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Úvodník 

     Pre mnohých z nás nastáva najočakávanejšia chvíľa školského roka – jún.  

Aj ty sa zamýšľaš nad tým, čo s toľkým časom? Štvrtáci to už majú dávno za 

sebou, niektorí zarábajú svoje prvé milióny, iní čakajú vytúžený september, 

kedy sa začnú venovať tomu, čo im prinesie v živote úspech.      A ty? 

Ale, aby som nepôsobila na konci školského roka príliš negatívne, tak 

nezabúdajme na to, že leto pretečie ako voda, my si snáď oddýchneme, 

spoznáme nové lásky, neberieme novú  energiu a s veľkým úsmevom  sa 

uvidíme opäť v septembri... 

Redakčná rada 
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GENÉVE 
 

 

Je len málo osôb, ktoré vám 

povedia, že nemajú radi 

cestovanie. Väčšina populácie 

to miluje, ale myslia vlastne na 

spoznávanie nových kultúr, 

priateľov, jazyka... Nebudú 

rozprávať o tých šiestich 

hodinách v lietadle s uplakaným 

bábom hneď za nimi alebo 

trojhodinové meškanie letu. 

Preto ja túto časť tiež 

preskočím, veď kto by chcel 

počuť, ako som sa sám po 

najväčšej horúčave túlal 

Bratislavou a hľadal „miesto 

stretnutia“, na ktorom som 

našiel len stavenisko, o meškaní 

lietadla vo Viedni či blúdení po 

obrovskom letisku... 

Preskočím k časti, kedy sme 

pristáli a takmer hneď nastúpili 

na vlak, keďže bolo letisko 

spojené s vlakovou stanicou. 

Pravdupovediac, Ženeva sa mi 

páčila od začiatku a nasledujúce 

fakty tomu len pridávali. 

Mestská hromadná doprava 

zadarmo, vlak, ktorý nevydal 

najmenší zvuk pri pohybe, hotel 

s výhľadom tak obrovským, že 

sa vám nezmestil na jednu 

fotku. Samozrejme, že som tam 

neprišiel len tak, zúčastnil som 

sa  Olympiády ľudských práv 

a našim plánom bolo  navštíviť 

sídlo OSN. Palas des Nations, 

obrovská, prenádherná stavba, 

ktorá stojí len vďaka šťastiu, že 

prežila 1. a 2. svetovú vojnu, 

ktorej vchod je lemovaný 

vlajkou každého štátu 

patriaceho do OSN, a v ktorej 

záhrade si voľne behajú pávy. 

Nebol to výlet ako každý iný, 

po pár formálnostiach, besedách 

o ľudských právach a zložitom 

vysvetlení ako funguje celé 

OSN, sme všetci dostali osobné 

voľno a možnosť objavovať 

Ženevu sami. 

Nebudem svoj krátky "príbeh" 

končiť nijakým poučením: 

„Vidíte deti, oplatí sa vám 

chodiť na súťaže, lebo nikdy 

neviete, čo môžete vyhrať“,  

ani iným podobným klišé. 

 

 Bol to jednoducho skvelý výlet 

a nikdy neoľutujem, že som to 

aspoň skúsil. 

 

 

 

Nórbert Čabala, VIII.O
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Keď sa svet stáva ,,žltým“
Piatok 13. - obyčajný deň, ktorý 

však v ľuďoch vyvoláva obavu, 

pretože podľa starých povier má 

tento deň magickú moc, ktorá 

môže ľudom uškodiť. Tento deň 

bol však iný, výnimočný, pretože v 

tento piatok bol „Deň Narcisov“. 

Deň plný žiarivej žltej farby a 

rozkvitnutých jarných kvietkov.  

 

  

Tento deň sme začínali ako každý 

iný, len s tým rozdielom, že kým sa 

ostatní ľudia chystali do práce 

alebo do školy, my sme si 

pripravovali veci potrebné na 

zbierku. Narcisy, pokladničky a 

hlavne úsmevy, aby sme ľudom 

spríjemnili celý ich piatkový deň, 

nesmeli chýbať. Odbilo osem 

hodín a my sme začali našu cestu 

po Stropkove. Oslovovať ľudí pre 

nás nebol problém, pretože ľudia 

nás spoznávali. Sami za nami 

prichádzali, aby mohli prispieť na 

liečbu onkologických pacientov a 

na zariadenia, ktoré by im mohli 

pomôcť. Boli sme veľmi radi, keď k 

nám zavítali ľudia so zaujímavými 

príbehmi o tom, ako si narcisy 

ukladajú z roka na rok na rozličné 

miesta alebo ako sa každý rok tešia 

na to, ako dostanú ďalší jedinečný 

narcis. Dokonca sme aj dostávali 

rady, ako by sme mali lepšie 

zbierať peniaze (asi sme v tom 

neboli takí dobrí, ako sme si 

mysleli ). Neboli to vždy len 

veselé príhody, ale aj smutné. 

Príbehy rodín, kde rodičia, deti 

alebo priatelia podľahli práve tejto 

zákernej chorobe, nám nahnali slzy 

do očí. Ale boli sme radi, že aj 

napriek tomu nešťastiu, neboli 

ľudia zlí a namrzení, ale prispeli 

nám a potešili nás aj úsmevom, 

ktorý nám zlepšil deň. Prekvapení 

sme ostali aj v momente, keď sa k 

Zdroj: Gymnázium Stropkov 
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nám pristavili šoféri áut, aj napriek 

hustej premávke, aby mohli 

prispieť na dobrú vec. 

  Neboli sme jediní, ktorí si 

tento deň užili. Deťom s 

mamičkami sa vždy, keď okolo nás 

prechádzali, pri pohľade na žlté 

kvietky rozžiarili očká a hneď 

prosili mamku alebo ocka o 

kvietok. Aj napriek ich malým 

ručičkám si zobrali kvet a so 

šťastím v očiach od nás odchádzali 

a na rozlúčku nám aj zakývali. Blížil 

sa už pomaly koniec našej cesty a 

my sme nemohli uveriť, ako rýchlo 

nám tento deň ubehol. Ubehol 

nám ako voda a posledné narcisy 

sa vyparili ako lusknutím prsta. My 

sme sa však už museli vrátiť do 

školy a ukončiť náš deň plný 

príjemných skúseností a pomoci 

druhým.  

 

 Boli sme veľmi radi, že sa 

aj napriek poverám nič nepríjemné 

nestalo a v uliciach nášho mesto 

bolo dostatok ľudí s dobrým 

srdcom, ktorý spolu s nami chceli 

pomôcť ľudom v núdzi. Za každý 

príspevok a pomoc patrí všetkým 

veľké ĎAKUJEME. Osobitné 

poďakovanie patrí kvetinárstvu 

„Aurélia“, vďaka ktorému sme 

mohli rozdávať aj krásne živé 

narcisy.  
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           Nikola Hrubá, III.A 

   

   

 

 Gymnázium v 

Stropkove 
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Trénerky prvej pomoci 

 
Naša  cesta za poznaním 

do Terchovej začala v novembri. 
S obrovským záujmom 
a zvedavosťou sme vyrazili na 
celoslovenský kurz „Projekt 
Prvej Pomoci“, ktorý je známy  
pod názvom „3P“. Do Žiliny sme 
došli vlakom, kde to všetko 
začalo. Po prvýkrát sme videli  
tváre, s ktorými sme mali stráviť 
5 dní. Netušili sme, že aj za 
takýto krátky čas  zanechajú v 
našom živote  hlbokú stopu. 
Autobusom sme sa všetci 
spoločne odviezli do Terchovej, 
školy v prírode Šípková. Po 

ceste sme na seba zazerali a 
rozmýšľali sme, či sa týchto päť 
dní budeme trápiť 
vedomosťami, alebo si ich 
vychutnáme plnými dúškami.  

Hneď po príchode nám 
dali vstupný test. Počas 
nekonečného čakania na 
výsledky, sme sa začali 
navzájom zoznamovať. Na záver 
dňa nás rozdelili do menších 
skupiniek, tzv. Homegroups. 

Nasledujúce dni, hneď 
po skončení prednášok, sme sa 
po večeroch stretávali, aby sme 
si precvičili praktické  

 

Náš slávny  

ŠTUDENTSKÝ  

PLES   

                                                               

 

        

 

 

Zdroj : Gymnázium Stropkov 
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Zdroj: Gymnázium Stropkov 
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Strieborné hviezdy  

 Pýtali sme sa : 

1.Ako by si charakterizovala svoj tím ? 

2.Čo ti prináša volejbal ako šport  ? 

3. Ako by si charakterizovala svojho trénera ? 

 

Bianka Dzurjová I.A :     Lívia Andrejovská I.A:                                   

1.Kamarátstvo     1. Kamarátsky                                                 

2. Zážitky     2.Zážitky                                                          

3. Frajer     3.Frajer 

Nikola Fečková I.A:    Nina Hnátová I.A:                                              

1. Súťaživý     1. Priateľstvo                                                        

2. Radosť     2. Radosť                                                            

3. Trpezlivý     3. Frajer 

Laura Volčková I.B:    Karin Luberdová II.B:                                       

1. Nezabudnuteľný    1. Jednota                                                                    

2. Motivácia     2. Zábava                                                            

3. Starostlivý     3. Vtipný 

Mária Šmajdová II.B:                                                                                                                                   

1.Kolektív                                                                                                                                                    

2. Radosť                                                                                                                                                     

3. Impulzívny 
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Zdroj: Gymnázium Stropkov 



10 
 

CESTUJEME ... 
KRAKOW 

Cí tili ste sa niekedy ako v rozprávke,  ako v krajine zázrakov? Presne to pre mňa 
znamená toto mesto. Krása, kam sa len človek pozrie. Avšak, čo by boli všetky tie 
kaviarne, koče s koňmi a architektonicky zdobené ulice bez ľudí ? Keď som tak 
kráčala týmito ulicami s priateľmi, uvedomila som si to o to viac. Osudovou sa mi 
stala chví ľa pri zaznamenávaní  momentu na fotografii. Do objektu sa totiž zatúlalo 
malé dievčatko. Verte či nie, podľa mňa to bola malá princezná s veľkými modrými 
očkami a hlávkou, na ktorej ako páperie rástli blonďavé vlásky. Podišla ku mne a so 
záujmom pozorovala ako nás fotografujú. Stačila by ešte chví ľa a už by sme domov 
cestovali o jednu princeznú naviac. Teda, ak by s tým jej starostlivý tatko súhlasil, 
ktorý jej bol hneď v pätách. V tomto meste zázrakov by podľa môjho názoru nič 
nebolo také kúzelné, ak by sme tu neboli my, ľudia, tuláci, dychtiví  turisti, 
predajcovia umenia, jednoducho ľudia tohto mesta.  

 

Zdroj: Nikola Hrubá,III.A 
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VIEDEŇ, WIEN, VIENNA 

 

 

 

Na gymnáziu sa každoročne koná 

poznávací výlet pre tretiakov do 

Bratislavy a Viedne, preto sme si 

to nemohli nechať ujsť ani tento 

rok. Celý výlet je hlavne pre 

nemčinárov, no keďže miest bolo 

trošku viac, urobili sme rusko-

nemecký zlepenec a vyrazili na 

skoro 6-hodinovú cestu autobusom 

do Bratislavy. Hneď v deň 

príchodu sme navštívili budovu 

Národnej rady SR, Bratislavský 

hrad,  Dóm sv. Martina či 

Primaciálny palác. Aj keď bolo 

príjemné počasie a nie príliš 

horúco, vyčerpaní po celodennej 

prehliadke sme sa nevedeli dočkať 

mäkkej postele. Nasledujúce ráno 

k nám do autobusu nastúpila 

sprievodkyňa s menom Jitka a 

myslím, že práve ona urobila náš 

obyčajný výlet nezabudnuteľným v 

každom slova zmysle. S jej 

svojským prístupom a tempom, 

ktorému nestíhali ani naši futbalisti, 

sme prešli najznámejšie viedenské 

pamiatky, letné sídlo princeznej 

Sisi, Hudertwasserhaus, aj 

prírodovedecké múzeum. Tretí,  

zároveň náš posledný deň, sme 

celý strávili v Schonbrunne. Ako 

prvé sme navštívili park, ktorý 

lemovali lipy a prekrásne fontány, 

neskôr sme zašli do svetoznámej 

ZOO a naša posledná zastávka, 

teda aspoň sme si to mysleli, bolo 

bludisko. Hneď za rohom sme 

objavili detské ihrisko, kde sme sa 

vybláznili, aj keď niektorí z nás sú 

skoro maturanti. Myslím, že 

hovorím za všetkých ak poviem, že 

výlety ako tento, nám ukážu, aké 

dôležité je cestovať a objavovať. A 

tak, ak sa niekam vyberiete indi-

vindi alebo v grupáku, nezabudnite 

si odniesť skvelé spomienky tak 

ako my. 
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Zdroj: 

Gymnázium 

Stropkov 
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Naše tvorivé mysle 

 
Rodičia a deti 

 

Milí spolužiaci! Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k dnes už trochu 

kontroverznej téme týkajúcej sa dnešných manželstiev. Aký to má dopad na dieťa, ak 

má len jedného rodiča alebo ak má dvoch rodičov rovnakého pohlavia? 

 Počul som, že v Amerike končí až alarmujúcich 50% manželstiev rozchodom. 

U nás na Slovensku to až také čísla nedosahuje, ale každým rokom sa k nim blížime. 

Niekto je možno rád, ak jeho manželstvo skončí rozvodom, či už je to kvôli nevere 

alebo z iných dôvodom. No napadne mi snáď len jeden dôvod, kedy by dieťa malo 

ľahší život len s jedným rodičom a to ten, ak by ho ten rodič fyzicky či psychicky týral. 

Dieťa pri dospievaní potrebuje rolu matky a rolu otca. Ak jedna z tých rolí chýba, tak je 

tým dieťa poznačené veľmi, veľmi dlho, niekedy až do konca života. Neviem, čo je na 

tom pravdy, ale počul som, že pre chlapcov je dôležitejšie mať rolu matky a pre 

dievčatá zasa rolu otca. Myslím si, že to je tým, že chlapci sa od matky učia láske a 

nežnosti. Nehovorím, že otcovia nemilujú svoje deti, ale milujú ich otcovským 

spôsobom. Matky sa o nás viac boja a majú potrebu nás „viesť za ručičku“ pri celom 

dospievaní, zatiaľ čo otcovia zvyknú nechať viac voľnosti a priestoru, aby sa to dieťa 

učilo samo. Deti pri dospievaní potrebujú priestor, aby sa mohli rozvíjať, ale potrebujú 

aj niekoho, kto by ich usmerňoval, aby sa rozvíjali správnym smerom. Práve tu nastáva 

tá rovnováha rolí otca a matky. Ak jeden z týchto faktorov zmizne, tak sa rovnováha 

naruší,  je to  vidieť pri dospievaní dieťaťa. 

 Druhá možnosť je, ak má dieťa rodičov rovnakého pohlavia. Ja osobne 

nemám žiaden problém s homosexuálmi, ak sa chcú zobrať, tak nech sa berú. Kto sme 

my, aby sme im zakazovali lásku? Problém však nastáva, ak si chcú adoptovať (alebo 

iným spôsobom zaobstarať) dieťa. Ako som spomínal, dieťa potrebuje rolu matky a  

rolu otca , preto si nemyslím, že je to dobré, pre dieťa, aby malo takýchto rodičov. 

Môžu ho zahrnúť aj všetkou láskou sveta, ale stále to bude len láska otca alebo láska 

matky, preto tá rovnováha rolí nenastane. Ostatné deti si môžu z takého dieťaťa robiť 

srandu, ale myslím si, že tento problém postupom času zmizne. 
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 Na záver by som len chcel povedať, že svoj názor nikomu nevnucujem, len 

žiadam, aby ľudia (najmä staršie generácie) mali otvorenú myseľ novým myšlienkam,  

aby nezatracovali hneď  bez poriadnej dávky úvahy!  

 Ďakujem za pozornosť! 

                           Anonym 

 
Sociálne siete                                    

ako problém súčasnosti 
 

Milí spolužiaci! 

 Dovoľte mi vyjadriť sa k  téme sociálnych sietí ako problému 

súčasnosti. Keďže je v dnešnej dobe priam nemožné vyhnúť sa tejto forme 

sociálnych médií, bolo len otázkou času, kedy sa z toho stane vážny problém.  

 Predstavme si, že žijeme len pár desaťročí dozadu. Ľudia sa nedokázali 

vyhnúť priamym konverzáciám, žili pokojnejším životom a z dôsledku 

nedostatočného sociálneho cítenia vtedy nevznikali nové psychické choroby 

takým rýchlym spôsobom ako dnes. Ak sme si niekedy mysleli, že táto doba 

internetu bude väčším prínosom pre ďalšie generácie - mýlili sme sa. Podľa 

môjho názoru, ľudia strácajú kontakt, sociálne siete nám priniesli veľa, ale 

vzali nám toho ešte viac. Každý z tu prítomných to môže výrazne pocítiť na 

vlastnej koži. Konverzáciami v chate sa vyhýbame skutočným, oduševneným 

rozhovorom a jedným poslaným srdiečkom sa snažíme vyžehliť si nedostatok 

fyzického kontaktu. Pravdupovediac, stávajú sa z nás ľudské schránky bez 

obsahu. Prečo si myslím, že sa v dnešnom svete vytratila ľudskosť? Pretože 

ľudia sa už nezaujímajú o životy ich blízkych. Svoju energiu plytvajú 

posedávaním pri smartfónoch a iných nových výdobytkoch tejto zvrátenej 
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generácie. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo by ste stihli alebo urobili, keby 

ste váš čas zbytočne nemrhali dotykmi po tých žiarivých obrazovkách? 

Vymenila som ( a nie len ja) skutočné dotyky prejavované objatím za hlúpy a 

nezmyselný gif objímajúcich sa mačiek. Neznie to šialene? Kam to len táto 

doba dospela?  

 Úprimne, nechceme sa budiť každé ráno a strácať reálny kontakt s 

ľuďmi, ktorých milujeme. Nechceme premárniť svoj limitovaný, vzácny čas na 

tomto svete. Ak som sa nad touto problematikou vážne zamyslela, dospela 

som k jednoznačnému záveru. Neprajem si byť ovplyvňovaná sociálnymi 

sieťami do takej miery, aby mi kontrolovali život, alebo som prichádzala o 

skutočný kontakt s milovanými. 

 Ďakujem za pozornosť! 

       Jana Kmiťová,III.A 

 

Zdroj: Internet 
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Aj gymnazisti majú básnické črevo ... 

 

Vinu nesú    
hviezdy 
V noci rúška smútok s bolesťou sú 
ukryté. 
Smutné diamanty pomaly kĺzajú sa 
po líci.  
Územie môjho srdca bolo láskou 
dobyté.  
Ty si stále preč, dlho v diaľave sa 
topiaci.  
 
Srdce srdcu spásu samú sľubovalo.  
Srdce srdcu za ruku držať si 
plánovalo.  
Srdce srdcu by aj modré z neba 
pospriadalo,  
keby srdce k srdcu bližšie 
postávalo. 
 
Kto môže za to, že svet je široký?  
Že naše dlane ho celé neobjímu? 
Kto chcel, aby sme boli ďaleko, 
rozdelení?  
Ver, že hviezdy za to nesú vinu.  
 
Veď boli pri nás, keď za ruky sme 
sa držali. 
 
 

 
 
Hľadeli na aleju v piesku ukrytú 
ako my.  
Stáli nad nami v deň posledný, 
osudný. 
Našu cestu spoločnú zatajiť by 
nám chceli.  
 
Tak zozbieraj jas, čo z oblohy ešte 
sála.  
Sprav mi z toho cestu nebeskú, čo 
dovedie.  
Dovedie ma k tebe cez lesy, potoky 
a bralá. 
A domov si ma už navždy s tebou 
vovedie.  
 
 
A ak cesta predsa len bude 
zblúdilá, 
k tebe doviesť ma sa bude stále 
strániť,  
na vine bude vždy tá obloha 
vábivá, 
ktorá cestu k tebe mi tak skúpo 
tají. 
 
 
 
 
Natália Gajdošíková II.A
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Odtiene šedej 
 
Láska. Šarm. Vášeň. 
Pozlátka zahaľujúce skutočnosť, 
nálepky označujúce nevinnosť, 
emócie premenené v trblietavú 
báseň. 
 
Cinkot kolotoča v ťaživom tichu. 
Uplakaný, clivý, opustený. 
Prečo zostal sám v tme stratený? 
Nevie nájsť odpoveď v bludnom 
kruhu. 
 
Bolesť. Chaos. Strach. 
Utápa dušu vo výčitkách. 
Svedomie šepoce v hádankách, 
nenechá minulosť obrátiť sa v 
prach. 
 
Tichý tieň sa plazí po stenách, 
načúva ozvene uboleného srdca. 
Márne hľadá, nevie, kde je cesta. 
Stráca sa v čase, vo hviezdach. 
 
Temnota. Ticho. Chlad. 
Obkolesujú zvyšné čriepky 
prázdnoty. 
Vo vlastnej pasci útočia 
spomienky, 
predpovedajú jej tvrdý pád. 
 
 

 
 
 
 
 
Zaslzené oči zdvihnú pohľad k 
oblohe, nevedia, kam podelo sa 
svetlo z hviezd. 
Miesto toho ustráchané vidia iba 
lesť, 
ešte stále ukrytú v tmavom kúte. 
 
Budúcnosť. Neznámo. Čas. 
Vraj všetko raz zahojí. 
Učičíka spomienky vo svojom 
objatí, 
no pokoj stále neprichádza. 
 
Nikdy neostať na mieste stáť. 
Pokračovať vpred, nevzdávať sa. 
Ruky v päsť, z popola zdvihnúť sa, 
otvoriť náruč, nové ráno uvítať. 
 
Vytrvalosť. Odhodlanie. Zmierenie. 
Šľachtí človeka – bytosť nestálu, 
hojí srdce – dušu doráňanú, 
už zmizol strach, bláznivé 
blúznenie. 
 
Bol si tu, nie si však teraz. 
Táto spomienka ma už viac 
nepotrápi. 
Dážď dávno zmazal lásky stopy. 
Ostala mi iba minulosť oľutovaná 
na sto ráz. 
Michaela Gajdošíková II.A 
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Ja a môj brat 

   „Vzdaj sa!“ víťazoslávne zvolal mieriac mi pri tom ostrou čepeľou na hruď. 

Stŕpol som. Vyschlo mi v ústach. Plytko som dýchal od námahy a pozeral 

naňho blčiacim pohľadom. V ušiach mi zarezonoval jeho hrubý drsný hlas. Ani 

železná prilba, vďaka, ktorej sa jeho hlas duto ozýval, nedokázala zakryť tú 

radosť, akú som uňho počul už aspoň miliónkrát predtým. Ruka s mečom sa 

mi jemne zatriasla. Teraz to však bolo iné.  

    Bolo to už tak dávno. Pri tej myšlienke by som sa najradšej rozplakal. Do 

mysle sa mi opäť dobýjala tá otázka. Nemohol som tomu nejako zabrániť? 

Vzdychol som si. Všetko sa odvtedy zmenilo. Všetko... 

    „Vzdaj sa!“ povedal mi vtedy detským hláskom mieriac na mňa dreveným 

mečom. Môj bol kdesi odhodený mimo dosah. Bola to jeho prvá výhra. Skláňal 

sa nado mnou s radostným úškrnom a s pôžitkom doložil: „Teraz si môj väzeň a 

budeš ma počúvať na slovo!“ Poburujúco som sa naňho pozrel a zvolal: „Hej, 

to nie je fér! Si starší ako ja! Neplatilo to! Poďme ešte raz!“ Avšak on len mykol 

plecami a nechal svoj drevený meč klesnúť nadol.  

    Otec nám ich vyrobil z bukového dreva pár dní dozadu a nechal nás, nech si 

trénujeme medzi sebou sami. Vždy sme trénovali na rozľahlej lúke neďaleko 

domu. Uprostred stála obrovská zvráskavená čerešňa, na ktorú sme radi 

lozievali. Pod ňou rástli nádherné divé maky. Bolo to odjakživa naše cvičné 
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bojisko. Spolu sme tam zápasili každý deň „na život a na smrť“. Ja a môj starší 

brat.  

    Samozrejme, nikdy som nemal šancu poraziť ho. Čím viac som sa mu snažil 

podkopnúť nohy a konečne ho dostať do trávy, tým viac sa mi to nedarilo. 

Zatiaľ, čo sa pôsobivo vyhýbal môjmu bezmyšlienkovitému šermovaniu, 

nedával som pozor a spravil chyby, ktoré nakoniec využil vo svoj prospech. 

Nuž, so staršími bratmi je to ťažké.  

    Večne ma komandoval a posmieval sa mi, keď sa mi niečo nedarilo. No 

nikdy pre mňa nechcel nič zlé. Chcel ma len poučiť, dať mi tvrdou príučkou 

najavo, kde robím chyby. Mal ma rád tak, ako ma len mohol mať rád iba o dva 

roky starší brat. Vtedy som to však nechápal.  

    Roky sa rýchlo míňali. Obdobia sa striedali, divé maky odkvitali a nanovo 

pučali v ešte sýtejších farbách. A obrovská čerešňa sa nad nami týčila ako 

nemý ochranca zážitkov, ktoré sme tam spolu prežili. Myslel som si, že sa zo 

mňa pomaly stával muž. No teraz by som povedal, že do skutočného muža 

som mal ešte hodný kus cesty. Avšak ja a môj brat sme si to nemysleli. Po 

ďalšom boji, ktorý opäť neskončil inak ako mojou prehrou, sme sa zhodli, že 

sme obaja pripravení splniť si sen. Byť rytiermi. Bojovať za česť, chrániť krajinu 

a korunu. Prisahali sme, že spolu budeme bojovať bok po boku vo všetkých 

bitkách, ktoré nám osud prichystá.  

Pokračovanie už čoskoro ! 

Natália a Michaela Gajdošíkové, II.A
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Želáme vám krásne prázdniny, 
veľa slnka, 

veľa vody,  

veľa citových vzplanutí, 

veľa nových priateľstiev, 

veľa letných lások, 

veľa pretancovaných nocí, 

veľa festivalov, 

veľa spoznaných krajín, 

veľa šialených rozhodnutí, 

veľa nezabudnuteľných momentov, 

veľa prečítaných kníh, 

veľa bezstarostných dní 

veľa ELÁNU do nového školského roka... 

 

Zdroj: : Ing. Andrej Belovežčík, PhD 


