
ELÁN
Časopis študentov, pedagógov a priateľov Gymnázia v Stropkove - Číslo 1 - Vyšlo 21.11.2013



Slovo redakčnej rady na úvod
Zamysleli ste sa niekedy nad slovíčkom 
čas? Určite áno. Stretli ste sa s ním 
nielen v jazykovede, matematike, fyzike, 
dejepise či geografii. Čas je rovnako 
jedinečný a neopakovateľný ako ľudia. 
Najlepšie jeho plynutie pozorujeme 
na sebe – dospievame, meníme sa 
na zrelých ľudí a napokon starneme. 
Avšak aj na Eláne vidíme plynutie času. 
Od svojich začiatkov sa zmenila jeho 
forma, štruktúra a v neposlednom rade 
redakčná rada, no zachoval si pôvodný 
názov aj svoje poslanie. Je úžasné 
pozorovať, že ešte stále sa nájdu v radoch 
študentov tí, ktorí sú ochotní zlepšovať 
jeho obsah a vďaka ním je Elán stále 
mladý! No myslíte, že by bol mladý aj 
bez vás, čitateľov? Nie! Dodávate mu 

Kalendárium alebo Ako ten čas beží...

magickú silu, vďaka ktorej sa na jeho 
stránkach neobjavila žiadna vráska, 
ba ani náznak starnutia. Dúfame, 
že to tak ostane, že Elán bude večne 
živý a mladý, že čas sa pripíše na jeho 
stránky iba v pozitívnom zmysle. 
Milí čitatelia, dostalo sa vám do rúk 
nové číslo Elánu. Vytvorila ho nová 
redakčná rada v zložení: Tímea Frajt-
ková, Michal Sivák, Mária Šmilňáková 
a Šimona Tomková. Redakcia sa 
snažila o to, aby čas, ktorý strávite s 
časopisom bol zmysluplný, plný zábavy 
a relaxu. Všetkým našim priaznivcom 
prajeme pohodové čítanie. Zastavte 
sa na chvíľu, vydýchnite si, spomaľte 
rýchlo ubiehajúce dni a vychutnajte si 
čaro všedného dňa.

2. 9. 2013 - Riaditeľ školy RNDr. Jaroslav Mikita 
svojím príhovorom slávnostne otvoril školský 
rok 2013/2014. O svieži program sa v réžii pani 
profesorky Mgr. Ľubice Krajníkovej postarali 
Miška Donnerová, Dano Soóš, Patrik Palidrab, 
Ivana Šafranková, Jano Renčko, Peťo Kuľbaga, 
Klaudia Petrová, a Tamara Bogoľová. 

V tomto školskom roku sa pedagogický zbor 
rozšíril o novú kolegyňu, slovenčinárku, Mgr. 
Viktóriu Barankovú. V závere minulého škol-
ského roka sa s nami rozlúčili PaedDr. Peter 
Štofira a Mgr. Valéria Fedorková.
Do školských lavíc si zasadli noví spolužiaci. 
Do I. A (triedna učiteľka PhDr. Tatiana Belo-
vežčíková) nastúpili Oliver Berík, Matúš Biľ, 
Patrik Bodnár, Kristián Bokšanský, Vladimí-
ra Čintalová, Silvester Feč, Tímea Frajtková, 
Samuel Gula, Tatiana Homoľová, Bernadeta 
Homzová, Katarína Horňáková, Klára Jobko-
vá, Anton Minka, Veronika Nemcová, Kristína 
Pavúková, Richard Sakara, Martin Semanco, 
Samuel Sidorjak, Michal Sivák, Daniel Skysľak, 
Terézia Široká, Mária Šmilňáková, Jakub To-
karský, Šimona Tomková, Daniela Turčíková, 
Zuzana Vašková, Denis Verba a Matúš Zaja-
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roš. Ich kolegami v I. B (triedna učiteľka Mgr. 
Margita Hecková) sa stali Filip Berežný, Zuza-
na Borščová, Oliver Bosák, Alžbeta Bučková, 
Dávid Dziak, Barbora Fecková, Daša Fiľarská, 
Júlia Fiľarská, Ivo Homza, Katarína Hurná, 
Erika Kocáková, Viktória Kostilníková, Adam 
Krehlík, Karina Kružová, Ivo Liška, Alexandra 
Maruščáková, Tatiana Novická, Dalibor Ob-
maščík, Dominik Pališin, Oliver Regrút, Zuza-
na Rusinková, Kristián Semančík, Tomáš Soóš, 
Radoslava Surmanková, Petra Štefániková, 
Martin Tarabčák, Lukáš Vanda, Jozef Vendeľ a 
Laura Zajarošová.
25.9.2013 - Naši žiaci sa zúčastnili celosloven-
skej charitatívnej akcie na pomoc nevidiacim 
spoluobčanom pod názvom Biela pastelka
25.9.2013 - Zúčastnili sme sa divadelného 
predstavenia Ženba, ktoré podľa predlohy I. V. 
Gogoľa naštudoval a s ochotníckym súborom 
Ondavan nacvičil pán Daňo Soóš. Hlavných 
úloh sa výborne zhostili vnuk pána Soóša 
Dano Soóš z III. B, ako aj náš bývalý žiak Dá-
vid Kleban.

1.10.2013 – pod vedením pani profesorky 
Mgr. A. Gonosovej sme uskutočnili celoškol-
ský zber použitého textilu. Táto charitatívna 
akcia, ktorá sa niesla v znamení hesla Nepo-
trebné veci nemusia skončiť odpade, trvala 

do 4. októbra 2013. Žiaci nazbierali 86 vriec, 
pričom najviac textilu doniesli žiaci sekundy 
a tercie (po 13), kvarty a oktávy (po 11) a III. 
B (10). 
3.10.2013 - V klubovni školy sa konala akcia 
pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov 
(podrobnosti vo vnútri čísla)
9.10.2013 - Žiaci maturitných ročníkov sa 
pod vedením Mgr. E. Vasilkovej a PaedDr. I. 
Jecuškovej zúčastnili tradičnej vlastivednej 
exkurzie po stopách bojov na Duklianskom 
priesmyku. Okrem pamätníka a vojenského 
múzea v prírode navštívili drevené kostolí-
ky-cerkvi a Vojenské historické múzeum vo 
Svidníku.

10.10.2013 - Žiacka rada zorganizovala imat-
rikulačný večierok pre žiakov I. A a I. B - 
Uchaľák.

17.10.2013 - Žiaci sexty a septimy sa pod 
vedením Mgr. E. Vasilkovej a PaedDr. I. 
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Jecuškovej zúčastnili dejepisnej exkurzie v 
Prešove. Navštívili krajské vlastivedné mú-
zeum, zúčastnili sa Dňa otvorených dverí 
Prešovského vyššieho územného celku a po-
zreli si aj exponáty v miestnom židovskom 
múzeu.
25.10.2013 - Školský turnaj žiakov vo futsa-
le.

8.11.2013 - Naši žiaci sa zúčastnili obvodné-
ho kola vo futsale, ktoré bolo určené žiakom 
stredných škôl.
12. - 14.11.2013 - Žiaci osemročného gym-
názia sa zúčastnili informatickej súťaže iBO-
BOR.
15.11.2013 - Stužková slávnosť oktávy.

-sc-. 
Foto: Ing. A. Belovežčík, Mgr. E. Vasilková, -sc-

Kalendárium... (pokračovanie zo str. 3)

Zuzka, aké boli 
tvoje bezprostredné 
pocity, keď si v sep-
tembri vstúpila na 
pôdu tejto školy?
Moje pocity boli 
veľmi zmiešané. 
Tak ako ostatní, ani 
ja som nevedela, čo 
mám očakávať. Ur-

čite každý z nás si v duchu po-
ložil rôzne otázky. Obavy som 
mala z toho, či zapadnem do 
kolektívu a tiež, akého triedneho 
profesora budem mať. Prvý deň 
na gymnáziu napriek počiatoč-
ným obavám dopadol nad moje 
očakávania. Bola som až nad-
mieru spokojná. 
Čo povieš na kolektív? Páči sa ti?
S novou školou prichádza aj nový 
kolektív a na ňom mi záležalo asi 
najviac. Veď so spolužiakmi strá-
vite celé štyri roky... A či sa mi 
páči kolektív 1. B? Na túto otázku 
je v tejto chvíli priskoro odpove-
dať. Je ťažké hovoriť o kolektíve 
po troch mesiacoch, zatiaľ to ide 
dobrým smerom. Skutočné vzťa-
hy sa ukážu až po  dlhšej dobe.  
Dúfam, že náš kolektív nikto po-
čas celého štúdia neopustí. 

A čo pani profesorka triedna?
Tak ako som nepovedala nič zlé na 
školu a kolektív, nemôžem povedať 
nič zlé ani na moju triednu profesor-
ku. Vidieť jej snahu urobiť z nás dob-
rý kolektív a ochotu pomôcť nám 
vždy, keď to potrebujeme. Snaží sa 
o to, aby sme všetci držali za jeden 
koniec a to si veľmi ceníme.  
Asi nebolo pre teba ľahké zoriento-
vať sa v týchto priestoroch či v škol-
ských predmetoch...
Práve naopak... Toto školské pros-
tredie poznám, nebolo pre mňa až 
také nové. Pár nových miestností, 
ale na to si človek zvykne rýchlo. Z 
predmetov ma najviac zaujali jazyky 
angličtina, ruština a čiastočne aj slo-
venčina. Rada mám aj prírodovedné 
predmety. Obľúbenosť predmetov 
veľmi závisí aj od vyučujúceho a jeho 
spôsobu vyučovania a hodnotenia. 
Odišla by si teraz z gymnázia?
Neuvažovala som nad odchodom a 
dúfam, že ani nebudem musieť. Som 
spokojná aj s profesormi, aj so spo-
lužiakmi. Zo školy by som určite ne-
odišla, pokiaľ by som na to nemala 
dôvod.  
Ďakujem za rozhovor. 

Autor: Mišo Sivák, I. AVy
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Je veľmi spravodlivá a milá. Má veľké 
srdce. Každému ho dáva s ochotou 
a láskou. Všetkých povzbudí úsmevom. 
Viem, že pre nás chce len to najlepšie.
Asi nebolo pre teba ľahké zorientovať 
sa v týchto priestoroch...
Na prvý pohľad bludisko, no ja si mys-
lím, že si zvyknem. Páčia sa mi zábavné 
akcie, ako napríklad „uchaľák“. Chýbajú 
mi pavilóny z II. ZŠ. Vždy sme mohli byť 
vonku. Sedávali sme na lavičke a všet-
ci sme sa spolu smiali. Veľmi som si tu 
obľúbil slovenský jazyk, kde sa aj veľmi 
opíšeme. No viem, že budem vedieť viac 
ako iní,  ktorí nepíšu nič. Ako pani pro-
fesorka vraví: „Slovenčina je podstatná, 
z toho budeš maturovať!“ Stále sa smeje-
me na hodinách a to sa mi páči. Telesná 
výchova je mojou srdcovkou. Venujem 
sa športu, presne futbalu. Na telesnej si 
rád zahrám futbal, volejbal, florbal.  Teší 
ma, že máme priestor si zo športových 
aktivít vybrať tie, ktoré sa na nám páčia, 
ktoré obľubujeme.
Odišiel by si teraz z gymnázia?
Nie, neodišiel. Na tejto škole chcem bu-
dovať svoju budúcnosť. Zistiť, čo by ma 
bavilo, čím by som sa chcel živiť. Chcem 
sa venovať tomu, čo by som využil v re-
álnom živote. Taktiež dôvod, prečo ne-
odísť je ten, že som tu spoznal skvelých 
ľudí, ktorí by mi chýbali. Teší ma, že 
som si zvykol, priorita je udržať sa 
a dobehnúť do cieľa, ktorý sa volá 4.A! 
Ďakujem za rozhovor.

Autor: Mišo Sivák, I. A

Silvo, aké boli tvoje 
bezprostredné poci-
ty, keď si v septem-
bri vstúpil na pôdu 
tejto školy?
Moje pocity boli 
zmiešané. Prvá 

myšlienka, ktorá mi napadla bola, že 
skončili prázdniny a je tu škola! Vedel 
som si predstaviť, čo ma čaká. Dušev-
ne som sa pripravoval na školské dni 
strávené v  školskej lavici. S veľkými 
obavami som otváral tieto gymnaziálne 
dvere. No myslím, že každý boj sa dá 
zvládnuť. Prvý deň v škole som sa cí-
til čudne, vnímal som len veľa nových 
ľudí. Keď som si sadol s mojím kama-
rátom Danielom, len sme pozerali za-
čudovane na všetkých. Každý sme sa na 
seba usmievali, no nepoznali sme sa. 
Myslím si, že si zvyknem na prostredie 
a na nové tváre. Som človek, ktorý sa 
rád zoznamuje s novými ľuďmi a chráni 
si priateľské vzťahy.
Čo povieš na kolektív? Páči sa ti?
Áno, páči sa mi kolektív 1. A. Aj keď 
sme sa v septembri nepoznali, viem, 
že každý má veľké a dobré srdce. Veľmi 
ma teší ochota zo strany spolužiakov. 
Vzájomne si pomáhame. Spolužiaci mi 
vyhovujú, na všetkom sa smejeme 
a tým si predlžujeme život.
A čo pani profesorka triedna?
Naša triedna profesorka je koreň na-
šej triedy, ktorý dodáva živiny celému 
kvetu. Tie kvety sme my žiaci. Je naša 
mama, ktorá nám vo všetkom chce len 
dobre a vo všetkom nám chce pomôcť. 

Vyznanie Silva Feča
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Triedna učiteľka I. A 
PhDr. Tatiana Belovežčíková:
1. Učím už viac rokov a keď mám dostať novú 
triedu som plná očakávaní, ale zároveň sa te-

ším. Je to určitým spô-
sobom výzva. Tento rok 
to bolo zrejme nejaké 
znamenie. Prvá sa priš-
la podpísať Táňa, moja 
menovkyňa. Potom po-
stupne ostatní, nepre-
hliadnuteľný bol Mišo, 

ktorý okolo seba šíril dobrú náladu a získal si 
srdcia ostatných. Boli mi sympatickí a presko-
čila „iskra“. 
2. Samozrejme, práca s triedou je korením 
učiteľského povolania, lebo mu dáva nový roz-
mer. Korenie môže byť niekedy veľmi ostré, 
ale vždy je to lepšie ako nemastná–neslaná 
nuda. Prvé dni a týždne ma presvedčili o tom, 
že je to naozaj tak aj s mojou novou triedou 
– I.A. 
3. Mesiac je veľmi krátka doba na to, aby som 
spoznala 28 mladých ľudí. Zatiaľ sú to všetko 
iba prvé dojmy. Mám dojem, že sú to výrazné 
individuality a s každou je potrebné pracovať 
inak. Niektorých povzbudzovať, iným ani viac-
násobné dohováranie nepomáha, aby si zvykli 
na nové prostredie. Veľmi rada by som chcela 
vedieť, čo sa v skutočnosti za tou zvýšenou 

September je vždy spojený s tým, že na gymnaziálnu pôdu prichádzajú noví študenti. Sú plní 
očakávania, prežívajú opäť niečo nové. Zvykajú si na nových spolužiakov, priestory školy, 
učiteľov a vyššie nároky, ktoré sa od nich vyžadujú. Avšak nielen oni. Nový školský rok je výz-
vou aj pre triednych učiteľov prvých ročníkov. Nečudo. Majú s novými žiakmi stráviť štyri roky, 
majú ich nielen spoznať, priblížiť im nové poznatky, ale v neposlednom rade aj vychovávať. 
Boli sme zvedaví, ako sa tejto neľahkej úlohy ujali triedne učiteľky prvých ročníkov PhDr. Ta-
tiana Belovežčíková a Mgr. Margita Hecková. S cieľom trocha ich vyspovedať sme im položili 
niekoľko otázok. 
1. Aké ste mali pocity, keď ste videli svojich nových žiakov ? 
2. Ste rada, že ich máte? 
3. Ako by ste opísali svojich žiakov? 
4. Čo pre vás znamenajú žiaci v novej triede?
5. Čo by ste popriali v súvislosti so začiatkom štúdia vašim žiakom?

pasivitou alebo enormnou aktivitou skrýva, aby 
som im mohla v procese adaptácie pomôcť. Dú-
fam, že aj oni pochopili, chápu, že to robím preto, 
aby som im pomohla. No a prvé dojmy sú, že sú 
veselí, sympatickí, pozitívni mladí ľudia so svoj-
imi snami. 
4. Možno pojem „žiaci“ ani nie je správny, pre-
tože triedny učiteľ spravidla považuje svojich 
žiakov za členov rodiny. Inak by túto prácu – 
poslanie triedneho ani nemohol vykonávať. Ide 
predsa o mladých dospievajúcich ľudí, ktorí sa 
s veľkým odhodlaním púšťajú do objavovania 
svojich vlastných ciest a vzájomné nepochope-
nie by poznačilo človeka na celý život. Moji žiaci 
sú teda mojou širšou rodinou, o ktorých už teraz 
na začiatku prvého ročníka viem, že budem na 
nich spomínať aj desiatky rokov po ukončení ich 
štúdia. Myslím si, že sa rodí veľmi silný 
a súdržný triedny kolektív. Sú veselí a dokážu ma 
rozosmiať. 
5. Iba to staré, obligátne, veľmi často chápa-
né ako formálne, ale v tomto prípade o to viac 
úprimné. Prajem im, aby im ten optimizmus, dob-
rá nálada a pozitívne myslenie vydržali, aby sa 
im na našom gymnáziu darilo, aby boli zdraví 
a šťastní. A nech pamätajú, že nič dobré, či vzác-
ne sa nerodí ľahko. Tiež nech myslia na to, že 
práve teraz prežívajú „staré dobré časy“. Tak to-
tiž budú spomínať na toto obdobie svojho života 
na pomaturitných stretnutiach.

Na slovíčko 
s PhDr. Tatianou Belovežčíkovou 
a Mgr. Margitou Heckovou
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Triedna učiteľka I. B 
Mgr. Margita Hecková:

1. Je vždy príjemné sledovať 
tváre mladých ľudí, z ktorých 
vyžaruje zvedavosť, očaká-
vanie, možno aj obavy, aké 
to bude. V niektorých som 
spoznávala svojich bývalých 
žiakov, teraz ich rodičov. 
Uvedomila som si, že ten 
čas naozaj rýchlo letí.

2. Samozrejme. Nikdy som si žiakov nevybera-
la. Všetkých mám rada a som pripravená im vo 
všetkom pomôcť.
3. Sú to veselí bezstarostní zdraví krásni mladí 
ľudia. Mnohí sa poznajú už zo základnej školy, 
ale myslím si, že aj tí noví sa rýchlo začlenili do 
kolektívu. Verím, že sa všetci budú snažiť, aby v 
triede bola príjemná pokojná atmosféra a vznik-
nuté priateľstvá budú pretrvávať. 
4. Veľa, stávajú sa blízkou súčasťou môjho ži-
vota. Za tie roky pedagogickej praxe som mala 
možnosť spoznať množstvo ľudských charakte-
rov. Mnohokrát prinášajú radosť, no aj problémy. 
Ale o tom je život. Nie všetko a vždy je len pekné 

a príjemné.       
Mnohí moji študenti ma navštevujú aj potom, 
keď už sú na vysokých školách, keď už majú 
rodiny. Veľmi sa teším z každého ich úspe-
chu, ktorý v živote dosiahli. 
5. V prvom rade zdravie a pohodu doma i 
v rodine. Aby si čím skôr našli ten svoj op-
timálny denný program, v ktorom by vedeli 
skĺbiť učenie a oddych. Bola by som rada, 
keby ich študijným krédom bola myšlien-
ka: ,,Chcem sa to naučiť, musím to vedieť.“  
Systematickosť v učení je nevyhnutná. Sa-
mozrejme, ľahšie je hľadať výhovorky a úni-
ky, aké je to ťažké, ako sa to nedá. Prajem 
všetkým, aby vo svojich spolužiakoch nachá-
dzali dobrých priateľov a vo vyučujúcich tých 
najlepších sprostredkovateľov nových nepo-
znaných poznatkov. Prajem im, aby zažívali 
pekné pocity aj počas mimoškolských aktivít.
Želám im veľa trpezlivosti, odhodlania 
a úspechov v učení. Hlavu hore, nikdy sa ne-
vzdávajte. Každý problém sa dá zdolať, len 
jeho vyriešenie trvá niekedy dlhšie.
Veľa šťastia všetkým našim gymnazistom.

Za rozhovory ďakuje Mišo Sivák, I. A

Aj naše gymnázium sa 3. 10. 2013 pripojilo 
k miliónom obyvateľov EÚ a to tým, že pred-
metová komisia cudzích jazykov pripravila 
pre študentov výchovno-vzdelávací program 
pod názvom -  ,,Koľko rečí vieš, toľkokrát si 
človekom.“ Touto akciou sme si chceli pripo-
menúť Európsky deň jazykov. V úvodnej čas-
ti boli žiakom poskytnuté informácie o vzniku 
a poslaní tohto dňa.
Študent Juraj Kasarda z 3. B triedy prezen-
toval svoje skúsenosti a postrehy z návštevy 
Štrasburgu. Obohatil svoju prednášku aj foto-

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
grafiami a spomienkovými predmetmi. Žiač-
ka sekundy Barbara Bačová porozprávala 
o svojich zážitkoch a skúsenostiach z jazy-
kového kurzu v Londýne. V zábavnom kvíze 
si študenti mohli vyskúšať svoju slovnú zá-
sobu z francúzštiny, španielčiny, taliančiny, 
chorvátštiny, gréčtiny a češtiny.
V závere si všetci prítomní mohli vyskúšať 
rýchloriekanky v anglickom, nemeckom 
a ruskom jazyku. Program spestrili aj anglic-
ké piesne v podaní Tamary Bogoľovej 
a Klaudie Petrovej. Všetci účinkujúci boli od-
menení suvenírmi, ktoré venovali: Obvodný 
úrad Prešov, odbor školstva a Ing. Slavomíra 
Bazyľáková, obchodná zástupkyňa  Prvej sta-
vebnej sporiteľne.
Veríme, že práve takéto podujatia môžu zvý-
šiť záujem žiakov a motivovať ich k učeniu 
cudzích jazykov.

Mgr. Margita Hecková
Foto: Mgr. Róbert Hecko
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Predstavujeme vám úspešných študentov: 

Alex Rusnák, III. A
Byť lenivcom sediacim doma, nemať iné 
záujmy ako televízia a počítač, sa neo-
platí. Čo tak napríklad navštíviť debatný 
krúžok pod vedením p. prof. Jecuškovej 
a zlepšiť si svoje rečové danosti natoľko, 
aby si bol schopný zúčastniť sa medziná-
rodnej debaty, pri ktorej môžeš získať ne-
zaplatiteľné vedomosti, nové priateľstvá 
a krásne zážitky ? Niečo také sa podarilo 
nášmu spolužiakovi Alexovi Rusnákovi 
z 3.A, ktorý sa cez prázdniny  zúčastnil 
WSDA-World School Debating Academy. 
Počas tohto podujatia približne sto ľudí  
debatovalo na rôzne témy. Chceli sme 
vedieť viac, preto sme navštívili hlavné-
ho aktéra tejto mimoriadnej udalosti:
1. Mnohí z nás nevedia, o čom toto me-
dzinárodné stretnutie bolo. Môžeš nám 
stručne priblížiť jeho podstatu? 
Ako už hovorí názov, išlo o Svetovú 
školskú debatnú akadémiu, ktorej sa 
zúčastnilo vyše sto stredoškolských 
študentov z viac ako desiatich krajín. 
Celé podujatie bolo zamerané na inten-
zívny tréning  debatných zručností vo 
WSDC formáte - medzinárodný formát. 
Prednášky viedli skúsení lektori - vyso-
koškolskí profesori, študenti renomo-
vaných univerzít (Exeter, Edinburgh). 
Počas prednášok sme boli rozdelení do 
skupín tak, aby sme neprišli do kontaktu 
s debatérmi z vlastnej krajiny. Posledné 
tri dni boli venované turnaju na pripravo-
vané a impromtu (improvizované) tézy. 
Pripravované tézy boli zverejnené dva 
týždne pred podujatím na prípravu, na 
impromtu sme mali len hodinu. 
2. Prečo si sa rozhodol zapojiť práve do 
tohto projektu, čím ťa zaujal?

O tomto projekte som sa dozvedel od 
môjho bratranca, ktorý je debatérom už 
druhý rok. Keďže  som prestal s aktív-
nym futbalom, potreboval som zmyslu-
plne vyplniť svoj voľný čas. Práve aka-
demická debata sa mi javila ako najlepšia 
možnosť. No bol tu jeden problém. Ešte 
nikdy predtým som nedebatoval a akcia 
v Kranskej Gore mi ponúkala možnosť 
získať neoceniteľné skúsenosti v medzi-
národnom prostredí. Tiež verím, že de-
bata mi pomôže dostať sa na zahraničné 
univerzity, pretože viem, že už pomohla 
mnohým debatérom.

3. Aké podmienky si musel splniť, aby si 
mohol vycestovať do zahraničia ?
Každý člen slovenskej delegácie mu-
sel napísať  kriticko-argumentačnú esej 
v rozsahu maximálne 500 slov na tézu: 
Rozvinuté štáty by mali viac bojovať 
proti klimatickým zmenám ako rozvojo-
vé štáty. Mali sme na výber, či chceme 
argumentovať za S-ko, teda súhlasnú lí-
niu, alebo N-ko, teda nesúhlasnú líniu. 
Samozrejme aj populárny motivačný list 
v rozsahu maximálne 200 slov. Keďže to 
bolo medzinárodne podujatie, všetko to 
muselo byť napísané v angličtine.
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sami zabiť zviera, aby získali právo jesť 
mäso (najhoršia téma)
4. Úsporné opatrenia sa mali schvaľovať 
referendom
Mne osobne, myslím, že aj celému 
nášmu tímu sa najlepšie debatovalo na 
druhú tému v poradí. Súťažná debata, 
keďže sme ju vyhrali v pomere 3:0, teda 
všetci rozhodcovia udelili hlas nám. Naj-
horšia = najdlhšia, trvalo nám dosť dlho 
pokiaľ sme vôbec pochopili, čo sa autor 
tejto témy (mimochodom americky pro-
fesor na univerzite vo Vermonte) snažil 
povedať.
6. O čo ťa tento pobyt obohatil? Odpo-

ručil by si ho aj iným študentom?
V prvom rade to bola komunikácia 
v anglickom jazyku, pretože ešte nikdy 
predtým som nebol nútený používať  an-
gličtinu mimo školy po celý týždeň. 
Zo začiatku to bolo samozrejme náročné, 
no postupne som sa osmelil a už to išlo 
samo. Takisto som nadobudol skúsenosti 
z debatného sveta a spoznal som skvelú 
partiu debatérov, lektorov. Akademická 
debata je skvelá vec. Zlepšíte si svoje ar-
gumentačné a komunikačné schopnosti a 
zistíte, že si viete obhájiť vlastný názor, 
samozrejme, ak ho máte.
Ďakujeme za rozhovor.

Autor: Šimona Tomková, I. A
Foto: z archívu A. Rusnáka

4. Ako prebiehal tvoj pobyt v Slovinskej 
Kranskej Gore? Bolo náročné debato-
vať na rovnakej úrovni ako študenti 
z iných krajín? Nepociťoval si stres, tré-
mu?
Bola to vôbec moja prvá debatná skúse-
nosť, navyše v anglickom jazyku. Takže 
stres a tréma boli určite na mieste. No po 
spoznaní ostaných členov našej repre-
zentácie som pochopil, že ma čaká super 
týždeň, plný zábavy a debatovania. Deň 
sme začínali skorým vstávaním, kto-
ré bolo náročné, hlavne po prebdených 
nociach. Mali sme raňajky vo forme 
švédskych stolov vo forme all inclusi-
ve, keďže to bol štvorhviezdičkový ho-
tel. Po raňajkách nasledovalo tzv. mor-
ning assembly, kde nám bol predstavený 
program na daný deň. Pred obedom sme 
mali vždy dve prednášky, niektoré z nich 
boli voliteľné - content/debate electives. 
Čas na obed, opäť electives alebo súťaž-
né, respektíve tréningové debaty. Večera, 
občas ešte nejaký ten elective a večer bol 
pripravený vždy skvelý program (disko-
téky, prechádzky v prostredí Álp, zábava 
v izbách). Musím uznať, že zahraniční 
debatéri boli na tom s angličtinou lepšie 
ako ja, no práve to ma motivovalo praco-
vať ďalej.
5. Na aké témy ste najčastejšie debato-
vali? Ktorá ti bola najbližšia? Ktorú si 
veľmi neobľuboval?
Keď som si prečítal témy, ostal som zhro-
zený. No po prečítaní research package, 
ktorý vypracovali lektori, som sa do toho 
začal postupne dostávať. Uvediem názvy 
všetkých súťažných  pripravovaných de-
bát (strašné názvy), tých tréningových a 
improvizovaných bolo oveľa viac:
1. Mali by sme zrušiť zástupnú 
demokraciu
2. Mládež by mala hľadať prácu mimo 
EÚ
3. Všetci mäsožravci by si mali najprv 
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Dvojičky 
Nie je zvláštnosťou, že na miestach, kde sa zdržuje veľa 
ľudí sa stretnete aj s takými, ktorí sú na nerozoznanie. 
Za ostatné roky ich vídavame každý deň aj v priesto-
roch našej školy. Koncom školského roka 2012/2013 
sme položili nasledujúce otázky trom párom dvojičiek. 
Oslovili sme sestry Simčákové, Kimákové a Čengero-
vé.
1. Ktorá z vás sa narodila skôr a o aký čas?
2. Sú vaše povahy v súlade s horoskopmi? Máte povahy rovnaké alebo 
rozdielne? Ako by ste sa každá z vás charakterizovali?
3. Aké sú vaše plány po ukončení tejto školy?
4. Pátrali ste po pôvode vašich mien? Zisťovali ste dôvody, prečo vám dali 
rodičia také mená?
5. Mali ste niekedy zábavu z toho, že vás nerozoznali? Zneužili ste to nie-
kedy vo svoj prospech?
6. Ste spokojné s tým, že ste sestry? Chceli by ste mať aj brata?

Ivana a Andrea Simčákové z Tisinca, bývalá IV. A, 
1. Ja, Ivana, som sa narodila o päť minút skôr ako Andrea. Narodila som sa 27. 
januára 1994 o 14:35 vo Svidníku. Mama bola pripravená na to, že bude mať 

jedno veľké dieťa. Len dva mesiace pred 
pôrodom sa dozvedela, že to budú dvojič-
ky. Bola dosť mladá, a preto aj mierne šo-
kovaná. Ale dedina to prijala s radosťou. 
Máme ešte osemročného brata. Ja som 
po otcovi a Andrea po mame.
2. Ivana: Horoskopy čítam len vtedy, keď 
sa chcem zasmiať. Naše povahy vôbec 

nie sú rovnaké. Ak by som sa 
mala zaradiť do tradičných šty-
roch typov, tak sa považujem 
za cholerika kombinovaného 
s melancholikom. Nemám vý-
bušnú povahu, práve naopak, 
skôr to v sebe dusím. Vyjde to 
zo mňa neskôr. Andrea: Ivana 
je výbušnejšia než ja. Ja som 
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taký maximálny flegmatik. 
3. Ivana: Jednoznačne dostať sa na vysokú školu. V mojom prípade je to far-
mácia. Najradšej by som zakotvila v Bratislave. Andrea: Dala som si prihlášku 
na UK do Bratislavy na odbor environmentálna fyzika, fyzika obnoviteľných 
zdrojov. Je to nový, podľa môjho názoru do budúcnosti veľmi dobrý a zaujímavý 
odbor. Majú tam prijať dvadsať ľudí. Na fyziku sa hlási málo ľudí. Myslím si, 
že som dobrá študentka, a tak mám hranice otvorené. Už som prijatá... 
4. Ivana: Často sme sa na to rodičov pýtali. Andrea dostala meno po pradedovi 
Andrejovi, v mojom prípade to bola len náhoda. Mala som byť Ivana alebo Ivo-
na. Rodičia sa na poslednú chvíľu rozhodli pre Ivanu, lebo meno Ivona začuli 
v nejakom divnom spojení a znepáčilo sa im. Andrea: Nevybrala by som si lep-
šie meno.
5. Ivana: Zábavu z toho, že nás ľudia nevedia rozoznať mávame vždy. Niekedy 
nám to už lezie na nervy. A či sme to zneužili? Raz na základnej škole som bola 
neprávom z niečoho obvinená a mala som sa ísť učiteľovi ospravedlniť. Bolo mi 
to proti srsti. Vtedy to za mňa urobila Andrea. Veď je flegmatik... (smiech). 
6. Obe:  Radšej bratia. Bolo by to lepšie.

Martina a Kamila Kimákové zo Sitníkov, bývalá IV. C
1.Skôr som sa narodila ja, Martina. Časový rozdiel bol asi 5 minút, aspoň tak 
nám to povedali rodičia.
2.Na horoskopy neveríme a ani 
ich nečítame. Nevieme vám teda 
na túto otázku odpovedať. Pova-
hovo sme si v niektorých oblas-
tiach podobné, napríklad v záuj-
moch a koníčkoch. Zhodli sme sa 
na tom, že naše spávanie je troš-
ka odlišné.
Ja, Martina, som troška prieboj-
nejšia ako sestra. Asi to bude tým, 
že som sa narodila prvá.  Možno 
aj preto som o niečo viac domi-
nantnejšia. Som veľmi empatický 
človek, a teda aj dosť citlivá. Tiež 
som dosť skromná. Občas ma 
na to upozorňujú moji najbližší. 
Som tiež veľmi komunikatívna, 
spoločenská, milujem tráviť čas 
s kamarátmi a s rodinou. Nemám 
rada samotu. Snažím sa byť po-
korná, lebo si myslím, že je to 
v živote veľmi dôležité. Myslím, 
že táto vlastnosť pomáha upev-
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ňovať vzťahy. Mám aj negatívne vlastnosti. Niekedy mám pocit, že nesprávne 
zareagujem na určité situácie a neskôr ma to mrzí.
Ja, Kamila, by som sa ocharakterizovala určite tým, že som vždy usmievavá 
a stále sa snažím byť aj pozitívne naladená. Tak ma vníma aj okolie, pretože 
mi to ľudia často hovoria. Som veľmi pokorná a empatická, to máme so sestrou 
spoločné. Plačeme, keď plačú iní. Som spoločenský typ.  Myslím, že som aj 
kreatívna. Milujem úsmevy blízkych, robí ma to šťastnou. Samozrejme, že mám 
aj negatívne vlastnosti. Napríklad veľmi často rozmýšľam nad minulosťou alebo 
budúcnosťou, a tak mi uteká prítomnosť. Čím som však strašia, snažím sa toto 
negatívum odstrániť. 
3. Naše plány sú také, že chceme určite ďalej študovať na vysokej škole.  Ak 
sa bude dať aj veľa cestovať, lebo to nás veľmi baví. Myslím, že je to tým, že 
sme už od štyroch rokov pravidelne cestovali cez prázdniny do Talianska, ktoré 
považujeme za náš druhý domov. Spoznali sme v tejto krajine mnoho nových 
ľudí, novú kultúru a strávili tam veľa pekných chvíľ. To sú dôvody, prečo radi 
cestujeme.
4. Samozrejme, že aj toto nás veľmi zaujímalo.  Pýtali sme sa na to najprv 
rodičov a neskôr aj našich starých rodičov. V podstate sa to dá jednoducho vy-
svetliť. Keďže naša mamka sa volá Martina, ja som pomenovaná po nej. Sestra 
Kamila má meno po ockovi Kamilovi. Bolo nám povedané, že takto to vymyslela 
naša babka a rodičom sa to zapáčilo. Rozhodli sa teda, že nám tieto mená dajú.
5. Máme z toho zábavu stále, keď sa nám stane, že nás nevedia rozlíšiť alebo 
si nás pomýlia. O to viac je to zábavnejšie, keď si nás pomýlia dlhoroční kama-
ráti. Smejeme sa potom všetci. Aj preto je zaujímavé byť dvojičkami. A či sme 
to niekedy zneužili ? V škole nie, to by sme si nedovolili a myslím, že by to ani 
neprešlo. Nie sme z nášho pohľadu až také podobné.  No keď sa stretneme 
s kamarátmi, ktorí s nami netrávia veľa času, občas to robíme. Je to zábavné. 
6. S tým, že sme sestry sme tak spokojné, že viac asi ani nemôžeme byť. Nie 
sme iba sestry, sme aj najlepšie kamarátky. Je skvelé mať jedna druhú, sme si 
aj oporou v neľahkých životných situáciách. Veľa času trávime spolu, preto si už 
nevieme predstaviť, že by sme sestrami neboli. Mladšieho brata máme. Každá 
z nás má teda sestru aj brata.  Nemenili by sme na tom nič.

Jana a Dominika Čengerové z Chotče, II. B
1. Prvá som sa narodila ja, Janka. Približne o 4 minúty neskôr sa 3. júla 1997 
narodila Dominika. Nie je to veľký časový rozdiel, no napriek tomu sa pokladám 
za staršiu. Je to smiešne, lebo obe máme rovnaký vek. Rada sa však pochvá-
lim, keď sa nás na to niekto opýta. Dominike vyhovuje, že môže byť „Benjamín“ 
rodiny.
2. Narodili sme sa v znamení raka. Naše povahy sú úplne odlišné, a preto sa 
horoskopmi neriadime. Svojimi vlastnosťami sa dopĺňame. Ja, Janka, som viac 
odvážnejšia a energická. Rada sa púšťam do nových vecí. V každom období si 
nájdem niečo, na čom som „závislá“. Momentálne ma fascinuje jazz a cigánska 
hudba v klavírnom podaní. Dominika je veľmi zodpovedná a cieľavedomá, no aj 
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veľmi citlivá. Vždy sa snaží veci dotiahnuť 
do konca. Má väčší poriadok a prehľad vo 
svojich veciach, no aj mojich. Obe obľu-
bujeme varenie a pečenie. Nielen nás, ale 
aj celú rodinu spája hudba. Milujeme ju. 
3. Budeme určite pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Naše sny a ideály sa 
nezhodujú. Nad budúcnosťou sa neza-
mýšľame, keďže ešte je čas.
4.Pátrali sme a hlavne nás veľmi zaujíma-
lo, prečo nám nedali mená Janka 

a Danka ako zo známej rozprávky. Dozvedeli sme sa, že o dievčatkách doma 
nepadla ani reč. Mamka sa chcela nechať prekvapiť, no vraj tušila, že to budú 
chlapci. Prvé mená, ktoré padli u nás doma boli Jakub a Ján. No narodili sa 
dievčatká. Z mena Ján vzišlo meno Janka a meno Dominika bolo vysnívaným 
meno nášho dedka.
5. Čím sme staršie, tým sme odlišnejšie a pomaly úplne iné (nie všetci to tak 
vidia). Stále sa zabávame na tom, keď si niekto nad nami láme hlavu. Rady spo-
míname na časy, keď nás v prvom ročníku rozoznávali podľa papučiek. Jedny 
boli červené a druhé modré. Mimo školy to bolo znamienko na Dominikinej tvári. 
No časy sa menia a spolužiakom to už celkom ide. Niektorí dokonca nechápu, 
čo je na nás rovnaké. Čudujú sa učiteľom, ktorí v nás vidia len jednu.  Stále 
vieme nachytať ešte pár ľudí. Možno raz...
6. Veľmi sme spokojné s tým, že sme sestry. Sme zvyknuté vždy byť spolu, 
pomáhať si, stáť pri sebe a mať jedna druhú. Možno práve preto, lebo už od 
malička sme vždy a všade kráčali spolu ruka v ruke ako najlepšie kamarátky. Je 
veľkým darom mať dvojičku, či už dievča alebo chlapca. Potešilo by nás, ak by 
sme mali brata, no ako sestry by sme to nemenili.

Ďakujeme za rozhovor.
-sc-
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Matej Bičej z III. A získal v minulom škol-
skom roku na krajskom kole Stredoškolskej 
odbornej činnosti v Starej Ľubovni pekné III. 
miesto. Témou jeho práce, ktorú vyhotovil 
pod vedením Mgr. Gabriely Homoľovej, boli 
papagáje. Čo o nich hovorí úspešný chova-
teľ?

V našej rodine sme stále mávali andulky. 
Jedného dňa nám uhynuli a nikto sa nemal 
k tomu, aby sa kúpil nový párik. Mne tie 
operence chýbali najviac. Toľko som dobie-
dzal do otca, až mi sľúbil nový pár. Ale pod 
podmienkou, že naučím svojho mladšieho 
brata jazdiť na bicykli. Žiadny problém!
Mal som dvanásť rokov, keď som sa o nich 

začal starať. Volali sa Kusaj a Sisi. O krátky čas som si sám kúpil ďalší pár. Zaujímalo 
ma, či budú mať mladé. O dva roky som si postavil voliéru. Do nej som nakúpil na 
burze v obci Tovarné rosely. Jeden párik. A tak to začalo. Začal som študovať odbornú 
literatúru a rodičia ma v tom podporovali. V lete 2008 sme sa dočkali prvého prírast-
ku anduliek. Na svet prišlo päť mladých. Rosely sa však nemali k činu. Zistil som totiž, 
že obe boli samičky... K andulkám pribudli ešte korely, aby im bolo veselšie. Druhová 
početnosť sa zvyšovala. Pribudli agapornisy (škraboškový, Fischeri, ružohrdlý, etióp-
sky), papagáj horský, alexaner veľký, alexander malý, mníšky šedé, kakadiky. S otcom 
sme preto vybudovali vonkajšiu voliéru. Pri jej umiestnení sme dbali na to, aby bola 
chránená od severu, lebo najhorším nepriateľom vtákov je silný vietor. Voliéra má 
striešky, ktoré robia tieň, ale aj miesta, kde sa papagáje môžu v daždi dosýta okú-
pať. V tomto prostredí som odchoval vyše päťdesiat exemplárov. Pravda, stojí to čas 
aj peniaze. Dôležitá je pravidelná strava - rozličné zrná, trochu mäsa, ryba, tvaroh, 
čistá voda, občas vitamínové prípravky. Je to kvôli kondícii. Ak samička má znášku 
štyrikrát do roka, môže ju to vysiliť a skoná. Ide najmä o agapornisy  a andulky. Preto 
veľmi dbám na zdravie a kondíciu mojich operencov.
Veľa času trávim pozorovaním ich správania. Takáto veda sa volá etológia zvierat. Keď 
sú vtáky malé, ťažko je na ich správaní vidieť niečo zaujímavé. Ale keď príde čas toka-
nia, samčeky sú agresívne a do svojho teritória nepustia nikoho zo svojho vlastného 
druhu. Sú v stálom nepriateľstve s naším psom, ktorý ich paradoxne chráni pred neví-
tanými hosťami. Stalo sa, že sa do voliéry dostala sova a prišiel som o tri papagáje. Spo-
čiatku sme mali ťažkosti s lasicami a tchormi, ale odkedy máme psa, problémy zmizli. 

Papagáje Mateja Bičeja
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Len papagáje sa 
mu nevedia od-
vďačiť.
Mám svojho obľú-
beného. Je to aga-
pornis a počúva 
na meno Stívko. 
Na moje zapíska-
nie priletí, sadne 
mi na hlavu alebo 
plece a zobáčikom 
mi čistí uši. K os-
tatným členom 
rodiny je rezer-
vovaný a ak má 
zlú náladu, vie aj 
bolestivo ublížiť. 

Často po mne opakuje rozličné slová. Ale niekedy mu niečo hovorím a on si melie 
svoje. Má rád hudbu, najmä punk rock a skupinu Iné Kafé. Vtedy tancuje, spieva 
a poletuje. Dva týždne pozorovania mu stačili na to, že sa sám naučil otvárať klietku. 
Veľmi ho zaujímajú nové veci.

Je obdivuhodné, ako vtáky spoznajú svojho pána. 
Keď príde niekto cudzí, plašia sa, ale pri mne sú 
pokojné a zlietavajú sa pre potravu. Niekedy sa sta-
ne, že nejaký papagáj uletí. Agapornisy sú viazané 
na svojho partnera, tak krúžia okolo klietky a po 
čase sa sami vrátia. Korely a andulky sa však stra-
tia a už ich viac niet. Keď uhynie nejaký papagáj, 
stále ho rozrežem a vypitvám. Veľmi ma zaujíma 
ich anatómia a vnútorné orgány. Snažím sa zistiť, 
čo bolo príčinou smrti. Niekedy, keď kúpim párik 
alebo z iných príčin si chcem overiť pohlavie - po-
kiaľ samička sa neodlišuje od samčeka - injekčnou 
striekačkou odoberiem z krídla krv, pošlem ju 
do spoločnosti SlovGen, odkiaľ mi asi o dva dni 
odpíšu výsledok skúšky. Každý exemplár do pät-

nástich dní po vyliahnutí označkujem krúžkom. Prevlečiem ho cez prsty nôžky. Ne-
skôr by to už bolo bolestivé alebo nemožné. Na krúžku sú zakódované všetky pod-
statné informácie. To je potrebné najmä na burzách a súťažiach. Keď som vymieňal 
alebo predával nejaké páriky, spočiatku mi bolo za nimi smutno. Teraz to už beriem 
profesionálne.
Keď som v prírode, rád pozorujem bežné druhy vtákov: lastovičky, sýkorky, čajky, 
myšiaky, jastraby, orly, ale papagáje mi prirástli k srdcu najviac. Do ukončenia školy 
mám ešte necelé dva roky a potom sa o našich farebných priateľov bude starať otec 
s mladším bratom, teda dúfam, že to tak bude.
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Kam len oko dovidí...
(Umelecký opis Slovenska)
      
     Možno pre niekoho nepodstatná, ale zato vnútorne bohatá, krajina rozprestierajúca 
sa v srdci nemalého, históriou ovenčeného kontinentu, ktorý je poznačený krvou mladých 
synov Tatier i prenikavou vôňou mieru. Vyrástla a stále rastie do krásy – slovenská vlasť.
     Slovensko je krajinou vrchov, štítov, pohorí, ktoré stoja ako mladí, udatní mládenci 
vždy pripravení bojovať za dobré meno svojich rodín. Pozrieť sa do diaľky a vidieť skaly 
s farbou ocele na vrcholoch Gerlachu, kde sa odrážajú slnečné lúče, presne tak,ako na 
valaškách Jánošíkovej družiny, je túžbou každého Slováka. Biela kráľovná ich zasype 
hebkým snehom, aby potvrdila čistotu slovenského rodu. Spod končiarov vyviera trblietavá 
voda, chladivá, ktorá uhasila smäd strápeného nevoľníka. Dlhému hľadaniu bielej nevesty 
a čierneho ženícha dopomohli Tatry a jej sestra Nízke Tatry, aby sa spojili v jeden tok rieky 
Váh. Tiahne sa po pohoriach a nížinách, kde z diaľky vidieť pokojnú Poľanu, ktorá dlhé roky 
chŕlila a penila za čias, kedy ľudská noha na Zem nevkročila. Možno sa zaľúbila do vodného 
toku Ipľa. Uhasil jej horkosť, keď prechádzal okolo maďarských viníc. Avšak otec Dunaj 
všetky svoje detské toky zjednotil a ukázal im správnu cestu ich putovania. Na jeho pleciach 
vodných vírov je vidieť hnedosť starostí, ktoré mu deti z celého Slovenska doniesli.
 Mávajú a kolíšu sa húfy lesov aj na horách, kde len ľudské oko dopadne, kde 
nachádza útočisko lesná zver. Štyrikrát do roka si oblečú inú róbu. Niekedy sú to šaty 
z kvetov, inokedy plody lesa, občas aj jas zlatých listov a sem-tam šaty z hebkej ovčej vlny, 
aby im bolo teplo. Je ich mnoho, ale časom ich ubúda, pretože nie sú nekonečné ako ka-
menné štíty alebo toky vôd v žilách Slovenska, ktoré stále tečú a neprestanú tiecť.
Kam len tvoj zrak dopadne, samá krása sa vynára ako temperamentný gejzír, ktorý 
vytryskuje  a ty stojíš v údive.
 Avšak ozdobou a korunou hôr Slovenska sú hrady a zámky, ktoré svojou 
honosnosťou a bohatstvom nám ukazujú silu, boj, ale tiež aj túžbu vrátiť sa do ríše spomie-
nok a ideí. Na ich vežiach sa promenádujú biele holuby, ktoré vyplašil obyvateľ z Tatier - 
Orol tatranský. Kráľovský dravý vták, ktorý prekypuje pýchou, vyvoláva u ľudí a poľnej zveri 
strach a zároveň úctu. Ozýva sa jeho škrekot dolinami Slovenska, kde všetku vodu z vrchov 
rozvíril.Len lenivý medveď vylihuje v nore, čaká, kedy slnečná žiarava mu zaklope na dvere.
 Na modrej oblohe sa objavujú motýle, vítajú každého človeka každý letný deň. 
Nevedno odkiaľ sem prileteli, možno z útrob hôr či z lesov slovenských. Možno vedia o tom 
niečo včely, ktoré sú robotné ako každý dobrý hospodár  zeme.
 Púpavy, sedmokrásky a snežienky ako malé víly tancujú si po zelenom koberci a 
hrajú sa rôzne hry. Vítajú predierajúce sa slnko z hôr, dávajú zbohom unavenému mesiacu a 
hravým hviezdičkám.
       Kam sa len pozriem, hrnú sa človeku od dojatia slzy do očí, že táto vlasť má v sebe 
mnoho krás, ktoré si ľudia často nevážia.

Martin Potoma, oktáva, 2012/2013
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Nikdy ste necítili tú silu? Tú neskutočnú prítom-
nosť Ježiša? To, že stojí pri vás a sleduje vás? Mi-
luje? Ochraňuje? O čo prichádza neveriaci človek? 
O koľko zážitkov s NÍM! Lebo ON je veľký! On je 
náš Boh!
Keď ťa niečo ťaží a ty nevieš, čo to je. Keď ťa niečo 
rozplače a ty nevieš prestať plakať! Keď sa začneš 
smiať bez príčiny. Necítiš to?
To, ako sa ťa dotýka? Jeho láska! Pochopenie! Jeho 
nekonečná dobrota! O čo prichádzajú tí, čo neve-
ria?
Ako je mi tých ľudí ľúto! Ako sa niekto opovažuje 
povedať, keď nemá dôkaz, že Boh neexistuje. Pýta-
te sa, či mám dôkaz ja? Samozrejme!
Môj názor mi nikto nevezme, lebo viem, čo ho-
vorím! Zažila som to na vlastnej koži. Jeho dotyk! 
Som si istá, že nie som sama, kto cíti tú dych vyrá-
žajúcu silu! Čo by som dala za to, aby to mohol cítiť 
každý človiečik na tejto zemi?!
Stačí mi len prechádzka. Zelená tráva a kvety na 
nej! Tie veľkolepé stromy vypínajúce sa do výšky, 
ktoré  bozkávajú oblohu! A tie vtáky! Bože, s akou 

radosťou oslavujú tvoje meno!
Azda by sme sa mali od nich učiť? Toľkokrát padá-
me, otáčame sa Ježišovi chrbtom a púšťame sa jeho 
ruky, ktorú k nám vystiera a nikdy ju nestiahne. 
Lebo ON čaká na nás!
A potom sa pýtame: „Bože, prečo si ma nechal?“  
To je nesprávna otázka. My sme sa ho pustili. Tak 
hlúpo, úboho a naivne.
O čo prichádzame? O koľkú krásu?! Nechcime to! 
Nechcime sa pustiť jeho ruky, snažme sa ju udržať 
a nepúšťať ju! Lebo ON nás nepúšťa. Nikdy. To my 
sa šmýkame nadol. Do záhuby. Azda to chceme? 
Žiť bez svetla ukazujúceho na cestu? Bez ruky, kto-
rá nás vedie správnym smerom? Je to náš OTEC!
Óó Ocko, ako veľmi som hrdá na to, že si mojím 
otcom! Kiežby si bol hrdý na mňa! Viem, že pa-
dám, ale prosím ťa o odpustenie! Prosím ťa, daj 
pocítiť tvoju prítomnosť každému.
O čo prichádza neveriaci? Zobudíš sa ráno a ne-

počuješ jeho volanie. Nevnímaš, že to len vďaka 
nemu si schopný vstať z postele. Že to on je ten, čo 
ťa zobudil. Neuvedomuješ si, že si sa možno nemusel 
zobudiť.
Ale nepozdravíš ho. On na to však čaká. Ponáhľaš 
sa do školy, práce a si príliš zaneprázdnený na to, 
aby si vnímal krásu, ktorú pre teba pripravil. Spie-
vajúce vtáky, tancujúce koruny stromov a bohaté 
lúky! Si príliš zaneprázdnený! Vidíš len to zlé. Vidíš 
to, že dnes máš ťažký test alebo náročné povinnosti 
v práci. No namiesto toho, aby si pozdravil svojho 
nebeského otca si zamračený a všetkým opovrhuješ.
Na ceste domov nadávaš, že sa ti dnes nič nepodari-
lo a vravíš si: „Bože, kde si teraz?!“ Bol si azda ty pri 
ňom, keď ťa k sebe volal?
Prídeš domov a s veľkou nechuťou sa pripravuješ na 
zajtrajšok. Akoby žiť bolo veľkým utrpením. Všetko 
vidíš tmavo, žiaden záblesk svetla. Je to smutné. Pý-
taš sa, prečo? Vieš čo robí on, keď ty ležíš večer na 
sedačke pred televízorom alebo notebookom?  Stojí 
za tebou a volá ťa. A čo ty? Opäť nemáš čas. Nemáš 
čas na svojho otca, ktorý ťa tak veľmi miluje! Tak 

veľmi...
To on ťa uspáva, keď ideš spať. Volá ťa k sebe. No ty 
sa ani prežehnáš, ani nepovieš: „Ďakujem ti Pane, že 
mám to, čo by som mať nemusel. Ďakujem ti Bože, 
že smiem dýchať. A Ocko, aby som nezabudol, ľú-
bim ťa.“
Naučme sa ho vnímať. Prináša nám toľko krás, ktoré 
si inak neuvedomujeme. Rozdávajme úsmevy a teš-
me sa zo všetkého. Sme  predsa božie deti! Tešme sa 
z maličkostí. Všímajme si to, čo máme a nemuseli by 
sme mať. Vnímajme tú silu! To, čo nás každý deň na-
bíja totiž nie je ani Monster, ani Redbull. Je to niečo 
vyššie, oveľa silnejšie. Je to niečo sväté a neopísateľ-
né. Tá sila, láska, trpezlivosť... Ježiš! Náš otec!
Velebme ho! Dal nám oči, tak pozerajme! Dal nám 
uši, počúvajme teda. Dal nám ústa! Hlásajme jeho 
slová. Velebme ho! Vtedy ho uvidíme a aj pocítime.
     
  Autor: Mária Šmilňáková, I.A

O čo prichádza neveriaci
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 Prosím vás, nechajte ma tak! 
Dobrovoľne chcem byť sám. A pod 
zhlukom mojich myšlienok chcem 
vidieť ,,lajfa“.
   Súkromné scény zo života 
mojich ,,kamarátov“. Áno, občas 
ich vidím večer. Vtedy, keď sa tým 
istým ľuďom dobrovoľne priznávam 
s otázkami, na ktoré sám odpove-
dať neviem, pretože som tam jed-
ným z nich. S nimi sa smejem a 
s nimi tam aj smútim.
Tak mi teda povedz, kam sa to všet-
ko rúti? Veď sa niet kam schovať. 
Dobrovoľne som sa opantal ilúziou 
slobody. Prisahám, že som to spra-
vil sám a pri plnom vedomí. Vedo-
mie, ktoré mi ukradli a mal som aj 
myšlienky, ktoré si privlastnili. Už 
nepatria mne.
 Ale, čo som mal robiť? Pýtam 
sa, ale aj tak do vetra. Veď mi po-
vedz, aký hlupák sa rozhodol nejsť 
s  davom? Stali sme sa otrokmi nie 
nášho, ale toho druhého sveta. Po-
vedzte mi, naozaj si zaslúžime byť 
takto súdení? 
 Každý z nás sa na súd pri-
hlásil dobrovoľne a dokonca nás 
nemuseli dovliecť v putách. Naše 
slová hovoríme už len chladným 
izbám. Zabudli sme cítiť rovnako 
ako písať atramentovým perom.
 Rád by som tie pomyselné 
siete pavučín spálil, lenže sám som 
bezbranný tak, ako je bezbranné 
vypísané pero básnika. Prečo nás 
nechytajú paranoje? Veď už o sebe 
vieme všetko a nová moderná doba 
nás dobrovoľne obliekla donaha. 

Sociálna internetová sieť- náš sluha či pán?
(Úvaha)

Necítime viac  teplo ľudskej duše. 
Ostala len zamotaná spleť jedno-
tiek striedajúcich sa s nulami. Sme 
čísla, prezývky, fotky... Sme všet-
ko, len nie ľudia.
 Ale priznaj si sám. Nie je to 
príjemný pocit, keď ti skrz nevidi-
teľné hadičky prúdi do žíl to modré 
teplo? Ukážme svetu veľkosť náš-
ho ľudského ega. Vo vnútri však 
aj naďalej ostávame malí a bez-
branní. Schválne, skús zakričať 
pomóóóc, či niekto príde. Zrejme 
nič. A teraz skús napísať- pomoc... 
Pýtam sa, či už nie sme v podstate  
mŕtvi? Možno nás len zabudli po-
chovať. Sme tam, kde sme nikdy 
byť nechceli. Na jednom mieste 
a už iba označení číslami. Niekto-
rých už len občas vidím večer. Keď 
sa zahľadím do ich červených očí 
chcel by som veriť, že ich oči sú 
naplnené krvou kvôli plaču. Len-
že prestali sme cítiť, plakať, smiať 
sa... Zobrali nám dušu výmenou 
za otvorenie účtu. Neboli sme vy-
hnaní z raja... Sami sme z neho 
odišli dúfajúc, že nájdeme ten pra-
vý eden. Nemohli sme ho nájsť, 
a tak sme si ho pre seba vytvorili. 
Očividne sme sa pomýlili. Veď je 
to ľudské...
Sme však ešte ľudia?
   A tak ostávam sám a na-
ďalej klamaný. Stratili sme jeden 
druhého... Prosím, poďme sa hľa-
dať, ale teraz už vážne.
 
Autor: Peter Baraník, 4.C, 
2012/2013 
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1. Dáte si radi hranolky?
2. Kazia sa vám často zuby a musíte si dávať robiť blomby?
3. Pravidelne navštevujete alergológa?
4. Máte mlstný jazyk?
5. Chceli by ste navštíviť Apeninský poloostrov?
6. Radi sedávate pri krbe?
7. Zohrievate si večeru v mikrovlnej rúre?
8. Zdieľate informácie na webe?

Vyhodnotenie:
1 – 4 odpovede ÁNO 
Nežijete práve najzdravšie a máte problémy aj s vyjadrovaním. 
Začnite si viac všímať svoj životný štýl a tiež slová, ktoré vy-
chádzajú z vašich úst.
5 a viac odpovedí ÁNO
Niečo nie je v poriadku. Nie však s vašim  žalúdkom. Problém je 
vo vašom vyjadrovaní!
1 – 4 odpovede NIE
Váš životný štýl je priemerný. Keď však príčinou vašich nie 
odpovedí bol spisovný tvar, máte ešte čo zlepšovať!
5 a viac odpovedí NIE
Máte menšie nedostatky v používaní spisovného jazyka, resp. ste 
ani nepostrehli nespisovné tvary a ste človek, ktorý si toho veľa 
nedopraje. Odpoveď už poznáte len vy.

Napriek tomu, že mnohí z nás používajú tieto výrazy denne, sú 
nespisovné!!!
Pretože...
Určite si každý rád pochutná na hranolčekoch. Povedzme si 
pravdu, všetci máme občas maškrtný jazyk. Neradi chodíme k 
zubárovi, lebo nám vždy skontroluje plomby. Alergiológ nám 
určite pomôže, keď máme problém s alergickou reakciou. 
V čase letných prázdnin sa možno niekto vyberie aj do Talian-
ska a navštívi Apeninský polostrov. Onedlho budeme radi, ak si 
vypijeme teplý čaj pri kozube. Používanie mikrovlnnej rúry nám 
uľahčuje život. Bez internetu si mnohí z nás nevedia predstaviť 
život. Šírime ním informácie o škole, delíme sa o naše zážitky aj 
s ľuďmi, s ktorými nie sme často v kontakte.
        
Autor: Mgr. Viktória Baranková Ak
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Život spomaľ!

Hej človeče, prestaň bežať, 
to prenechaj atlétom,
život nie je striptíz v bare, 
život má byť baletom.
Nadýchni sa, zavri oči, 
roztvor ruky, ucíť vánok,
miluj rána, teš sa cez deň, 
rozdaj sa, vychutnaj spánok.
Tomu, ktorý hodil kameň
k chlebu pridaj úsmev vrelý,
odpusť, pochop, pochváľ, príjmi, 
svet nie je len čierno-biely.
Svet má presne takú farbu, 
akú si namiešaš v duši,
dnes sa vynor z rieky hnevu, 
osuš slzy na vankúši.
Recykluj všetky ťažkosti, 
z problémov vyrob šťastie,
nech v tebe rastie lepšie ‘ja’, 
tak rýchlo jak dieťa rastie.
Hneď nezmeníš celý vesmír, 
zmeníš svoju galaxiu,
snáď navrátiš chuť mať rád tým, 
čo v nej spolu s tebou žijú...

Šimona Tomková, I. A

Nechápem...

Nechápem život,  nechápem seba,
mám svoj cieľ ísť k tebe do neba.

Možno to niekedy tak nevyzerá,
možno si niekto myslí, že tam nepatrím,

no ja mám svoj cieľ, 
k peklu sa chrbtom obrátim.

Budem hrdo kráčať kdesi hore,
a s nadšením uzriem nebeské more.

Keď sa váš život skončí a dušu pohltí tma,
vtedy všetko zlo zhorí úplne do tla.

Boh po vás príde a vezme vás hore,
nech aj tí, čo v neho neverili, uzrú nebeské 
more.

Hudba

Hudba je to, 
čo utišuje môj hlasný plač,
hlučný klavír hrá melódiu 
a ja som jeho hráč.
Hráč, ktorý cíti vôňu 
každých nôt,
zapálim sviečke 
jej horiaci knôt.
Nech mi horí, 
nech vidím 
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na klávesy klavíra
a nová melódia 
sa mi z hlavy vyrýva. 
Hneď sa cítim lepšie, 
hneď mám pocit, 
že to, čo robím je správne,
aj keď to možno 
nie je až také zjavné.
Prsty mi samé hrajú 
a ja nič nevnímam,
cítim len chlad, 
ktorý beží k tuhým zimám.
Celé telo mi zamŕza 
a ja už nevládzem hrať,
neviem čo mám robiť... 
mám sa báť?
Nemusím sa 
už ničoho báť,
keď vo večnosti 
budem s anjelmi stáť.
Po mne už zostal 
iba  papiera zdrap,
navôkol počuť: 
„ Konečne skap!!!“

Trápne sny

Píšem perom,
mastím sa krémom.
Svetlo v izbe zhaslo,
a mne srdce prasklo.
Musela som dať 

na papier to, čo cítim,
moje srdce sa ukazovalo 
silným bitím.
Nevydržala som tú bolesť, 
tie trápne sny,
v sne som len tieň, 
čo za tebou chodí.
Búria sa mi 
v hlave bunky 
a myšlienka 
sa mi plodí,
ako sa plavím 
na smrtiacej lodi.
Všade je tma 
a ja nevydržím ležať,
nevydržím po zelenej lúke 
dlho bežať.
Neviem prečo 
ma vždy nasleduje 
môj temný tieň...

Trápim sa 
a súperím s ním,
a to, čo mi neskôr povieš, 
toho sa bojím.
I want to be alive,
tak sa pekne maj.
Maj sa a spomínaj na mňa,
to, čo sa ti nepáčilo, 
hoď za mňa...

Premýšľaj nad  krásnym životom...

Tímea Frajtková, I. A
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Učiteľka v škole hovorí žiakom: 
- Utvorte vetu so slovom Yeti. 
Marienka: 
- Yeti je veľký snežný muž. 
Janko: 
- Yeti žije v horách. 
Móric: 
- Yeti zima?

Vybrané slovo po Š:
Šušťákovyna.

Učiteľka sa pýta žiaka:
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa 
narodil v roku 1964?
- Muž či žena?

Učiteľ sa pýta Móricka: 
- Keby si mal sedem cukríkov a ja 
by som ťa o dva poprosil, koľko by 
ti ich ostalo?
- Sedem!

V škole sa učiteľka pýta detí, čo doma 
jedávajú. Dôjde rad na Jožka a ten hovorí, 
že čaj. Všetci sa mu smejú. Na druhý deň to 
isté. Príde domov a sťažuje sa matke, že sa 
mu všetci smejú kvôli čaju. 
- Tak im zajtra povedz, že jedávame rezne
Stalo sa. Opäť tá istá otázka a keď dôjde 
rad na Jožka, ten povie, že rezne
- Hej, a koľko si ich včera zjedol? - pýta sa 
učiteľka
- Tri hrnčeky...

Oznam katedry fyziky:
Skúška z predmetu CESTOVANIE V 
ČASE sa koná včera. Stačí prísť.

Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. 
Pýta sa detí, aké je to zvieratko. Nikto 
nevie. Napovie im: 
- Z...
Nikto nevie. 
- Ze...
Stále sa nikto nehlási. 
- Zeb...
Prihlási sa malý Móricko a hovorí: 
- Zeby to bol tiger?

Do triedy sa otvoria dvere a ihneď zabuchnú. 
Profesor sa spýta Fera sediaceho ihneď pri 
dverách:
- Kto to bol?
- Prievan.
- A čo chcel?

- Pán profesor, veľmi sa bojím, 
že naša Janka tie maturity ne-
spraví.
- Stavte sa o desaťtisíc, že 
spraví!

Dvaja študenti na internáte fantazírujú:
- Čo keby sme začali chovať prasa?
- Ti šibe? A čo ten smrad a špina?
- Však si zvykne.

Vieš čo vznikne skrížením krtka a žirafy?
Vrtná veža.

- Dnes sme na telesnej behali 
dvanásťminútovku.
- A za koľko si ju zabehol?

Móric v škole hovorí učiteľovi: 
- A moja sestra má osýpky. 
- Tak choď rýchlo domov, pretože môžeš 
nakaziť celú triedu. 
Po dvoch týždňoch sa Móric vrátil do školy 
a učiteľ sa ho pýta. 
- Tak ako sa má sestra? Už vyzdravela? 
- Neviem, ešte nepísala.
- A kde preboha je? 
- No predsa v Austrálii.

Sedia dvaja mat-fyzáci na lavičke pri Dunaji. 
On a ona. Krásny večer, slnko zapadá a odráža 
sa na vodnej hladine, ticho...
On: 
- Počuj, myslíš na to isté na čo ja?
Ona: 
- Áno.
On: 
- A koľko ti vyšlo?
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slov. obec       
v okrese 
Dunaj. 
Streda

Pomôcky: 
ASALE, 
DZUVLI, 
MAE

vrch v 
Bulharsku dusík  obaja, 

obidvaja
Pomôcky: 
KOM, BÁČ

International 
Unit (skr.)

latinská 
skratka 
čísla

4.časť    
tajničky

bór (zn.)  

Katolícke 
noviny 
(skr.) 
––––––––
–-- africký 
veľtok

  ocko, 
otecko      

súhlas    
nezmyselne 

po angl.→       

1.časť 
tajničky        olympijske 

hry (skr.)    

 2. časť 
tajničky  

informačná 
agentúra(skr.)       
–––––––--––-- 
j foneticky

  
EČV okr. 
Malacky 
––––––––
––- dánske 
mesto

  ár (zn.)  

siemens 
(zn.)  5. časť 

tajničky  
zliatina 
medi a 
zinku

Karlova 
univerzita 
(skr.)        
–––––––––
–-           len, 
jedine

  
časť 
včelína    
––––––––
–- 3.časť 
tajničky

  

krvná 
choroba       

v gréckej 
abecede znak 
pre hlásku t

   

Union 
Europe skr.   obidvaja    dlhá 

samohláska  joule (zn.)  

čiastkový 
výboj 
(skr.)

  obyvateľ 
Saska    talianska 

rieka    

Pomôcky: 
EOL, KN   

prvé 
písmeno 
abecedy

 hneď      
viem, po česky 
––––––––-- 
čínske ženské 
meno

   

1500 
(rímske 
číslo)

  žena po 
rómsky      

samohláska 
–––––––--
–-- ovocie

 

boh vetra    
tĺkli, udierali   

↓           duby, po 
angl.     

sieť 
drogérií   

EČV Čadca  

↓    anglicá 
rieka  civilný (skr.)    

Pomôcky: 
AIA, NEN

otec 
(hypok.)      

farba na 
vajíčka ––––
–––––- vajce, 
po nemecky

   

jazero v 
Etiópii      

ruská 

hora →     

nech po 
česky   ľudnatý 

ázijskýštát      krátka 
samohláska  

23



Stihli sme do redakčnej uzávierky...

Čo? Stužková. Kto? Oktáva s pani profesorkou triednou Mgr. Annou Gonosovou. 
Kde? Hotel Ondava, Stropkov. Kedy? 15.11. 2013 Hudba? Star. Nálada? Výborná!
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Milí spolužiaci! 

Nakoľko mi moja choroba neumožňuje stretnúť sa s vami osobne, chcem sa vám touto cestou 
z celého srdca poďakovať za to, čo pre mňa robíte. Ani si neviete predstaviť, ako ste ma prekvapili 
a hlavne potešili tým, že na mňa myslíte a držíte mi palce. Dali ste mi istotu, že nie som nikdy sám, aj 
keď som od vás vzdialený stovky kilometrov. Vďaka ľuďom ako ste vy všetci viem, že človek musí mať 
vieru a nádej v každej situácii a vždy musí bojovať. Verím, že sa čoskoro opäť uvidíme v škole! 

 

 

 

 

 

ÚPRIMNE ĎAKUJEM ZA VŠETKO 
    Váš spolužiak Matej 


