuje tú
istú radostnú zves�
o Je�i�ovi Kristovi. Jed-
notlivým autorom evan-
jelií sa priraïujú isté sym-
boly. Vie� ktoré?
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Svätý Valentín
V deò, keï sa obchody za-

ènú hmýri� èervenými srdieè-
kami a darèekmi pre zamilo-
vaných, je tu 14. február, svia-
tok sv. Valentína.

Ka�dý z nás si praje, aby
bol milovaný a ��astný.
��astie sa neraz ukrýva i v
tých najmen�ích daroch. Keï
sa v na�om srdci usadí najväè-
�ia boles� a máme priate¾a,
ktorý nás podr�í, je to ako svetielko, ktoré o�iari aj
ten najtmav�í kút. Ka�dý chce pre�i� skutoènú nena-
podobite¾nú lásku, pri ktorej strácame dych, podla-
mujú sa nám kolená a úplne sa rozplývame v milova-
nom èloveku. Slovíèka ako "Milujem �a" sú tými naj-
èastej�ími, najne�nej�ími a najslad�ími. Nech sa opý-
tate kohoko¾vek, nena�li by ste èlovieèika, ktorý by
ich nechcel poèúva�. Oznámte svetu, �e bez lásky
nemô�ete �i�, �e je pre vás vodou, ktorá uhasí smäd.
Je pre vás mesiacom i slnkom, ktorí vás strá�ia dòom
i nocou. Svojej láske (a v�etkým ... poènúc mamkou
a konèiac ???) dajte vedie�, �e ste ju na�li, �e vám
�ivot zmenila z pú�te na �iarivý vodopád. Aj tú naj-
kraj�iu ru�u "lásku" v�ak treba polieva�. ¼udská
láska toti� uschne skôr ne� ru�a, ak sa o òu nestará-
te a nepolievate ju svojou toleranciou, nehou, lás-
kavos�ou a vo¾nos�ou. Svojmu milovanému pripra-
víte slávnostnú veèeru pri roz�iarených svieèkach a
pozerajte sa do tých najkraj�ích oèí. Veï tento deò
patrí len a len láske. Nepreme�kajte a vychutnajte si
jej èaro plnými dú�kami.

Ako súvisí tento tajom-
stvom opradený svätý s po-
h¾adnicami, kvetmi a drob-
nými darèekmi na �kol-
ských laviciach? Èo bolo
na òom také výnimoèné, �e
dodnes vzbudzuje �ivú
spomienku?

Postavil sa proti cisáro-
vi

V súèasnosti katolícka
cirkev pozná najmenej troch
rozdielnych svätých, ktorí
nesú meno Valentín èi Valen-
tinus. V�etci zahynuli muèe-
níckou smr�ou. Ten, na kto-
rého si spomíname 14. febru-
ára bol kòazom v Ríme. Od-
súdili ho na muèenie palico-
vaním, a keï sa ani po òom
nevzdal svojej viery, s�ali ho.

Rímska rí�a v 3. stor.
viac ne� inokedy musela
odoláva� vpádom polobar-
barských germánskych kme-
òov. Skonèila éra ve¾kých
dynastií, na cisárskom tróne

sa v rýchlom slede striedali
generáli, ktorí si uzurpovali
vládu, opierajúc sa o vojen-
skú moc légií. Jeden z nich -

imperátor Claudius II. Gót-
sky - v snahe vytvori� moc-
nú armádu vydal po¾utova-
niahodné nariadenie. Keï�e
si v�imol, �e slobodní regrú-
ti bojujú statoènej�ie a s väè-
�ím nasadením ako vojaci,
ktorých doma èakajú man-
�elky a deti, zakázal sobá�e
mladých párov. Vstúpi� do
man�elského stavu mohli len

tí, ktorí neboli vhodní pre
vojenské remeslo resp. tí,
ktorí si svoje roky v armáde
u� odslú�ili. Kòaz Valentín
v�ak nere�pektoval nariade-
nie svojho cisára. Napriek
upozorneniam zo strany
úradov naïalej v tajnosti
sobá�il mladých ¾udí, ktorí
si chceli vyslú�i� túto svia-
tos� a lásku a to bolo èosko-



(19)

Nieko¾ko in�piratívnych za¾úbených SMS, ktoré mô�e� posla� svo-
jej láske:

Na to, aby sme boli �tastní, potrebujeme pozna� èloveka s dobrým srdcom.
Si anjel, èo pozná v¾údne slová. Si priate¾, èo pred zlom ma schová. Si èlovek, po akom

tú�im.
Vèera mi volali z neba, �e sa im stratil najmil�í a najslad�í anjelik, ale neboj sa, ja �a

neprezradím!
Lásku nepoznáme v okamihu, keï nájdeme dokonalého èloveka, ale v okamihu, keï ho ako

dokonalého zaèneme vidie�.
Keby mi niekto predtým povedal, �e stretnem anjela ako si ty, neuverím mu. Vïaka za to, �e

si a robí� zo sveta malé nebo na Zemi.
Ïakujem, �e si....
Keby moje srdce malo nohy, utekalo by za Tebou. Keby vedelo rozpráva�, hovorilo by o Tebe.

Keï�e vie len bi�, bije iba pre Teba.

ro odhalené. Vzali ho do väz-
by; aj napriek muèeniu od-
mietol ponuku zachráni� si
�ivot zrieknutím sa Krista.
Cisár Claudius II. ho poslal
pod katovu sekeru 14. febru-
ára roku 269.

Od lístoèkov k man�el-
stvu

Francúzsky vojvoda Ka-
rol Orleánsky patrí medzi
zakladate¾ov tradície za¾ú-
bených valentínskych lístoè-
kov. Po prehratej bitke pri
Azincourte v r. 1415 sa do-

stal do britského zajatia. Z
londýnskeho Toweru poslal
svojej �ene do Francúzska

prvú "valentínku" - nieko¾-
ko ver�ov pozornosti a lá-
sky. Komercionalizácia za-
siahla deò sv. Valentína a� v
19. storoèí. Sláva sviatku za-
¾úbených sa prostredníc-
tvom masovokomunikaè-
ných prostriedkov roz�írila
do celého sveta. Vïaka tomu
za¾úbení v tento deò podpi-
sujú svoje listy "Od Tvojho
Valentína" aj v tých krajoch,
kde kres�anstvo nestihlo za-
pusti� hlb�ie korene. Prvé
predtlaèené valentínske po-
zdravy boli delikátne a po-
merne jednoduché. Dne�ná
ponuka poh¾adníc, kvetov,
ply�ových srdieèok èi plas-
tových Cupidov je omnoho
pestrej�ia. V západných kra-
jinách zisky z ich predaja
predèí iba predvianoèná ná-
kupná horúèka.

Komercionalizácia splo�-
tila pôvodné posolstvo Dòa
sv. Valentína. Slová o ver-
nosti, trpezlivosti a odhod-
laní vzájomne sa poznáva� sa
nepredávajú tak dobre, ako
�teklivé,  sladké nará�ky
predtlaèené na zmyselných
poh¾adniciach s obna�enými

telami. Cirkev, pochopite¾-
ne, bojuje proti z¾ahèovaniu
vz�ahu medzi man�elmi èi
redukcii spoznávania sa za-
¾úbených na telesnú rovinu.
Aj dnes nám pripomína, �e
vz�ah medzi mu�om a �enou
je posvätný.

Sv. Valentín vydáva sve-
dectvo a� do dne�ných dní,
�e sviatos� man�elstva na-
skrze nie je popolu�kou me-
dzi ostatnými sviatos�ami, a
�e kvôli nej - podobne ako
napr. kvôli eucharistii èi sv.
spovedi - hodno polo�i� aj
�ivot.

    zdroj : internet
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V y m a ¾u j  s i  !

a pomáhaj cez pôst druhým nies� ich krí� !

Na Va�e ohlasy sa te�í redakèná rada: Jakub Vateha, Patrik Bilanin, Alena Filarská, Katka
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