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Editoriál
Vážení a milí čitatelia,
tešíte sa na toto čís lo
školského časopisu tak ako ja?
Ak áno, čítajte ďalej. (V prípade
zápornej odpovede sa vráťte
na začiatok.) Vyplýva Vaša
radosť – rovnako ako moja – z
toho, že je to špeciálne súťažné
číslo? Ak áno, tak práve Vám je
určený nasledujúci psychotest.
(V opač nom prípade čítajte
editoriál odznova.)
1.Z čoho sa vyrába chlieb?
a/ z obilia
b/ zo sušeného ovocia
c/ neviem
2. Kde sa pečie chlieb?
a/ v pekárni
b/ v cukrárni
c/ neviem
Vyhodnotenie:
Najviac odpovedí A - si
inteligentný
Najviac odpovedí B – si
kreatívny
Najviac odpovedí C – čítaj
náš školský časopis a budeš
inteligentný
a
kreatívny
zároveň, lebo sa dozvieš viac.
Napr. aj to, č o obľubuje
osobnosť zo školskej lavice –
talentovaná lyžiarka Bibka, čo
vedia najlepšie spolužiaci z 1.A,
ako sa darilo pani riaditeľke
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov,
keď bola v našom veku a
rovnako i to, čo sa stane, keď
nás kopne múza. Keď budeš
čítať pozorne, určite zistíš, kto
sa chc e stať poisťovac ím
poradc om, nač o je dobrá
poistka a ktorá poisťovňa sa
určite oplatí:-)
Takže bez zbytočných slov
– do čítania, priatelia! Všetko,
čo tu nájdete, je pripravené pre
vás!

šéfredaktorka

Dnes
Mgr. Mária Karašinská
riadite¾ka školy
Vaše znamenie: lev
Vaše obľúbené jedlo:
zemiakové placky, lokše
Obľúbený nápoj:
čistá pramenitá voda
Obľúbená vôňa: levanduľa
Obľúbená farba: zelená
Obľúbená kniha, resp.
film:
Veľmi na mňa zapôsobila
kniha J. M. Simmela Nikto nie je
ostrov a nedávno film Moje
meno je Sam. Obidva tituly majú
spoloč ného menovateľa –
vnútorný svet hendikepovaných ľudí, od ktorých sa máme
my zdraví ľ udia veľ a uč iť,
pretože vo svojej naivite a
jednoduchosti nám čas to
ukazujú pravé životné
hodnoty.
Obľúbená
hudba,
resp. spevák, skupina,
príp. i konkrétna pieseň:
Marika Gombitová – Pripútaná,
Hana Hegerová – Láska prokletá
Obľúbená časť roka:
Jednoznačne jar, milujem vôňu
a zvuky čistej prebúdzajúcej sa
prírody.
Dar, ktorý sa Vám vryl do
pamäti:
Bolo to v jubilejnom roku 2000,
keď sa mi po dvoch synoch so
14- a 16-ročným odstupom
narodila vytúžená dcéra Sára
Mária. Je darom nielen pre mňa,
ale pre celú našu rodinu,
pretože sa narodila len niekoľko
mesiac ov po tom, čo nás

nečakane opustil náš otecko, a
tak nám tento dar veľmi pomáhal
sc eľovať rany po strate
milovanej osoby.
Jazyky, ktoré ovládate:
Nemecký - aktívne, ruský –
stredná úroveň, anglický – učím
sa. Tu by som si dovolila osloviť
vš etkých žiakov, terajších i
bývalých.
V
dnešnej

zjednoc ujúc ej s a Európe a
migrácii po celom s vete sa
budete len ťažko presadzovať
bez ovládania dvoch až troch
jazykov, a preto využívajte
všetky možnosti v škole i mimo
nej, aby ste sa čo najviac
zdokonaľovali minimálne v
dvoch jazykoch.
Akou ste boli žiačkou?
Myslím, že dobrou, ale hlavne
posluš nou a úc tivou voči
učiteľom, na ktorýc h si v
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prevažnej väčšine dodnes rada
spomínam. Stále som inklinovala
viac k humanitným predmetom,
najmä jazykom, no na základnej
škole to bola aj matematika a
fyzika (bola s om dokonca aj
úspešnou riešiteľkou okresného
kola fyzikálnej olympiády). Nočnú
moru som mala napr. z rysovania
a z prác v dielni. Na strednej
škole s a to už jednoznačne
vyprofilovalo smerom k jazykom.
Z mimoškolských aktivít si rada
spomínam na recitačné krúžky,
školský časopis a hliadku prvej
pomoci – okresné súťaže a
dokonca som bola aj na
celoslovenskom kole.
V čom bola škola Vašich
čias iná ako dnešná a čo
majú stále rovnaké?
Školy neboli vybavené takou
modernou didaktickou technikou
a učebnými pomôckami ako dnes,
bolo v nich cítiť prirodzenú, no
žiaľ občas aj vynútenú autoritu
učiteľov. Dnes sa musí učiteľ
veľmi snažiť, aby si vybudoval
rešpekt a autoritu u detí a aby
sa ho pritom nebáli. No stále sú
tu hravé, živé deti, nespokojní
mladí
rebelanti
a
s om
presvedčená, že aj obetaví a
snaživí učitelia. No v istom smere
došlo k veľkému posunu, školy
sa zbavili nanúteného vplyvu
ideológie a deti spolu s rodičmi
sú slobodní vo výbere školy a
môžu sa dokonca rozhodnúť aj
pre takú školu, ktorá je v súlade
s ich vnútorným presvedčením
a zásadným životným postojom.
Ste jedným z rodičov, ktorí
zverili svoje dieťa nov ovz niknutej škole (CZ Š) v
meste. Čo ovply vnilo toto
Vaše rozhodnutie?
Veľmi dobre si pamätám na
tieto okamihy. Pôsobila s om
vtedy na strednej š kole –
Gymnáziu v Stropkove. Starší
syn mal ísť do tretieho a mladší
do prvého ročníka. Keď som sa
dozvedela, že v našom meste
vznikne katolícka škola, v tom
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momente som vedela, že bude
miestom pre mojich synov.
Nezaujímalo ma, kde bude
umiestnená, kto tam bude učiť a
kto bude riaditeľom. Bola som
vďačná, že moje deti budú môcť
byť aj v škole vychovávané v
takom duchu, v akom sme sa ich
snažili formovať aj doma. A bolo
to len niekoľko rokov po revolúcii,
keď som s vďakou a úľavou
prijala tieto spoločenské zmeny,
pretože ako učiteľka a matka
som sa začínala ocitať v častých
dilemách.
Čo ponúkate súčasným
žiakom a ich rodičom dnes
ako riaditeľka tejto školy?
Ako človek sa snažím byť
ústretová a empatická (t. z. plná
pochopenia) voči všetkým, aj
keď nie stále sa to dá a nie stále
sa to podarí.. A ako štatutár z
pozície svojej funkcie sa snažím
vytvoriť pre nich mies to
poskytujúce vzdelanie v duchu
moderných trendov a miesto,
kde by sa všetci dobre a
príjemne c ítili, vzájomne sa
rešpektovali a pomáhali si.
Je CZŠ sv. Petra a a Pavla
miestom istoty?
Som presvedčená, že sa o to
všetci zainteresovaní z plných
síl snažíme. Aj keď treba
podotknúť, že najväčšou istotou
je Pán Boh, ku ktorému sa spolu
s rodič mi s nažíme priviesť
naš ich žiakov počas celého
výc hovno- vzdel ávac i eho
procesu, mimoškolských aktivít i
vydávaním s vedectva náš ho
osobného života. V neposlednom rade nám záleží aj na
„hmatateľnej“ istote tým, že sa
snažíme vytvárať pre naše deti
zdravé, bezpečné a estetické
prostredie, v ktorom by sa cítili
šťastne a s pokojne. K tomu
značnou mierou prispieva
poistenie všetkých žiakov školy
(v poisťovni G enerali) proti
úrazom a krádežiam, ktoré je
čiastočne hradené z rozpočtu
školy a prostriedkov rodičov-

ského
s poločens tva.
Po
niekoľkoročných skúsenostiach
môžeme povedať, že aj keď
občas dôjde k nejakým drobným
„zmiznutiam“ (po zakúpení
zabezpečených
šatňových
skriniek sa to obmedzilo na minimum) a menším úrazom, v
spolupráci s partnerskou
poisťovňou dokážeme tieto
problémy vyriešiť tak, aby boli
spokojní rodičia, žiaci i škola.
Ako vidíte našu školu o 10
rokov?
Ako stabilnú, modernú,
dôveryhodnú
a
rešpekt
vzbudzujúcu
výc hovnovzdelávaciu inštitúciu, ktorá má
v
našom
meste
svoje
opodstatnenie.
Vaše slovo na záver:
Prajem si, aby sme mali veľa
šikovných, snaživých
a
slušných žiakov, ús tretových
rodičov a múdrych, tvorivých a
rozvážnych učiteľov. Ale hlavne
ovzdušie preniknuté radosťou,
láskou a pochopením.
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našej kuchyne

Pyžamový veèierok
19.2..2009 čakal na žiakov 1. – 4. ročníka
pyžamový večierok, ktorého motto znelo: „Príď v
pyžame a zabav sa!“ A tak všetci, ktorí si ku školským
pomôc kam nezabudli pribaliť aj pyžamo, zažili
popoludnie plné hudby, tanca a zábavných súťaží.

Jarný prázdninový tábor
Po úspešných sériách letných prázdninových
táborov pripravilo ŠSZČ tentoraz tábor v čase
jarnýc h prázdnin. Každý účastník prežil
nezabudnuteľné chvíle počas sánkovačky, výletu
na poľovnícku chatu či výletu vo Svidníku, kde si
pochutil o. i. aj na pizzi.

Dentalalarm
Chcete krajší, belší a voňavejší úsmev,
predchádzať tvorbe kazu či aspoň znížiť kazivosť
zubov? Naši spolužiaci z 1. stupňa Vám poradia
ako na to:-) 1.4.2009 získali totiž cenné informácie
od dentálnej hygieničky v rámci úspešnej akcie
Dentalalarm.

Deò matiek
Za lásku, nehu, prívetivosť, ochotu, úsmevy (aj
krik), smiech, rady, pripomienky, trpezlivosť,
výchovu... za všetko ako prejav vďaky sme pripravili
program plný slov, piesní, hudby a tanca pre naše
mamičky pri príležitosti ich sviatku. A nezabudli sme
ani na vlastnoručne vyrobený darček:-)
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...máš aj Ty talent na niečo? daj nám
o sebe vedieť... radi o Tebe napíšeme

Dnes: talentované športovkyne

Bibiána Motyková - lyžiarka
Vizitka: Volám sa Bibiána Motyková. Narodila
som sa 27.12.1999 v Skalici, mám teda 9 rokov.
Som žiačkou 3.B. CZŠ s v. Petra a Pavla v
Stropkove, no navštevujem aj Základnú
umeleckú školu Františka Veselého
v Stropkove v hudobnom odbore
hra na klavír a zároveň s om
členkou detského speváckeho
zboru Maľovaný svet pri tejto
ZUŠ. Od roku 2004 ako 5-ročná
som
sa
stala
č lenkou
športového klubu LO TOS
Stropkov v disciplíne obrovský
slalom, v s účas nosti som v
kategórii staršie predžiač ky
Východoslovenskej lyžiarskej
ligy. Moje dosiahnuté úspechy:
1.miesto v Memoriáli Michala
Peteju, 2. a 3.miesto vo
Východoslovens kej lyžiarskej
lige. Medzi ďalšie moje obľúbené
činnosti patrí plávanie, bicyklovanie a
jazda na kolieskových korčuliach, no tiež veľmi
rada čítam dobré knihy.
Najväčší úspech: Za úspech považujem
každý pretek Východoslovenskej ligy, na ktorom
sa umiestnim do šiesteho miesta
Najlepší deň: Počas zimy je mojím najlepším
dňom sobota, lebo ju od skorého rána trávim na
svahu a mimo sezóny za najlepší deň považujem
nedeľu, keď sa spolu s celou našou rodinou
vyberáme na rôzne výlety, napr. do ZOO alebo do
kina.
Neprekonateľná radosť: Neprekonateľnú
radosť pociťujem, keď stojím na stupni víťazov.
Najbolestnejšie slzy: Moje najbolestnejšie
slzy padli , keď som nedokončila súťaž kvôli
pádu tesne pred cieľom .
Najsilnejšia istota: Mojou najväčšou istotou v
živote sú moji rodičia a Pán Boh, ktorý nad nami
vždy a všade drží ochrannú ruku, no pri zjazdovom

lyžovaní, kde dosahujem vys oké rýchlosti a
pohybujem sa vo vysokohorskom prostredí nielen
na Slovensku, mám počas celého roka pre prípad
úrazu alebo nejakej inej nečakanej príhody
poistenie aj v poisťovni. S týmito istotami sa cítim
bezpečná všade na svete.
Najčastejšia činnosť: Učenie, lebo
rodičia vravia, že škola musí byť pre
mňa na prvom mieste.
Najdlhšia minúta:
Moja
najdlhšia minúta je, keď čakám
na štarte pred spustením do trate
.
Najpútavejšia kniha: Moja
najpútavejšia kniha je Heidi na
cestách .
Najmilovanejšia osoba: Sú
to moji rodičia a môj brat .
Najdôležitejší krok: Za
najdôležitejší krok v mojom živote
považujem navštevovanie mojej
školy, v ktorej sa mi páči a kde
mám veľa dobrých kamarátov.
Najpočúvanejšia
hudba:
Najradšej počúvam Desmod , Katku
Koščovú, Zuzanu Smatanovú a iných slovenských
interprétov.
Najobľúbenejší film: Môj najobľúbenejší film
je Narnia .
Najsmiešnejší vtip: Vo vlaku: „Pani, vy ste
perla!“ „Ja pergla!? Šak vy smrdite jak tchor!“
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alebo ustálené slovné spojenia pod¾a
Marienky, Natálky, Vikiny, Adama, Dominika a Tomáša
(* podľa Malého frazeologického slovníka)
Adamovo rúcho – nosíme všetci takmer všade... pozostáva totiž z trička, svetra, frajerských teplákov
a „nátelníka“ (* byť nahý)
merať od buka do buka – môžeme všetci... stačí vziať špagát
do lesa a priviazať na buk a ťahať ho až k ďalšiemu buku... len
načo je to dobré? (* nehodnotiť veci presne, spravodlivo)
byť piatym kolesom na voze – je výmysel, pretože voz
má len 4 kolesá a človek nemôže byť predsa kolesom, ibaže
by sa nejakého kolesa držal
(* byť zbytočným, prekážať)
robiť z komára somára – dokáže len komár, a to vo
chvíli, keď ho chcete zbiť, lebo lieta okolo Vás (* zveličovať,
preháňať niečo)
mať jedovatý jazyk – je nebezpečné, lebo sa môžete
otráviť... niekedy až smrteľne (* urážať)
spustiť gajdy – znamená dať si dole nohavice (* rozplakať sa)
chodiť spať so sliepkami – môže len kohút... veď kto by si už
bral do postele sliepku:-) (* chodiť spať veľmi skoro)
medové týždne – máme vtedy, keď včielky zbierajú z kvetov med a potom ho ešte vyrábajú (* čas po
svadbe)
dobrý kvietok – je každý, kto pomáha mamke, vynáša kôš, robí čaj alebo aspoň pekne vonia
(* je to naničhodný alebo prešibaný človek, má pochybný charakter)
jablko sporu – určite nejedzte, lebo je striekané a podľa všetkého vyrobené v Číne (* príčina
nedorozumenia)
labutiu pieseň – spieva labuť, keď sa chce zabaviť (*
posledný výkon, čin)
mať deravé ruky – môže každý, komu sa potrhá „ručná“
koža (* byť nešikovný; často mu padajú veci z rúk)
byť sto rokov za opicami – dokáže ten, kto sa postaví za
opice a bude tak stáť veľmi dlho... skoro sto rokov (* byť veľmi
zaostalý)
raz za uhorský rok – znamená dať si raz do roka veľké
uhorky (* zriedkakedy)
drať školské lavice – sa nesmie!!! Veď kto by chcel sedieť
v polámanej či deravej lavici?! (* chodiť do školy, byť žiakom)
mať reč s maslom – môžete, ak sa pred rozprávaním
najete chleba s maslom a trochu masla podržíte v ústach (*
neúprimne milo, falošne rozpráva)
chcete žiť na vysokej nohe? podskakujte alebo sa zmeňte
na žirafu:-) (* viesť prepychový, často neprimerane nákladný
život)
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BONUS
poistenie = kartička, ktorú nosím so sebou, aby v prípade,
že potrebujem pomoc, mi pomôžu
= je to šetrenie peňazí, napr. na nové auto
úrazové poistenie = je to pomoc, ktorú môžem využiť,
keď mám sople
nemocenské poistenie = je potrebné na vyliečenie
choroby alebo zlomenej nohy
životné poistenie = je to poistenie jedla, ovocia,
zeleniny, vody, oblečenia
poistenie domácich miláčikov = znamená, že si
vyhral psa, ktorého zaočkujú, aby nedostal besnotu
= keď náš pes bude mať boľavú nohu, aby mu ju doktor v
lekárni obviazal
skupinové poistenie = to si dávajú hudobné skupiny
= je pre agentov, ktorí spolupracujú na nejakom prípade

PREKLEPY ako sa PATRÝÍ
Na hodine prírodovedy sa pýta pani učiteľka:
„Ako sa volá manžel husi?“
„ Husiar... husák... husarko.“
„ Nie! Ja viem – husiak!“
„ Nie, je to na g! Gugár!!!“
---------------------Na hodine dejepisu:
„Kto objavil Ameriku?“ pýta sa pani učiteľka.
„To taký existoval?“ odpovedá žiak.
---------------------Najstarší obyvatelia našej obce sú manželia.
---------------------Poznám dopravnú značku Daj pozor v jazde.
---------------------Potok je malý a v rieke sú ryby, to je rozdiel
medzi nimi.
---------------------Obchody poznáme topánske, hrnčiarske a
veciarske.
---------------------K živočíšnej výrobe patria bundy a kožuchy.
---------------------Chemický priemysel vyrába ovocie, zeleninu a
mlieko.
---------------------Moje obľúbené zvieratko je mačka, jej nohy sú
veľmi dokonalé a šikovné.
Jej oči sú hnedé a žiaria na zeleno. Má štyri
páry nôh.

---------------------„Na ktorej ulici bývaš?“
„Ja nebývam na ulici, ja bývam blízko školy.“
---------------------Národ je skupina ľudí, ktorí majú jazyk. Je to
určitá časť ľudí.
---------------------Chudobnú vrstvu tvorili roľníci a bezzemiakovia.
---------------------K rímskemu cisárovi prišli partizáni.
Na
krstnú
košieľku píšeme
rodné číslo.
--------------------Ja neviem...
počítam dobre a
vždy mi to vyjde
zle.
--------------------K r v n é
doštičky majú za
úlohu zrážky s
krvou.
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Básnièky z detskej hlavièky
Z lomená ruka
Bol vám jeden chlapec,
ktorý behal na kopec.
Keď raz lietal lúkou,
prišiel domov so zlomenou rukou.
Plakal, kvílil, nariekal,
do nemocnice s tatkom utekal.
Tam mu ruku ošetrili,
do sadry ju založili.
Jedno šťastie predsa mal,
poistku si dobrú vzal.
Peniažky mu preto prišli,
na dovolenku sa mu zišli.
Šimon Lukač, 3.A

Milión
Generali je na svete,
hneď na nej zbohatnete.
Keď vám do domu udrie hrom,
vyplatí vám milión.
Milióny sypú sa,
peňaženka plní sa.
Keď sa celkom naplní,
všetky sny vám vyplní.

Viktória Siváková, 3.A
Osa
Poštípala ma osa,
lebo som chodila bosá.
Lietala si osa po lúke,
nechala mi stopu na ruke.
Osu som síce vyhnala,
no s plačom som domov behala.
Mamka mi ranu ošetrila,
poisťovňa bolestné vyplatila.
Potom nastal krásny deň,
hrala som sa už len preň.
Zuzana Motyková, 3.A
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Rozmýš¾aj, hlavièka

...keby niečo, vyberte si správne poistenie...
K JEDNOTLIVÝM SITUÁCIÁM VYBER SPRÁVNE POISTENIE
A TUČNE VYZNAČENÉ PÍSMENO ZAPÍŠ.
1.
2.
3.
4.

Zabuchli ste si vchodové dvere na svojom byte a neviete sa dostať domov?
Vytopili ste susedov?
Obávate sa, že nepríjemná náhodná udalosť vám zničí veci vo vašej domácnosti?
Spôsobili ste svojou nepozornosťou škodu v supermarkete?

5. Aj vy sa obávate o svoju chatu a jej zariadenie?
6. Chcete uhradenie nákladov na veterinárnu liečbu vášho psíka?
7. Chcete sa postarať o vaše dieťa a jeho budúcnosť?
8. Zrekonštruovali ste si byt a bojíte sa, že vás vytopia susedia?
9. Hľadáte sporenie s garantovaným výnosom a bez rizika?
10. Rozbili vaše deti pri hre s loptou susedom okno?
____

Životné poistenie (T)
Poistenie zariadenia domácnosti (Š)
Poistenie zodpovednosti za škodu v bežnom občianskom živote (A)
Poistenie zariadenia rekreačnej domácnosti ( I)
Asistenčné služby ASSISTANCE (V)
Poistenie domácich miláčikov (S)
Poistenie bytov vo vlastníctve občanov (O)

Riešenie: Generali - Vaša istota

*
*
*
*
*
*
*

______

Poistníèek

nezávislý èasopis žiakov závislých na škole
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