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Editoriál

A je to tu.Èo ? No
predsa záver k. roka, keï
si aspoò na chví¾u oddychneme od koly, od uèenia, od domácich úloh. Aj
keï ...
Naou úlohou bude
sadnú si, èíta, tudova
Písmo, prerozjíma ho.
Boh nám otvorí oèi i srdce, sám sa skrze svoje slovo zjaví a naplní nás úasným pokojom a radosou.
Boh chce, aby sme ho
neustále spoznávali. Chce
s nami preíva ná kadodenný ivot. Umonime mu to ! Sústredenejie
(bez výhovoriek na kolu) vnímajme jeho slovo,
nech Boia múdros prenikne do náho srdca a ivota.
Krásne prázdniny (aj
s Cirkevòáèikom) praje
RR.

Aktualitka : Mgr. Jozef Vojtila, CSsR
s p rá v c a g ré c k o k a t o l í c k e j f a r n o s t i
v Stropkove

Znamenie: Narodil som
sa 2. marca, take som v znamení ..... rýb
Ob¾úbené jedlo: Kedysi
som ob¾uboval mlieko, dnes
si rád dám aj pivo.
Ob¾úbená kniha (príp.
film): Mojou ob¾úbenou knihou je Sväté písmo a z filmov
na mòa naposledy najviac zapôsobil Gibsonov film Umuèenie Krista, pretoe som mohol naplno precíti to, èo dobre poznám zo Sv. písma. Isté
fakty som si uvedomil a pri
pozeraní tohto filmu.
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Ob¾úbená vôòa: Vôòa?
Vôòa prírody, najmä lesa. Ve¾mi rád toti chodím do lesa.
Ob¾úbená hudba: Jasné
e cirkevná, ale aj ¾udová.
Ve¾mi rád poèúvam ¾udovky,
hoc nie som nejaký spevák,
nemám na to vlohy, rád si ich
zaspievam spolu s ostatnými

niekde pri ohni.
Ob¾úbená èas roka:
Mám rád celý rok. Ale ak by
to mal by nejaký sviatok, tak
Ve¾ká noc, pretoe na rozdiel
od Vianoc to nie je tak komerèné, zmedializované a je to
viac duchovné, kresanské.
Dar, ktorý sa vám vryl
do pamäti: Kòazstvo. A nieèo od ¾udí? Ani neviem... No
najväèí dar pre mòa je prejav
vïaènosti, keï pri nejakej
príleitostí ma ¾udia obdarujú kytièkou, keï si jednoducho spomenú na mòa.
A v Boki som dostal aj
asi najväèí dar, keï mi veriaci
hovorili, e sa za mòa modlia.
Jazyky, ktoré ovládate?
ariský, zemplínsky, rusínsky .... (smiech) Aktívne ovládam po¾ský jazyk a pasívne
starosloviensky a ukrajinský.
Niekedy som sa uèil talianèinu, ale to som sa iba uèil.
Ako si spomínate na
svoje kolské èasy? Akým
ste boli iakom? Bol som
iakom aj dobrým, aj zlým.
Asi ako kadý. Keïe nás
bolo doma osem a gazdovali
sme, mal som menej èasu na
uèenie. Musel som rodièom
viac pomáha.
Èo Vás viedlo k Vámu
povolaniu? Snívali ste aj o
nieèom inom? Boh ma povolal. Povedal: "Ïoïu, poï
!" A ja som mu nedokázal
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poveda e nie. Bolo to tak nás èakajú.
Riadite sa nejakým kréasi poèas strednej koly a
No a najbliia "akcia" dom? By verný Bohu. Na
potom na vojenskej základnej ktorú pripravujeme je odpust primièných oznámeniach som
mal motto: "Kto chce ís za
mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kadodenný krí
a nasleduje ma." Tak to je
moje ivotné krédo. Nasledova Krista.
Èo by ste odkázali naej kole? Aby ste mali aj naïalej výborných uèite¾ov a
stále viac a viac iakov, ktorí
by sa nebáli CZ, ktorí by
mali radi kolu i svoj kresanský ivot, ktorí by repektovali uèite¾ov, lebo len tak sa
bude Vaa kola ïalej rozvío. Vojtila s mladími redaktormi náho èasopisu ja a zvidite¾òova v meste,
Cirkevòáèik
èo jej zo srdca prajem.
Vae slovo na záver pre
slube som sa definitívne roz- (4. - 5. 7.). Prídu dvaja bisku- ná èasopis a naich èitatehodol.
pi - Mons. Ján Babjak a z Mu- ¾ov?
A èi som sníval o inom po- kaèevskej eparchie biskup
Chcel by som popria revolaní? Ako kadé iné diea Milan aík (rodák zo Sloven- dakènej rade ve¾a, ve¾a úspesom mal ve¾a snov. Uvaoval ska). Touto cestou srdeène chov, tvorivosti, aby sa na jeho
som aj o manelstve, lebo to pozývam na nau odpustovú tvorbe podie¾alo èo najviac
je prvoradé povolanie a a slávnos pedagógov i iakov detí, aby sa zvýil odber
potom kòazstvo, reho¾ný i- CZ, ako aj vetkých èitate- tohto èasopisu, lebo tak sa
vot. No dnes môem poveda, ¾ov Váho èasopisu. (Dúfam, dostane viac do povedomia
e som astný. I keï ast- e ma nesklamú...)
verejnosti nielen èasopis, ale
ný som bol aj v Boki.
A mojím osobným snom, aj celá CZ.
Èo nové, zaujímavé ktorý by som chcel uskutoèni,
Za rozhovor ïakujú:
chystáte vo farnosti? Ka- je uèi náboenstvo na CZ a
Pao, Katka a Milly
dý deò je zaujímavý, lebo raz v mevdy sú sv. liturgie. Ujali sa siaci ma
aj detské sv. liturgie.
sv. liturVydarilo sa nám i prvé svä- giu pre
té prijímanie - deti boli per- Vás. To
fektné, tak by sme chceli pre ale musíne urobi kresanský tábor v me preKolbovciach (19. -23. 7. 2004) rokova s
Plánujeme urobi stretnutie s vedením
rodièmi prvoprijímajúcich detí. koly a s
Verím, e sa nám to podarí. p á n o m
Teíme sa aj na misie - èi u vo d e k a farnosti alebo v meste, ktoré nom.
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Boh sa potichu stiahol
Keï niekedy veèer premý¾am nad mnohými iakmi a nad tým,
èi som zasial semeno do "úrodnej zeme" alebo do "tània", vtedy mi
èasto príde na myse¾ masaker v Erfurte vo východnom Nemecku,
pri ktorom bývalý19-roèný tudent z pomsty zabil 13 profesorov,
dve tudentky, jedného policajta a potom aj sám seba. Nemecko
bolo v oku. Privolaným policajtom sa naskytol hrozivý obraz. Na
chodbách a v triedach leali màtve telá v kaluiach krvi.
Politici hovoria, e na vine sú filmy a hry.
Rozprúdila sa debata o sprísnení zákona o draní zbraní, o obmedzení akèných filmov, poèítaèových hier s motívom násilia. Psychológovia zasa tvrdia, e
èas viny na erfurtskej tragédii nesie
násilie v médiách,
ktoré sa stalo samozrejmosou.
Je pravda, e médiá formujú prevánu èas kultúry, ekonomiky, spoloèenského ivota i osobných názorov. No
zabúda sa na to, o
èom sa nehovorí hlavný dôvod írenia násilia je v tom, e sa zo
spoloènosti vytráca náboenstvo a úcta k Bohu
a jeho prikázaniam.
Anna Grahamová, dcéra známeho kazate¾a
Billa Grahama, to ve¾mi pekne sformulovala, keï
sa jej reportérka spýtala, ako sa Boh môe díva
na násilie. Anna odvetila: "Roky sme Bohu ho-

Z detských hlavièiek
l V èom sa zachránil Noe?
V Aurore.
l Èo Vám pripomína podobenstvo
o rozsievaèovi?
e sa kadý èlovek nechytí.
l Deti, èo musíme urobi, aby nám
boli odpustené hriechy?

vorili, aby odiiel zo kôl, vlády, z náho ivota.
A keïe je dentlmen, verím, e sa potichu stiahol. Ako môeme oèakáva, e nás Boh poehná, ochráni, keï ho iadame, aby nás nechal
na pokoji?"
V súèasnosti sa
propaguje výchova
bez trestu. Neposluné diea, ktoré nereaguje na napomenutie,
sa nesmie tresta, aby
sa nenaruila jeho sebaúcta. Má by vychovávané bez strachu a zábran. Výsledkom je, e sa z týchto
detí stávajú sebci , ktorí chcú vade presadi
svoje ciele na úkor iných. V kole sú hrdinami,
keï nieèo vyparatia. Medzi pedagógmi vzrastá
ochromujúci pocit neistoty. Keï chceme vychova deti, ktoré vedia, èo je zodpovednos za seba
i za druhých, musíme im vtepova úctu k morálnym hodnotám a úctu k Bohu, lebo humánnos bez Boha sa stáva nehumánnou.

Deti menujú a menujú, ale pán katechéta
chce poèu slovo ¾útos a tak sa pýta
ïalej: A èo ete?
Prihlási sa jedno malé dievèatko: Najprv tie hriechy musíme vykona!
l Ako znie 4 cirkevné prikázanie?
Aspoò raz v roku prija Sviatos obrannú ...
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5x5

alebo 5 otázok
pre
5 pedagógov

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

Mgr. Marcela Harmadová
3. Trapasom sa vyhý1. Takýto "stav" bam.
4. Správa o tom, e mojej
nepoznám,
spoluvdy nieèo
robím.
2. Kedy ako ... záleí to
od nálady a situácie.

iaèke ijúcej v Belgicku sa
narodilo bábo.
5.
Káva,
dobrý èasopis, èokoláda
a iné "sladkosti", auto.

Mgr. Renáta Polaèková
1. Ak pre seba.
rej farby, ktorú mám ve¾mi
nerobím je
4. Sada pero + ceru- rada).
hlboká
za, ktorú som neèaka5. Okuliare, pero (píuce)
noc
a
ne dostala minulý alebo ceruzka, hygienické
spím.
týdeò (naviac vreckov2. Obèas.
je krásnej mod- ky.
3. Bol, ale nechám si ho

Mgr. Jozef Spiák, kaplán
1. To sa
dá?
Ak
mám si odpoèinú,
tak si volím
nejaký port. Rád si v nede¾u veèer zahrám futbal alebo volejbal. Niekedy je potrebné jednoducho si ¾ahnú, pri tom pozrie si nejaký film alebo jednoducho
lea èi spa.
2. Poznám svoje schopnosti i monosti. Väèinou

sa snaím ich vyui. Tak
áno.
3. Bolo ich ve¾a. Nie je
medzi nimi extra najväèí.
4. Postoj tudenta, ktorý sa prejavoval ako nie najlepí iak. Mimo koly sa
nehanbil prejavi postoj k
uèite¾om. A tie iaci, ktorým som oznámil, e máme
naposledy náboenstvo.
"Vybojovali" si ïaliu hodinu.
5. Viem si predstavi i-

vot bez veci. Nemám také.
Keï niekam idem, kladiem si
otázku: Mám breviár (modlitebná kniha pre kòazov),
doklady, peòaenku, mobil ?
Ak áno, potom pokojne sadám do auta.
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Ing. Gabriela majdová
1. Za
niè nerobenie povaujem vo
svojom ivote chví¾ky, keï sa pokúam rozpráva so svojou
duou. Alebo sa snaím zamknú jazyk nielen fyzicky
ale aj psychický a naèúva
sebe, alebo Bohu?
Takých chví¾ je ve¾mi
málo, keï som doma sama,
ale teím sa na ne.
2. elám si skôr, aby boli
so mnou spokojní kolegovia,

iaci v kole, moja rodina ...
3. Sú veci, ktoré dokáem "vïaka" svojej prchkej
povahe zbabra, dlho ma to
potom mrzí, èasto bojujem
sama so sebou, aby som sa
vedela takým trapasom vyhnú. Tieto nebudem rozobera ïalej.
Trapasy, ktoré môem
na tomto mieste spomenú
sú také, keï pozdravím èloveka - Dobrý deò a zistím,
e je to spoluiak zo Z alebo S, alebo mu neviem
prís na meno.

4. Príjemne ma prekvapilo, keï sa môj brat - dlhoroèný vánivý vodiè, "pirát
ciest", dal odvies do Koíc zaèínajúcou vodièkou mojou dcérou. Na sedadle
spolujazdca pritom sedel
ve¾mi pokojne.
5. Som dos pohodlný
èlovek. Veci, ktoré mám ve¾mi rada sú napr. poste¾, vaòa
s teplou vodou a iné. Ale pre
ivot nie sú najdôleitejie
materiálne hodnoty. ivot si
neviem predstavi bez viery, lásky a nádeje.

Ing. Renáta Obajsníková
1. Keï
nie som v
práci, tak si
robotu stále
nájdem. U dávno sa mi nestalo, aby som niè nerobila.
Ak sa pýtate, èo robím vo
svojom vo¾nom èase, tak èítam.
2. Urèite nie. Keby som
bola, tak by sa mi mono èas-

Zasmejme sa
* Uèite¾ka upozoròuje
iaka: Zatvor ústa, lebo je
otvorené okno a je tu prievan. iak vstane a zatvorí
okno...
* Deti, èo sa na mape
vyznaèuje modrou farbou? No obloha...
* Aká rieka teèie cez
Londýn? pýta sa uèite¾ka
na hodine zemepisu v róm-

to stavalo aj to, e by som
niè nerobila. Myslím si, e
nikto by nemal by so sebou
spokojný. Vdy je èo vylepova, zdokonali. Ak by
som bola so sebou spokojná, tak by to bol signál, e
pre¾apujem na mieste.
3. Bolo ich ve¾a, ale keïe ide o trápne situácie, tak
sa snaím na nich rýchlo za-

budnú.
4. Ïakujem od èloveka, od
ktorého by som to neèakala.
5. Voda, jedlo, zdravie.
Bez ostatných vecí si svoj
ivot viem predstavi. Keby
sa ma spýtali, ktoré tri veci
urèite nájdete v mojej take,
tak sú to k¾úèe, doklady a sv.
ruenec.

skej triede. Dunaj! odpovie zemepisná poloha Nórska?
Atlas, strana 43 ....
jeden. Volga! skúa ïalí.
Prihlási sa Erika:
Pani uèite¾ka, ta
Tepa, òe?
* Pani uèite¾ka, bolia vás oèi?
Preèo? Lebo nosíte èierne okuliare.
Nie, nebolia.
Pod¾a priania p. farára si deti
Ta vy ste frajerka!
doniesli svojich najlepích kamarátov
* Joko, aká je

(7)

Tak ako nás nepoznáte & Kto je kto
NOVÁ RUBRIKA, v ktorej Vám ponúkame mladé tváre Vaich starých známych
uèite¾ov. Skúste uhádnu KTO JE KTO !
Poïte s nami, váení a
milí, na cestu okolo sveta, za
jediný kolský rok, lákajú
nás zemepisári.
Zemepisári, cestovatelia prstom po mape, celkom
iste vedia, ktorým smerom v
ivote ís.
Ach, tí u vade boli,
vetko videli!
Na jar plávajú s
Golfským prúdom na Bahamské ostrovy. Poèas letných
horúèav sa schovajú v Antarktíde, chladnièke Zeme, bà. V zime sa zasa opa¾ujú na Sahare a snívajú sa im samé
fatamorgány.Majú spoèítaných vetkých Indov a Indiánov, polostrovy a austrálske
ovce. Ako niè sa vykriabu na Mount Everest, zvaný tie Sagarmatha, ba bez mihnutia
oka zaijú i japonské zemetrasenie.
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Naa spoloèens ká
Palièkovanie je v ob¾ube
Krásne prekvapenie nám pripravila p. vaèová mamka náho iaka, ktorá kadú stredu prichádzala do
K a s ve¾kou trpezlivosou uèila deti palièkova. Dnes
sa môeme popýi vlastnoruène vyrobenými náramkami.

peciálna trieda u drustevníkov
iaci peciálnej triedy sa zapojili do súae
vyhlásenej SPP Pozri, èo sme dokázali. V rámci
tohto projektu navtívili Drustvo podielníkov
v Stropkove, kde obdivovali a vyskúali si ako
sa sedí v úplne nových po¾nohospodárskych
strojoch. Bol to ve¾mi pekný deò!

Naim naj.... mamièkám
Dòa 10. mája 2004 si iaci naej koly pripomenuli
sviatok Deò matiek milou akadémiou.
Program patril vetkým mamkám a nezabudli sme v
òom ani na nau Nebeskú Matku.
V srdciach prítomných rodièov príjemný záitok!

Sviatok detí bol super ...
Deò s ve¾kým D si iaci prvého stupòa pripomenuli
skvelými hrami a tancom na kolskom dvore.
K tomu vetkému nám prialo aj pekné slneèné poèasie.
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Karneval Rio de Stropkov
Neodmyslite¾nou súèasou k. roka je kolský karneval, keï si iaci (z)obleèú masky.
Ani v tomto k. roku to nebolo inak a v telocvièni
na nás èakali dámy a páni zo 70-tých rokov, cigáni,
mliekarka, letuka, policajt ...

Plavecký výcvik
V dòoch 7. - 11.6. sa iaci 6. a 7. roèníka zúèastnili plaveckého výcviku v horskom rekreaènom stredisku Drienica Lysá.
Na celý týdeò sa ich domovom stal
hotel Javorná, kde sa uèili pláva, resp.
zdokona¾ovali sa v plaveckých týloch.

Jubilejná Pieseò pre Sv. Otca
Stalo sa u peknou tradíciou, e naa CZ organizuje pri
príleitosti narodenín Sv. otca (18. mája) spevácku súa iakov katolícjkych kôl koickej arcidiecézy.
V tomto k. roku to bol jubilejný 10. roèník a nau kolu
ve¾mi dobre reprezentovali M. Potoma, K. Pavúková a N.
Makarová (pozri str. 19).

Betliar - Krásna Hôrka
Deviataci a ôsmaci si tohto roku nasmerovali svojho tátoa k spoznávaniu
Betliara, Krásnej Hôrky a krás botanickej a zoologickej záhrady v Koiciach. No
pre niektorých aj tak nezabudnute¾ou sa
stala noc na SZ sv. Albety v Koiciach.
aie u bolo dvíha nohy na druhý
deò... Aspoò e tá bobová dráha bola
rýchla !
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Nai iaci na morálnom oceòovaní v Koiciach
tyria iaci naej koly rila aj iaèka 8. roèníka,
sa za doprovodu p. riadite¾- Aneka Kolmanová, ktorá
ky Mgr. M. Karainskej a p. ako jediná z celej arcidiecézy bola
odmenená za
krásny
skutok
lásky o
ktorom
sa len
nedávno dozvedela
p. riadiz¾ava doprava: Mons. B.Bober, biskup; oce- t e ¾ k a
není iaci: A. Kolmanová, R. Lacko, A. Fi¾arská, J. K a r a inská.
Vateha. Riad. koly. Mgr. M. Karainská
Ako?
uè. Mgr. R. Beenyiho zúMala telefonát, v ktoèastnili 14. júna morálneho rom sa jej na druhej strane
oceòovania iakov v Koi- ozvala mamièka malého
ciach, kde na nich èakalo
príjemné stretnutie s Mons.
Bernardom Boberom a p.
PaedDr. P. Macákom, riadite¾om Arcibiskupského
kolského úradu. Títo iaci
dostali ïakovný list, ktorý
bol vlastnoruène podpísaný Mons. Alojzom Tkáèom,
arcibiskupom Koickej arcidiecézy.
Za výborne dosiahnuté výsledky v kole a reprezentáciu koly v predmetových a portových olympi- A. Kolmanová - ako jediná
ádach boli ocenení traja de- odmenená za skutok lásky
viataci, menovite: A. Filarská, R. Lacko a J. Vateha. dievèatka, ktoré trpí na záMedzi ocenených pat- kernú chorobu, rakovinu. V

telefóne jej vyrozprávala
tento naozaj skutoèný príbeh. Aneka raz cestovala
so spomínanou mamièkou
a jej dcérkou v autobuse.
Dievèatko, ktoré málo holú
hlávku, hladkalo Aneku
po vláskoch, ktoré sa jej
ve¾mi páèili. Ona sa ho
spýtala, èi by chcela jej vlasy a choré dievèatko odpovedalo: Áno. Aneka sa
tak vzdala svojich krásnych hustých dlhých vlasov a v podobe 50 cm parochne jej ich odovzdala.
Je krásne pomyslie na
to, e ete existujú ¾udia,
ktorí sa z lásky k blínemu
dokáu tak obetova.

¼uïom
môeme
urobi
nesmierne
ve¾a
dobrého
bez slov,
bez kázania,
bez
rozruchu,
mlèky dobrým
príkladom !
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Osobnosti zo kolských lavíc
Michaela
Prusáková

(9.A)

Odvána skautka, vytrvalá
portovkyòa, vzorná iaèka a víazka olympiády z AJ.
Najväèie slzy : V danom okamihu, keï sa slzy
neudria, sú vdy tie najväèie a vtedy mám pocit, e na
svete u niè horie nemôe
by. Posledné slzy vak boli
z Majstrovstiev sveta v ¾adovom hokeji, keï sme prehrali s Kanadou.
Najhorí trapas: Mohla
by som o tom napísa aj knihu. Vyrastajú ako huby po
dadi. Keï vyjde prvý vý-

tlaèok, potom sa vám ozvem.
Najkrají darèek: Milujem darèeky. Od sladkosti
a po tie najvzácnejie dary.
Najkrajím vak bola ve¾ká
plyová hviezda od kamarátok k pätnástke.
Najlepí deò: Na ten sa
nesmierne teím. Dúfam, e
nebude len jeden.
Najdlhia minúta: Stále
pri opisovaní, keï nie som
nauèená. Vtedy sú to neko-

Andrea

Holodová

(9.A)

Vzorná iaèka a víazka olympiády zo SJ, ve¾ká výtvarníèka.
Najväèie slzy: Asi vtedy,
keï mi zomrel môj prvý psík.
Najhorí trapas: Tých je
ve¾a, ale nerada o nich rozprávam.
Najkrají darèek: Bol to
horský bicykel, ktorý som
dostala k narodeninám. Ale
vetky darèeky mi urobia
rados.
Najlepí deò: Urèite deò
mojich narodenín, ktorý je

zároveò druhými Vianocami.
Najdlhia minúta: Bolo
ich presnejie 120, keï som
robila prijímacie skúky a boli
naozaj nekoneèné!
Najdôleitejí krok:
Zatia¾ to bol len taký mení,
ale ve¾mi dôleitý krok vtedy, keï som sa zapísala na
stropkovské gymnázium.
Najob¾úbenejia vec:
Urèite moja poste¾. Keby

neèné minúty.
Najdôleitejí krok:
Ten bol vtedy, keï som
vstúpila do skautingu a v
posledných dòoch podanie
prihláky na gymnázium.
Dúfam, e to bol správny
krok.
Najmilovanejia osoba:
Tých je ve¾a. Urèi tú najob¾úbenejiu by bolo ozaj
aké. Som rada, e je ich
viac a e vetky sú naj.
Najpútavejia kniha:
Séria - Sedem labiek za Penny od Thomasa Brezinu.
Najsmienejí vtip: Ide
babka po púti a uschne.
Alebo: Ide mravec so slonom
po moste a mravec vraví:
Ale dupoceme, ne?
som mohla, vzala by som ju
vdy vade so sebou.
Najmilovanejia osoba:
Sú dve - moji rodièia.
Najpútavejia kniha:
Myslím, e jeden dievèenský
román, ktorý som èítala u
dávnejie - Zatvorená kniha
od H. Lányiovej.
Najsmienejí vtip: Rodièia idú do opery. Aby ich syn
Janko rýchlejie zaspal, pustia mu z platne rozprávku. O
desiatej sa vrátia domov a vidia, ako si Janko búcha hlavu
o stenu a krièí: "Chcem, chcem, chcem ...!" Gramafón
monotónne opakuje: "Chce
poèu rozprávku?, chce poèu rozprávku?
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Múdra hlavièka
... alebo milionár pre 1. - 4. roèník
Správne odpovede z minulého èísla (è.3): 1A, 2C, 3D, 4B, 5D, 6A
A tu sú ïalie otázky:
1. Hnojivo zloené z
organických látok a zeminy
je
a, komplot
b, kompost
c, kompót
d, komplet
2. Plavidlo na
prevádzanie cez
rieku sa nazýva
a, kompa
b, komparz
c, kompas
d, kóma
3. Ktorá znaèka
piva nie je
slovenská
a, ari
b, Topvar
c, Prazdroj
d, Corgoò

4. Olympijský symbol
predstavuje
a, 4 kruhy
b, 5 kruhov
c, 6 kruhov
d, 7 kruhov
5. Medzi
ryby nepatrí
a, ralok
b, losos
c, delfín
d, kapor
6. Najväèí
vták na svete
je
a, orol
b, kondor
c, ptros
d, kolibrík
7. Symbolom mieru je
a, èierny havran

... alebo milionár pre 5. - 9. roèník
Správne odpovede z minulého èísla (è.3): 1D, 2A, 3B,
4C, 5B, 6A, 7C, 8D, 9A, 10C.
1. Ktorý druh zápasenia
vznikol v Japonsku?
a, sauna
b, sumo
c, Savo
d, suma
2. Ktorá lopta má nepravidelný tvar?
a, vodno-pólová
b, basketbalová
c, hádzanárska
d, rugbyová
3. Ktoré z týchto umení nie
je bojové umenie?
a, kung-fu

b, karate
c, karaoke
d, dudo
4. Vlajka Holandska má
farby
a, oranovu,
bielu
b, oranovú,

b, dvojhlavý orol
c, plávajúca labu
d, biela holubica
8. Tenké èrevo u èloveka
meria
a, asi 1,5 m
b, asi 2,5 m
c, 6,5 m
d, asi 10,5 m
9. ¼udské srdce udrie za
deò
a, 10 000 raz
b, 20 000 raz
c, 50 000 raz
d, 100 000 raz
10. Ak zmieame modrú a
ltú farbu dostaneme farbu
a, oranovú
b, hnedú
c, zelenú
d, fialovú
bielu, hnedú
c, oranovú, zelenú, èiernu
d, bielu, modrú, èervenú
5. Na 20-halierniku bol zobrazený vrch
a, Ïumbier
b, Chopok
c, Zobor
d, Kriváò
6. Európske mesto trasburg
sa nachádza v táte
a, Nemecko
b, Belgicko
c, Francúzsko
d, vajèiarsko
7. Nokia je pôvodná elektronická znaèka z
a, Dánska
b, Fínska
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c, Nórska
d, védska
8. Kritof Kolumbus bol
a, Portugalec
b, paniel
c, Francúz
d, Talian

9. Ktorá znaèka auta nie je
Francúzska ?
a, Citroen
b, Peugeot
c, Jaguár
d, Reanult

Povedali nai vaim ...
Severoantlantický pakt
= SAVO (NATO)
*****
Rodiè je diea rodièa,
èie syn.
*****
Slovenská hymna znie:
Slovensko je tu, bolo aj
bude! Tralala, tralala, tralala, hurá!
*****
Výroky uèite¾ov na hodinách
Pozvali tam aj husitov,
ktorí sa dostavili o dva
roky.
*****
... lene nakrátko zomiera
*****
Vimnite si, e u máme
presne urèené áèko. Je to
menej ako 11 a zároveò
menej ako 16.
*****
Prosím si triednu kni-

Milionár -

10. Drahokam smaragd je
farby
a, èervenej
b, modrej
c, zelenej
d, ltej

alebo preklepy ako sa patrí

hu 4.A, nech sa dostaví do
riadite¾ne.
*****
Èo je toto? Veï oni
oèíslovali kadú kapitolu
inak!
*****
Dva ix plus ix na druhú ypsilon mínus dva ix na
tretiu ... ko¾ko je do konca hodiny?
*****
Jój, keby nebolo svetla, ani slnko by nebolo.
*****
V nejakej knike som
videl oblé zátvorky, tak
som zaèal písa hranaté.
*****
Je to 15, pretoe 18
mínus 3 je 12.
*****
Èo ste to za generáciu?
Ja som spadol z èerene ...
*****
Zapíte si to do hlavy

vetci odmenení

Do súae sa zapojili iaci 2.A, 5.A a 6.B.
Najlepími prvostupòovými milionármi sa stali M. Rusinko,
L. Vako, B. Korády, P. Bandura, K. aráková, B.
Muchová, ktorí získali rovnaký poèet bodov.
Milionárom na 2. stupni sa stala K. Rothová.
Blahoeláme !

èerveným perom.
*****
Tá funkcia je vo¾ajaká
obmedzená.
*****
Mám nejaké video, ale
je pokazené a nie je moje.
*****
Cestoval celou cestou
do Londýna.
*****
Vetky tri - èie obidve.
*****
Akých kodcov ihliènatých stromov poznáme?
Mníka a ¾udorút (lykorut).
*****
Stavba tela maèky:
Hlava, krk, predné
labky, zadné labky a chrup
(trup).
*****
Rodelené slovo na
konci riadka oznaèíme s
po¾ovníkom (spojovníkom).
*****
Roztrhaj to!
A èo si mám roztrha?
Si?
Tak nohavice!
A èo budem bosý?
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V sieti IQ
Opä si pocviète svoje hlavièky pri jednotlivých úlohách. Nie nadarmo sa hovorí:
Ohýbaj ma, mamko, .... Aj nae mozgové závity treba obèas poohýba. A keïe
prichádza èas prázdnin, aspoò kadý týdeò pouvaujte a rozlusknite jednu z úloh.
Tak do toho, IQ-áèi !
Úloha è. 1
Èísla v obrazcoch sú usporiadané pod¾a urèitého logického postupu. Vaou úlohou je na tento prís a
doplni èíslo do políèka s otáznikom.
Úloha è. 2
táty a ich hlavné está. Vaou úlohou je urèi, ktoré k
sebe patria. Napr. 1c, 2d ...
A. Banjui
1. Angola
B. Yangon
2. Burkina Faso
C. Suva
3. Bhutan
D. Libreville
4. Belize
E. Luanda
5. Burundi
F. Vientiane
6. Botswana
G. Thimphu
7. Gabon
H. Kingston
8. Gambia
I. Bujumbura
9. Fidi
J. Quagadougou
10. Jamajka
K: Belmopan
11. Laos
L. Gaborone
12. Myanmar

Úloha è. 4
Zistite ko¾ko druhov dladíc je v celej
dlabe a ko¾ko
dladíc z
kadého
druhu
s a
pouilo.

Úloha è. 3
Vaou úlohou je dosta
sa z mesta X do
mesta O takým spôs o -

bom, aby ste preli vetky
vyznaèené body a pohybovali sa iba v smere ípok.
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Mal di Fahnen an - in der richtigen Farbe.
Woher kommen die Fahnen ?

nia

K U P Ó N

_____________________

ón
Ku
p

ktorý a v novom k.
roku môe 1x zachráni pri vyvolaní vyuèujúcim.
Platí len s podpisom
triedneho uèite¾a.
Meno iaka:
_____________________
Podpis tr.uèite¾a:

ma

olík

K U P Ó N
Cirkevòáèik
zdarma
Skús to
nabudúce,
raz to vyjde.
Ïakujeme, e
si si zakúpil ná
èasopis
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Úspechy iakov CZ sv. Petra a Pavla v Stropkove
v súaiach a olym piádach v k. roku 2003/2004
Náboenstvo

9. roè.
Radka Dopková - 2. miesto v okr. kole
Biblická olympiáda
Drustvo iakov - 1. miesto v okr. kole kat. 8.roè
Zuzana Palková - 3. miesto v okr. kole
Olympiáda z náboenkat. 8. roè.

stva

Jaroslava Berená - 2.
miesto v ktg. B v arcidiecéznom kole
Matú Gondek 3. miesto v ktg. D v
arcidiecéznom kole

D e d i è s t v o o t c o v,
zachovaj nám Pane

Hviezdoslavov Kubín

Martin Potoma - 3. miesto v I. kat okr.
kolo - poézia
Katarína Cimbová - 2. miesto III.
kat. okr. kolo - próza

Matematika

Matematická olympiáda
Roman Lacko - 2. miesto v okr. kole kat.

Z9
Drustvo iakov 2.miesto v arcidiecézPetra Vojèeková, Dávid Krú - úspení
nom kole.
rieitelia v kat. Z5 - okr. kolo
Slovenský jazyk a literatúra
Alena Fi¾arská - úspená rieite¾ka v
Poézia 2003
okr. kole kat. Z9
imon Muinský - 1 miesto v I. kat.
Pytagoriáda
To m á  Vo j è e k - 1 .
Moja uèite¾ka (literárna súmiesto v obvodnom kole
a)
v kat. P4
Petra Juhásová - 1. miesto, Aneka KolAnna Andrejková - 1.
manová - 2. miesto
miesto v obvodnom kole
alianský Mako
v kat. P8;
Lea Motyková - 3. miesto v III.kat okr.
Veronika Fabiánová kola
úspená rieite¾ka v obRozprávkové vretienko
vodnom kole v kat. P3;
Denisa Davoronková - 1. miesto v
Petra Vojèeková - úspeII.kat. okr. kola
ná rieite¾ka v obvodnom
Pravopisná olympiáda
kole v kat. P5; Peter PavRoman Lacko - 2. miesto v II.kat. okr.
lenko - úspený rieite¾ v
kola
obvodnom kole v kat. P6.
Miroslava Puháková, Petra Vojèeková,
Zemepis
Tomá Fecko, Alena Berená - úspený rieGeografická olypiáitelia I.kat. okr. kola
da
Anna Andrejková - úspený rieite¾ II.
J a k u b Va t e h a - 1 .
kat. okr. kola
miesto v okr. kole v kat. E
Olympiáda zo slovenského jaRoman Lacko - 3.
miesto v okr. kole v kat. E
zyka
Peter Pavlenko - úspený rieite¾ v okr.
Andrea Holodová - 1. miesto v okr. kole
kole kat. H
kat. 9. roè.
Jakub Vateha - úspený rieite¾ v krajJakub Vateha - 2. miesto v okr. kole kat.
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skom kole v kat. E
Èo viem o Po¾sku
¼ubomír kublík - postup do II. kola
- ve¾vyslanectvo PL v Bratislave

Chémia

Chemická olympiáda
Jakub Vateha - 1. miesto v okr.
kole v kat. Dz
Roman Lacko - úspený rieite¾ v okr. kole v kat. Dz
Jakub Vateha - úspený rieite¾ v krajskom kole

Prírodopis

Biologická olympiáda
Peter Berík - úspený rieite¾ v okr. kole
v kat. C
Frantika majdová - úspená rieite¾ka v okr. kole v kat. C

Nemecký jazyk

Olympiáda z NJ
Jakub Vateha - 2. miesto v okr.
kole v kat. 1.B

Anglický jazyk

Olympiáda z AJ
Michaela Prusáková . 2. miesto
v okr. kole v kat. 1.B
Alena Filarská - 3. miesto v okr.
kole v kat. 1.B

Hudobná výchova

Pieseò blahoslaveného Metoda Trèku
Martin Potoma - 1.- miesto
Pieseò pre Sv. Otca
Martin Potoma - 2. miesto v arcidiecéznom kole v I.kat.
Klaudia Pavúkova - Nikola Makarová - 2. miesto v arcidiecéznom
kole v IV.kat.
Klaudia Pavúková - 3.
miesto v arcidiecéznom kole v
II. kat.

Výtvarná výchova

Medzinárodná výstava
Betlehemy oèami detí
Martina Jurková - 3. miesto v II. kat
mesta Stropkov
Potová známka zo Slovenska

Jana Potomová - Cena poroty

Telesná výchova

Cezpo¾ný beh
Drustvo dievèat - 2. miesto v
okr. kole
Frantika majdová - 3. miesto
v okr. kole.
Malý futbal
mladí iaci - 2. miesto
Stolný tenis
Drustvo dievèat - 1. miesto v okr. kole
Drustvo dievèat - 2. miesto v krajskom
kole
Obvodná portová olympiáda iakov
1-4 roè.
imon Berený - 1. miesto v okr. kole
behu na 300 m
Eva Jurková - 1. miesto v okr. kole behu
na 300 m, Dominik majda - 2.
miesto v okr. kole behu na 300 m,
imon Berený - 3. miesto v okr.
kole behu na 50 m
Atletika 5 - 9.roè (okr. kolo)
Silvia Tirková - 2. miesto v
behu na 60 m
Alena Filarská - 3. miesto v
behu na 60 m
Michal Sýkora - 2. miesto v
behu na 60 m
Frantika majdová - 1. miesto
v behu na 800 m
Jarka Berená - 2. miesto v behu na 800 m
Lucia Sitkanièová - 2. miesto v behu na
300 m
Michaela Prusáková - 2. miestov skoku
do výky
Zuzana Vargová - 1. miesto v skoku do dia¾ky
Matej Davoronok - 2.
miesto v skoku do dia¾ky
Zuzana Skubanová - 3.
miesto vo vrhu gu¾ou
Drustvo dievèat - 1.
miesto v tafete dievèat
Drustvo chlapcov - 1.
miesto v tafete chlapcov
Drustvo dievèat - 2. miesto v rámci
kôl.

V y m a ¾u j s i !

a n e s n á  s a b y  t a k t o  k ¾a è i a c i m  k r e s a n o m

spachto

za¾úbený

vreckár

koník lúèny

dirigent
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