


Milí čitatelia,

s novým  číslom  časopisu  Moky  sa  Vám 
prihováram aj ako nový riaditeľ, ale stále aj 
ako  Váš  starý  priateľ,  ktorý  sa  s Vami 
stretáva  už  veľmi  dlho,  ktorý  pozná  Vaše 
problémy a radosti, záujmy i starosti. 
     Prišiel máj, lásky čas, veľká chvíľa pre 
básnikov a ich múzy...
     Verím, že tieto múzy budú inšpirovať aj 

našich maturantov k výborným výkonom. To im z celého srdca 
prajem! Nech majú šťastnú ruku pri losovaní maturitných zadaní, 
aby tak zúročili celé štyri roky, ktoré strávili v školských laviciach. 
Veď  aká  práca  –  taká  pláca…  ale  niekedy  postačí  aj  trochu 
šťastia 
Budem rád, ak aj vy ostatní zmobilizujte všetky sily, aby ste sa 
počas prázdnin mohli rozpŕchnuť do sveta, k moru, na chalupy či 
len  tak  do  prírody  s  vedomím,  že  aj  tento  školský  rok  bol 
úspešný.

Aj ja sa chystám bilancovať - prvé mesiace vo vedení školy. 
Chcel by som, aby som tiež dostal dobré vysvedčenie - vo forme 
Vašej spokojnosti – že škola je lepšia, krajšia,  modernejšia… a 
že do nej chodíte radi.

Tak si vzájomne držme palce!

Ivan IŠTOK
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    riaditeľ školy
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     Polovička mája za nami. Fu, 
ale to letí. Keď sa to tak vezme, 
aj  tento  školský  rok  preletel 
akosi  rýchlejšie,  než...  Alebo 
nie?  Človek  ani  nevie,  či  má 
smútiť  za  celým  školským 
rokom,   či  sa  tešiť  z jeho 
blížiaceho sa konca. 
     Veď  ako  vidno  aj  u nás, 
nemáme  sa  za  čo  hanbiť. 
Učenie  striedala  zábava,  knihy 
sme  vymieňali  za  kreslenie, 
písanie,  recitovanie,  povinnosti 
za  veselé  aktivity.  Nuda? 
Kdeže... Na tú nebol čas. 
     Nuž, plakať teda nebudeme, 
veď môžeme byť na seba pyšní. 
Opäť sme veľa videli, mnohé sa 
naučili, občas niečo zbabrali, ale 
o to  viac  sa  dobre  zabavili 
a zasmiali.  Tešme  sa  z našich 
úspechov,  z  voňavej  jari  (či  už 
takmer  leta),  čoraz  smelšieho 
slniečka,  mäkkého  dažďa, 
užívajme  si  posledné  chvíle 
školy  a hrdo  sa  rozlúčme 
s našimi maturantmi. Veď  máj 
vždy prináša veľa koncov, ale aj 
nových začiatkov. Máj je už raz 
taký... taký sladko bôľny J

 
 

 Vaša pani 
učiteľka 
Zuzička 

Obsah
Príhovor 2
Editorial 3
Cez okienko 1.st 4
Aj my zachraňujeme 9
Deň učiteľov   10
Top rozhovor 12
Lyžiarsky zájazd 14
Exkurzia kade-tade 16
Hello English readers 20
Mosty tolerancie 25
Európa v škole 26
Odkaz dospelým 28
Kopla ma múza 30
Recitovali sme na III.st 32
Zázračná Alica 34
Film a dobrá hudba 35
Jarná móda 38
Zdravie na tanieri 40
Autá 20.storočia 43
Islandská sopka 46
Bajpas chrbtice 48
Notebooky v triedach 49
Jabĺčkový testík 50
Opustili nás... 52

Na čísle spolupracovali:
Zuzana  Šenšelová,  Katarína 
Šaradinová,  Marta Frindrichová,  Danka 
Hamšíková,  Roman  Buchta,  Dominika 
Hošková,  Dominika  Kubrická,  Maroš 
Ruman,  Ingrid  Durecová,  Ján  Šouc, 
Bernard  Janiga,  Hana  Jankovýchová, 
Sandra  Davidová,  Imrich  Šteliar, 
Katarína Veslárová, Daniel Kujan, Peter 
Novota, Mária Kabová

Titulka:
Bernard Janiga



Cez okienko 1. stupňa 
Autor:  p. uč.  Marta Frindrichová
Foto: archív školy

V poslednom čísle časopisu ste sa mohli dozvedieť, že sa deti na 1. 
stupni pripravujú na vianočné trhy a vianočné besiedky. Skôr však, ako 
vypukli Vianoce, odvážlivci z 3. a 4. ročníka sa smelo pustili do súboja 
s deťmi  z celého  Slovenska  v rámci  súťaže  Všetkovedko.  Traja 
účastníci,  Martin Letenay  a Lucka  Martáková  z 3.  A a Pavlína 
Blažíčková zo 4. A triedy, získali  diplom Všetkovedko a milé prívesky 
na  kľúče.  Ďalší  účastníci,  Dominika  Húščavová,  Ján  Smriga 
z 3.A , Michal  Mihalik  zo  4.  A,  Francesca  Hergottová,  Vlado  Novák, 
Lesana  Solčanová  a Pavol  Tichý  zo  4.  B,  boli  odmenení  diplomom 
Všetkovedkov učeň. 

Vianoce sa priblížili z ničoho nič, všade vládla vianočná atmosféra, 
hudba dokola vyhrávala vianočné koledy a deti z 1. stupňa sa tešili na 
vianočné  trhy  a  vianočné  besiedky.  Pripravili  pekný  program,   tie 
najmladšie  vianočné a zimné básničky,  pesničky a koledy,  tie  staršie 
malé  divadielko  a krátky  tanček.  Sotva  skončil  program,  začali  sa 
ozajstné  predajné  trhy.  Deti  ponúkali  ručne  pripravené  darčeky, 
pohľadnice,  svietniky,  darčekové  tašky,  vianočné  ozdoby,  rôzne 
koláčiky a samozrejme sladké zdobené perníčky. Všetko sa ani nedá 
vymenovať,  isté je,  že si  každý našiel  niečo pre seba alebo svojich 
blízkych. Návštevníci nešetrili chválou, či už za program alebo výrobky. 

O tom,  že  deti  na  1. 
stupni  sú  šikovné  a 
múdre  svedčia  aj 
vysvedčenia,  ktoré  boli 
väčšinou  výborné,  preto 
ako odmenu dostali malé 
prekvapenie.  V deň 
vysvedčení  k nim 
zavítala  zaujímavá 
návšteva.  Funkciu 
rýchleho  záchranného 
vozidla im prišiel objasniť 
a naživo  predviesť  člen 
rýchlej  záchrannej 

služby  p. Kostolný.  Deti   sa   dozvedeli  veľa zaujímavých informácií 
o  práci  záchranára,  aj to,   ako  sa  správať pri nehode, čo robiť, ak 

4



niekomu  zabehne,  prečo  nevolať  záchranku  zbytočne...  Mohli  si 
vyskúšať  nosidlá,  niektoré prístroje  a súčasti  záchranky naživo,  teda 
priamo  vo  vozidle.  Pán  Kostolný,  milo  prekvapený  vedomosťami 
a záujmom detí, trpezlivo odpovedal na všetky otázky.

Január  preletel  veľmi 
rýchlo  a deti  sa už nevedeli 
dočkať  druhého 
februárového týždňa.  Pýtate 
sa, prečo? Február bol plný 
veselosti  a radosti.  Celú 
dolnú  chodbu  ozvláštnili 
karnevalové  masky 
a fašiangové  konfety. 
Niektoré  masky  možno  boli 
trochu  strašidelné,  deti  si 
však z nich  robili  žarty,  veď 
to  k fašiangom  patrí. 
Hlasovať  o najzaujímavejšiu  masku  mohol  každý,  kto  si  vyzdvihol 
hlasovacie lístky a tieto s napísaným číslom vhodil do hlasovacej urny. 
Ako to dopadlo? 

Najviac hlasov získala Francesca Hergottová zo 4.B , na 2. mieste 
sa  umiestnil  Vlado  Novák  zo  4.B  a na  3.  mieste  až  traja  súťažiaci, 
Kristína Dudášová z 2.A, Kristína Zsírosová a Ján Zsíros zo 4.A, ktorí 
boli  odmenení  drobnými  hračkami,  fixkami  a sladkosťami.  Tie získali 
vlastne všetci výrobcovia masiek a ešte k tomu vrecúško na výtvarné 
pomôcky. 
 
Víťazky Francesca Hergottová a Kristínka Dudášová

Deti  sa zapojili  aj  do výtvarnej 
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a literárnej  súťaže  Európa  v škole,  kde  si  pripravili  krátke  príbehy 
a maľby  na  tému  „chudoba“.  Vo  februári  si  ešte  stihli  vyskúšať 
vyučovaciu  hodinu  v školskej  knižnici.  Každá  trieda  si  mohla  vybrať 
spôsob, akým túto hodinu využije.  Prostredie knižnice dodalo hodine 
slovenského  jazyka  a literatúry  tú  správnu  atmosféru  a deťom sa  tu 
hodina  veľmi  rátala.  Niektorí  ju  využili  na  prípravu  triednych  kôl 
recitačnej súťaže, ktoré sa uskutočnili posledný februárový týždeň. 

Napriek tomu, že v marci  boli  prázdniny, 
tiež ho naplnili zaujímavé aktivity. Fašiangy 
skončili  a dolná  chodba  zažiarila  jarou 
a veľkonočnými  vajíčkami.  Hneď  na 
začiatku  však  deti  čakala  vážna  téma. 
V rámci prevencie drogových závislostí pre 
žiakov  z 3.A  pripravili  besedu  pracovníci 
CPPPaP na Fedákovej ul. v Bratislave na 
tému „Počítač – náš kamarát.“ Diskutovali 

spolu o tom, ako správne využívať počítač, aby sa nestal ich pánom, 
ale  rovnocenným  partnerom.  V rámci  projektu  Škola  podporujúca 
zdravie si v marci deti pripomenuli Svetový 
deň  vody.  Celý  týždeň  sa  zaoberali 
zbieraním informácií o vode, jej využívaním 
a šetrením.  Presne  v deň  D  sa  stretli  na 
chodbe, aby odpovedali na kvízové otázky. 
Za správne odpovede dostali malú sladkosť 
a to najdôležitejšie.  Uhádnete,  čo to bolo? 
Samozrejme – pohár čistej minerálnej vody. 

Marec je však v prvom rade mesiac knihy. Na to deti na 1. stupni 
nezabúdajú a pravidelne ho venujú knihám a knižniciam. Tento rok sa 
žiaci 2., 3. a 4. ročníka vybrali na exkurziu do MsK Nové Mesto, kde ich 

privítala vedúca oddelenia p. Janka 
Vozníková.  Pripravené  mali  čítanie 
z novej  knihy  Stromovníčkovia,  do 
ktorého sa aktívne zapojili pri riešení 
rôznych  otázok.  Okrem  toho  sa 
oboznámili  s fungovaním  knižnice, 
s pravidlami  správania  sa  v knižnici 
a s výpožičným poriadkom. Na záver 
si  mohli  prezrieť  jednotlivé  knižné 

zbierky  a knižky,  o ktoré  mali  záujem.  Ich  spoluprácu pracovníčky 
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knižnice ocenili lízatkom. V knižnici sa deťom veľmi páčilo, niektorí si 
vzali aj prihlášky, aby mohli chodievať s rodičmi pravidelne.

Vyvrcholením  mesiaca 
knihy bol, verte či neverte, 
už  15.  ročník  recitačnej 
súťaže.  Deti  boli  skvele 
pripravené  a porota 
v zložení  p.  učiteľka Terka 
Hlobeňová,  p. 
psychologička  Anetka 
Filipovičová  a sl. 
logopedička  Beatka 
Bergerová  mala  skutočne 
ťažkú úlohu rozhodnúť o víťazoch. Napokon rozhodli takto :

1. Kategória – poézia :
1. Danka Debnárová 2.A
2. Amálka Križanová 2.A
3. Martinka Jalkóczyová 2. A, Anne- Marie Tökölyová 1.A

2. Kategória – poézia 
1. Martin Letenay 3.A
2. Dominika Húščavová 3.A
3. Kristína Zsírosová

3. Kategória – próza
1. Ľubko Kubek 3.A
2. Pavlínka Blažíčková 4.A

Cenu riaditeľky knižnice Nové Mesto 
získali  Anne  Marie  Tökölyová  1.A, 
Lucka  Martáková  3.A,  Michal 
Mihalik,  Ján  Zsíros  a Pavlínka 
Blažíčková  4.A.  Recitačnú  súťaž 
prišli podporiť deti z materskej školy 
a deti  z prípravného  ročníka,  ktoré 
síce ešte nesúťažili,  ale ukázali,  že 
sú  skvelá  konkurencia.  Počas 
prestávok  mohli  predniesť  svoj 

príspevok deti, ktoré sa neprebojovali do školského kola.  Ako výborní 
diváci sa ukázali žiaci 9. ročníkov, ktorí perfektne tlieskali. Na záver si 
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mohli v malom kvíze zasúťažiť všetci prítomní. Za odmenu dostali malé 
čokoládové vajíčko ako predzvesť blížiacej sa Veľkej Noci. 

 
 

Sotva  prešla  Veľká  Noc,  rozbehla  sa  ďalšia  séria  aktivít  detí  z 1. 
stupňa. Na dolnej chodbe sa začali objavovať na výstave stromy, na 
veľkej  nástenke  sa  zjavili  podrobné  informácie  o lesoch  a o planéte 
Zem. To preto, že sa blížil ďalší projektový týždeň „Lesy – zelené pľúca 
planéty“,  ktorý  vyvrcholil  22.4.  na  Deň  Zeme.  Deti  mali  možnosť 
prejaviť svoje znalosti o lesoch, o našej planéte a ako odmenu dostali 
protislnečné šilty,  aby mohli o prírode nielen rozprávať, ale ju priamo 
navštíviť. 

Ďalší  týždeň  sa  žiaci  4.  ročníkov  venovali  v rámci  prevencie 
drogových  závislostí  projektu  „Nenič  svoje  múdre  telo“.  V ňom  sa 
podrobne  zoznámili  s rôznymi  „nepriateľmi“  ľudského  tela  ako  sú 
cigarety, alkohol,  prchavé látky či drogy a súčasne získali dobré tipy, 
ako si nezničiť svoje „múdre telo“. Diskusia bola taká zaujímavá, že sa 
natiahla  z jedného  týždňa  na  dva.  Deti  lúštili  rôzne  krížovky, 
doplňovačky, navrhovali svoje vlastné riešenia, aby prišli k záveru, že 
život bez cigariet, alkoholu či drog je určite bohatší a lepší. 

Mesiac  máj  ešte  len  začal,  no  deti  už  majú  pripravené  ďalšie 
zaujímavé  projekty.  Dolná  chodba  sa   onedlho  zaplní  srdiečkami  – 
venujú ich Dňu matiek, Svetovému dňu rodiny a, samozrejme, keďže 
máj je mesiac lásky, všetkým ľuďom, ktorí ich majú radi. V máji čaká 
štvrtákov diskusia na tému „Tatry – včera, dnes a zajtra“ a potom príde 
posledný mesiac školského roku,  ktorý určite bude veľmi zaujímavý, 
naplnený veselými aktivitami. Nebudeme predbiehať udalosti, nech sa 
deti majú na čo tešiť.
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Aj my zachraňujeme životy... aspoň máličko
Autor: Ingrid Durecová
Foto: web

V pondelok  22.3.2010  o ôsmej  ráno  sme  sa 
niekoľkí  dobrovoľníci  nestretli  ako  zvyčajne 
v škole,  ale  pred  nemocnicou  na  Kramároch., 
teda presnejšie pre NTS. Pýtate sa, prečo? Opäť 
sme  sa  roz  hodli  darovať  krv  tým,  ktorí  to 
potrebujú a, samozrejme,  svorne sme sa „tešili“ 
na kexík, ktorý býva sladkou odmenou za náš čin. 

Niektorí  z nás  zavítali  na  transfúzku  po  prvýkrát,  z iných  sú  už 
pravidelní  darcovia  a tak  môžu  potvrdiť,  že  darovanie  krvi  nie  je 
o bolesti či závratoch, ale je to jedna milá príležitosť, ako sa zabaviť, 
zasmiať  a pomôcť  zároveň.  A tak  sme  sa  po  úspešnom  vyplnení 
dotazníka a malej  prehliadke  presunuli  na  odber,  ktorý  sme šťastne 
absolvovali a pomohli aspoň niekoľkým ľuďom. 

A kto  nabral  odvahu  dobrovoľne  sa  nechať 
“odkrviť“? - Berny Janiga, Majka Kabová, Inuška 
Durecová,  Nika  Dostálová,  Danka  Bobeková, 
Marko  Buchlík  a  Maroško  Ruman,  a to  všetko 
pod  vedením  slečny  Šenšelovej,  ktorá  nás  už 
roky nabáda k tomuto šľachetnému činu. 

Napriek  tomu,  že  v našej   krajine  sú  stále 
darcovia  krvi  veľmi  málo  cenení,  mnohí  nás 
dokonca od darovania krvi odrádzajú, my dobre 

vieme, že darovať krv treba. A  tak vždy po niekoľkých mesiacoch opäť 
vkráčame  do  Národnej  transfúznej  stanice  a s úsmevom  na  perách 
dovolíme milým sestričkám, aby pre iných zobrali aspoň to málo, čo im 
môžeme dať. A my sa budeme tešiť aspoň na ten povestný kexík   
a jedného dňa na bronzovú, striebornú či zlatú Jánskeho plaketu.  

A aj napriek tomu, že nie všetci sme mohli krv darovať, neodradilo 
nás  to  od  toho,  aby  sme  sa  opäť 
stretli  a aspoň  malým  kúskom 
pomáhali  tam,  kde  to  veľmi 
potrebujú.  Veď  nikdy  nemôžeme 
vedieť,  kedy  sa  sami  ocitneme  na 
opačnej strane “barikády“...
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Deň učiteľov alebo...
Ako sme piekli muffiny pre tých našich

Autor: kolektív ŽŠR
Foto: archív školy

V súčasnom  kalendári  so  to  len  tak  hmýri 
rôznymi sviatkami, dňami, ktoré slávia, chvália, 
uctievajú...  Niektoré  z nich  majú  už  poriadnu 
kopu  rokov  za  sebou,  iné  sa  len  nedávno 
„narodili“. Každý z nás si vyberá, ktorému dňu 
venuje väčšiu či  menšiu pozornosť,  ale jeden 
z nich by mal byť tým, na ktoré sa nezabúda. 
Deň učiteľov. 

Ak sa na to pozrieme z čisto matematického 
hľadiska,  učitelia  sa  nám  venujú  v období 
našich  školských  čias  takmer  tretinu  nášho 
času. Dosť na to, aby im patričná úcta a vďaka 
bola  prejavená  aspoň  počas  jedného  dňa 
v roku.  A tak  sme  sa 
rozhodli,  že  aspoň  malý 
kúsok  lásky  vložíme  do čokoládových 
dobrôt  a našim  učiteľom osladíme  ich 
sviatok.

Niekoľkí členovia žiackej školskej rady a 
pár iných dobrovoľníkov na čele  s pani 

učiteľkou 
Zuzkou  Šenšelovou  sme  sa  stretli 
v pondelok,  29.3.  ráno,  a s veľkou 
chuťou sa pustili do pečenia muffiniek 
pre  všetkých  učiteľov  v našej  škole. 
Sekali  sme  čokoládku,  osievali 
múčku,  mixovali,  miešali,  koštovali 
a potom  už  len  s očakávaním 
pozerali,  či  sa  nám  naše  výtvory 
podaria.  Podarili!!!  Upiekli  sme  42 
muffiniek,  navrch  sme  napísali 
venovanie  a potom  ich  už  len 
rozdávali   prekvapeným   učiteľom. 
Ich radosť z toho, že sme  na  nich 
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ani tento rok nezabudli, bola pre nás najväčšou odmenou. A o tom, že 
ešte  aj  výborne  chutili,  svedčí  tajné  chodenie  učiteliek  za  slečnou 
Šenšelovou a pýtanie si receptu na “tie skvelé muffiny“.  A keďže my 
nie sme žiadni “skupáni“, vyskúšajte si náš recept aj vy 
Čokoládové muffiny 
220  g  hladkej  múky,  30  g  kakaa,  2  lyžičky 
kypriaceho prášku, 1/2 lyžičky sódy bikarbóny, 100 
g  posekanej  horkej  čokolády,  100  g  posekanej 
mliečnej  čokolády,  300  ml  acidofilného  mlieka,  1 
vajce, 70 g kryštálového cukru, 80 ml oleja, tuk na 
vymastenie a hladkú múku na vysypanie jamiek na 
plechu. 

V  mise  zmiešame  múku,  preosiate  kakao, 
kypriaci prášok, sódu bikarbónu a posekanú čokoládu. Do druhej misy 
dáme  acidofilné  mlieko,  vajce,  olej,  cukor  a  rozmiešame.  Obsah 
obidvoch  mís  spolu  zľahka  zmiešame.  Cesto  rozdelíme  do 
vymastených  a  múkou  vysypaných  jamiek  v  muffinovom  plechu  a 
pečieme 20 minút na 200 °C. 
Či budú aj tie vaše muffiny také dobré, to nevieme... My sme tam totiž 
pridali tie najdôležitejšie ingrediencie... 

Úctu, vďaku a lásku 
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TOP ROZHOVOR!!!TOP ROZHOVOR!!!
Čo  hovorí  o zmenách  v škole  náš  nový  pán 
riaditeľ, RNDr. Ivan Ištok?
Všetci  dobre  vieme,  že  všetko  sa  časom  mení 
a výnimkou  nie  je  ani  miesto  riaditeľa  v  našej 
škole.  Preto  vám  prinášame  rozhovor  s naším 
novým  pánom  riaditeľom,  v ktorom  sa  dozviete, 
ako  vníma on sám tieto  zmeny.  Ste  zvedaví,  čo 
ešte  čaká  nás  študentov?  To  sme  boli  aj  my, 
a preto  sme  ho  s veľkou  radosťou  vyspovedali. 
Síce sa trošku bránil, ale nakoniec sme nejaké tie tajné informácie 
z neho vypáčili. Veď uvidíte sami 
Ako vnímate zmenu učiteľa na riaditeľa?
Samozrejme, som rád kariérnemu postupu. Pre mňa to znamená nielen 
profesionálny  rast,  ale  nanešťastie  aj  menej  času  s deťmi.  Toto  sú 
zmeny, ktoré najviac pociťujem, ale som si istý, že časom prídu ďalšie.
Chýba Vám práca učiteľa?
Tak ako som povedal, znamená to pre mňa menej vyučovacích hodín. 
Mám rád predmety, ktoré som učil, ale som vďačný aj tým pár hodinám 
so študentmi.
Aké zmeny čakajú nás, študentov? Máte pre nás nejaké novinky  
vo výučbe?
Ako  si  mohli  chlapci  (a aj  niektoré  dievčatá)  všimnúť,  prebieha 
renovácia  chlapčenských  toaliet.  Taktiež  plánujeme  zavádzanie 
interaktívnych  tabúľ  do vyučovania.  Čo  sa týka školského  poriadku, 
bude novelizovaný a pribudnú niektoré dodatky.
A čo naše chemické laboratórium?

Ako prírodovedca má mrzí, že 
chemické  laboratórium  je 
v dezolátnom stave. Keď nám 
to  umožnia  finančné 
prostriedky  a  statik,  tak 
chceme  rozšíriť   fyzikálny 
kabinet  na  menšiu  učebňu. 
Väčšina  priestoru  laboratória 
bude  využitá  ako  nová trieda 
s interaktívnou tabuľou.
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Aké  sú Vaše ďalšie ciele 
ako riaditeľa?
Záleží nám na tom, aby sa 
zvýšil  podiel  IKT 
(informačné 
a komunikačné 
technológie)  na  vyučovaní 
neinformatických 
predmetov.  Nejaké  zmeny 
budú  v spôsobe  výučby 
a veľká snaha bude zvýšiť 
aktivitu  žiakov  napríklad 
vyšším  zapojením  do 
olympiád.  Myslím  si,  že 
každý žiak by mal na sebe 
pracovať,  rozvíjať  svoje  prednosti,  zručnosti  a  schopnosti, 
zdokonaľovať sa v nich, venovať sa svojim záujmom a vedieť výsledky 
svojej práce prezentovať.
Má naša škola dostatok študentov?
Plánujeme prezentovať našu školu na verejnosti a dostať ju trošku do 
popredia.  Od toho bude závisieť  aj  počet  študentov.  Dovolím si  ale 
povedať,  že  momentálne  nie  sú  problémy  s nedostatkom  počtu 
študentov a aj otvorenie nových ročníkov vyzerá uspokojivo. Cez letné 
prázdniny bude prebiehať renovácia internetovej stránky a som si istý, 
že aj otvorenie nového bazéna v ZKR Gaudeamus v septembri prinesie 
našej škole len plusy. Budem rád, keď bazény v areáli budú žiaci hojne 
využívať.
Čo by ste chceli odkázať ešte našim študentom?
Je to síce už trošku zastarané, ale stále to platí. Učiť sa, učiť sa, učiť 
sa.  Je  potrebné  na  sebe  pracovať  a zdokonaľovať  sa,  ak  chceme 
dosiahnuť náš cieľ. A nikdy sa nezabúdajte pri tej ceste k cieľu slušne 
správať a vážiť si ľudí okolo seba.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za rozhovor pán riaditeľ. Nebojte sa,  
nie  je  to  posledný  raz,  čo  Vás  spovedáme.  Budeme  radi,  keď  
budeme môcť uverejniť v budúcich číslach tohto časopisu aj viac 
Vašich slov.

Dominika Hošková a Roman Buchta, 3.G
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Lyžiarsky zájazd
Autor: Dominika Kubrická
Foto: archív žiakov školy

Náš skvelý lyžiarsky zájazd sa konal od 
21.2  2010  do  26.2.  2010.  Vedúci 
lyžiarskeho  zájazdu  boli  Mgr.  Dušan 
Danko,  Mgr.  Andrej  Lackovič  a Mgr. 
Erika  Labudíková,  dozorovala  aj  pani 
učiteľka  Terka  Hlobeňová, 
ako vychovávateľ  išiel  s nami  Dano 
Hamšík,  „asistovali“  nám Lukáš Herel, 
Lukáš Richter  a Zuzana Uríčková a na 

siedmakov  dávali  pozor  aj  niekoľkí  rodičia..  Ubytovaní   sme  boli 
v milom hoteli Kriváň na Podbanskom.

Hneď  v prvý  deň  sme  boli 
preskúmať  okolie.  Išli  sme  sa  po 
zrieť na svah, kde lyžiari o deň na to 
lyžovali  a začiatočníci  mali 
prednášku  o správnom  lyžovaní  od 
Andyho  Lackoviča.  V utorok  sme 
boli  na  Štrbskom  plese,  kde  sa 
lyžiari  mohli  vylyžovať  až  do 
odpadnutia  a  nelyžiari  sa 
poprechádzali  okolo  plesa.  Potom 
sme sa stretli pri bufete, naobedovali 
sa spolu a po poobedňajšej lyžovačke a leňošení nelyžujúcich sme sa 
vrátili do hotela. 

Jeden  deň  si  naši  chlapci 
dokonca  zahrali  futbal  v snehu 
priamo  pred  naším  hotelom. 
Musím uznať, išlo im to skvele. 
V stredu  večer  sme  dokonca 
navštívili aquahotel.  Bolo  tam 
naozaj  nádherne...  K dispozícii 
sme mali veľký a malý bazén a 
jeden  bazén  dokonca  vonku 
priamo pod holým nebom.  Mali 
sme tiež  možnosť  ísť do 
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sauny, i keď to využilo 
len pár z nás.

O deň na to sme mali 
ísť  do  Starého 
Smokovca,  no  nakoľko 
boli  zľadovatené  cesty, 
náš  program  sa  zmenil 
a išli  sme  opäť   na 
Štrbské pleso. Lyžiari išli 
lyžovať a my ostatní sme 
využili atrakciu -  snežné 
skútre. Po tejto atrakcii sme sa ešte poprechádzali a unavení, ale dobre 
vyšantení, sme sa vrátili do hotela.

Posledný  večer  sme  mali  rozlúčkovú  diskotéku.  Tanečný  parket 
praskal vo švíkoch,  tancoval  dokonca aj  sám pán riaditeľ,  ktorý nás 
prišiel  v ten  večer  navštíviť.  Hlavní   DJ-i  boli  Paťo  Sipos  a Roman 
Buchta.  Výborná zábava  trvala  až  do  tretej  hodiny  ráno.  Ráno  bola 
väčšina účastníkov dolámaná po prežúrovanej noci, no musím uznať, 
že to stálo za to. 

Niekoľkí si ešte posledný deň doobedu zalyžovali, ale postupne už 
prišlo len nostalgické balenie a poobedný odchod domov. 

Lyžiarsky  sa  naozaj  vydaril  a my  všetci  sme  si  doniesli  domov 
mnoho spomienok na nádherné chvíle. Ďakujeme Andymu, Dušanovi 
a Erike za výborný týždeň a tiež všetkým, ktorí nám pomohli pribaliť si 
do kufrov aj obrovskú kopu zážitkov  
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Exkurzia kade-tade 
Autor: Maroško Harmanček 
Foto: archív žiakov školy

V  dňoch  9.4  až  11.4  sme  sa  my,  študenti  strednej  školy  na 
Mokrohájskej  ulici  v Bratislave,  zúčastnili  exkurzie,  ktorú  pre  nás 
zorganizovala  slečna  učiteľka  Zuzka  Šenšelová.  Predmetom  tejto 
exkurzie  bolo  objavovanie  krás  Slovenska,  jeho  histórie,  zvykov 
a tradícií, aby sme o ňom čo to vedeli a hlavne, aby sme to videli na 
vlastné oči. 

Deň prvý - Kremnica
V piatok  ráno  sme  sa  stretli  na  parkovisku  našej  školy,  trochu 
rozospane sme našli autobus a ešte lenivejšie sme sa do neho naložili. 
I keď sme sa trochu zdržali a odišli neskôr, než sme chceli (nuž komu 
by sa chcelo opustiť  školu?), aj tak sme splnili  náš denný plán do 
bodky.  Naše  kroky,  teda  kolesá  autobusu,  nás  zaviedli  do  mesta 
Kremnica.  Jeho  historický  ale  aj  estetický  význam hádam nemusím 
vysvetľovať.  V múzeu  numizmatiky  nás  čakali  skutočne  zaujímavé 
a pútavé expozície “rubov a líc“ mincí ale aj medailí. Mali sme možnosť 
pozrieť  sa  zblízka  na  historické  platidlá,  ale  aj  na  limitované  edície 
slovenských  korún alebo  eur.  Malá 
mincová 5-tisícka by sa teda  do  vrecka 
vždy  hodila   No nedalo  sa   
V suteréne tohto múzea sa  nachádza  aj 
ukážka bane, kam sme skoro  všetci 
poctivo  vliezli,  čo  sa dalo  sme 
pochytali,  poposúvali, poklopkali, 
pohmatkali  a  ku  koncu sme  ešte  skúsili 
vyraziť  vlastnú  mincu. Nuž  a   šli  sme 
na  Kremnický  hrad, ktorý vlastne ani 

nebol  hradom. 
Nebyť  tejto 
exkurzie,  tak  sa 

to možno nikdy nedozviem. Tu nám 
pútavo porozprávala históriu mesta 
a  aj  tohto  opevnenia  veľmi  milá 
a vtipná  sprievodkyňa.  Od 
spôsobov mučenia až po moderné 
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legendy o vzniku karnera, všetko nám detailne porozprávala a dokonca 
sme si aj zahrali rozprávku. 

Deň druhý – Martin
Po  raňajkách  sme  mali  na  programe  motkanie  sa  po  Martine  a to 

konkrétne v Literárnom múzeu. Táto síce 
zaujímavá,  ale  dosť  vyčerpávajúca 
expozícia nám dala trochu zabrať. Priveľa 
informácií, málo času na ich spracovanie 
.  Veď takto na nás študentov nemôžu, 
nám to  trvá,  kým sa  to  uloží.  Ale  zistili 
sme  zaujímavý  fakt  a to,  že  knižky  tam 
vystavené  boli  prevažne  kópie 
(samozrejme,  veľmi  profesionálne 
spravené), kde vyfarbená a napísaná bola 
iba  stredná  dvojstránka  a ostatné  boli 

biele.  To  ma  (ale 
nielen  to)  vždy 
zaujímalo,  tieto 
zákulisné 
informácie  z múzeí 
a podobných 

inštitúcií.  Nuž  ale  ako  som 
povedal,  hrooozne  nás  to 
vyčerpalo  a tak  sme  museli 
doplniť   energiu  obedom.  Po 
ňom sme sa trochu pomotali na 
námestí,  zistili,  že  tam  majú 
malú verziu Auparku a  išli sme 
smerom  na   Národný  cintorín. 
Tu   nám pochmúrnu     náladu 
zlepšila  Ingrid  Durecová,  ktorá 
nám  tu  zarecitovala  báseň 
Charlesa Baudelaira Mrcina. Po 
skvostnej  recitácii  sme  sa 

zahrali (nevedomky) hru nájdi si svojho mŕtveho obľúbenca, a tak sme 
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všetci  hľadali  zvučné mená ako Janko Král  či  Jozef  Cíger Hronský. 
Nakoniec si každý našiel toho svojho a nič nám nebránilo presunúť sa 
do Etnografického múzea s expozíciami nástrojov,  odevov, domov či 
obrazov z minulosti nášho Slovenska.

Deň tretí – Vlkolínec a Banská Bystrica
Horko  prehorko  sme  sa  dostali naším  autobusom  až  k Vlkolíncu, 
slovenskej dedine v horách, ktorá je zapísaná v zozname prírodného 
a kultúrneho  dedičstva  UNESCO.  Drevené  domčeky,  takmer 
neporušená  príroda  a ľudia  žijúci  v harmónii  s okolím.  To  sme  my, 
mestské deti, ešte nevideli. I keď to bola dosť fuška, prechádzať sa do 
kopca, ale keď sme chceli vidieť jadro dediny, museli sme to podstúpiť. 
Slečna  Šenšelová  tento  zážitok  umocnila  ešte  o ukážku  ujúkania  – 
spôsobu dorozumievania sa medzi ľudmi z rôznych koncov údolia, keď 
ešte  nemali  telefón. A  aby  sme  nezabudli,  ako  to  vyzerá  v  meste,
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presunuli sme sa do samého srdca Slovenska – 
Banskej  Bystrice.  Kedže  nám  nestačí  byť  iba 
v jednom  srdci,  šli  sme  rovno  do  dalšieho  -  do 
múzea SNP (ktorého tvar môže pripomínať srdce 
). Táto expozícia bola najmodernejšia, v akej sme 
doposial boli, monitory so všelijakými informáciami 
na túto tému, moderné vitríny a informačné panely. 
Radosť pobudnúť, škoda, že sme tam boli pomerne 
krátko, lebo 

sme nestihli všetko obchytať  
Nuž  a už  len  cesta  do 

Bratislavy, ktorá taktiež utiekla 
na naše pomery hrozne rýchlo, 
kedže sme sa nestihli poriadne 
vyspať . A ako  vždy  po 
každej výbornej exkurzii na nás 
padla  hrozná  nostalgia,  ktorú 
sme však už na druhý deň mali 
možnosť  zo  seba  dostať. 
V škole 
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Hi English readers!!!

The school year is almost over and you wil start to think about 
the summer holidays again. Summer is more or less the time of 
new friendhips and relationships and I  am convinced that  this 
time of the year is one of your most favourite ones. As we have 
spoken about  your  plans a  lot,  I  decided to  offer  you  several 
examples of your written materials to show you what everything 
is important for you if you want to face or experience a good time 
full of fun and adventure.

Some  of  the  students  wrote  invitation  cards  as  they  were 
learning  about  English,  Slovak  and  American  festivals  and 
holidays  and  for  each  of  us  our  birthday  is  one  of  the  most 
expected  days.  Then  you  can  read  some  texts  where  the 
students studied how to make the story more thrilling using the 
linking words. And the last example are the poems which should 
have covered the symbols of individual countries in the UK.

Have a nice time reading with the contributions of your school 
mates,  learn  as  much  as  possible  from  them  and  DO  NOT 
FORGET TO SPEAK AND STUDY ENGLISH ALSO DURING 
THE SUMMER!!!

                                          on behalf of English teachers
                                          Katarína Šaradinová

AFTER ALL THAT I CAN CALL IT A MIRACLE!

It was a nice sunny day. I had a training again. I was running 
for 2 and a half hour without any break. That is why my coach 
recomended my mother to give me a massage. While doing it 
she noticed something strange. My legs were not symmetric, so 
she decided to make an appointment with a doctor.

He sent me for the X-ray which showed that I had a tumor in 
my right leg, just under the knee.
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Fortunatelly, it did not endanger my life. The doctor decided to do 
a surgery taking a small  piece for histology.  And here the real 
problem started!

The  surgery  caused  that  the  tumor  began  growing  and 
spreading. When the doctor realized how bad the situation was, 
he decided for another surgery which aim had been to take out 
everything as soon as possible. Then the chemotherapy together 
with radiotherapy followed.

I have to say that it was not waste of time although at the end 
I could not avoid the amputation of a part of my leg ! It  really 
helped me a lot.

Now I have only one leg but I  am healthy and the tumor is 
gone!  After  all  that  experience  that  I  can  not  describe  as  a 
pleasant one, I can call it a miracle!

                                                                                             
Roman, 

3.G 

If I were…

If I were a rose, I would admire Trafalgar Square
If I were a daffodil, I would learn Welsh very quickly
If I were a thistle, I would try a kilt on
If I were a shamrock, I would taste a pint of Guinness.
But I belong to my country – Slovakia and that is why the plant I  
admire is a lime tree!

Imrich, 2.G
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Person that I admire
Everybody has somebody who he/she admires. It  can be a 

well-known person or people who had done something special 
and that is why we admire them.   

I do not have any idols although there are some people whom 
I respect and i am glad to call them friends. The person I really 
appreciate a lot is my friend Slavik.

Originally  he  comes  from  Russia  but  now  he  is  living  in 
Slovakia.  He  is  six  years  older  than  me,  thus  a  lot  more 
experienced!  The  reason  why  I  respect  him  so  much  is  his 
character. Every time I need him , he is there for me! We can talk 
fo hours and still have a lot of topics to talk about! When anybody 
needs help, he is thre as well, willing to hlp with everything what 
he can.

He always seems to be happy and full of energy. He is also 
very interested in other people and I really admire the way he 
lives.
Thre are only a few people who I could describe as good, but he 
definitely is someone I can call a good person and I am glad that  
I can call him a good friend as well!

                                                                                  Mário, 2.G
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I would like to invite You
• What: Garden party
• When: on 20. May 2010 in my new garden 
• Where: at 323 Stare Grunty in Bratislava
• You need no food to bring!

• The Programme:

• Beginning at 7.00 pm and the end at 10.00 pm
• The dinner will be served at 7.00 (roast beef with vegetable and 

drinks by selection) 
Best wishes,Becky 



Hallo my friend!
I would like to invite you to my birthday party. The celebration will 
take place on Friday 07/07/2010 in my apartment. We will begin 
at 6:00 PM. I do not know when it will  finish , but I think the 
official end will be at 2:00 AM.

You have to wear something funny .

Birthday programme:
6:00 - congrats.
6:30 - ceremonial toast, sweet entertainment.
7:00 - fun on the terrace.
9:00 - evening pizza + drinks .
10:00 -  wonderfull dancers (girls!!!) .
11:00 - Freestyle entertaitment until early morning.

Your invitation code is my real age.

We look forward to you .

You have to come!!! 
                                                                                                

Patrik, 2.G

My adventure
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When I was a little child, me 
and  my  family  used  to  visit 
Slovenský  raj  every  summer. 
We have got a cottage there, so 
it wasn´t any problem to lay out 
somewhere   for  hiking.  One 
summer, in 2003, we decided to 
go  on  The  breach  of  Hornád. 
We knew, that it should be very 
exhausting, but it didn´t matter. 
We  wanted  to  see  something 
new and special.

The hike took approximately about  eight hours. All the time I 
really feared about myself and my family. When I looked down, 
my head curved.There  were  just  waterfalls.  Nothing  else.  The 
paths and ladders were very narrow and slippery.  My nephew 

was crying for two hours. We felt so 
tired  and  desperate!  No  child  has 
ever experienced this feeling like me 
although at the very beginning there 
was a nice trip. However, it finished 
as a horrible adventure!
I  really  like the  countryside.  Fresh 
air,  green  trees,  spectacular 
landscape and positive energy.  But 
this  trip  was  the  most  dangerous 
experience  in  all  my  life.  Finally,  I 
coped with it. The facti s that only in 
the  future,  I  would  like  to  visit 
Slovenský  raj  and  its  beautiful 
obstacles again.  

Lesia, 3.G

Mosty k tolerancii
Autor: p.uč. Danka Hamšíková
Foto: web
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Cieľom  projektu  „Mosty  k tolerancii“  je  prostredníctvom 
interaktívnych  osvetových  prednášok  efektívne  prispieť 
k predchádzaniu  rozličných foriem diskriminácie,  rasizmu,  xenofóbie, 
antisemitizmu  a ostatných  prejavov  intolerancie  voči  utečencom  zo 
strany  majoritného  obyvateľstva  Slovenskej  republiky.  Realizované 
s finančnou  podporou  Úradu  vlády  SR  v rámci  Akčného  plánu 
predchádzania  všetkým  formám   diskriminácie,  rasizmu,  xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
A ako sa na uvedenú tému pozeral Matej Lintner, žiak  2.G?

Počas  dvoch  vyučovacích  hodín  sme  sa 
v stredu,  24.3.2010,  zúčastnili  zaujímavej 
prednášky na tému  Utečenci  a migranti,  ktorá 
bola  časťou  realizácie  spomínaného  projektu  a 
ktorý  nám  priblížila  pracovníčka  Slovenskej 
humanitnej  rady.  Porozprávala  nám o tom,  ako 
táto  organizácia  pomáha  utečencom  z rôznych 

kútov  sveta  žiadajúcich  o azyl  z rôznych  politických,  náboženských, 
rasových  a iných  dôvodov.  Vysvetlila  nám,  akými  ťažkými  skúškami 
musí žiadateľ o azyl prejsť a ako mu táto organizácia pomáha. Téma 
prednášky  ma  zaujala  a ja  a moji  spolužiaci  sme  využili  možnosť 
zapojiť  sa  do  diskusie.  Vždy  sa  rád  zúčastním  takýchto  podujatí  – 
dozviem  sa  veľa  o iných  kultúrach,  krajinách  a ľuďoch  a o potrebe 
vzájomnej  tolerancie. 
Čo sme sa dozvedeli a čo nás najviac zaujalo? Žiaci 9.B:
• Mustafa Labzi nie je utečenec, je kriminálnik.
• Deti vždy dostanú azyl, ak ich rodičia žijú v krajine, kde je vojna, 
a tak deti posielajú preč, aby sa zachránili.
• Utečenci  majú  prideleného  sociálneho  pracovníka,  ktorý  im 
pomáha s vybavovaním. Dorozumievajú sa anglicky, utečenci sa učia 
slovensky.
• Utečenci majú ružové zdravotné poistenecké kartičky. Častokrát 
sa  stane,  že  ich  lekári  nechcú  ošetriť,  a tak  im  pomáha  sociálny 
pracovník.
• V roku  2009  z 200  žiadateľov  o azyl  ho  dostalo  iba  8  ľudí. 
Podmienky na udelenie sú veľmi prísne.

EURÓPA V ŠKOLE
Zostavila: p.uč. Danka Hamšíková a Zuzka Šenšelová
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V októbri  2009 bol  spustený 57.  ročník Medzinárodného projektu, 
ktorý je organizovaný v krajinách Európy pod záštitou  Rady Európy, 
Európskeho  parlamentu,  Európskej  komisie  a  Ministerstva  školstva  
Slovenskej republiky. Motto tohto ročníka pre všetky vekové kategórie 
znelo: 

„Môže existovať ostrov blahobytu v mori chudoby? 
Sme na jednej lodi.“

Motto je príspevkom projektu k Európskemu roku boja proti chudobe 
a  sociálnemu  vylúčeniu.  Kto  platí  účty  sveta?  V  boji  proti  svetovej 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu sme spoluzodpovední všetci. Sme na 
jednej lodi. 

Do projektu sa zapojili hlavne naši stredoškoláci a musíme povedať, 
že veľmi úspešne. Forma ich prezentácie mohla mať rôznu podobu - 
písomné práce ľubovoľného literárneho útvaru, reportáže či umelecké a 
multimediálne  práce  -  voľná  umelecká  kreácia,  video,  webová 
prezentácia, fotografický cyklus či projekt.

Výtvarná práca, ktorá získala vo svojej kategórii prvé miesto, patrí 
Mariánovi Petrášovi z 1.SPČ a my mu srdečne blahoželáme 

Účet jednotlivca  (deň neznámych dní)        
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Sto múz a sto ľudských nejasností
Duše nevinných to prorokov,
Skaza duše chrámu lenivosti
V osude prítomných kričiacich výrokov,

Vernosť tých, čo chránia pravdy chrám,
Či to jedinec nie je, to ON – navždy sám?
Chrániac spoločnosť sa bojím, že nik netuší...
Náš svet nevie a nik mi neverí...

Hoc v jedno je tisíc duší, čo obmýva samotu
Čo žije na tomto peňazí plnom svete varí v hodnotu...
Som aj ja ten – čo môže za smrť miliardy,
Alebo som sebec hľadiaci na rozčarovanie pravdy,

Tristo denárov vykúpi jeden život,
a nepomôže vrátiť ľudských udalostí brod,
Nevera a strach od tých,
Čo by mali viesť ostatných,

Oni nech platia dlh spoločnosti týchto chudákov,
Ja žijem svoj príbeh, ja som za vodou,
Ja som básnik, ja nič nezmením,
No cítim sa vinným, som vinníkom spoločným,

Celý svet je jeden veľký most,
A ja som len hluchý drozd,
Nevnímam a neprijímam dlhy tohto sveta kusu,
Poznám len samotu, sám jej dám lícnu pusu,

Nechcem chrániť svet, hoc sám som si ho počal,
Ako svetlo, čo svieti v prístave som často kričal,
Svet, to nie som ja, ja som v oblaku zakrytý,
Za svet môže hlad, ten klin do ľudských chrbtoch pribitý

Zhorel mi svet, ja si ho nemôžem zastávať,
Ak chceš vládnuť, nám, básnikom, nechaj čas lietať,
Ľudia, ste tak prízemní,
Čo ste si upiekli, sami si vypite...

Patrik Sipos (2.G)

Zdroj:http://www.olympiady.sk/index.php?www=sp_file&id_item=2764
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Čo by som chcela odkázať dospelým
Autor: Ingrid Durecová
Foto: web

V januári  2010  vypísala  BISLA, 
Bratislavská  medzinárodná  škola 
liberálnych  štúdií,  súťaž  v písaní  esejí 
na tému „Čo by som chcel/a odkázať  
dospelým.“ Bola  to  jedinečná 
príležitosť  pre  mladých  vyjadriť  svoj 
názor  a poslať  odkaz  tým o pár  rokov 
starším. 

Ani my sme nezaváhali a do súťaže 
sme poslali  desať esejí.  Žiadna z nich 
síce  ocenená  nebola,  ale  my  sme  si 
predsa pre vás jednu vybrali.  Pre tých 
mladších,  aby  sa  inšpirovali,  ako 
napísať  vynikajúcu  esej,  pre  tých 
starších, aby sa možno trošku zamysleli, či naša Ingrid nemá tak trochu 
pravdu... Veď posúďte sami.

Dospelosť  –  pojem,  ktorý  nám  dáva  voľnosť,  po  ktorej  ako  deti 
túžime, avšak zároveň aj plnú zodpovednosť za svoje činy, ktorej sa 
snažíme vyhýbať počas celého detstva.

Dajú  sa  nejakým  spôsobom  tieto  dva  na  prvý  pohľad  absolútne 
vylučujúce sa pojmy spojiť do jedného celku nazývaného dospelosť? 
Dá  sa  byť  dospelým  a ostať  v srdci  dieťaťom  bez  toho,  aby  nás 
spoločnosť označila za infantilných, alebo dokonca odsúdila?

Spoločnosť nás striktne rozdeľuje podľa veku. Avšak ani pri tomto 
rozdelení sa svet nevedel dohodnúť. Zatiaľ čo v  Európe je to 18. rok, 
v USA až 21. Nehovoriac o niektorých zaostalých kmeňoch, kde sa deti 
stávajú dospelými ani nie v pätnástich rokoch. Pri tomto delení sa však 
zabudlo na jednu vec a to, že žiadny vek alebo zákon z vás nespraví 
zodpovedného alebo, ak chcete, dospelého.

Pre mnohé deti sa môže tento prelomový rok stať nešťastným a to 
zo strachu vzdať sa toho, čo ako deti mali alebo mohli robiť; odmietajú 
prijať plnú zodpovednosť za seba a svoje činy. Avšak „druhá časť“ sa 
dospelosti nevie dočkať z dôvodu prostej detskej zvedavosti.
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Mnoho detí v tomto veku podlieha drogovej závislosti, alkoholizmu, 
alebo  sa  z nich  stávajú  agresori.  Príčinou  je  práve  nami  umelo 
vytvorené  rozdelenie.  Drvivá  väčšina   týchto  „nešťastníkov“  sú  deti 
s dosiaľ  nepoznanými  možnosťami  a voľnosťou.  Avšak  podľa  čoho 
máme odlíšiť dospelých od detí, ak nie podľa veku?

Napriek  tomuto rozdeleniu  nik  z  „dospelých“  sa nevie,  respektíve 
nedokáže,  vzdať  svojich  detských  vlastností  a hier,  len  ich  názov 
šikovne zamenili za „dospelé.“

Odmenu  v podobe  cukríka  alebo  inej  dobroty  sme  vymenili  za 
peniaze.  Neobliekame  bábiky,  ale  seba  a svoju  rodinu.  Chlapci  si 
nekupujú  modely  svojich  vysnívaných  áut,  ale  autá  snov.  Svoje 
trápenia  nerozprávame  svojmu  macíkovi  pred  spaním  schúlení  do 
periny – ležíme u terapeuta, ktorý nás len mĺkvo počúva pozerajúc na 
hodiny, odpočítavajúc čas vášho sedenia. Podpichovanie a „škádlenie 
sa“  sme  zamenili  za  klebety.  Detektívky  a trilery  sa  nám  stali 
uspávankami.  Napriek  úpornému  snaženiu  sa  spoločnosti  naďalej 
ostávame deťmi úpenlivo túžiacimi po pozornosti okolia.

Či už sa cítime dospelými alebo nie, nemali by sme zabudnúť na 
fakt,  že šťastie  je  mozaika zložená z drobných radostí.  Čím viac sa 
budeme vzďaľovať svojmu detskému ja, o to menej budeme brať život 
ako  príležitosť  objaviť,  zistiť  alebo  vymyslieť  niečo  nové.  A radosť 
z neho si  budeme musieť  doslova kupovať.  Preto ak máte možnosť 
kúpiť si svoju obľúbenú zmrzlinu, nestarajte sa o to, koľko má kalórií či 
o koľko  je  drahšia  ako  tá,  ktorá  je  v akcii.  Nenechajte  si  beztvarou 
realitou a stereotypmi zobrať radosť. 

Skúste si  spomenúť na detstvo – čas, v ktorom neexistoval  väčší 
problém,  ako  vaša  stratená  hračka  alebo  modrina  zapríčinená 
bezhlavým naháňaním sa po dvore. 
Ako  je  možné,  že  dnes  sa 
najdôležitejšími  problémami stávajú 
veci,  za ktoré nemôžeme, dokonca 
sa nás niekedy ani netýkajú?

Nikdy  nepodceňujte  problémy 
detí; sú rovnako dôležité a závažné. 
Ak  dospelí  odmietajú  riešiť  detské 
problémy a označujú ich za vrtochy 
alebo  zbytočnosti,  kto  pomôže 
deťom pochopiť svet? 
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Kopla ma múza...
Zostavila: p. uč. Z. Šenšelová
Foto: web

Stratená láska
Ľúbiš ho, ale on teba už nie,
Aj keď o tvojej láske dávno vie.
Neľúbi ťa, lebo inú miluje,
Aj keď u teba stále láska je.

A tak sa trápite obidvaja, 
No vaše srdcia to stále taja.
Trápite sa láskou neopätovanou,
Chcete, aby nikdy nebola stratenou.

Stratená láska býva tá najhoršia,
Lebo býva bohužiaľ tá najväčšia.
Stratená láska je ako kvet osamotený,
Ktorý nie je nikdy nikým obdivovaný.

A tak jej neostáva nič, len umierať,
Pomaly v sebe samu seba zapierať.
Raz možno nadobro umrie, 
Lebo to už viac neunesie.

Hľadám ťa
Vo dne v noci hľadám ťa,
Tie tvoje očičká,
Vo dne v noci čakám ťa,
Tie očká žiaria ako hviezdička.
Stráviť s tebou noc,
Hrať sa tvojich vláskov,
Chcel by som ťa moc
Ľúbiť ťa veľkou láskou

Tá tma nás delí 
Vo dne aj v noci
Tuším že nás nerozdelí 
Ani vo dne ani v tej čarovnej moci.
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Lavičky v máji
Je máj, úžasný lásky čas,
Ten mesiac je vždy plný krás.
Vonku svieti krásne slnko,
Už nie je na lavičkách mĺkvo.

Slnko všetky lavičky vysuší.
a srdce lásku znova vytuší.
Lavičky sú svedkom lásky, 
Keď sadajú si na ne krásky.

Jedna lavička je však osamelá
Aj keď nálada na nej je skvelá. 
Sedia na nej dvaja priatelia, 
Ktorí sa už od detstva kamarátia.

Na oko sú obidvaja šťastní,
No vládne v nich pocit zvláštny.
Pozerajú na ostatných zamilovaných, 
na toľko tvárí nádherne rozjarených.

Lavička je stále plná šťastných tvárí,
No niečo tých dvoch stále veľmi kvári.
Aj oni boli raz tak zamilovaní
No láska ich už viac nechráni.

A tak tam sedia a rozmýšľajú,
na staré dobré časy spomínajú.
No tie, čo sa už nikdy nevrátia,
A tak sa im všetky máje krátia. 

Sedia tam v parku na lavičke,
Na lícach majú slzy maličké.
Plačú, lebo si lásku nevážili,
Lebo ju ako oko v hlave nestrážili... 
 

Ján Šouc, 1.G
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Školské kolo recitačnej súťaže žiakov III. stupňa
Autor: p. uč. Zuzka Šenšelová
Foto: archív školy

Recitácia  na  strednej  škole 
nepatrí medzi práve obľúbené chvíle 
žiakov. Hanbia sa, tréma im kradne 
hlas  a občas  siahne  aj  na  pamäť. 
O našich  stredoškolákoch  to  však 
povedať  nemôžeme.  Napriek 
všetkým  spomínaným  faktorom 
každý  rok  prekonávajú  sami  seba, 
svedomito vyberajú básničky, listujú 
v románoch, hľadajú vhodné úryvky 
próz.  A to všetko preto,  aby svojim 
spolužiakom  dokázali,  že  recitácia  má  svoje  čaro  a dokáže  osloviť 
mladého človeka aj v čase, kedy sa do popredia dostávajú informačné 
technológie  a kniha  sa  viac  číta  na  počítači  ako  tá  voňavá  doma, 
v posteli či kdekoľvek nám na čítanie príde chuť.

V štvrtok, 22.4.2010 sa teda naši stredoškoláci stretli,  aby ukázali, 
čo v nich  je,  popasovali  sa s rétorikou,  svojej  pamäti  ukázali,  že ich 
veru  en  tak  ľahko  nezradí  a svojím  vystupovaním  očarili  nielen 
spolusúťažiacich,  ale aj   porotu a vzácnych hostí.  Recitáciu hodnotili 
pani  učiteľky  slovenčiny  –  Danka  Hamšíková,  Gabika  Ondrejkovová 
a Zuzka Šenšelová.  Žiakov prišiel  podporiť  aj  pán riaditeľ  Ivan Ištok 
a zavítala  k nám  aj  Zuzka  Trunerová,  vedúca  výchovy  ZKR 
Gaudeamus.

Súťažili  žiaci  všetkých  ročníkov,  iba  maturantov  sme aj  tentokrát 
vynechali. 
Výber  bol 
naozaj 
rôznorodý,  od 
klasiky  až  po 
moderné  prózy 
či básne. 
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Za prvý ročník sa nám predviedli Janko Šouc a Dominika Kubrická 
z 1.G a Jožko Škoda s Robom Úporským z 1.OA, druhákov zastupovali 
Adam  Burianek  a Kristína  Požgayová  z 2.OA  a Imko  Šteliar,  Zuzka 
Orthová, Kiko Mikuš a Paulínka Povodová z 2.G a tretiaci nám poslali 
na  reprezentáciu  Maťku  Zemanovú  a Heňu  Zsigmondovú  z 3.OA. 
Rozhodovanie  poroty  bolo  náročné,  pretože  výkony  recitátorov  boli 
veľmi  vyrovnané,  suverénne,  vtipné  aj  dojímavé.  Nakoniec  sa  pani 
učiteľky rozhodli takto:

Próza:
1.miesto Kristián Mikuš 2.G
2.miesto Kristína Požgayová 2.OA
3.miesto Jozef Škoda 1.OA

Poézia:
1.miesto Adam Burianek 2.OA
2.miesto Ján Šouc 1.G
3.miesto Henrieta Zsigmondová 3.OA

Všetkým ďakujeme za účasť,  víťazom srdečne  blahoželáme  a už 
teraz  sa  tešíme na  ďalšie  stretnutie  s poéziou  a prózou  v  budúcom 
školskom roku.
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Alica v krajine zázrakov
Autor: Ingrid Durecová
Foto: web

„Áno? Nie?“ – základná otázka, ktorú si Alica kládla od začiatku až 
po záverečnú scénu. V podstate len na základe odpovede na túto nie 
vždy  ľahkú  otázku  sa  posúval  dej  tejto  netradičnej,  obdivuhodne 
prepracovanej  verzie  známeho  príbehu  Lewisa  Carrolla  o dievčati 
s ohromnou  predstavivosťou,  ale  aj  kusom  naivity.  Avšak  v prípade 
tejto  Alice  sa nemusíte obávať  hlúpeho,  vystrašeného dievčatka,  čo 
náhodou  spadlo  do  králičej  nory  a ani  nevie  ako,  ocitne  sa 
v podivuhodnej krajine, ktorá je viac zmätená ako zázračná.

Tim Burton poňal príbeh ako zvyčajne v  pochmúrnejšom svetle. To 
mu dodalo  na tajomnosti,  ktorá  sa v pôvodnej  verzii  stráca.  Taktiež 
ostatné postavy nadobudli  celkom novú identitu,  stávajú sa priamou 
súčasťou deja, nie len akýmisi Alicinými „sprievodcami“ po krajine.  

Ďaľším zaujímavým faktom je,  že  režisér  nám hneď na  začiatku 
rozhodujúceho súboja  dáva najavo,  kto vyhrá,  čo je na prvý pohľad 
možno trochu divné; proti sebe sa stavajú biele šachové figúrky proti 
červeným kartám na veľkej šachovnici. Avšak v krajine zázrakov nie je 
nič nemožné...

Jediným  rušivým  efektom  bola  paradoxne  3D  animácia,  ktorá 
v konečnou  dôsledku  odvádzala  pozornosť  od  príbehu  a detailov. 
Našťastie,  tento  nedostatok  vyrovnala  dokonalá  hudba,  o ktorú  sa 
postaral Danny Elfman.

Ak  máte  náladu  na  rozprávku,  dobrodružstvo,  napätie  alebo 
mystériu, Alica vás určite nesklame.
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Film a dobrá hudba
Autor: Bernard Janiga
Foto: web

V kinách sme mohli vidieť Iron Man 2, čo bude ďalej?
Po  veľkom  úspechu  „prvého“  Iron  Man-a  sa  do  slovenských  kín 

dostalo  aj  jeho  druhé  pokračovanie.  Ide  o filmovú  adaptáciu 
originálneho  Marvel  komiksu,  ako  boli  napríklad  v minulosti  Hulk, 
Electra, Fantastic Four, Spider-Man...

Už teraz, niekoľko dní po premiére Iron Man 2, sa v Marvel Studios 
šepká o natáčaní ďalších filmových prevedení komiksov. Jedno je však 
isté. S Iron Mano-m majú filmové štúdia ešte veľké plány, veď bodaj by 
nie, keď sa jeho druhé pokračovanie stalo najviac zarábajúcim filmom 
v USA za posledné týždne.

V roku 2013  by  sa  mal  do  kín  dostať  Iron Man 3,  a to  dokonca 
v poslednom  čase  obľúbenom  3D  prevedení;  cez  leto  sa  do  kín 
dostane Spider Man 4 taktiež od Marvel Studios.

Takže  už  teraz  sa  môžeme  tešiť  čo  nám  Marvel  Comics  spolu 
s Paramount pripravia.

bol žalovaný – dopomáha nelegálnemu šíreniu 
skladieb!!!

Google požiadal kalifornský súd, aby vyhlásil, že neuľahčuje nelegálnu 
distribúciu  skladieb,  keď  vyhľadávač  ponúkne  link  na  Rapidshare 
nelegálne obsahujúci takéto diela.
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Reagoval  tak na žalobu,  ktorú ešte minulý  rok na Floride  podalo 
malé  vydavateľstvo  Blue  Destiny  Records na  Google,  Microsoft  a 
Rapidshare.

Nahrávacia spoločnosť sa napokon rozhodla, že žalobu stiahne, ale 
Google  reagoval  úplne  opačne.  Podal  96-stranovú  sťažnosť  na 
kalifornský súd so žiadosťou o súdne vyhlásenie, že neporušuje práva 
Blue  Destiny  Records,  aby  k podobným  obvineniam  v budúcnosti 
neprišlo.

Lady Gaga v Prahe
Táto extravagantná slečna sa 

predstaví v Českej republike 17. 
novembra.  Gaga,  ktorá  si 
získala  svojich  fanúšikov  aj 
vďaka  jej  štýlu,  ktorý  je 
bezpochyby  úplne  odlišný  od 
ostatných interpretov.

Predajnosť jej dvoch albumov 
už  prekročila  hranicu  11500 
miliónov kusov. Všetky jej turné 
sú už dávno vypredané.     

2010 MTV Movie Awards
Slávnostný ceremoniál  udeľovania 2010 MTV Movie Awards bude 

moderovať  americký  herec  a  komik  Aziz  Ansari.  Na svoju  úlohu sa 
podľa  vlastných slov  pripravuje  sledovaním Billyho  Crystala,  ktorý  v 
rokoch  1990  až  2004  osemkrát  moderoval  udeľovanie  Oscarov. 
Filmové  ceny  hudobnej  televízie  MTV  rozdajú  6.  júna  2010  v 
losangeleskom  Gibson  Amphitheatre.  Podľa  generálneho  manažéra 
MTV  Networks  Stephena  Friedmana  si  diváci  27-ročného  Ansariho 

obľúbili  vďaka 
komediálnej  skečovej 
šou  Human  Giant 
(2007),  v  ktorej 
účinkoval  a zároveň 
bol  jej  spolutvorcom. 
Ansari  je  podľa  neho 
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perfektným moderátorom „najrebelantskejšej noci filmového priemyslu 
v televízii“.

Okrem  klasických  kategórií  na  nominácie  môžete  hlasovať 
v kategóriách  ako  sú:  najlepší  „WTF“  moment,  scared-as-sh*t 
(vydesený k smrti), najlepší bozk, najlepší boj... 

Tento  večer  bude  rozhodne  plný  zábavných  momentov,  pretože 
MTV Movie  awards  nie  sú  natoľko  nudné,  ako  napr.  odovzdávanie 
Oscarov alebo Emy.  

Kanye West predáva dom na verejnej dražbe. Máte záujem?
Kanye West pochádza z Chicaga, ale najnovšie 
sa  verejnosť  zaujíma  o jeho  „funny“  apartmán 
v NYC.  Keďže  väčšinu  svojho  voľného  času 
trávi  na  Hawayi,  rozhodol  sa  byt  predať.  Nie 
však „realitke“, ale svojim fanúšikom. 

Mnoho ľudí vie o tom, že Kanye okrem toho, 
že robí hudbu, má aj vlastnú značku oblečenia 
či  mnoho  parfumov  s  jeho  menom.  Takže 
rozhodne  nejde  o obyčajný  „byt“.  Celková 
hodnota  apartmánu  je  $3,995,000.  Má  tri 

poschodia  a  celý  si  ho  sám navrhol. Cena  zariadenia  a nábytku  sa 
odhaduje na  $1,750,000. Mohli ste ho vidieť aj v jednej z epizód MTV 
Cribs.  Tak čo, nekúpite?
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JARNÁ MÓDA
Autor: Hana Jankovýchová
Foto: web

S  príchodom  jari  nadišiel  čas  zbaviť  sa  nepotrebného  zimného 
oblečenia.  To  samozrejme  znamená  vyprázdniť  si  naše  šatníky, 
odbremeniť  ich  od  ťažkých,  tmavých  a  teplých  látok  a  nahradiť  ich 
vzdušnými a svetlými. Ale asi najdôležitejšie je, aby sme sa dobre cítili 
v našom oblečení. 

Je asi  normálne,  že s týmto má problém väčšina žien,  i  keď byť 
ženou je ťažké v mnohých ohľadoch. No prináša to aj svoje výhody. 
Jednou z vecí, ktoré máme na našom pohlaví najradšej, je nepochybne 
možnosť  sa  parádiť.  Muži  sú  v  oblasti  obliekania  a  zdobenia  oveľa 
obmedzenejší  ako  my,  preto  je  škoda,  ak  takéto  privilégium 
nevyužívame naplno. 

S  prísľubom  teplejších  dní  máme  možnosť  ukázať  naše 
nôžky  v  plnej  kráse.  Do  šatníka  by  ste  preto  mali  opäť 

zaradiť  sukne,  ktoré  môžete  skvele  kombinovať 
podľa  príležitosti.  Prinesú  vám  nielen  radosť  z 
nového ročného obdobia, ale tiež pocit príťažlivosti a 
ženskosti.  Ak  vám  príroda  nadelila  postavu  tvaru 
presýpacích hodín, najvhodnejšia je pre vás sukňa v 
tvare  A,  ktorá  sa  rozširuje  už  od  bokov.  Štíhlosť 
vynikne  najviac  v  puzdrových  sukniach,  ktoré  sú 
navyše  univerzálne.  Nižšie  postavy  s  krátkymi 
nohami  by  sa  mali  vyvarovať 
širokých  dlhých  sukní,  ktoré  len 
podčiarkujú malú výšku.

Nudí vás modrá klasika a radšej ste za extravagantnú? 
Potom práve pre vás tu sú tri typy na trendy džínsy. 

Vybielené  si  nemôže  dovoliť 
každá;  keďže  majú  tendencie 
postavu  opticky  rozširovať, 
pristanú najviac  štíhlym ženám. 
S  roztrhanými  džínsami  akoby 
sa vysypalo túto jar vrece, nosia 
sa všetky odtiene modrej,  sivej, 
čiernej, ale

38



aj svetlé vybielené džínsy s rozstrapkanou látkou na 
kolenách.  A  v  neposlednom  rade  džínsy,  ktoré  keď 
ozdobíte záplatami, dostanú veľký šmrnc.
Trend kvetinových vzorov je aktuálny celý rok, hoci, v 

zime  sa  teší  menšej  obľube.  Ale 
práve  na  jar  je  jeho  sila 
neprehliadnuteľná.  Tak,  ako  boli 
minulé  sezóny  kombinácie 
geometrických  a  kvetinových 

potlačí tabu, teraz je dovolené  všetko. Nebojte sa 
kombinovať rôzne potlače, odtiene, vzory aj farby. 

Overaly  boli  hitom 
minuloročnej  letnej 
sezóny. Ani tento rok to 
nebude  inak.  Či  máte 
rady  športový,  ženský, 
elegantný  alebo 
glamour  štýl,  „svoj“ 
overal si iste vyberiete. 
Dlhé overaly po členky 

pristanú najmä vysokým ženám. Tým, že okolo drieku omotáte opasok, 
krásne upriamite pozornosť na pás. Drobným dámam budú skôr lichotiť 
kratšie  dĺžky  overalov,  privedú  tak  pozornosť  na  nohy.  V  prípade 
kratších  nôh  sa  vyhnite  postupne  sa  zužujúcim  nohaviciam  pri 
overaloch, inak bude pôsobiť postava ešte nižším dojmom.

Zásada, že noste to, v čom 
sa cítite dobre, je síce fajn, ale 
treba  k  tomu  pridať  aj  štipku 
sebakritiky.  V  konečnom 
dôsledku  sa  dobre  cítime 
najmä  vtedy,  keď  si  pri 
pohľade  do  zrkadla  spokojne 
povzdychneme.  A  verte  mi, 
každá  na  to  máme  dôvod. 
Treba len vedieť, ako na to. 

Zdravá výživa
Autor: Sandra Davidová
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Foto: web

Znamená  to  nejesť  nič  iné,  len  šaláty? 
Vzdať  sa  "všetkého  dobrého"  a  jesť  len 
fádne,  diétne  jedlá?  To  sú  časté  otázky 
ľudí,  ktorí  si  už  zvykli  jesť  nezdravo  a 
neradi by sa svojho životného štýlu vzdali. 
Problémom  nezdravého  stravovania  však 
nie  je  len  riziko  obezity.  Už  názov 
"nezdravé"  stravovanie  dáva  tušiť,  že 
hovoríme  o  hodnote  pre  človeka 
najcennejšej – o zdraví. Zdravie je možné 
stravou  priamo  ovplyvniť,  v  dobrom  aj  v 
zlom.

• Krátkodobo – dajte si porciu muchotrávky zelenej a ak nie vy, 
tak aspoň vaše okolie uzná, že strava môže zabiť. Jedzte pár 
dní na raňajky mleté ľanové semienka a ovsené vločky a veľmi 
rýchlo sa vám zlepší stolica – ak ste mali ťažkosti. Po dlhšom 
čase  (pár  mesiacov)  zdravej  výživy  môže  klesnúť  hladina 
cholesterolu na normál… Strava môže rýchlo viesť k zlepšeniu 
zdravia = liečiť. 

• Dlhodobo – jedzte každý deň sladkosti a rôzne mastné keksy a 
za pár rokov zistíte, že ste veľmi tuční. Obezita spôsobí nárast 
krvného  tlaku,  budete  mať  vysoký  cholesterol,  pripojí  sa 
diabetes.  Smrť  bude  predčasná.  Vinou  obezity  =  vinou  zlej 
stravy. 

Priame účinky stravy si často neuvedomujeme, pretože nie sú také 
nápadné.  Ak si  dáte  šálku  kávy,  možno vás vzpruží  – potom ľahko 
uznáte,  že  je  účinná.  Ale  ak  si  dáte  kaleráb,  nestane  sa  nič. 
Nenasleduje priamy účinok,  ktorý by sa dal  zmyslami cítiť.  Niektoré 
potraviny majú účinky typu – dáte si jeden výdatný  a budete po ňom 2 
hodiny driemať. To je v práci dosť nepríjemné. Napriek tomu zvykneme 
taký signál ignorovať a nabudúce si znova dáme trebárs parené buchty. 
Účinok (hlad zhruba o 2 hodiny po ich zjedení) si často nespojíme so 
zjedením potraviny. A možno sa z nich stalo pár gramov tuku na vašom 
bruchu – to sa nedá vidieť, ani odvážiť…. 
Obezita  vzniká po gramoch.  Prichádza  síce pomaly,  ale je veľmi
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silná,  málokto ju dokáže poraziť.  Preto je 
lepšie  nepustiť  ju,  aby  narobila  príliš  veľkú 
galibu.  Nepríjemné  je,  že  o  zdravej  výžive 
dnes  hovorí  priveľa  ľudí.  Lekári,  laici, 
zástupcovia  rôznych  komunít....  Niekto 
odporúča mliečne výrobky každý deň. Iný ich 
zakazuje.  Niekto  radí  jesť  mäso.  Iný  ho 
zakazuje. Komu veriť? V takej situácii naozaj 
nie je ľahké vybrať si z dostupných zdrojov tie 
správne informácie. Ak si kúpite niekoľko kníh 
na tému zdravá výživa, dostanete natoľko protichodné informácie, že 
sa  podľa  nich  jednoducho  nezariadite.  Overte  si  tvrdenia  v  iných 
publikáciách, poraďte sa so svojím lekárom. Použite zdravý rozum a 
prehodnoťte každú zásadu, ktorou sa chcete riadiť. Čím viac sa o veci 
dozviete,  tým viac získate.  Časom začnete mať jasno v základných 
otázkach výživy – z čoho sa potraviny skladajú a aké majú účinky na 
organizmus. Netreba ísť zvlášť do hĺbky. Už základné informácie stačia 
na  to,  aby  ste  začali  tušiť,  či  nejakú  potravinu  môžete  zjesť  bez 
akýchkoľvek výčitiek, alebo si  treba dávať pozor   na jej množstvo. S 
podobnými poznatkami sa dokážete postupne stravovať bez toho, aby 
ste o veci príliš premýšľali.

Vaša diéta typu zdravá strava zďaleka nemusí byť striktná. Stačí, ak 
sa požiadavkám na zdravší výživový štýl budete blížiť a už to bude mať 
za následok, že (prinajmenej) prestanete priberať kilá. Neinformovaný 
človek  totiž  robí  väčšinou  z  neznalosti  také  hrubé  diétne  chyby,  že 
obezita by bola nevyhnutná, aj keby ťažko pracoval v bani. Stačí teda z 

jedálnička  odstrániť  tie  najhrubšie  chyby  a 
veľa  ľudí  už  len  na  základe  toho  prestane 
priberať. Taktiež treba dbať na papanie ovocia 
a zeleniny,  ktoré  sú  prínosom  vitamínov. 
Samozrejme,  nesmieme  zabudnúť  na 
dodržanie  pitného  režimu ale  žiadne  sladké 
nápoje. Najzdravšia je vodička 

Zdravá strava je väčšia šanca na  
zdravie

Všetky  diétne  opatrenia  a  zdravá  strava  sú  pre  mnohých  ľudí 
nepohodlné. Ale ide tu o vaše zdravie. Už po krátkom čase zmeneného 
stravovania  uvidíte,  že  sa  vám  začnú  pomaly  zlepšovať  rôzne 
"parametre". Nepôjde  len o  parametre   merateľné  (cholesterol,  tuk v
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krvi, krvný tlak), ale zmenu aj pocítite. Zlepší sa vám celkový pocit, 
získate  chuť  do  života,  lepšie  nápady,  môžu  ustúpiť  bolesti  hlavy, 
niekedy  depresie.  Ďalší  benefit,  ktorý,  žiaľ,  nemožno  preukázať  tak 
jasne je fakt, že  zdravá strava vedie ku neprepuknutiu niektorých 
vážnych  chorôb.  Prípadne  tieto  choroby  aspoň  oddialite.  Zdravá 
strava je však faktorom, ktorý môžete ovplyvniť priamo vy. Zatiaľ, 
čo exhaláty áut  a tovární  asi  nezrušíte,  môžete voliť,  či  budete jesť 
zdravo, či fajčíte a často pijete alkohol…Preto je na vašom rozhodnutí, 
či momentálne potešenie z jedenia nezdravých jedál stojí za riziko, že 
neskôr  horko zaplačete,  keď budete  bojovať  o život  v  nedôstojných 
podmienkach  nemocničného  prostredia.  A to  všetko  s  vedomím,  že 
vaše utrpenie ste si možno spôsobili sami. A tak by sme si všetci mali 
brať príklad z tohto poučného článku, začať sa zdravo stravovať a veľa 
športovať.

Recept na pestrý šalát

Potrebujete:
• celozrné cestoviny, 
• eidam, 
• hydinová šunka, 
• paradajky, 
• papriky, 
• šalátová uhorka, 
• kukurica, 
• biely  jogurt  alebo 

jogurtová tatarka,
• soľ, 
• bazalka, 
• korenie podľa chuti.

Postup:
Cestoviny  uvaríme  v slanej  vode,  scedíme  a presypeme  do  misy. 
Eidam, šunku, paradajky, papriku a uhorku nakrájame na malé kocky 
rovnakej  veľkosti  a  pridáme  ich  spolu  s  kukuricou  k  cestovinám. 
Zalejeme  to  jogurtom  alebo  jogurtovou  tatarkou,  ochutíme  soľou, 
bazalkou a koreninami podľa chuti.  Chutné a ľahké jedlo je na svete 
a my sa už môžeme tešiť, ako sa nám naše zdravie zavďačí 
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Autá v období 1945 – 1975
Autor: Imrich Šteliar
Foto: web

Pre väčšinu z vás je téma starých áut nudná. Každého zväčša bavia 
„šporťáky“,  alebo  BMW-čka,  „meďáky“  či  autá  strednej  triedy,  ktoré 
dobre  poznáme,  ako  napríklad  škodovky,  volkswageny  a iné  viac  či 
menej  rozšírené  autá.  Treba  si  však  uvedomiť,  že  generácia,  ktorá 
bude  žiť  po  nás,  môže  vymyslieť  niečo  lepšie  a nad  dnešnými 
superautami sa len pousmeje.

Od  prvého  dreveného,  parou  poháňaného  automobilu  Nicolasa 
Josepha Cugnota z roku 1770, ktoré dokázalo ísť rýchlosťou 4 km/h, 
muselo prejsť takmer sto rokov vývoja po dvojtaktné plynové vozidlo 
Étienne  Lenoira  a  ešte  o niečo  viac  po  prvé  benzínové  autá  Carla 
Benza, Gottlieba Daimlera a Wilhelma Maybacha, jazdiace rýchlosťou 
24  km/h,  s motormi  o výkone  ôsmich  konských  síl  (horse  pounds, 
skratka hp). Oveľa kratší čas bol potrebný na rozvoj sériovej výroby. 
Napriek  tomu,  že  hospodárska  kríza  a  po  nej  nasledujúca  druhá 
svetová vojna spomalili vývoj v automobilovej oblasti, na druhej strane 
sa  práve  počas  vojny  ukázal  technologický  pokrok  v strojárskej 
automobilovej  výrobe  ako  strategickou  výhodou  a začala  sa  mu 
venovať náležitá pozornosť. Mnohé automobily z povojnového obdobia 
nadväzovali  na  „núdzovo“  prestavané  vojnové  modely.  Povojnová 
priaznivá  situácia  na  druhej  strane  podporovala  vývoj  nových  typov 
vozidiel  a čoskoro  sa  záujem  trhu  začal  orientovať  z lacných 
a dostupných áut na autá s určitými úžitkovými vlastnosťami – či už to 
bolo  určité  luxusné  vybavenie,  štýlový  dizajn,  alebo  –  ako  jeden 
z najžiadanejších  atribútov  –  rýchlosť.  Obzrime  sa  teda  aspoň  za 
autami, ktoré svojimi vlastnosťami prekvapovali a vzrušovali generácie 
našich rodičov a starých rodičov.

Rýchle automobily vtedajšej doby
Napriek  tomu,  že 
obdobie  medzi  rokmi 
1945  –  1975  bolo 
obdobím  „starých  áut“, 
už  vtedy  existovali 
veľmi  rýchle 
automobily.
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Medzi  ne patrí  napríklad  Mercedes 
Benz  600,  ktorý  sa  predstavil 
v septembri 1963 na Medzinárodnou 
autosalóne  vo  Frankfurte.  V roku 
1964 sa umiestnil na druhom mieste 
v súťaži  o auto  roka.  Bol  mnoho 
rokov  špičkovým  vozidlom 
automobilky.  Bol  schopný 
konkurovať  aj  automobilom  Rolls-
Royce.  Miesto  šoféra  bolo  oddelené  od  spolucestujúcich  sklenou 
prepážkou a v aute bolo všetko ovládané na hydrauliku.  Ponúkali  ho 

v dvoch  verziách:  menšej,  pre  5-6 
pasažierov,  a vo väčšej,  ako limuzínu pre 
siedmich  pasažierov,  ktorí  mohli  sedieť 
tvárou oproti sebe alebo za sebou. Dokázal 
ísť  maximálnou  rýchlosťou  200  km/h  pri 
spotrebe približne 26 litrov benzínu na 100 
km.  Vlastnili  ho  mnohé  celebrity,  ako 
napríklad  Coco  Chanel,  Elizabeth  Taylor, 
John  Lennon,  Elvis  Presley  či  Rowan 
Atkinson a takisto mnohí politici a štátnici.

Ďalším  z rýchlych  áut  tej  doby  bol  Triumph  Dolomite,  ktorý  sa 
prezentoval v októbri 1971 na Londýnskej Motor Show. Výrobcom tohto 
malého  sedanu  bola  spoločnosť  Triumph  Motor  Company,  divízia 
britskej  spoločnosti  British  Leyland  Corporation,  a  auto,  ktoré  bolo 
vrcholom  vývojovej  rady  malých  áut,  malo  konkurovať  populárnym 
autám tej doby – BMW 2002 alebo Ford Cortina GXL. Najvýkonnejšia 
a aj  novátorská  bola  najmä 
posledná  vyvinutá  verzia  – 
Sprint,  a to  nielen  svojou 
vinylovou  strechou,  ale  aj 
usporiadaním  jej  motora,  ktoré 
bolo  v tom  čase  mimoriadne 
nezvyčajné.  Triumph  Dolomite 
mohol  dosiahnuť  rýchlosť  187 
km/h, pri zrýchlení na 100 km/h 
za  približne  11  sekúnd,  verzia 
Sprint dokonca rýchlosť 192
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km/h  a zrýchlenie  na  100  km/h  už 
za čas okolo 9 sekúnd. Tento model 
bol  úspešný  v rôznych  rallye 
a automobilových súťažiach. 

Ešte  rýchlejšia  než  Triumph 
Dolomite  bola  Tatra  613.  Netreba 
zabudnúť, že bola československým 
autom,  vyrábaným  v pobočnom 
závode Tatra-Příbor. Bola luxusným 
automobilom v stredoeurópskom ponímaní. Jej štýlový dizajn sa zrodil 
v talianskom karosárskom štúdiu Carrozzeria Vignale.  Prvé vozy boli 
opatrené  karosériou  v Taliansku  a do  Československa  boli  dodané 
v roku 1969; samotná výroba v Tatre sa začala až v roku 1973, kedy 
bola  aj  predstavená  na  výstave  Autoprogres  ’73.  Autá  sa  vyrábali 
v malých  regulovaných  množstvách  pre  politických  predstaviteľov 
ručne, preto ich výroba bola veľmi drahá. Výroba pokračovala až do 
roku  1995,  kedy  bol  model  nahradený  novším,  Tatrou  700.  Počas 
vývoja  bolo  realizovaných  niekoľko  inovácií  motora  i na  karosérii, 
novšie modely sa označovali  poradovým číslom (T613-2 až T613-4). 
Dosahovala  max.  rýchlosť  190  km/h  (modely  vyrábané  ku  koncu 
dosahovali rýchlosť až 230 km/h).

Auto sa vyrábalo tiež vo viacerých karosárskych variantoch. Celkovo 
sa vyrobilo len okolo 10 tisíc kusov, preto je v súčasnosti obľúbeným 
vozidlom zberateľov.
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Sopka a jej katastrofy...
Autor: Katarína Veslárová
Foto: web

Sopka  je  kráter  vystupujúci  zo 
zeme, v ktorom vrie magma (tekutá 
zmes  obsahujúca  kremík).  Keď 
magma  vyjde  na  povrch,  tečie 
a zasychá,  vtedy  ju  voláme  láva. 
Pred  vytekaním  magmy  na  povrch 
zo  sopky  vystreľuje  sopečný  prach 
a smog. 

Na Slovensku sa nachádza veľmi 
známa  sopka  Poľana.  Už  dlho 
neprejavila  svoju  činnosť.  Je  označovaná  za  stratovulkán  (tvorená 
striedavým navrstvením hornín do tvaru relatívne štíhleho kužeľa). Vo 
svete sú  známe sopky napríklad Popokatepetl  alebo  Vezuv 
v Taliansku. 

V súčasnosti svetom stále otriasa nepríjemná správa. V marci 2010 
prvýkrát  vybuchla  sopka  na  ostrove  Island  v oblasti  ľadovca 
Eyjafallajoekull.  Udalosť,  samozrejme,  najviac  zasiahla  obyvateľov 
ostrova,  z ktorých vyše 500 okamžite evakuovali.  Zo sopky sa hneď 
začal  valiť  smog  zložený  z malých  čiastočiek  sopečného  prachu 
a častíc kremíka (sklo). Smog sa rýchlo rozšíril do väčšiny európskych 
krajín a nad niektorými vytvoril hmlu. Keďže sopka neustále chrlila do 
ovzdušia sopečný popol a dym rovnakou silou, táto skutočnosť značne 
ovplyvnila vzdušnú dopravu aj na Slovensku. Slovenské letiská preto 
zrušili lety a odstavili dopravu vo štvrtok 15.04 až do stredy 21.04. 

Ako udalosť ovplyvnila život  ľudí na 
Mokrohájskej?  Na  prvý  pohľad  sa 
možno  zdá,  že  nás  sa  to  nijako 
nedotklo,  ale  určite  sa  mnohým 
stalo,  že  ich  príbuzní  zostali 
v zahraničí dlhšie, ako plánovali, iní 
sa  možno  nemohli  dostaviť  na 
plánované  návštevy  a ďalší  zas 
odletieť do zahraničia. Toto sa stalo 
aj našej študentke, Ingrid D.
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ktorá sa chystala na dlho očakávaný výlet a jazykový kurz do Londýna. 
Ako celú situáciu vnímala ona?

K: Ako ťa táto udalosť ovplyvnila?
I:   Po dlhom čase som mala možnosť opustiť školské prostredie a to 
mi,  bohužiaľ,  opäť  nevyšlo.  Chcela  som vidieť  narodeniny  kráľovnej 
a pokúpiť nejaké oblečenie vo výpredajoch, ale zatiaľ  sa to nepodarilo. 
K:  Myslela  si  aj  na  úbohých  Islanďanov,  ktorí  prišli  o svoje 
domovy? 
I:   Možno to znie egoisticky, avšak v prvom rade som myslela na seba. 
Po troch hodinách strávených v mase ľudí, ktorí sa neustále šťuchali 
a preklínali, som stratila súcit s Islanďanmi a myslela som len a len na 
seba. 
K:  Kam vlastne cestuješ? 
I:   Do Londýna.
K:  Nestratila si chuť cestovať tam?
I:   V žiadnom prípade. Aj napriek komplikáciám tam chcem stále ísť.

Ingrid  D.  sa  teda  rozhodla  cestovať  a urobila  veľmi  dobre.  Napriek 
pochybnostiam  sa  vrátila  živá,  zdravá  a plná  nezabudnuteľných 
spomienok. 

Podľa  aktuálnych  správ  (10.5)  už  väčšinu  letísk  otvorili.  Letové 
obmedzenia  však naďalej  platia  v Portugalsku.  Keďže činnosť  sopky 
naďalej  trvá, v nedeľu uzavreli  ďalšie letiská (Francúzsko, Taliansko, 
Česko, Rakúsko, Nemecko). Nebezpečie hrozí, najmä ak sa hmotné 
čiastočky  z popola  dostanú  do  motora  lietadla.  V takom  prípade  sa 
motor  ihneď 
zablokuje,  čo  pre 
lietadlá  bez 
náhradného  motora 
znamená  okamžitú 
smrť  všetkých 
pasažierov.  Od 
14.apríla  sa  sopka 
nezastavila.  Ktovie, 
ako dlho to ešte bude 
trvať a či Ingrid bude 
jediná,  ktorej  cesta 
mala byť zmarená...
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Bajpas miechy
Autor: Daniel Kujan
Foto: web

Bajpas  je  najčastejšou  operáciou  srdca  už 
mnoho  rokov.  Srdce  však  nemusí  byť  jediné 
miesto pre bajpas. 

Americkým vedcom z Kolumbijskej univerzity 
v New  Yorku  sa  podarilo  vďaka  tradičným 
chirurgickým  metódam  vrátiť  pohyblivosť 
paralyzovaným pokusným potkanom. Bajpasom 
napojili  zdravé  nervy  pod  miestom  úrazu.  Za 
pomoci  tejto  operačnej  metódy  by  ľudia  po  úraze  mohli  aspoň 
čiastočne získať stratený cit v končatinách. Ako je známe, časť miechy 
pod miestom úrazu dokáže prijímať signály, no tým, že je odpojená od 
mozgu, nedokáže nič riadiť.  No po vytvorení  bajpasu začali  potkany 
poškodenými končatinami hýbať. 

Nervový bajpas je v podstate taký istý ako srdcový, keď sa použitím 
cievy z nohy urobí  “obkľuka“ okolo upchatej tepny. Ďalším krokom by 
malo byť testovanie na väčších zvieratách, pravdepodobne mačkách. 
Profesor  neurobiológie  John  Martin,  vedúci  výskumu,  povedal,  že 
nechce o tom veľmi hovoriť kvôli ochrancom zvierat. Tiež dodal, že ak 
sa má niekedy uskutočniť takáto operácia na ľuďoch, je nevyhnutné 
vyskúšať to najprv na zvieratách. 

Prvá  operácia  by  sa  mala  uskutočniť  o päť  až  desať  rokov. 
Pacientom môže vrátiť cit a čiastočne pohyblivosť končatiny, nie však 
úplne.

Veľa  vedcov  sa  zaoberá  aj  iným  spôsobom  liečby  miechy  – 
kmeňovými  bunkami.  Problém  je  v tom,  že  vedci  zatiaľ  nevedia 

naprogramovať bunky tak, aby 
plnili  svoj  účel.  V niektorých 
prípadoch  sa  stáva,  že 
kmeňové  bunky sa menia  na 
rakovinové  nádory.  Preto  je 
podľa  Johna  Martina  jeho 

metóda lepšia.
Na záver by som chcel dodať, že táto operačná metóda je ďalším 

dôkazom  toho,  že  veda  ide  neustále  dopredu  a nám,  postihnutým, 
prináša ďalšiu nádej 
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Notebooky v triedach
Autor: Peter Novota
Foto: web

Písanie poznámok do notebooku je dnes 
už  známou  vecou.  Pomaly  pribúda 
takýchto  žiakov,  ktorí   využívajú  túto 
možnosť.  Notebooky už začali využívať aj 
zdraví  žiaci,  pretože  im  to  umožňuje 
rýchlejšie  pracovať,  mať  v poznámkach 
prehľad a tým škaredšie píšúcim aj svoje 
poznámky  s odstupom  času  vedieť 
prečítať  Nehovoriac o tom, že je písanie 
poznámok  do  priamo  do  noterbooku  je 
veľmi  výhodné  hlavne  pre  tých,  ktorí  sú 

nejako hendikepovaní a píšu pomaly alebo úplne nečitateľne. 
Ak chcete v súčasnosti používať na vyučovaní notebook, musíte si 

napísať žiadosť, na ktorú Vám musí lekár napísať doporučenie. S touto 
žiadosťou  musíte  ísť  na  riaditeľstvo  školy  a ak  vám  to  pán  riaditeľ 
schváli,  máte  vyhraté  a môžete  sa  tešiť  zo  svojich  úhľadných 
poznámok  

Či majú žiaci  záujem o používanie notebookov na vyučovaní  sme 
zisťovali medzi našimi stredoškolákmi. Čo oni na to?

Anketka:
Chceli by ste si písať poznámky 
cez hodinu na notebooku?

a) áno, chcel/a by som a aj mám 
notebook 

b) áno, chcel by som, ale 
nemôžem si ho dovoliť

c) nie, nechcel by som 
d) už notebook používam
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Testík, ktorý o tebe prezradí, aký typ študenta si!

1.  Jabĺčko  si  umyješ  a pekne  pokrájaš.  Vyberieš 
kôstky, lebo pravdou je, že sa ti “ožužlaný“ ohryzok 
jemne hnusí.  Takto  sa  aspoň  nezababreš  a máš 
z neho väčší pôžitok.

2. Vyberáš si medzi viacerými jabĺčkami. Vezmeš 
si  to,  ktoré  ti  dobre  vonia  a pekne  ho  vyleštíš. 
Pozrieš  sa  naň  a pripadáš  si  ako  v rozprávke. 
Jemným  točením  odtrhneš  stopku  a až  tak  sa 
pustíš  do  jedenia.  Vychutnávaš  si  každý  jeden 
hryz.

3.  Jabĺčko  si  najskôr  umyješ  a vyutieraš  do  sucha. 
Poobzeráš si ho zo všetkých strán a zahryzneš sa do tej, 
ktorá  sa  ti  vidí  najšťavnatejšia.  Jablko  objedáš  celé 
dookola, až ti ostane pekný ohryzok.

4. Ak sa ti dostane do rúk jabĺčko, tak ho 
len jemne ošúchaš o nohavice pre pocit čistoty. Jedno 
jablko  ťa  predsa  neprinúti  vstať  a odplaziť  sa 
k umývadlu.  Zješ  väčšinou  len  polovicu,  lebo  ťa  už 
prejde  chuť,  alebo  sa  ti  jednoducho  nechce.  Tvoje 
jabĺčka sa preto zväčša stávajú obeťami smetiačikov.

5.  V  jedení  jabĺk  nenachádzaš  veľmi  hlboký 
zmysel. Keď sa ti zdá sypké, radšej ho podaruješ 
s úsmevom  kamarátovi.  Rodičom  svoju  nechuť 
k týmto plodom odôvodňuješ slovami: „Ale veď aj 
ony majú city!“

6. Jablká máš rád, ale nerád sa o ne delíš. Hneď, ako ti príde do ruky, 
zješ ho veľkými hltmi. Nezamýšľaš sa, či je čisté alebo nie. Väčšinou ti
v ruke ostane len stopka, a ty sa tešíš, že neostalo veľa odpadu, a tiež, 
že si veľmi efektívne zjedol svoje jabĺčko. 
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7. Jablko? A to je čo?

Výsledky! Vyber si jeden typ a zisti, aký si študent:

1. Si typ študenta, ktorý sa síce rád učí, ale potrebuje mať všetko 
naporcované.  Sám si  písať poznámky určite nebudeš.  Chceš 
mať vo veciach poriadok. Niekedy by si si však otázky typu „A 
nadpis máme dať farebne?“ mohol odpustiť  

2. Si jednoducho umelec. Všetko vnímaš zmyslami a si taký malý 
snílek. Aj v učení hľadáš zábavu. Realita ti veľa nehovorí, ale o 
to je tvoj život krajší.

3. Si tak trochu perfekcionista, v škole známy ako bifľoš. Učenie ti 
prináša radosť a vo veciach musíš mať jednoducho poriadok.

4. Si  školská  flákač.  Učenie  neberieš  vážne  a do  školy  chodíš, 
lebo nemáš čo iné na práci.  Nikto ťa nedokope k učeniu,  no 
potom to tak aj vyzerá.

5. Si typ žiaka, ktorý sa zo všetkého dokáže vykľučkovať. Učitelia 
ťa  považujú  za  dobrého  žiaka,  ale  ty  svoju  múdrosť  tvoríš 
z ťahákov.

6. Si prirodzený inteligent a nové informácie priam hlceš.  Ak sa 
však  v škole  koná  písomka,  ostatní  ťa  nezaujímajú.  Nikdy 
neradíš  ani  nepoužívaš  ťaháky,  lebo  by  to  bolo  pod  tvoju 
úroveň.

7. Si mimo reality vždy a všade. Nie si umelec, 
jednoducho sa preber!

Testík si pre vás pripravila Majka Kabová, 3.G
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