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Zvládli sme to! Spoločnými silami sme sa aj tento
polrok prebojovali k novému číslu nášho obľúbeného
a už, takpovediac, aj udomácneného časopisu MOKY 3.
December je, samozrejme, najmä časom Vianoc
a silvestrovskej nálady. Som hrdý na to, že celá
redakčná rada časopisu má zásluhy na tom, že počas
prázdnin máme o kvalitné čítanie a najmä zábavu
postarané. Preto všetkým vyslovujem vďaku za Vašu
priazeň. Termín sme dodržali, toneru bol dostatok,
a tak, bez zbytočných komentárov „vrhnime“ sa na to.
Veselé čítanie, šťastné Vianoce a všetko dobré v celom
novom roku Vám želá MOKY!
(za celú redakciu – Tomáš Durec)

Kopla ma múza
Vianočná chvíľka poézie
Šport
Vianočný receptár
Na vtipnú nôtu
Príbehy z našej školy ... a veľa iných zaujímavých príspevkov ... 
Redakčná rada:
Matej Magát / šéfredaktor, Tomáš Durec / grafická úprava, Lucia Luptáková, Matúš Rovenský
a PaedDr. Daniela Bauerová / koordinátorka
Na čísle spolupracovali: Mgr. Andrej Lackovič, Martin Gabko, Eva Gnottová, PaedDr. Marta Frindrichová,
Ing. Dionýzia Furišová, PaedDr. Anna Imrichová, PhD., Mgr. Štefánia Kittnerová, Ing. Mária Komarová,
Mgr. Silvia Pospechová, Ing. Zuzana Sadleková, Mgr. Anna Slamková, PaedDr. Katarína Šaradinová,
Zuzana Šulajová, Dominika Balážová, Nikolas Benedikovič, Sabina Čaranová, Matej Holásek, Peter
Hlinický, Dominika Hudecová, Daniel Kojnok, Andrej Kľačanský, Jaranka Marić, Sofia Olejárová, Marek
Sloboda, Oskar Stančiak, Ján Škabla, Petra Žáková, Ľubomír Sheuhaufer
!!! VŠETKÝM PRISPIEVATEĽOM ZO SRDCA ĎAKUJEME !!!
POZOR! POZOR! POZOR! Uzávierka najbližšieho čísla časopisu Moky 3 je v máji 2017. POZOR! POZOR! POZOR!
 Najbližšie číslo vyjde v júni 2017. Tešíme sa na Vaše zaujímavé príspevky 
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Príhovor nášho riaditeľa školy
Mgr. A. Lackoviča
Milí čitatelia,

čas od vydania posledného májového čísla nášho Mokyho ubehol neuveriteľne rýchlo. Za to zdanlivo krátke obdobie sa
toho u nás v škole udialo veľmi veľa. Teší ma, že to boli väčšinou pozitívne a zaujímavé veci. Máme za sebou letné
prázdniny, príjemné obdobie, kedy sme si všetci „dobili baterky" a užili čaro leta. Júl a august boli zároveň mesice, keď
sme sa my učitelia a ďalší pracovníci školy pokúsili čo najlepšie využiť šancu pripraviť pre Vás žiakov nový školský
rok o kus lepšie ako ten predchádzajúci. V septembri sme úspešne odštartovali školský rok 2016/2017 a spolu s ním
sme privítali nových členov našej „ školskej rodiny". Niektorí z Vás si ešte stihli predĺžiť leto na pobyte v Taliansku.
Október sa niesol v znamení zdravej výživy a potešil nás aj Adam Hrebeň a jeho úspechy v recitačných súťažiach. Po
krátkych jesenných prázdninách prišiel november, dni plné zaujímavých udalostí, kde najviac prevážili tie športové.
Navštívíli nás paralympionici - medailisti z Ria, z ktorých niektorí sú absolventmi práve tej našej školy. Nasledovali
Integrované športové hry a snaha nášho domáceho tímu o čo najlepší výsledok. Samozrejme toho pozitívneho a
zaujímavého bolo ešte oveľa viac...
A teraz v decembri, keď uzrel svetlo sveta zimný Moky, ktorý práve čítate, sa už všetci tešíme na príchod Vianoc. Čas,
kedy sa môžme nachvíľku zastaviť a vychutnať si vianočnú pohodu so svojimi blízkymi.

Prajem Vám všetkým krásne Vianoce a teším sa na Vás v roku 2017!
Váš Andrej Lackovič

Ako sa dnes oslavujú sviatky a tradície?
Pripravil: Andrej Kľačanský, I. EOOS
Som šestnásťročný chalan a od narodenia som vyrastal s dedkom, ktorý má už 87 rokov. Veľmi rád počúvam historky z
jeho detstva. Mám rád Vianoce. Dedko každý rok spomína na tie jeho, z detstva. Vraj vždy boli biele. Dedinský trubač
večer trúbil a to bolo znamenie, že sa môže začať štedrá večera. Deti namiesto darčekov dostali jabĺčko a štyri orechy.
Vianočný stromček bol menší a bol zavesený na drevenom tráme, ozdobený jabĺčkami a orechmi. Jedli oblátky s medom,
pupáčky s makom a hríbovú polievku. Koledníci spievali pod oknami koledy. Vraj Vianoce boli skromnejšie, ale krásne.
A my u nás dodnes udržujeme dedkove zvyky. Hádžeme orechy do kútov, rozkrajujeme jabĺčko, mama nám robí na
čelo medový krížik, vraj, aby sme sa poslúchali. Spoločne si zaspievame koledu a túžobne čakáme na darčeky. Po večeri
sa u dedka zíde najbližšia rodina a rozprávame sa. Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Som rád, že tradície sa udržujú
z generácie na generáciu.
Žiaľ, reklama na Vianoce začína už v novembri. Mnohí ľudia si osvojujú moderné zvyky, tradície sa im zdajú zastaralé.
Prichádzajú k nám sviatky ako Halloween, Valentín. Preberáme sviatky z iných krajín. Naši predchodcovia mali hodové
slávnosti, dožinky, vynášanie Moreny. Nová generácia sa o nich dozvie už len z rozprávania alebo z kníh.
Alebo si ich „vygooglíme“?

3

MOKY 3, december 2016

Zo školských aktivít
Škôlkari
Projekt Motýlia farma
Pripravila: Eva Gnothová; foto: archív MŠ

V mesiacoch apríl a máj sme sa s deťmi našej materskej školy zapojili do obľúbeného projektu Motýlia farma.
Prostredníctvom neho si deti jednoducho a efektívne rozvíjajú prírodovednú gramotnosť, pomocou zážitkového učenia
majú možnosť prežiť to, čo poznajú len z obrázkov, či kníh. Spolu sme pozorovali celý proces metamorfózy od húseníc, cez
kukly až po samotných motýľov Babôčky Bodliakovej. Týždeň sme motýle pozorovali a starali sa o ne, prinášali sme im
kvietky, ovocie a cukrovú vodu. No ako všetkým zvieratkám, tak aj motýľom je najlepšie v prírode. Jedného slnečného dňa
sme sa s nimi teda rozlúčili a vypustili sme ich na lúku. Na túto aktivitu budeme s našimi škôlkarmi ešte dlho spomínať a o
rok si ju určite zopakujeme opäť...
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.Škôlkari

.Jeseň

v materskej škole
Pripravila: Eva Gnothová; foto: archív MŠ

Ani sme sa nenazdali, leto ubehlo ako voda a my sme sa opäť vrátili do našej materskej školy. Privítali sme medzi seba
nových kamarátov, nadviazali nové priateľstvá. Jesenné obdobie nám poskytlo mnoho podnetov na rôzne aktivity vonku,
ako napríklad púšťanie šarkanov, zber prírodnín a prácu s nimi, či pozorovanie zmien v prírode. Priazdnivé počasie sme
využívali najmä na vychádzky do Starého Lamača, na Partizánsku lúku alebo na Mlyn Klapáč. Aj tento rok sa nám podarilo
pokračovať v spolupráci s Mestskou knižnicou. Tá k nám v rámci projektu Čítajme spolu pozvala divadielko HAAF, ktoré deti
so svojim predstavením Smelý zajko veľmi potešilo. Tento rok nás čaká ešte mnoho zaujímavých akcií, na ktoré sa spolu s
deťmi už veľmi tešíme, ale o tom Vám napíšeme nabudúce. 
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Zo školských aktivít
Za 1. stupeň novinky zaznamenala: PaedDr. Marta Frindrichová;
foto: archív 1. stupňa
Cez okienko 1. stupňa
Naše prvostupniarske okienko sme otvorili ako každý školský rok
začiatkom septembra. Človek, teda žiak, ani nevie ako do toho vhupne. Ešte pred
pár dňami ležal na pláži, alebo zabíjal čas v klimatizovanom nákupnom centre, a tu
ho máš. Už ho nútia čosi opakovať alebo nebodaj čosi nové sa učiť. Niektorí žiaci sa
chytia hneď, iní sa spamätajú pri štvrťročných písomkách. Školský rok je však dlhý
a nemusí byť len o učení. Treba si ho spestriť, či už rôznymi projektami alebo
aktivitami. Žiaci 1. stupňa už niekoľko za sebou majú, a tak sa chcú s vami o tieto
zážitky podeliť.
Hneď začiatkom septembra si žiaci mohli doplniť svoje vedomosti o zdravej výžive,
ktoré našli na nástenke na dolnej chodbe. Zapojili sa aj do projektu Dental alarm,
ktorý im prišli počas štyroch prednášok prezentovať, a aj reálne ukázať, študentky
medicíny – budúce zubárky. Na každej prednáške sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí
a dôležitých informácií o svojich zúbkoch, ako vyzerajú, čo tvorí zub, čo potrebujú
zuby ( a teda aj ich majitelia) pre svoje zdravie, ako sa o ne starať, čo robiť správne
a čomu sa vyhýbať. Na každom zo štyroch stretnutí trénovali správny spôsob
umývania zubov. Každé dieťa dostalo dve zubné kefky, jednu, aby mohlo trénovať
doma, jednu na tréning v škole, pohárik a veľa ďalších materiálov. Na záver všetci
získali certifikát o absolvovaní projektu.
V októbri pokračoval projektový týždeň zdravej výživy. Tentoraz na tému Chutné maľovanie , kde si deti ukázali zdravé
potraviny i dobroty cez výtvarné umenie. Tie najkrajšie práce postúpili ďalej a boli odmenené. Starší žiaci nezabudli na
našich bývalých učiteľov a učiteľky a v rámci mesiaca starších pripravili pre nich pozdravy. Bolo milé, keď od niektorých
adresátov dostali poďakovanie – formou pohľadnice alebo telefonicky. Medzi tretiakov a štvrtákov tento mesiac zavítali aj
ich rovesníci zo Spojenej školy na Novohradskej ulici. Spolu sa vyšantili pri športových hrách v telocvični. Koniec októbra
patril strašidielkam – nastal Deň strašidielok. Deti si pripravili kostými a masky a zmenili sa na nepoznanie. Neváhali
a pokúsili sa vystrašiť celú školu, keď podnikli strašidelný sprievod po dlhých školských chodbách. Každé dieťa za svoju
originálnu masku získalo sladkú odmenu. V októbri ešte deti zažili pesničkové divadlo Haf, v ktorom si zopakovali tri dôležité
slová – prosím, prepáč, ďakujem.
November pokračoval v podobnom duchu ako október. Deťom sa prišlo predstaviť
divadielko Bum Bác so svojou rozprávkou o deduškovi Mrázikovi, statočnom
Ivanovi a usilovnej a dobromyseľnej Nastenke. Aj deti boli usilovné a na počesť
paraolympionokov namaľovali krásne výkresy so športovou a olympijskou
tematikou. Priamo na besede s týmito úžasnými športovcami si potom tretiaci
a štvrtáci vypýtali ich podpisy. Mesiac november sa niesol v znamení prevencie
drogových závislostí. Na informatívnej nástenke, ktorá vystriedala zdravú výživu sa
deti mohli dozvedieť čo to o závislostiach, ale aj tipy ako lepšie tráviť voľný čas.
K tomu im pomohli aj tretiaci a štvrtáci, ktorí na hodinách informatiky pripravili
výstižné plagáty. Pre nich boli určené besedy o alkohole a tabaku a iných
závislostiach, ktoré absolvovali pod vedením pracovníkov CPPPaP na Fedákovej ul.
v Bratislave. K tejto téme ešte patrila beseda o detských a ľudských právach
s účasťou detskej ombudsmanky pani Tomanovej. Deti ešte stihli vypracovať prvé
úlohy v rámci matematickej súťaže MAKS a deviatich z nich čaká hneď 1.
decembra celoslovenská súťaž Všetkovedko. V decembri sa už všetci tešia a od
začiatku sa pripravujú na vianočnú akadémiu. Žiaci 1. stupňa potešia svojich
rodičov básničkami, pesničkami, tančekom a rozprávkou. Predvianočná atmosféra
prináša starosti, zhon, ale aj veľa radosti, napätia a očakávaní. Žiaci a učitelia1.
stupňa všetkým čitateľom prajú v tomto období veľa trpezlivosti a splnených
prianí.

6

MOKY 3, december 2016

Zo školských aktivít
Netradičné predstavenie
Pripravili: žiaci VI. A; foto: redakcia
Prečo nás zaujal Malý princ práve v podaní hercov Divadla z pasáže? Pretože aj napriek ich hendikepu – mentálnemu
postihnutiu, vystihli podstatu tohto nadčasového filozofického dielka A. S. Exupéryho. Divadelníci z pasáže hosťovali
v Divadle STU Malá scéna, kde sme ich 24. októbra 2016 mali možnosť s triedami 6. A, 7. A i 8. A vidieť.
Niekoľko výrokov samotných hercov Vás presvedčí o čistom a úprimnom pohľade hercov na život:
Ktorá scéna z inscenácie sa vám páči najviac?
-Scéna – lietadlo. Tu sa všetci piloti stretnú s Malým princom. Títo všetci piloti hrajú jednu postavu. A stretnutie princa
s líškou – Malý princ si skrotí líšku a potom sú priatelia. (Lýdia Rybárová)
Prečo si myslíte, že ľudia majú radi Malého princa?
- Lebo malý princ je malý a nenarastie na veľkého. A je to zrozumiteľné. (Miriam Kujanová)
- Všetky scény sú dobré, ale sopky a ako vyrastá ruža. (Michal Daniš)
A ako hodnotia predstavenie naši žiaci?
Čo ťa na hre zaujalo?
- Ako malý princ navštevoval rôzne planéty. (Filip, 6. A)
- Páčila sa mi herečka, ktorá čítala akože z knižky, aj to, že napriek
postihnutiam sa snažili niečo dokázať. (Kika, 6. A)
- Mňa zaujala tá hudba. (Miško, 6. A)
Aké posolstvo vo vás zanechalo toto divadlo/predstavenie?
- Že sú to ľudia a vedia to, čo my. (Samo, 6. A)
- Každú prekážku treba prekonať. (Kika, 6. A)
- Máme si pomáhať. (Domčo, 6. A)
- Že keď aj je niekto postihnutý, máme si byť všetci rovní. (Miško, 6. A)
Ďakujeme p. učiteľke Mgr. Terézii Hlobeňovej za sprostredkovanie tohto umeleckého zážitku.

Reportáž z výstavy KOZMOS
Pripravili: Mgr. Štefánia Kittnerová a IX. A; foto: Ing. Zuznana Sadleková

Je 29. novembra 2016, 13. 24 hod. Práve sme sa vrátili z KOZMU. Jasné, že
nie z tamtoho „hore“! Prišli sme z výstavy „Kozmos“. Spolu s Gagarinom
sme absolvovali prvý let človeka. Amstrong nás sprevádzal po Mesiaci.
S našim rodákom Cernanom sme zanechali stopy na jeho povrchu,
neponúkli sme sa jedlom kozmonautov, asi bolo po zárkuke... :-)
Nás, dievčatá zaujali slušivé kombinézy – škoda, že mali toľko otvorov na
rôzne trubice. Nezabudlo sa ani na tých, čo nedoleteli. Veda má, bohužiaľ,
i obete. Niektorí sme si vyskúšali i simulátor pohybu v kozmickej rakete, či 3
D pobyt vo vesmíre. Za úvahu stojí naučiť sa od kozmonautov rôznych
národov spolupracovať.
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Zo školských aktivít
Rekondično-relaxačný pobyt v Taliansku
Pripravili: Lucia Luptáková, IV.G a
Sabina Čaranová, II.G; foto: redakcia
Naša študentská dovolenka v Rimini trvala 7 dní. Cesta tam bola
náročná trvala až 14 hodín, pretože sme čakali medzi mestami Bologna a
Rimini v dopravnej kolóne. Ubytovaní sme boli v penzióne iba 400 m od
pláže. Izby v penzióne boli nezvyčajne veľké, až desaťposteľové. Strava
výborná, každý si v nej našiel to svoje čo má rád. Varil nám taliansky
šéfkuchár. Menu pozostávalo z predjedla,cestovín a hlavného jedla.
Zeleniny a ovocia bolo vždy dostatok.
More bolo krištáľovo čisté a dostatočne teplé.V mori plávali priehľadné
medúzy. Niekedy sa stalo, že niekoho z nás popŕhlili. Najväčší zásah dostala
pani učiteľka Labudíková, ale ani to nás neodradilo od plávania za skalami.
Kúpali sme sa každé doobedie a niekedy až do večera. Počasie nám
naozaj výrazne prialo. Teplota bola príjemná a pršalo nám minimálne.
Naša kreativita sa prejavila i pri súťaži v stavaní figúrok z piesku. Víťazná
figúrka bol Mimoň a ako odmena bola pizza.
Na pláži sme sa spoločne aj učili, napríklad angličtinu, biológiu,
ale i literatúru. Mali sme tiež nemčinu s pani učiteľkou Wefersovou
formou opisovania zaujímavých obrázkov z galérie v St. Petersburgu.
Pozerali sme aj nemecký film o Islame, pokroku vo vede a technike,
či medicíne. Večer sme sa prechádzali po promenáde pri mori. Ráno
sme chodili behať po pláži. V nedeľu sme nakupovali na trhu.
Navštívili sme i veľké nákupné centrum IPER. Každý si tam kúpil, čo
ho oslovilo. Vo štvrtok sme zavítali i do 3.najmenšieho štátu v
Európe. San Marino, leží na obrovskom kopci, z ktorého je
prenádherný výhľad. Je tam množstvo obchodov s rôznorodým
sortimentom.
Z Rimini sme odišli poobede a prišli sme skoro ráno, plní nových
zážitkov. Tešíme sa, že sa nikomu nič vážne nestalo, a že sme všetci
šťastne prišli domov. Niektorí z nás sme síce navštívili Taliansko ale i
destináciu Rimini už viackrát. Avšak je jednoznačné, že talianska
dovolenka zo školy pri mori je predsa vždy výnimočná. Veríme, že sa
páčilo i tým, ktorí s nami boli po prvý raz. A samozrejme dúfame, že
pôjdeme aj o rok.
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Spomienky na školské výlety
Pripravila: Ing. Mária Komarová; foto: redakcia

Naša trieda , 2. OA , mala pôvodne plán ísť Mostom slobody v Devínskej Novej Vsi do Rakúska a potom na Devín. Ale ako
to už býva, človek mieni….Keďže počasie bolo vrtošivé a spolužiak mal väčšie problémy s chodením, na poslednú chvíľu sme
sa dohodli s 1. OA, pridali sa k nim a naplánovali si opekačku na Železnej studničke. Len sme tŕpli, či sa vyčasí, keďže
v pondelok nás poriadne prefúklo a zmokli sme. Našťastie, v utorok ráno bolo krásne slnečno, tak nič nebránilo nášmu
inovovanému plánu nadýchať sa v lese čerstvého vzduchu a posilniť sa priam ukážkovo „zdravou“ stravou plnou
karcinogénov a tukov.  Raz za čas to však neprekáža, negatívne účinky spoľahlivo vykompenzuje výborná nálada, radosť
z prírody a zo spoločnosti kamarátov. Prekonali sme poslednú prekážku – úplne natrieskaný autobus. (Ešteže sme si
neuvedomili, že podobný plán budú mať aj iné školy.) Boli sme však medzi prvými, a tak krásne ohnisko so stolom pod
košatým dubom bolo naše. Dobre naladení, napapaní a spokojní sme sa šťastne vrátili a ostáva nám dúfať, že si ešte
niekedy zopakujeme podobnú akciu. Sme radi, že niektorí spolužiaci spoznali, že Bratislava nie je len rozpálený betón, autá,
ruch, ale aj krásna príroda dostupná aj s vozíkom.

Školský výlet III. OA, súčasnej IV. OA
Zazanamenala: Ing. Dionýzia Furišová; foto: archív súčasnej IV. OA
Na konci šk.roka sme sa so žiakmi 3.OA vybrali do starého mesta, prešli sme sa Podhradím, historickými uličkami a po - aj
keď nie dobre udržiavaných zámockých schodoch - sme sa dostali na nádvorie hradu, kde sme si v jeho okolí prezreli práve
novootvorenú barokovú záhradu. Naším cieľom však bola návšteva Historického múzea na Hrade - Dejiny Slovenska pod
názvom Od praveku po Veľkú Moravu. Výstava bola úžasná, dokumentovala spoločenský vývoj, remeselnú úroveň
obyvateľov, videli sme veľmi unikátne archeologické nálezy napr. šperky zo zlata , ale aj iné veľmi nádherné exponáty rôzne meče a zbrane, kovové a hlinené nádoby, ale aj predmonetárne platidlá / hrivny/.
Veľmi sa nám páčilo, mali sme krásny kultúrny zážitok
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Rozhovor s úspešným športovcom –
našim žiakom Marekom Slobodom z II. EOOS
Pýtala sa: Jadranka Marić, III. G; foto: Jadranka Marić
Je tu veľa elektroniky (počítače, interaktívne
miestnosti, wifi,...). Môžem komunikovať
s učiteľmi prostredníctvom mailu (domáce
úlohy,..) čo je super.

Aké sú tvoje najväčšie plavecké úspechy?
Majstrovstvá Slovenska, kde som aj vyhral a stal sa
Majstrom Slovenska. Ďalej medzinárodné preteky
v Maďarskom Egeri, kde som tiež vyhral prvé miesto.
A ešte aj v Chorvátskom Varaždine som sa veľmi dobre
umiestnil. Bližšie informácie opäť na stránke
http://www.plavecky-klub-dolphins.sk/plavci/ .

Si spokojný na tejto škole?
Áno som. Vzhľadom na to, že škola nie je prispôsobená
pre nevidiacich, mi prostredie vyhovuje. Učitelia aj žiaci
mi pomáhajú, atmosféra je tu príjemná a riaditeľ je
skvelý .

V ktorých krajinách si už pretekal?
V Dánsku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku,
Chorvátsku a, samozrejme, tu na Slovensku.

Prečo si si vybral práve túto školu?
Fúha... bol som ovplyvnený športom, a to konkrétne
plávaním. A tiež tu bola možnosť študovať ekonomický
odbor.

Máš aj nejaký talizman pre šťastie?
Pána a pani Káčerových (smiech) . Pozri obrázok.
Ako často a ako dlho trénuješ?
Trénujem 6x do týždňa po dve hodiny.

Pociťuješ nejaký rozdiel medzi strednou a základnou
školou?
Áno, hlavne v prístupe učiteľov aj žiakov a ďalej aj vo
vyššej úrovni vzdelávania.

Na základnej škole som mal nevidiacu

Si spokojný so svojimi spolužiakmi?
Jasné, sú skvelí. Sme dokopy desiati, hoci sme začínali
piati. Je tam sranda .
Čo sa ti na našej škole najviac páči?
Môžem byť samostatný, môžem dokonca aj ja sám
pomôcť ostatným, napríklad čo mám v triede spolužiaka
Ondra na vozíku, tak ho potlačím, zdvihnem mu veci,
ktoré mu padnú na zem a nevie si ich zdvihnúť sám,
prípadne pošlem poznámky a domáce úlohy. Je tu veľa
elektroniky (počítače, interaktívne miestnosti, wifi,...).
Môžem komunikovať s učiteľmi prostredníctvom mailu
(domáce úlohy,..) čo je super. A samozrejme, školské
autobusy a vodič Miro .

spolužiačku, ktorá sa ma raz spýtala, že či by
som nechcel plávať. A ono sa to dalo a od vtedy
vlastne plávam. Môj talizman je pán a pani
Káčeroví...

Aký predmet máš najradšej? Ako rád tráviš svoj voľný
čas?
Všetky (smiech) . Plávaním, hudbou, facebookom a tiež
čítaním. No a nemôžem vynechať bicyklovanie .

Ako vyzerá tvoj bežný deň?
Noo.... Ráno o 5:00 mi zvoní budík. Vstanem,
naraňajkujem sa, ranná hygiena, o 6:00 už skáčem do
vody. O 7:45 vyliezam z vody. Od 8:00 som v škole, kde
som do 12:40. Do 17:00 som s asistentom, s ktorým sa
učím a pripravujem sa do školy na ďalší deň. Potom
čakám na tréning, ktorý sa začína o 18:00. Z vody
vyleziem o 19:45, odvezieme Jadranku domov a o 20:30
vstupujem do bytu. Potom sa navečeriam a idem spať. ..
Na základnej škole som mal nevidiacu spolužiačku, ktorá
sa ma raz spýtala, že či by som nechcel plávať. A ono sa
to dalo a od vtedy vlastne plávam.

Ako si sa dostal k plávaniu?
Na základnej škole som mal nevidiacu spolužiačku, ktorá
sa ma raz spýtala, že či by som nechcel plávať. Zaujalo
ma to a spýtal som sa, že kde by som mohol plávať.
Spolu s rodičmi sme sa opýtali, či by som nemohol chodiť
aj ja. A ono sa to dalo a od vtedy vlastne plávam.

Ako dlho sa venuješ pretekárskemu plávaniu?
Už tri roky .

10

MOKY 3, december 2016
Teší ma neutíchajúci záujem o ekonomické dianie našich
absolventov obchodnej akadémie Vladka Horváta (I.
SVC), ktorého zaujíma široké spektrum tém, ako je malá
podpora slovenských výrobkov. Ďalej tvrdí, že EÚ by sa

Anketa - názory žiakov

mala viac zaoberať ekologickými problémami, či
nezamestnanosťou. Osobitne sleduje diskusie k Brexitu
– v referende obyvatelia Veľkej Británie odsúhlasili
vystúpenie z EÚ. ... Až každodenná prax ukáže, aké to
bude mať následky pre ďalšie krajiny. Budú ju nasledovať
aj ďalšie štáty v EÚ?

Výhody a nevýhody
členstva v Európskej únii
Pripravila: Ing. Silvia Tazberíková;

Miško Machara (I. SVC) tiež negatívne vníma migrantov
v Európe a z toho vyplývajúcich množstvo zložitých
otázok financovania, bezpečnosti, zamestnanosti. Priveľa
zahraničných
výrobkov
na
našom
trhu
a uprednostňovanie zahraničných výrobkov sa v
negatívnom svetle premieta aj do problematiky
zamestnanosti.

Ako ste už iste všetci postrehli, tento polrok (od 1.7.
2016 do 31.12. 2016) sme predsedníckou krajinou
Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Iste sa pamätáte na deň
voľna z dôvodu zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo
v Bratislave dňa 16. 9. 2016. Spomínate si, ktoré krajiny
sa zúčastnili a o čom hovorili?

Vyfarbite, ktoré krajiny sú členom EÚ
(obrázok – zdroj internet)

Za závažný problém považujú žiaci migrantov,
ktorí môžu byť aj nebezpeční pre úniu. Dôležité je
pomôcť krajinám, z ktorých utečenci pochádzajú
Ale ako?
Na našej škole téma EÚ rezonuje vo viacerých
predmetoch, osobitná pozornosť sa jej venuje
v ekonomických predmetoch na obchodnej akadémii,
predovšetkým vo štvrtom ročníku. Bola som zvedavá, či
sa žiaci našej školy zaujímajú o dianie v EÚ. Takmer
všetci žiaci, ktorí sa vyjadrovali k téme EÚ, sledujú dianie
v médiách. Preferujú predovšetkým správy vysielané
v televízii,
správy
publikované
prostredníctvom
internetových portálov.
Medzi hlavné pozitíva členstva SR v EÚ, ktoré vidia naši
žiaci, patrí možnosť slobodného cestovania v rámci únie
bez víz, že na hraniciach nikto nekontroluje (Michal Žiak,
I. OA) a taktiež možnosť zamestnať sa v inej členskej
krajine (Diana Gombošová, I. OA), nakupovať tovary
z celej únie (Kristína Ryšková, IV. OA), voľný pohyb osôb
(Patrik Papp, III. OA).
Za závažný problém považujú žiaci migrantov, ktorí môžu
byť aj nebezpeční pre úniu (Monika Koczmanová, II.
EOOS). Dôležité je pomôcť krajinám, z ktorých utečenci
pochádzajú (Katka Speváková, II. EOOS). Ale ako? ... 
Ďalšie riziko je prispôsobovanie podmienkam, ktoré
treba splniť, pašovanie nelegálneho tovaru (drogy)
z krajín, ktoré nie sú v EÚ (Zuzka Lapešová, I. SVC).
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Viete, že na našej škole študuje zaujímavý vedec??? Jeho meno je Daniel Kojnok z IV. G
Pýtala sa: redakcia; foto: internet
Volám sa Daniel Kojnok a so svojimi rodičmi
bývam

v

Lučenci.

Na

Gymnázium

výbornými parametrami na „podvozku" môjho starého
horského bicykla. Kto by si chcel pozrieť tento bicykel,
tak na stránke www.likehorse.com nájde podrobnosti a
aj rôzne videá.
Tento bicykel, ktorý mal byť "like horse"/ako kôň/, čiže
ekologický, inteligentný a výkonný, som chcel ďalej
rozvíjať. Podarilo sa nám pripraviť technickú
dokumentáciu pre karbónový rám, kde by boli batérie
súčasťou rámu. Žial, uvedomil som si, že v tejto fáze nás
čaká tak finančne náročná časť, že som projekt
„zamrazil" a vybral som z neho parciálne podprojekty,
ktoré by sa dali realizovať bez veľkej finančnej záťaže a s
relatívne dobrým efektom. Takto vznikol elektronický
zvonček s alarmom. Viete si ho pozrieť na stránke
www.likebell.com. Postupne rôznymi okolnosťami vo
mne dozrievala myšlienka vytvoriť elektronický zámok na
bicykel, ktorý by bol vysoko bezpečný (s alarmom,
odosielaním SMS správ v prípade narušenia a pod.) a
zároveň by poskytoval technické riešenie pre zdieľanie
bicyklov, tzv. bike sharing, ktorý sa momentálne začína
vo svete veľmi rozširovať. Takto vznikol projekt
"FUTUPILOT", ktorý teraz realizujem.

na

Mokrohájsku som prestúpil, nakoľko sa mi
podarilo získať "miestenku" v technologickom
inkubátore "Brainhouse" v Bratislave. Hľadal som
si školu, ktorá by mi dokázala poskytnúť
individuálny prístup v štúdiu. Všetky školy
prezentujú, že takýto prístup poskytujú, ale mám
osobnú skúsenosť, že realita je iná. Na
„Mokrohájskej 3" som zistil, že individuálny
prístup je skutočne "náplňou práce" tejto školy.
Ako a kedy si sa dostal k technologickým projektom?
Od detstva som inklinoval k realizácii rôznych vlastných
projektov. Nie všetky sa vydarili :) Ale postupne som
získaval rôzne zručnosti, naučil som sa komunikovať s
ľuďmi s cieľom vytvoriť z existujúcich vecí vec úplne
novú. Musím sa priznať, že moje projekty boli aj
„vyslobodením" zo systému školských povinností, ktoré
ma nebavili. A zároveň mi otvárali kreatívny „priestor", v
ktorom som sa cítil ako „ryba vo vode".

S kolegami riešime tvorbu mobilnej aplikácie,
snažíme sa vyvíjať inteligentný zámok a popri

Mojim prvým vážnejším projektom bol tzv. "Likehorse".
Likehorse je prvý bicykel bez pedálov. Už niekoľko rokov
sledujem oblasť elektromobility a obzvlášť prácu
jedného z najväčších vizionárov a vynálezcov súčastnosti
- Elona Muska. Elon je priekopníkom elektromobility, ale
aj letov do kozmu. Ja som chcel tiež niečo urobiť v tejto
oblasti. Preto som sa rozhodol, že vyviniem
elektrobicykel, ktorý bude mať tak dokonalú
technológiu, že nebude potrebovať pedále. Takže mojim
prvým krokom bolo, že som flexibrúskou odpílil pedále z
môjho horského bicykla. A to bola skutočne výzva, lebo
týmto „radikálnym" krokom sa môj bicykel stal
nepužiteľným :) Začal som teda intenzívne pracovať na
riešeniach. Podarilo sa mi pri tom zoznámiť s mladými
inžiniermi z firmy E-sense Slovakia, ktorí ešte na vysokej
škole budovali elektrickú formulu a chodili na nej na
rôzne medzinárodné preteky. Veľa som sa od nich naučil
a postupne sa mi podarilo vyrobiť prvý prototyp s
súťaži, ktorou je "zákaznícky trh".

tom nesmieme zanedbať marketing, aby sa
Futupilot dostal do sveta.

Zúčastnil si sa aj nejakých súťaží?
V škole som sa zúčastňoval predovšetkým
matematických súťaží. Mal som rád Pytagoriádu, ale
riešil som aj matematické olympiády. Celkovo mám rád
matematiku, ale predovšetkým tú jej časť, kde treba
používať logické myslenie :)
S mojimi projektami som na súťažiach nebol. Rád by som
s nimi uspel v tej najťažšej súťaži, ktorou je „zákaznícky
trh". V škole som sa zúčastňoval predovšetkým
matematických súťaží. Mal som rád Pytagoriádu, ale
riešil som aj matematické olympiády. Celkovo mám rád

V prvom rade sa snažím fungovať skromne a
efektívne. Myslím, že toto je základný
predpoklad úspešného projektu.
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Kto ťa viedol k týmto projektom?
Prišlo to nejak prirodzene, taká vnútorná túžba niečo
zaujímavé tvoriť. Ako som spomínal, veľkým vzorom mi
bol Elon Musk, zakladateľ firmy Tesla. Ale veľkú morálnu
podporu mám aj doma od rodičov.

Na akú vysokú školu by si chcel ísť?
Priznám sa, že nad týmto zatiaľ vôbec nerozmýšľam.
Mám plnú hlavu úloh na najbližšie dni, ako „rozbehnúť"
Futupilot. S kolegami riešime tvorbu mobilnej aplikácie,
snažíme sa vyvíjať inteligentný zámok a popri tom
nesmieme zanedbať marketing, aby sa Futupilot dostal
do sveta. Toto je momentálne pre mňa škola.

Ako dokážeš všetky tvoje aktivity zabezpečiť finančne?
Určite je to náročné.
V prvom rade sa snažím fungovať skromne a efektívne.
Myslím, že toto je základný predpoklad úspešného
projektu. A keď človek obstojí v takomto režime, tak
prídu aj ponuky na investície do projektu, pretože je to
dôkaz, že projekt je „zdravý".

Čo je tvojim snom?
Tých snov je určite veľa. Ale predovšetkým by som chcel
robiť v živote veci, z ktorých by som mal radosť a ktoré
by prinášali aj druhým radosť. A k tomu by som rád
inšpiroval aj iných.
Inak, ak by sa chcel niekto dozvedieť viac o spomínaných
projektoch, alebo by sa chcel nejakým spôsobom zapojiť
do spolupráce, prípadne by chcel riešiť nejaký vlastný
projekt, tak mailový kontakt mám na spomínaných web
stránkach. Rád zodpoviem na každú otázku...

S kým spolupracuješ na projektoch?
Ja sa snažím budovať projektový tím s ľuďmi, s ktorými si
osobnostne rozumiem, a ktorí dokážu vložiť do projektu
svoj entuziazmus a korektnosť. Toto je tá najťažšia časť.

ANKETA - Naši prváčikovia a noví žiaci
Zozbierala: redakcia
„Ruku na srdce, nie každý deň je ten dobrý. Každému žiakovi niekedy „ujde para“ a niekedy je drzý na
učiteľa. Na Mokrohájskej 3 nikdy nekričia, len im psychologicky povedia, že sú drzí a mali by sa
upokojiť.“ (Michal, I. OA) Ako nás vnímajú naši prváci či naši úplne noví žiaci? Čítajte, dozviete sa veľa
zaujímavého...
Aké sú Tvoje prvé dojmy z novej školy?
Cítim sa tu trošku divne. Záchody sú pokazené, zohrievače moc nefungujú, ale pekné je, keď sa hrám s mojimi
kamarátmi a loptami a gargamelovou pascou cez prestávku a cez hraciu hodinu. (Tomáš, I. A)
Je tu dobre, mám tu veľa kamarátov – napr. Tomáša, páčia sa mi tu aj pekné hračky, napr. lego, mám rád aj učenie
– napr. telocvik. (Janko, I. A)
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Najradšej mám Alžbetku, ale tá tu teraz nie je, potom mám rada prestávky, lebo vtedy sa môžem hrať; mám rada
aj matematiku, lebo tá je veľmi zábavná. Máme super pani učiteľku, lebo je veľmi dobrá – lebo my, keď chceme
mať niekedy hraciu hodinu, tak nám to raz dovolila. (Linda, I. A)
Ja sa tu môžem hrať s Tomáškom, Adamkom a Jankom; mám rád aj hračky, hráme sa Človeče, mám rád aj učenie
– učíme sa písanie a cez prestávku sa môžeme hrať. Ja mám rád túto školu, lebo predtým som sem ešte nechodil.
Mám rád aj hudobnú, slovenčinu, prvovku, nábožko a telocvik – najviac hudobnú, lebo tam sa aj učíme spievať,
napr. Moja mamka niečo má. (Šimonko, I. A)
Ja mám rada Zlatku, Alžbetku a Lindu, rada sa s nimi hrám aj hru so zvieratkami; milujem túto školu, najviac mám
rada, keď sa učíme a hráme – ale hlavne matematiku. (Dominika, I. A)
Ja mám rada túto školu preto, lebo mám tu dobrých kamarátov, najviac mám rada Lindu, Dominiku a Alžbetku;
z učenia mám rada tiež matiku, lebo tá je pre mňa. (Zlatka, I. A)
Mám dobré dojmy, dá sa tu dobre hrať, sú tu dobré hračky, sú tu aj dobré hodiny – napr. čítanie a matematika.
(Adamko, I. A)
Keďže už som 3krát prestupovala z iných stredných škôl, túto školu beriem za najlepšiu. (Diana, I. OA)
Veľmi nádejné... (žiačka I. EOOS)
Zo začiatku zmiešané, pretože som na tejto škole nový, ale už sa to zlepšuje. (Andrej, I. EOOS)
Moje prvé dojmy z novej školy sú veľmi dobré. Správanie všetkých sa mi veľmi páči. Chlapci nenadávajú, dievčatá
si zo všetkého nerobia srandu a nesmejú sa. (Michal, I. OA)
Moje prvé dojmy z novej školy sú pozitívne, začínam si zvykať na nové prostredie, na nových ľudí a na iný systém
učenia. (žiak I. G)
Je to tu celkom fajn, taká príjemná, rodinná atmosféra. (Matej, I. G)
Na novej škole sa mi veľmi páči. (Barbarka, V. A)
Keď som prvýkrát vstúpila do novej školy, bola som dezorientovaná, ako každý človek, keď po prvýkrát vstúpi do
neznáma. Keď som išla na túto školu, išla som pozitívne naladená a aj moje dojmy sú pozitívne. (Veronika, I. SVC)
Moje dojmy sú pekné, ale i zmiešané, pretože som si myslela, že budem mať viac spolužiakov, ale zároveň som
rada, že mám malý kolektív a ešte aj preto, lebo je to veľká zmena v život, lebo som aj na internáte a aj tam
spoznávam nových ľudí, ktorých tiež musím ešte lepšie spoznať. (žiačka I. OA)

Ako vnímaš nových spolužiakov?
Je toto dobrá trieda, cítim sa tu pohodlne, je tu pokoj, keď tu je osa, tak je tu celá šóra kriku a prídu sem aj žiaci
z druhých tried a chcú ju vyhnať. Keď sa tu stane niečo Šimonkovi alebo Jankovi, tak zavoláme pani asistentku
alebo pána asistenta a ten to už vyrieši. Najviac mám obľúbeného Janka, lebo nikdy neprestal byť mojím
kamošom a je najlepší žiak z tejto triedy. (Tomáško, I. A)
Ja sa tu cítim dobre, najlepšieho kamoša tu mám Tomáša, lebo nikdy neprestal byť mojím kamošom a asi ani nikdy
neprestane. Máme tu aj dobrých žiakov. (Janko, I. A)
Mne je tu dobre, všetko je tu pekné, dievčatá držia spolu. Všetkých mám rada. (Dominika, I. A)
Najradšej mám Dominiku, aj ostatných mám rada, cítim sa tu dobre, je tu aj dobrá pani učiteľka naša. (Zlatka, I. A)
Ja tu mám rád aj všetkých týchto kamoškov, aj Dominiku, aj Tomáška, aj Janka aj Adamka, aj Zlatku, Lindu, ja sa tu
mám dobre, môžem si tu ľahnúť aj na bublinu, Dominika sem doniesla aj mobil Samsung. (Šimonko, I. A)
Sú super, sú v pohode. Dá sa s nimi rozprávať, rozumieme si navzájom a v triede nie sú konflikty. (žiak, I. G)
Časť spolužiakov poznám z mojej bývalej základnej školy a s novými spolužiakmi sa ešte len zoznamujeme. Ale už
si aj tak pomáhame. (Lucia, I. G)
Hoci sme tu všetci iní, spolu vychádzame. (žiačka, I. EOOS)
Noví spolužiaci sú fajn. (Matej, I. G)
Noví spolužiaci sú v pohode – sú milí, pomáhajú, keď treba. Je nás málo, čo je pre mňa nezvyk, pretože na
predchádzajúcej škole nás bolo tridsať. (Jana, II. G)
S novými spolužiakmi som spokojná, sú ako iní na iných školách, v mnohých veciach ich aj prevyšujú.
(Veronika, I. SVC)
Ako vnímaš nových učiteľov?
Ja mám rád pani asistentku – volá sa Majka, mám rád aj asistenta, lebo Jankovi pomáha na telocviku.
(Šimonko, I. A)
Maťo Guzikiewicz – ja ho mám veľmi rád, keď vojde do našej triedy, my ho obkľúčime a mojkáme ho za nohy,
niekedy sa s nami poblázni, že nás dvihne na ruky, a na rukách nás drží – je to dobrý učiteľ podľa mňa. (Tomáško,
I. A)
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Ja by som sa chcel poďakovať asistentovi Lukášovi a Majke, lebo mi pomáhajú. (Janko, I. A)
Ja mám rada všetkých asistentov, hlavne Majku, lebo mi pomáha, jak mám písať malé s, a ešte asistenta Maťa,
lebo ten je najlepší kamarát. (Dominika, I. A)
Ja mám rada pani učiteľku Guzikiewiczovú, ktorá nás učí telocvik, lebo je milá. (Linduška, I. A)
Ja mám najradšej z asistentov Majku, a učiteľku pani Slamkovú, ktorá ma učí na výtvarke – chodím na taký krúžok
aj s Lindou, kde sa učíme kresliť, aj niečo vyrábame. (Zlatka, I.A)
Sú dobrí, vychádzajú nám v ústrety a snažia sa nám pomáhať. (Lucia, I. G)
Väčšinou sú v pohode. (Matej, I. G)
Sú v pohode, už som sa s nimi skamarátil. (Ondrej, I. EOOS)
Noví učitelia na gymnáziu sú príjemní, zábavní a učia nás samé nové veci. Niektorí učitelia sú trochu prísnejší, ale
to neznamená, že sa s nimi nedá rozprávať. (žiak I. G)
Sú veľmi milí. Niektorí sú aj prísni, ale naučia. Medzi najlepšie učiteľky patria učiteľka tovaroznalectva – p. uč.
Tazberíková, na ADK pani učiteľka Gašparová, učiteľka matematiky – p. uč. Imrichová a učiteľka angličtiny – pani
uč. Šaradinová a mohol by som pokračovať donekonečna. Čo ma ešte veľmi na učiteľoch zaujalo, že nikdy nekričia.
Ruku na srdce, nie každý deň je ten dobrý. Každému žiakovi niekedy „ujde para“ a niekedy je drzý na učiteľa. Na
Mokrohájskej 3 nikdy nekričia, len im psychologicky povedia, že sú drzí a mali by sa upokojiť. (Michal, I. OA)
Učitelia sú oveľa lepší, ako na iných stredných školách! (Diana, I. OA)
Noví učitelia sú v pohode, niektorí prísnejší, niektorí menej, ale vedia naučiť. (Monika, I. OA)
Všetci učitelia sú v pohode, akceptujú veci, ktoré potrebujem a nemajú problém vyhovieť alebo urobiť
kompromis. Bála som sa toho, aké to bude, ale je to dobré. Je tu len jedna učiteľka, ktorá mi nesadla. (Jana, II. G)
Páči sa mi prístup týchto učiteľov. Je lepší ako na bývalej škole. (Veronika, I. SVC)
Učitelia sú dobrí a budú vedieť učiť. (žiačka I. OA)

Čo ťa na novej škole zaujalo?
Páči sa mi, že v triedach je pomenej žiakov, že sa učitelia venujú žiakom a dbajú na vyučovanie a že začíname až
o ôsmej, pretože na iných školách sa začína už 7. 30. (Monika, I. OA)
Zaujal ma prístup učiteľov k žiakom. (Diana, I. OA)
Veľmi sa mi páčia hudobné zvonenia na prestávku, ďalej to, že v triedach je menej žiakov. Nie sú tu ani divoké
prestávky ako na mojej bývalej škole. (Michal, I. OA)
Najviac ma zaujali rampy na novej škole - aspoň je to dobré pre vozičkárov, ktorí nemôžu chodiť. (žiak, I. G)
Zaujalo ma to, že napríklad od školského autobusu nemusím kráčať dve poschodia do triedy po schodoch, ale
pohodlne vyjdem po „kopci“. Ja viem, má to svoje odôvodnenie, ale možno by to mohli zaviesť aj inde. A ešte ma
zaujalo, že na konci každej hodiny nezvoní, ale hrá pesnička – len ma trošku štve, že polovicu z piesní nepoznám.
(Matej, I. G)
Páči sa mi ochota učiteľov aj asistentov pomôcť každému, kto pomoc potrebuje. (Lucia, I. G)
Prístup učiteľov. (žiačka, I. EOOS)
Páči sa mi prístup učiteľov k žiakom, ale aj žiakov medzi sebou – navzájom sa rešpektujú. (Jana, II. G)
Páčia sa mi triedy, ako je napríklad naša, kde je aj posteľ, páči sa mi aj webová stránka našej školy. (žiačka I. OA)
Páči sa mi prístup ľudí a výučba. Mám pocit, že učivo je vždy zrozumiteľnejšie interpretované a vždy sa učiteľ
opýta, či všetci pochopili a ak niekto nepochopil, opätovne učivo vysvetlí. (Veronika, I. SVC)

Je niečo, čo by potrebovalo zmenu?
Gymnázium má všetko, čo potrebuje – chemické laboratórium, počítačové miestnosti, telocvične, jedáleň... (žiak,
I. G)
Obmieňal by som tie pesničky v rámci zvonenia – nech nehrajú furt tie isté; ďalej by som opravil dvere na WC,
niektoré sa nedajú zavrieť. (Maťo, I. G)
Tých 7 hodín 3krát do týždňa! (Monika, I. G)
Myslím, že by som nemenila nič. (Jana, II. G)
Zatiaľ, po tých pár dňoch, čo tu som, som tu spokojná. (Veronika, I. SVC)
Asi by som prijala do triedy ešte dvoch spolužiakov, spolužiačky. (žiačka I. OA)
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Bývalí absolventi - Zuzana Šulajová
Pýtala sa za vás: redakcia; foto: internet
Už v minulom čísle sme Vám priniesli upútavku na
zaujímavý rozhovor s našou bývalou absolventkou –
slávnou spisovateľkou Zuzkou, ktorú sme vypátrali
vďaka našej pani učiteľke Ing. Furišovej a vďaka jej
dcére Veronike, ktoré navštevovali našu školu v rokoch
2002 – 2016. Tu je rozhovor v plnom znení.

Štúdium bolo pre
mňa trochu ľahšie
ako na ZŠ, ktorá bola veľmi prísna, a mali sme aj väčšiu
voľnosť pohybu (na ZŠ sme nemali žiadnu, ešte aj na
desiatu sme museli chodiť do jedálne v dvojstupoch).
Vystresovala ma trochu angličtina, lebo som na gympeľ
prišla len s nemčinou, napokon som však z angličtiny
maturovala a skoro rok žila v Austrálii (Sydney), a
vytrápila ma matematika, lebo nie som ten typ, ale to by
takto bolo na každej inej škole.

Písať ste vraj začali ako 14-ročná, keď ste sa s
kamarátkou dohodli, že si napíšete knižky pod
vianočný stromček. Je to pravda? Aký príbeh ste
vyrozprávali v tejto „prvotine"?

Treba byť trpezlivý, dôsledný, kritický (sám k
sebe!), mať pevný denný režim, nebyť lenivý a

Áno, je to tak, a bol to príbeh z prostredia mojej
základnej školy, kde vystupovali naši vtedajší učitelia a
spolužiaci tuším všetkých ročníkov druhého stupňa. Išlo o
to, že sme boli zaľúbené do chalanov z vyššieho ročníka a
v knihe sme sa, samozrejme, dali dokopy. Príbeh si už
veľmi nepamätám, je to už 16 rokov (pomoooc!), ale
viem, že tam bolo aj trochu fantasy – niekto niekoho
otrávil a my sme mu namiešali protijed, alebo ako to
bolo... Skrátka romantický príbeh zo súčasnosti, s
prímesou fantasy. Potom som svojej doteraz najlepšej
kamarátke napísala ešte jeden príbeh, lebo som zistila, že
ma to baví, dejovo bol podobný... Tretí som už písala
sama pre seba a poviem vám, čítať ho dnes už
nedokážem. Strašná štylistika, kompozícia, príšerná
naivita... :D

nevravieť si „spravím to neskôr... a neskôr... a ešte
neskôr...”. A keď nás niečo zaujíma, naštudovať
si to. Nie z jedného zdroja, ale viacerých.
Vnútorná pohoda a viera, že na to máte, je tiež
fajn. A keď sa ukáže, že nie, nemáte na to,
nevadí, máte na niečo iné. Skúsili ste – keby ste
neskúsili, ľutovali by ste.
Ako si spomínate na stredoškolské hodiny
slovenského jazyka? Mali aj tieto hodiny nejaký
vplyv na Vaše písanie?
Nie, nemali, keďže som s tým začala už na základnej. Na
slovenčinu na gymnáziu si skoro nespomínam, zato
literatúru sme mali veľmi intenzívnu a prvýkrát od čias
štvrtého ročníka na ZŠ som vôbec mala literatúru ako
takú. Na ZŠ sme si totiž ďalšie roky už iba čítali ukážky a
kreslili to, o čom sme čítali – dodnes nerada kreslím.
Spomínam si však, že vo štvrtom ročníku gymnázia sme
písali nejaký sloh, tuším to bol príbeh na istú tému, moja
sa volala „Som náušnica na uchu pubertiačky” a pani
profesorka tým bola unesená. Nechápem síce prečo, lebo
mne sa to zdalo nudné, ale asi to svedčilo o tom, že
písanie je jednoducho vo mne.

Vystresovala ma trochu angličtina, lebo som na
gympeľ prišla len s nemčinou, napokon som
však z angličtiny maturovala a skoro rok žila v
Austrálii (Sydney), a vytrápila ma matematika,
lebo nie som ten typ...
Aké dojmy zanechalo vo Vás školské prostredie,
konkrétne, obdobie Vášho gymnaziálneho štúdia v
rámci Spojenej školy na Mokrohájskej? Prečo ste
si vybrali práve túto strednú školu, ktorá je
špecifická svojou orientáciou pre telesne
postihnutých žiakov?

Ktorý knižný titul či spisovateľ Vás „chytal za
srdce" v období puberty? Aké sú dnes Vaše
čitateľské orientácie? Čo si rada prečítate?

No, popravde, mne to navrhli učitelia na základnej škole.
ZŠ bola menšia a silne rodinná, ja som bývala tichší typ
dievčaťa a asi usúdili, že mi lepšie padne stredná škola s
obdobnou atmosférou. Nevedela som sa totiž rozhodnúť,
na aké gymnázium ísť, nechcelo sa mi opustiť základnú,
zdalo sa mi to ako zlý sen. Na gymnázium si teda
spomínam dobre, hlavne mi vyhovovalo, že sa
nachádzalo bližšie môjho bydliska, keďže som z Devínskej
Novej Vsi a po deviatich rokoch som nemusela cestovať
35 minút. Síce... akurát stavali diaľnicu D2 a tunel, takže
namiesto 14. minút cesty to často trvalo aj vyše hodiny...
:D Našla som si však v triede ďalšie dve najlepšie
kamarátky a aj s ďalšími kočkami som stále v kontakte.

Hltala som Harryho Pottera, samozrejme, to bola moja
najobľúbenejšia kniha, originálna, pútavá, mala skvele
vykreslené charaktery. Ale inak si akosi vôbec neviem
spomenúť, čo som v období puberty čítala. Pamätám si
detské a predpubertálne knihy a potom po osemnástke,
ale medzitým veru nie. Dnes mám dosť široký záber,
milujem fantasy Terryho Pratchetta, trilery Jeffery
Deavera, Jo Nesba, J. Adlera Olsena, prečítala som si
knihy od Khaleda Hosseiniho, literatúru faktu od historika
Pavla Dvořáka i jeho manželky Daniely Dvořákovej, tiež
literatúra 19. storočia – L. V. Tolstoj, H. Sienkiewicz, A.
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Vám sa v živote podarilo presadiť. Robíte to, čo
Vás napĺňa, živíte sa svojou záľubou, svojím
koníčkom. Čo by ste poradili dnešným mladým
ľuďom, aby sa uplatnili?

Dumas, náš Jožo Nižňánsky... Mojou absolútne
najobľúbenejšou spisovateľkou je však M. J. Zagorka,
chorvátska autorka historických romancí, ktorá sa opiera
o skutočné dejiny Chorvátska.

Ďakujem! A viete, že som sa tým rozhodla živiť a brať to
tak, ako to vy vravíte, až v roku 2013, teda 6 rokov po
vyjdení prvej knihy? :) Treba byť trpezlivý, dôsledný,
kritický (sám k sebe!), mať pevný denný režim, nebyť
lenivý a nevravieť si „spravím to neskôr... a neskôr... a
ešte neskôr...”. A keď nás niečo zaujíma, naštudovať si
to. Nie z jedného zdroja, ale viacerých. Vnútorná
pohoda a viera, že na to máte, je tiež fajn. A keď sa
ukáže, že nie, nemáte na to, nevadí, máte na niečo iné.
Skúsili ste – keby ste neskúsili, ľutovali by ste.

Aký to bol pocit, keď ste sa po prvýkrát dozvedeli,
že vydavateľstvo Vám vydá Vašu prvú knihu zo
série Džínsových denníkov?
Nádherný, ale zároveň som tomu neverila, až kým sa
nepodpísala zmluva. Kým som ju nedržala, myslela som
si, že je to omyl. A potom radosť vystriedal strach, že sa

...milujem fantasy Terryho Pratchetta, trilery
Jeffery Deavera, Jo Nesba, J. Adlera Olsena,
prečítala som si knihy od Khaleda Hosseiniho,
literatúru faktu od historika Pavla Dvořáka i jeho
manželky Daniely Dvořákovej, tiež literatúra 19.
storočia – L. V. Tolstoj, H. Sienkiewicz, A.
Dumas, náš Jožo Nižňánsky... Mojou absolútne
najobľúbenejšou spisovateľkou je však
M. J. Zagorka...

mi ľudia vysmejú a budem chodiť kanálmi. Dovtedy som
totiž bola presvedčená, že spisovateľ je PÁN spisovateľ,
ktorý má vyštudovaný jazyk, tému, ktorej sa venuje, má
na to skrátka vzdelanie + kontakty. Ja som nemala ani
jedno. Bola som vtedy študentka andragogiky, druháčka.

Koľko kníh ste dovedna napísali, ktorá Vám
špeciálne prirástla k srdcu a prečo?
Napísala som 6 Džínsových denníkov (päť častí a jednu
bonusovú z pohľadu inej postavy), šiesta (a posledná)
vyjde v septemberi 2016, a dva samostatné romány
Dievča z minulosti (prítomnosť sa prelína s historickým
obdobím vlády Alžbety II. v Anglicku) a Ako z románu (tak
trochu úvaha a pohľad do dnešnej doby, keď prácu
preferujeme pred vzťahmi). Najobľúbenejšiu knihu
spomedzi nich nemám, moje knihy sú niečo, čo som
vytvorila, a to je, akoby som si mala vybrať svoje
obľúbené dieťa. :) Každá je iná, na každej vidím, že sa
posúvam, žiadnu by som už ale nemenila, lebo som veľmi
kritická a než ide do tlače, riadne ju vyobraciam a
prerábam. Nikdy sa mi ale nesnívalo, že raz ich (do
dnešného dátumu) budem mať na konte osem a že
denníky začnú vychádzať aj v českom nakladateľstve XYZ,
ktoré patrí k vydavateľstvu Albatros média.

Kde čerpáte inšpiráciu pre tvorbu vlastnej
literatúry?
V živote – v mojom, okolo mňa, všade. Som všímavá a
veci, ktoré vidím, si viem prispôsobiť potrebám deja. A
tiež fantázia. Píšem, v hlave sa mi odvíja film, často
napíšem a urobím niečo, čo som neplánovala, alebo
plánovala inak, a už to tak nechám. O tom je tvorba –
tiež sa zoznamujem s postavami, spoznávam ich, často
sú svojhlavé, tvrdohlavé, keď sa im zmení život,
prispôsobujem a zvykám si s nimi... Je to zvláštna práca.
:)

FOTO: Archív prác žiakov Mgr. A. Slamkovej
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Hello English readers
Thailand
Written by Oskar Stančiak, III. OA;
photos: family album of Oskar Stančiak
April
- it all started at 2 o’clock in Bratislava, my
parents, my sister with her husband, his
parents, cousin and I were going as a party
together to bus stop
- Bratislava was without anyone and
lifeless
- In Regio Jet bus, I was watching a movie
called Lorax while we were travelling to
Budapest
- From Budapest’s metro to airport and
from there to international airport Doha in
Qatar (Arabian Peninsula)
- With airplane, we were flying over India
to the capital of Thailand: Bangkok
- First we were living in the hotel Baiyoke Sky - the highest building in Thailand
- Travelling with the national vehicle - Tuk Tuk for the first time: It was a very crazy road trip through the very narrow
streets of Bangkok
- Thai people had the year 2559, making it feel as if they were 543 years ahead
- I was travelling with a small wooden boat through the Chao Phraya River. Its dead arms were trashed with many house
boats.
- Thailand’s Mc Donald’s had Chicken Namtok Rice in its menu.
- Railway Market - it was a market that had railways going through it, when a train was going, everyone hid their stalls, so
that the train could go through. We also saw meat just placed on top of unrefrigerated table for the first time.
- In the same day we also saw the Floating Market - it was meant for tourists and it was the only place in Thailand where
you could “bargain” for a lower or higher price, and nowhere else in Thailand you could do it.
- In the Elephant Village, there was a stable for elephants, and I rode an elephant for 15 minutes, but there was an elephant
traffic jam.
- visiting Buddha’s temples, but outside it was very hot!!!
- with night ship, we were travelling to Koh Tao, in
that resort, there were houses with beds for two
people with mosquito nets.
- I was scuba diving with my sister in Mango Bay,
which is located in the northern part of Koh Tao
- One day later, we travelled to Koh Samui. While
going there, our ship stopped in a port and two
tradeswomen were selling ice cream overboard in
it.
- We also found a pink street with pink lights and a
Go-Kart racing track
- Then back to the main land into the town Surat
Thani, where we were accomodated in a hotel
made of colorful cargo ship containers
- We visited the Dusit Zoo and Night Market in
Bangkok, where there was a lot of things,
including figurines and clothes from Japan.
- Then we travelled home with Airbus A-380 – the biggest airplane in the world, which is two-floored and four-engine. Then
we went to Doha, then Budapest, and finally home to Bratislava. After 2 weeks we were finally home!
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My motivation and my big meaning of life
Written by: Petra Žáková, IV. OA
When I think about this headline, I get a very interesting idea which is a little bit crazy, but this idea is very important for
me. I think that some of people will be dissatisfied and they won´t agree with my opinion, but I don´t mind. However,
everybody should have the opportunity to state his/her opinion, shouldn´t they?
I would like to share the topic of my big motivation with you. The biggest meaning of my life is the school where I meet lots
of people with different qualities who help me to overcome the obstacles and who make my life more colorful and easier
and some of them give me their energy and then they find my meaning of life. That´s why I´m interested in different
activities, which are joined with my knowledge from the school. I have lots of favourite subjects which I enjoy and which are
my big motivation. I´m interested in economical subjects and, of course, I can´t forget about my favorite languages, mainly
English. I´m enthusiastic when I can write some articles in English, and even I´m sometimes dissatisfied when I have to use
Slovak language only or when people don´t want many things from me. It means that I feel misunderstood then, because I
like trying new things and different situations and I am not very satisfied when people don´t understand me. I think that we
should try different things and it will help us to find the right way.
That´s why is good to have an aim which helps us to improve our skills. In my opinion everybody should have his or her
motivation and a dream. I have lots of motivations but my biggest aims are English, better communication with people and
getting new knowledge. I think that it is a good idea, isn´t it?

The story of Oliver Twist
Written by: PaedDr. Katarína Šaradinová; foto: Internet
It is really unbelievable…only recently there was the 1st of September and now we are almost in December! What have we
done so far?
We started with English classes again. I hope that the only reason is not just a compulsory final exam, but also the fact that
you would like to have the same advantage as the other youngsters all over the world – the ability and skill to communicate
with people, making new friends, travelling and getting to
know with interesting places not only in Europe but
whereever on our planet. Thus English can be the gate to
open new perspectives.
To reach the aim we visited an English theatre as we do every
school year. The play was familiar to most of you – Oliver
Twist. You can compare your views and experience with the
ones offered by one of your schoolmates from the last grade.

The Story of Oliver Twist
is a brilliant adaptation of Charles Dickens' novel. The
direction is made by Eric Tessier Lavigne & Paul Stebbings.
Stage properties covered the scene during both first and
second act. Plenty characters are played by only 5 actors who
have to change their clothes as well as genders.
An illegitimate child named Oliver Twist is born. His mother
dies immediately after the childbirth so Oliver has to work
hard in the local workhouse. After running away he joins a
band of thieves. Although, he is taught how to rob he fails.
Being looked after his own grandfather he becomes the happiest young boy in London ever. The band chases Oliver and he
is captured again.

19

MOKY 3, december 2016
The handy way like the actors deal with playing the opposite gender is probably the best aspect of the play. Especially when
2 meter tall, strong man has to play a gentle and seductive lady. Then, the main character is played by a woman but it is
really hard to notice. Communicating with an audience including stealing bags and coats is the most interesting thing I have
ever seen in any theatre.
On the other hand, the shouting is sometimes unbearable. It is necessary to emphasize and express emotions but it should
be done in more gentle way. Then, the play is full of songs which are disturbing in my opinion. It is nearly impossible to
watch the play for 10 minutes without being annoyed by the songs.
To sum up, the biggest profit of Dickens' masterpiece is its timeless message. Abusing children to work in inhuman
conditions, selfishness and hypocrisy can be seen very well in the adaptation. Personally I believe, everyone who is
interested in the problems which will probably never disappear and likes English literature and language too will love it for
sure.
Tomáš, 4.G
Oliver Twist is a novel written by Charles Dickens (1812 – 1870), which was published as a literary serial from 1837 until
1839. The sociocritical novel was adapted theatrically numerous times, and one of these adaptations was performed by the
TNT Theatre Britain. It is set to a workhouse with an unknown location and also to London.
The main characters include Oliver Twist – an orphan; Mr. Bumble – the beadle of the parish workhouse where Oliver was
born; Fagin - the head of a criminal gang; Mr. Brownlow – a bachelor who helps Oliver escape the clutches of Fagin; and
the Artful Dodger – the leader of the gang of child pickpockets, trained by Fagin.
In this version, Fagin is eventually not executed (so as to minimize the anti-Semitism). However, the theatrical version is
accurate with respect to the moral of the story: neither crime nor poverty is romanticised.
In my opinion, the theatrical version of Oliver Twist is impressive. It is perhaps shocking for most today´s viewers to learn
that by the age of 9, Oliver had spent all of his life either in the main workhouse or in the branch-workhouse, which rather
resembled a dungeon. The viewer inevitably comes to the conclusion that Fagin´s den is much more comfortable than the
workhouse itself.
I definitely recommend that learners of English, especially if they need to improve their knowledge of English literature, see
it.
Matúš, 4. G

On our lessons in 4. OA:
one of the latest topic was
Animals and Pets, photo: album of K. Ryšková
We work with it a lot. As many people are pet lovers and the girls also have dogs, their task
was to look at themselves through the eyes of their pet…and here you have one of the
contributions to this topic:
I am Tobby , a nine year-old yorkshire. I live with a family of three people. I was a present for
Kristina, she has been my owner for nine years.
I absolutely adore her, she is my human. When she goes out, I am very sad, because I do not
like being home alone. Every time I am at home alone I start whining unless she comes
back. And I keep whining long hours. I hope it might help and next time she will take me with her. This is what I think.
However, it has never happened so far. Maybe she has the reason for not doing that. As soon as I hear her coming , I am
happy and I bring slippers to her. She never forgets to give me a snack.
Sometimes I am angry with her, because when she is eating she does not share food with me!
I found out that it does not help if I jump on her knees…at least she takes me for a walk.
I love going out with her, especially to places with a lot of people.
I like being in her company. I watch TV with her because at that time she is talking to me.
Although I understand only a few words I pretent to be interested to please her. I learned
that as long as I obbey she will let me stay in her bed.
In my opinion people are very friendly and a lot of them like animals because they are a good
company for them.
Kristína, 4.OA
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Hallo, deutsche Leser!
Was ist typisch deutsch?
Vorbereitet von: Mgr. Silvia Pospechová; foto: Intertet
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Abiturthema, aber was wisst ihr eigentlich über das Land und seine Traditionen?
Wir haben eine kleine Umfrage gemacht und hier sind die Resultate:

Die Brezel ist ein salziges oder süßes
Gebäck. Der Name geht auf das lateinische
Wort brachium („der Arm“; für das Aussehen
von verschränkten Armen) zurück.

Der Gartenzwerg: in deutschen Gärten
stehen etwa 25 Millionen Gartenzwergen.
Die ältesten barocken Marmorskulpturen
entstanden schon um das Jahr 1690.

Die Autos: die Autoindustrie ist die führende
Industriebranche in Deutschland. Zu den
deutschen Marken gehören Mercedes, Audi,
Opel, BMW, Volkswagen, Ford usw.

Der Dackel: eine bekannte kleine muskulöse deutsche Jagdhunderasse. Es gibt die
Hunde in verschiedenen Größen und Fellvariationen: Lang-, Rau- und Kurzhaar.

Das Bier: jeder Deutsche trinkt etwa 110
Liter Bier pro Jahr. Das berühmteste
Bierfest auf der Welt ist das Oktoberfest
in München.

Der Weihnachtsbaum (auch der
Christbaum oder Tannenbaum): diese
Tradition entstand in Deutschland im
19. Jahrhundert.
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Dni zdravej výživy
Cholesterol
Pripravil: Matej Magát, IV. G;
foto: redakcia
Cholesterol je základnou stavebnou zložkou živej
bunky. Bez neho by nebol schopný fungovať akýkoľvek
živý organizmus. Je základom pre bunkovú membránu
nervových obalov, steroidných hormónov a základom
žlčových kyselín.
Prvýkrát bol cholesterol objavený v žlčových kameňoch,
a odtiaľ je odvodený aj jeho názov: chole –žlč a stereos pevný. Postupom času sa zistilo, že cholesterol
v organizme pochádza z potravy -25% a väčšina je
syntetizovaná v pečeni. Cholesterol je málo rozpustný
v tukoch aj vo vode a preto sa v kri viaže na lipoproteíny
– štyri základné typy:
-lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou proteínov-VLDL
-lipoproteíny so strednou hustotou proteínov- IDL
-lipoproteíny s nízkopu hustotou proteínou LDL
-lipoproteíny s vysokou hustotou proteínov HDL

vzájomný pomer. Preto v krvi zisťujeme Celkový
cholesterol, ktorý by mal byť v rozmedzí 2,9 – 5,0
mmol/l, HDL 1,0 – 2,1mmol/l a LDL 1,2 – 3,0mmol/l .
VLDL a LDL majú za úlohu cholesterol bunkám dodávať
a HDL má prebytočný cholesterol, alebo zle použitý napr. usadený v cievach, odvádzať na recykláciu do
pečene. Z tohto vyplýva, že nie je dobré, aby mal jeden,
alebo druhý výraznú prevahu. Ak má výraznú prevahu
LDL, zanášajú sa cievy a hrozí ateroskleróza s infarktom.
Ak ma výraznú prevahu HDL, môžu nastať poruchy
v metabolizme vitamínu D a bunky hladujú. Hladina
cholesterolu v krvi je daná aj dedičnými predispozíciami.
Najčastejšie je však zvýšená hladina LDL. Vtedy sa
odporúča nízkotuková diéta, pestrá strava s vysokým
podielom ovocia a zeleniny, pravidelné cvičenie –
chôdza, beh, vylúčenie fajčenia a vyhýbanie sa stresu, čo
v dnešnej dobe je veľmi náročné, ale nie nemožné... 

Všeobecné tvrdenie, že LDL je zlý a HDL dobrý
cholesterol, nie je úplné, pretože nevyhnutné pre
správne fungovanie organizmu sú oba, ale dôležitý je ich

Obrázok: Nikolas Benedikovič, II.OA
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Užšia peňaženka a širšie brucho
Pripravil: Tomáš Durec IV. G.
Lacnejšie to už nebude: Asi pred
mesiacom
sa
v istých
nemenovaných novinách objavil
článok, ktorý oboznamuje svojich
čitateľov so skutočnosťou, že na
to, aby sa človek dobre a
plnohodnotne najedol, už viac
nepotrebuje „vyhodiť“ pol výplaty
v „BIO shope“. Nuž veru nie, za
neuveriteľné 1€ si dnes môžeme
vybrať z celej palety kaloricky
výdatných
výrobkov,
prezentovaných
istým
nemenovaným reťazcom, ktorý
svojimi
„cool“
dobrotami
„obohacuje“ náš staromódny
jedálniček. Netreba sa báť, daný
reťazec dbá aj na to, že pohyb je
nutný, preto jeho logá nájdete pri
všetkých masových športových
akciách. (Kto vie, koľko športovcov
zdieľa ich ekonomicky úsporné
stravovacie návyky.)
Za obezitu môže nadmerné
vzdelávanie sa!: Hoci to znie
neuveriteľne, asi tomu tak naozaj
aj bude a preto by sme za
nejakých pár kíl navyše nemali
nikoho viniť a už vôbec nie
mládež. Dnešná potreba znalosti
jazykov, a to najmä angličtiny,
priam núti mladých ľudí tráviť celé
hodiny
precvičovaním
tak
užitočných cudzojazyčných fráz
a viet ako: „Killni ho ty fool!“,

„OMG, good, ignore!“, „Dáme
selfie, postnem to, lajkneš mi to?“
atď. Je teda pochopiteľné, že
namiesto toho, aby niekto išiel
páliť kalórie, radšej páli elektrinu,
v urputnej snahe byť čo najlepším
lingvistom a SNAHA SA PREDSA
CENÍ.
Musíme sa priblížiť k tým
najlepším!: A k tomu patrí predsa
aj termoizolačná vrstva, chrániaca
naše zraniteľné vnútro pred
mechanickým
poškodením.
Priblížiť sa k našim „hviezdnym
štátom“ neznamená predsa len to,
že na konci mesiaca dostanem
tisíce $ a následne väčšinu z nich
nechám u doktorov, ale predsa aj
„IMAGE“. Naše vzory majú predsa
najväčší počet obéznych ľudí
a zároveň aj úmrtí, spôsobených
zlými stravovacími návykmi na
svete, teda nebáť sa a hopsa do
práce. Veď čo už je len na tom zlé,
keď sa mi v 30-ke upchajú cievy,
budem mať 3 bypassy, žlč
„v ťahu“ a dialýzu 3krát za týždeň.
Veď medicína je dnes na historicky
najlepšej úrovni vôbec, a keď
budem chcieť schudnúť, stačí sa
mi predsa len posadiť pred
monitor a vybrať si z tých „klinicky
testovaných zázrakov“, ktoré ma
tuku (alebo niečoho iného) zbavia

FOTO: Archív prác žiakov I. stupňa
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za 2 týždne bez toho, aby som
pohol prstom.
Netreba jesť, stačí len piť
a budeme všetci šťastní a bohatí:
Na začiatku som sa zmieňoval
o tom, ako sa dá dobre ušetriť
konzumáciou tých „správnych“
výrobkov. Avšak pokiaľ ste ostali
na „bubon“ a jesť predsa treba,
NESMÚŤTE. Veď predsa jedna 2litrová fľaška hnedého „zázraku“
vás dnes v správnom reťazci stojí
menej ako 1€, kúpte si 2, vypite
ich a dennú dávku kalórii máte
v sebe, SUPER, nie? Pokiaľ však
niekto nezvládne vypiť denne 4
litre, nemusí byť hneď nešťastný
a zúfalý.
Stačí
„skočiť“
do
najbližšieho „pubu“ a podľa hesla
čím viac % , tým viac energie,
môže „ukojiť“ svoju kalorickú
potrebu. A ešte mu bude aj veselo,
ušetrí a podporí našu ekonomiku,
no SUPER nie?
Celý tento text som sa snažil
napísať v ľahkej irónii. Pre všetko
čo je vám na tomto svete milé,
neriaďte sa ním! Milujte svoju
vlasť, jazyk (NIE anglicizmom!)
blízkych a svoje telo, druhé už
nedostanete a toto vám musí
vydržať aspoň do dôchodku, tak
nato
prosím
myslite
!!!
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Kalendár výročí roka 2016
Pripravil: Matúš Rovenský, IV. G
1. január – britská anexia Barmy (dnes Mjanma alebo Mjanmarsko) (1886 – 130. výročie). Toto niekdajšie kráľovstvo
s rozlohou vyše 676-tisíc štvorcových kilometrov sa postupom času dostalo do vnútornej krízy a zoslablo, čo využili britské
ozbrojené sily v juhovýchodnej Ázii a jednoducho pripojili Barmu k Britskej Indii (dnešná India, Pakistan a Bangladéš). Tým sa
Británia dostala k zdrojom ropy, vzácnych džungľových driev (teak) a drahokamov, napr. rubínov. Barma získala nezávislosť
4. januára 1948.

3. február – bolo podpísané vládne nariadenie č. 17, vydané čs. vládou premiéra Antonína Švehlu (RSPaMĽ = Agrárna
strana) (1926 – 90. výročie). Nariadenie špecifikovalo, že úradným jazykom v ČSR má byť „československý jazyk“. Išlo,
samozrejme, o fikciu a prakticky úradnými jazykmi boli čeština, slovenčina a na Podkarpatskej Rusi ukrajinčina. Nariadenie
vyvolalo protesty zo strany SNS, HSĽS a iných slovenských politických strán, no oficiálne zotrvalo v platnosti až do jesene
1938.

23. marec – na západnom pobreží Talianska sa podarilo nájsť kameň s bezmála kompletnou abecedou starovekých
Etruskov (1966 – 50. výročie). Podarilo sa zrekonštruovať aj základné gramatické javy v etruštine, jazyku obyvateľov
vtedajšej Itálie z čias pred latinskou kolonizáciou. Zistilo sa, že etruština bola aglutinačno-flektívnym jazykom a bola buď
izolovaná, alebo patrila k uralským, churritsko-urartským, severovýchodokaukazským alebo anatolským jazykom (tie patria
do indoeurópskej rodiny).

26. apríl – výbuch v černobyľskej jadrovej elektrárni (1986 – 30. výročie). Snaha vypnúť 4. reaktor po náhlej zmene
výkonu zlyhala, pričom reaktorová nádoba o 1:23 hod. praskla, para viackrát vybuchla a grafit, ktorý bol moderátorom
(spomaľovačom) reakcie, vzbĺkol. Do vzduchu sa dostalo množstvo rádioaktívneho spadu, z ktorého asi 75 percent skončilo
na území vtedajšej Bieloruskej SSR. Zahynulo 31 ľudí, no rakovinové a iné ochorenia si dodnes vyžadujú svoju krutú daň.
Sovietska vláda zverejnila správu o „malej chybe“ až o 36 hodín, keď vedci vo Švédsku namerali zvýšenie úrovne
rádioaktivity v lišajníkoch, ktorými sa živia soby, pričom v ČSSR sa prvomájové oslavy konali 5 dní po havárii bez prerušenia.
Pripjať, ktorá mala pred nehodou takmer 50 000 obyv., je dnes prakticky mestom duchov, len čas od času sa tu pohybuje
max. 150 ľudí, ktorí radiáciu monitorujú.

8. máj – Ústava Juhoafrickej republiky bola ratifikovaná parlamentom (1996 – 20. výročie). Ústava je dodnes vnímaná
kontroverzne. Hoci formálne je antidiskriminačná, kritici jej vyčítajú, že po 46 rokoch apartheidu, kedy belošská menšina
mala najväčšie práva a slobody, presadzuje pozitívnu diskrimináciu africkej väčšiny. JAR trpí veľmi silným odlivom mozgov a,
naopak, prílivom imigrantov z iných afrických krajín, čo je jednou z príčin mimoriadne rozšírených násilných trestných činov,
HIV/AIDS a drogovej závislosti (najmä od amfetamínov).

2. jún – v Taliansku sa konalo referendum o štátnom zriadení (1946 – 70. výročie). 54,26 % platných hlasov bolo za
republiku. Kráľ Umberto II. formálne abdikoval 12. júna po 34-dňovom panovaní. Monarchia bola zdiskreditovaná
v dôsledku servilného postoja kráľa Viktora Emanuela III. k premiérovi a diktátorovi v r. 1922 – 1943 Mussolinimu.

12. júl – kasačný súd v Paríži zrušil verdikty z 22. 12. 1894 a 9. 9. 1899, na základe ktorých bol Alfred Dreyfus, jediný
židovský dôstojník vo francúzskom generálnom štábe, odsúdený na doživotný žalár na Diabolských ostrovoch (Francúzska
Guyana), resp. na 10 rokov, za údajnú špionáž v prospech Nemecka (1906 - 110. výročie). Príčinou jeho odsúdenia bolo
jednak to, aby bol Charles Esterhazy, ktorý špionáž vskutku vykonával, chránený, a okrem toho to, že Dreyfus bol Žid
a pochádzal z Alsaska, ktoré bolo v r. 1871 po prusko-francúzskej vojne anektované Nemeckom. Vinou Dreyfusovej aféry sa
Francúzsko rozdelilo na tradicionalistickú a klerikálnu pravicu a antiklerikálnu republikánsku ľavicu. Spory pretrvali aj po
zrušení verdiktov z r. 1894 a 1899.

24. august

– Lev Kamenev, Grigorij Zinoviev a 14 ďalších „starých boľševikov“ bolo zastrelených v pivnici sídla

sovietskej tajnej polície NKVD vo väznici Lubjanka v Moskve (1936 – 80. výročie). Boli odsúdení z dôvodu „trockizmu“, teda
podpory Leva Trockého, bývalého boľševického vodcu zabitého na Stalinov pokyn v r. 1940 v Mexiku. NKVD si mučením
vynútila ich priznania a následne boli v moskovskom procese odsúdení na smrť. Všetci odsúdení požiadali Stalina o milosť,
no žiadať človeka, ktorý procesy nariadil, o zľutovanie, bolo ako hádzať hrach na stenu. Šéf NKVD Genrich Jagoda si dokonca
odložil náboje, ktorými boli Kamenev a Zinoviev zastrelení. Vtedy ešte Jagoda netušil, že o čosi vyše 1,5 roka (marec 1938)
ho tiež popravia v podobnom procese, podobne ako jeho nástupcu Ježova vo februári 1940...
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9. september – smrť čínskeho komunistického vodcu Mao Ce-tunga vo veku 82 rokov (1976 – 40. výročie). Mao bol
socialistom od svojich 18 rokov. V občianskej vojne v 20. rokoch 20. stor. bojoval proti nacionalistickej vláde na čele s Ťiang
Ťie-š´ (Čankajškom), ktorého armáde ušiel so 100 000 mužmi (prežilo 8 000) v rámci 12 000-kilometrového Dlhého pochodu
z provincie Ťiang-si do Šan-si (1934 – 1935). S Čankajškom uzavrel účelové spojenectvo proti Japonsku v r. 1937 – 1945
a následnú občiansku vojnu vyhral, pričom Čankajšek musel ujsť na Tchaj-wan. Mao nesie zodpovednosť za katastrofálny
hladomor v rámci programu masovej výroby ocele „Veľký skok vpred“, ktorý si vyžiadal 45 mil. obetí (1958 – 1962), a za
krutú „Kultúrnu revolúciu“ (1966 – 1976), ktorá viedla k zničeniu veľkej časti starej kultúry Červenými gardami. Na druhej
strane však komunistický režim odstránil v Číne analfabetizmus a zvyšky otroctva. Kritika Maa je v Číne stále v podstate
zakázaná (cenzúra).

23. október – vypuknutie maďarskej revolúcie (1956 – 60. výročie). Príčinou revolúcie boli hospodárske problémy
a nedostatočná destalinizácia. Komunistická vláda povolala na druhý deň do úradu premiéra zvrhnutého reformátora Imre
Nagya, načo sa situácia upokojila. Avšak Nagy vybudoval koaličnú vládu, čo rozzúrilo ZSSR. Sovietska armáda sa 28. októbra
formálne začala z miest sťahovať, no Nagy onedlho oznámil vystúpenie Maďarska z Varšavskej zmluvy. To bola posledná
kvapka. 3. novembra o 22:30 hod. sovietska armáda začala Budapešť bombardovať a do 24 hodín ju vojensky ovládla.
Revolúcia bola rozdrvená a nový premiér János Kádár okamžite vrátil Maďarsko do Varšavskej zmluvy, ale prisľúbil
umiernenosť („gulášový komunizmus“). Z Maďarska emigrovalo do Rakúska a ďalej na Západ najmenej 200 000 ľudí.

21. november – smrť rakúskeho (do r. 1867) a rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa (1916 – 100. výročie).
František Jozef nastúpil na trón 2. decembra 1848 ako 18-ročný potom, čo cisár Ferdinand V., ktorý zrejme trpel dedičnou
duševnou chorobou, musel abdikovať, lebo nereagoval na povstania Čechov, Maďarov, Slovákov, Rumunov, Srbov
a Chorvátov proti viedenskej vláde. Kvôli maďarizácii sa však nemaďarské národy museli čoskoro s Viedňou spojiť proti
maďarským revolucionárom. František Jozef bol ultrakonzervatívne naladený monarcha, ktorý nereagoval ani na
byrokratickú diktatúru v Uhorsku, ani na politický nátlak na zachovanie spojenectva s imperialistickým Nemeckom. Spornou
otázkou zostáva jeho reálny vplyv na dianie v monarchii.

18. december

– koniec bitky o Verdun (1916 – 100. výročie). Nemeckej armáde sa ani za 10 mesiacov bojov

nepodarilo dobyť toto opevnené francúzske mesto aj napriek nasadeniu tankov, guľometov, plameňometov a jedovatých
plynov (chlór). Straty sa delia medzi Nemecko a Francúzsko takmer v pomere 1:1. Pre Nemcov bitka znamenala strategickú
porážku a pre Francúzov morálnu vzpruhu. Verdun zostáva jedným zo symbolov vojnového ničenia.

Vedeli ste že? Pripravila: Ing. Mária Komarová
miliónov ľudí na celom svete je španielčina.
Desať najťažších jazykov na tejto planéte:
10. nemčina
09. francúzština
08. čínština
07. japončina
06. jazyk oboch Kóreí je rovnaký, takže kórejčina
05. perzština
04. arabčina
03. fínčina
02. maďarčina
01. najťažším jazykom, akým sa hovorí na tejto
planéte je SLOVENČINA .
A to pre jej gramatickú štruktúru a "mobilitu slov a
slovných spojení" ako jediný jazyk sveta
má slovenčina 7 pádov (Nominatív, Genitív, Datív,
Akuzatív, Lokál, Inštrumentál a Vokatív),
ďalej vybrané slová, a hlavne mäkké a tvrdé "i, y" ,
skloňovanie prídavných mien a slovies, v podstate sa v
slovenskom jazyku skloňujú takmer všetky slová .
Špecifiku tvoria slovesá. V slovenčine je sloveso ohybné.
Ohýbanie slovies sa nazýva časovanie.

27. septembra sa v Paríži konalo konzorcium
jazykovedcov z celého sveta. Po ôsmich rokoch bádania,
skúmania a študovania vydali rubriku desiatich najťažších
a najľahších jazykov na tejto planéte. Do úvahy sa bral
vývoj jazyka, úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč,
história jazyka a gramatika jazyka. Ústav jazykovedcov,
ktorý sídli v Berlíne začal so skúmaním jazykov, ktorými
sa hovorí po celom svete, nielen tými najrozšírenejšími,
ale všetkými jazykmi. Na svete je okolo 7832 jazykov.
Každý týždeň zaniknú dva jazyky a vytvoria sa ďalšie dva
až tri nové.
Skôr než prejdem k tým desiatim najťažším jazykom,
spomeniem desať najľahších jazykov sveta:
10. mongolčina
09. aramejčina
08. gréčtina
07. nórčina
06. taliančina
05. rumunčina
04. chorvátčina
03.bulharčina
02. angličtina
01. najľahší jazyk na svete, ktorým hovorí vyše 300
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Téma - Konštruktívna a deštruktívna komunikácia – 1. časť
Pripravila: Lucia Luptáková, IV. G
Naša komunikácia je dosť ovplyvnená tým, kým sme, čomu veríme, aké máme priority a z nich vyplývajúce postoje.
Dovoľte mi preto podeliť sa s Vami aj o moje osobné názory. Možno niekoho z vás vyprovokujú k uvažovaniu, zamysleniu.
Predvianočný čas, tiché večery sú na to ako stvorené…
V húšťave sveta
Máme tu rôzne náboženstvá, postavené na viere. Ale je každé z nich prejavované od srdca a v úprimnom postoji a oddaní
sa Bohu naplno? Ja ale nemôžem uveriť v to, čo som nepochopil/a. Odkiaľ mám vedieť, že to, čo verím, je pravda? Preto je
dôležité upevňovať a obnovovať sa vo viere aby som sa uistil, že ten Komu verím je tu pre mňa vždy a všade i keď som ja
Naňho pozabudol. Slepá viera znamená pre mňa neúctu k pravde. A preto je dobré pravidelne obnovovať svoj osobný vzťah
k Bohu. Lebo Jeho dotyk je pre hľadajúceho človeka reálny a každému, kto po Ňom túži a prosí, sa objaví v jeho živote. Živá
viera zmení človeka od základov, tradičnosť a „viera z nutnosti˝ bude preňho už minulosťou. Potom tu máme iné
náboženstvá, ktoré sa chvália, že nestavajú na viere, ale na praxi. Ponúkajú rôzne meditačné praktiky. Ale zase ma len nútia
robiť niečo, čo mi nie je vlastné. Prečo to vlastne ľudia robia,aké sú dôvody v pokračovaní a ich aká je ich podstata? Ľudia tie
praktiky nerobia preto, žeby im boli vlastné, ale preto, že očakávajú od nich nejaký zisk, pravdaže duchovný. Čiže inak
povedané, pre vidinu zisku zapierajú to vlastné, seba samého. Pre mňa osobne je to teda popieranie úprimnosti a
opravdovosti. Ďalej tu máme najrôznejších vedátorov, ktorí nestavajú na viere, ale ako tvrdia, na pravde. A aká je tá ich
pravda? No, že zapíšu pozorovania do nejakých myšlienok. Vytvorí sa v mojej hlave cudzia myšlienková konštrukcia a mám
si myslieť, že mám poznanie? Nie! Skutoční vedci už pochopili, že veda nevie zodpovedať otázky, čo je život a kto som ja. A
medzi múdrosťou a naučenými vedomosťami je veľký rozdiel. A nakoniec, najväčšia skupina ľudí, tí si len tak užívajú život,
ako vietor fúka. Spoločnosť sa ich snaží čo najviac zaťažiť a zaneprázdniť, aby nemali čas zamyslieť sa nad zmyslom toho
kolotoča, aby náhodou potom na niečo neprišli a nechceli spoločnosť zmeniť. Ale o čom je ich život, keď sa neustále ženú
len za majetkom a pôžitkom z neho? Vnímajú vôbec niečo úprimne? Do ktorej skupiny patríš ty?
Vyjdime z lesa
Kam sa podieť v tej húštine? Pre ktorú cestu sa rozhodnúť,keď je ich tak veľa? Je nejaká z nich naozaj správna?Je také
ťažké sa uspokojiť iba s jednou,nemôžem mať z každého rožka troška?Rozhodne nie...Tak ako nemôžem mať viacero
partnerov naraz,nemôžem veriť rôznym svetonázorom a náboženstvám. Takto sa práve prejavuje či som skutočne oddaný
len jednej vierouke,alebo keď mi to vyhovuje prikloním sa aj inde keď sa mi to bude hodiť. Ale je takýto postoj úprimný?
Predsa chcem mať život ako školu, chcem mať život ako cestu, chcem mať život postavený na správnych morálnych
princípoch,ktoré nestarnú. Nie život sústreďujúci sa na väčšie zárobky,ale širšieho pochopenia, dokonalejšieho naplnenia
šťastím a pocitom harmónie života. Ako teda? Teda v prvom rade samostatným hľadaním. Ale človek nie je samotársky tvor.
Ak žijem len sám pre seba, život stráca zmysel. Ale ak žijem pre priateľov, zrazu má zmysel hocijaká maličkosť. A žiť v
spolupráci s inými, to je vlastne komunikácia.
Komunikácia je akákoľvek vzájomná interakcia, nielen slovná, hlavne skutková. Ako skĺbiť samostatnosť s kolektívnosťou?
Zase len komunikáciou. V správnej komunikácii máš plný slobodný priestor pre vlastné sebavyjadrenie a máš plný slobodný
priestor pre spoluprácu s inými. Prečo je sloboda aj v komunikácii dôležitá? V správnej komunikácii ťa nikto nemôže nútiť
veriť v to alebo v ono. Ani vykonávať také či onaké meditačné praktiky. V komunikácii zostávaš sám sebou a teda nestrácaš
úprimnosť ani pravdu. A máš široké pole, akým spôsobom môžeš rozvíjať vzájomné porozumenie a lásku.
Slnko komunikácie a konštruktívna komunikácia
Komunikácia je nielen priestorom pre život, je aj sebapremenou. Konštruktívna komunikácia mení človeka k lepšiemu
uvedomovaniu si seba, teda k úprimnosti a k opravdovosti. Niet tak dokonalého priestoru, ktorý umožňuje rozvoj všetkých
vnútorných daností, ako je práve správna komunikácia. A ako sa to prebieha v praxi? Meníme sa tým, že sa stávame viac
sami sebou. Už sa nemusíme pretvarovať, hrať na iných, pretože sme prijatí takí, akí naozaj sme. (Pravdaže s výnimkou
páchania zločinov.) A ako nás to osobne zmení? Až keď sme prijatí, začíname prijímať aj iných. Samo nás to učí rešpektovať
samostatnosť a jedinečnosť každého tvora, ukazuje nám to radosť z toho, že robím radosť iným, učí nás to prajnosti a
dobrosrdečnosti voči iným. Zisťujeme, že čím viac dávame, tým viac prijímame. A tak sa približujeme k láske. A láska je, tak
hovoria múdri, základným kameňom našej bytosti, je tým, čím vpravde sme a vstupnou bránou k tajomstvám bytia. (Zdroj:
http://www.cepta.sk/index.php/sk/komunikacia-mainmenu-249/205-kontruktivna-a-detruktivna-komunikacia;
Pokračovanie v budúcom čísle)
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Kopla ma múza – literárne práce našich žiakov
Väzenie Bendel, VI. časť; Peter Hlinický, bývalý absolvent
„Tu máš.“ tešila sa Jonéra. „Ľutuj svoje hriechy!“
Drugluch naozaj vyzeral, že dlho nevydrží. Lenže vtom nastal obrat. Uprostred zápasenia s divoko sa metajúcou trojicou
konárov zrazu zastal a prestal bojovať. No rastliny taktiež. Prečo? Lebo v tom okamihu ho obklopilo fialové svetlo. Vzduch
v okolí sa zavlnil. Hlasno sa zasmial. Vystrel pred seba obe ruky, ktorými následne párkrát zamával. V tej chvíli sa stromy
a tráva vznietili. Pohltil ich oheň a ukončil tak ich útočnosť. Drugluch sa otočil k Jonére a urobil prudký pohyb prstom.
Čarodejnica odletela kamsi do diaľky, ďaleko od svojich druhov. Keď vstala, zasiahla ju ďalšia vlna neviditeľnej energie.
Znova sa postavila, lenže tentoraz ju tá vlna neodhodila, ale uväznila v bledomodrej bubline. Nedokázala ju zničiť. Bola
nesmierne unavená a slabá. Radšej nebojovala s tým, čo je nad jej sily.
„Nuž, zase sme sami.“ zamrmlal Drugluch. Vytasil meč. „Máš viac životov ako mačka, no týmto sa to končí.“ Napriahol
čepel, že mu uštedrí posledný úder, keď ho ktosi odstrčil. Grindeln! A aj Wanek! Náraz o strom ich síce omráčil, lenže iba na
chvíľu. Už boli pri vedomí a - hoci s bolesťami - bojovali.
„Vy nedáte pokoj?!“ Drugluch na nich poslal zopár výbojov, no tým sa vyhli. Grindeln mu dokonca zasadil ranu do stehna.
Nepriateľ ho za to odhodil, no Grindelnovi stúplo sebavedomie. Predsa len ten zradca nie je neporaziteľný! Wanek jemne
kopol Druglucha do chrbta a keď na neho temný čarodej zaútočil, zohol sa, podliezol mu popod nohy a ešte ho aj potiahol
za plášť. Drugluch sa potkol a padol do trávy. Wanek a Grindeln sa neubránili smiechu.
„Nikto ma nebude zosmiešňovať!“ vykríkol Drugluch a očervenel zúrivosťou. Namieril na nich jednu ruku, z ktorej
následne vyletel drobný vír vzduchu. Malé tornádo schytilo oboch cestovateľov do svojho zovretia a šľahlo ich na zem, kus
za Glostarom. Ten tam len tak stál, držal sa za krvácajúci bok a s očami plnými zúfalstva sa zahľadel na škľabiaceho sa
nepriateľa. Nevládal sa viac brániť.
„Už nechcem riskovať. Do tejto chvíle si dokázal unikať, no toto ťa zničí, nech urobíš čokoľvek!“ Rozkročil sa, zdvihol
jednu ruku. O pár sekúnd sa v nej vyformovala žiarivá kopija zo strieborného svetla. Od Glostara ho delilo zhruba desať
metrov, vedel však, že trafí. Napriahol sa, mierne sa predklonil a prudko ju vymrštil. Kopija preletela vzduchom ako nôž
maslom, keď tu sa pred Glostarom niekto objavil. Jonéra. Kopija ju prebodla skrz-naskrz a ostávajúca energia letu ju
odhodila ešte o dva metre.
„Jonéra!“ vyhŕkol rytier a dotackal sa k nej. Dievčina ležala v tráve. Už bez kopije. Tá, len čo Jonéra dopadla, zmizla. No
rana v bruchu bola i tak hrôzostrašná. Glostar si k nej čupol a schytil jej hlavu do náručia.
Čo sa vlastne stalo? No, keď sa Drugluch sústredil na výrobu kopije, prerušil mentálne spojenie s bublibnou. Tá sa
vyparila. Čarodejnica vedela, že by tam nedobehla včas, a nemala ani silu, aby Glostara či kopiju odklonila. Ostala iba jediná
možnosť. Obeta. Živý štít. Pozbierala všetku svoju ostávajúcu moc, ktorú mala, a presmerovala ju do jediného kúzla – do
teleportu.
„Jonéra, ty si ma zachránila!“ povedal Glostar a pobozkal ju na čelo.
„Ďakujem!“
„Ja viem. Urobila som to rada. A rada tiež za teba položím život.“
„Nie!“ odmietol Glostar. „Nie, nesmieš! Predsa sa môžeš vyliečiť. Alebo ťa vylieči Guľa. Použi ju!“
„Nie!“ Jonéra mala v očiach i v hlase pokoj, akoby bola so všetkým zmierená.
„Jej moc je určená k niečomu inému.“ Chytila ho za rameno, presunula svoje pery k jeho uchu a riekla: „Dobre ma
počúvaj. ONI sú veľmi nebezpeční. Musíš ich zastaviť. A skús zachrániť aj Druglucha.“
„Čože? Jeho?“
„Áno. On v podstate nie je zlý. Je len hlúpy. A chamtivý.“ Vložila trasúce sa prsty do vrecka, čo mala na hrdle, a vybrala
z neho Guľu. Podala mu ju.
„Glostar, chcem, aby si si ju vzal.“
„Prečo?“ Glostar nerozumel. Ako mu má Guľa pomôcť? A mimo toho, v tejto chvíli na ňu vôbec nemyslel. Myslel iba na
Jonéru. No prijal ju, nechcel priateľku sklamať.
„Ja ako čarodejka som mohla použiť len časť jej moci. Ale ty, ty nie si čarodej, takže ti viac poslúži.“ Položila mu dlaň na
čelo. Guľa zažiarila a vyšlo z nej silné ružové svetlo, ktoré následne vniklo do Glostarovej hrude. „Rytier Glostar, týmto na
teba presúvam moc Gule! Užívaj ju uvážene a nepodľahni temnote. Dávam ti svoje požehnanie.“ Zavrela oči. Bol koniec.
„Jonéra!“ Glostar ju držal v náručí, udržoval plač, ktorý sa mu už-už dral von z očí. Takto to predsa nemôže skončiť!
„No, to je smutné.“ ozval sa Drugluchov hlas. Doteraz bol ticho, nechcel rušiť túto chvíľu, ale už dlhšie nevydržal. No
nedalo sa povedať, že by ho Jonérina smrť mrzela.
„Mali by sme sa vrátiť k boju.“
Glostar uložil svoju priateľku do trávy a pozrel na neho. V očiach mal hnev a túžbu po pomste. No vtom jeho pozornosť
upútalo čosi iné. Obloha. Ani si neuvedomil, že kým bojovali, slnko zachádzalo za horizont. A práve teraz sa obloha farbila
do grepovoružova a slnečný kotúč opustil túto časť sveta. Roztvorili sa oblaky a pomedzi ne na nich vykukol krásny okrúhly
mesiac. Drugluch na neho vyceril zuby. „Je to tu. ONI sú späť!“ Ukázal na mesiac a zasmial sa.
„Mesiac im dodáva veľa sily. Ale vieš, čo je nádherné? Najmocnejší sú pri splne...“ Vo chvíli, keď slnko skončilo svoju
dennú púť, a začala vláda noci, oči kamenných sôch sa rozžiarili. Svietili do tmy ako ohne pochodní. Vtom sa ozvalo
puknutie. Potom druhé. A tretie... Zaznel škrekot a zvuk mávnutia krídel. Niečo sa blížilo. Niečo, čo túžilo po skaze a krvi.
Stelesnená Smrť...
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Krvavá dráma v Orlande  - Dominika Balážová, IV. G, úvaha
Úplne normálna noc vo floridskej mestskej časti Orlando, nikto však netušil, že sa to zmení.
Presne o 2.00 miestneho času sa z miestneho gay baru ozvala streľba.
Strelcom bol 29-ročný americký občan Omar Mateen, ktorý tesne pred útokom zavolal na 911 s tým, že prisahá vernost
teroristickej organizácii Islamský štát.
O niekoľko minút nato už vošiel do baru so zbraňami v ruke a začal páliť.
Nikto si to spočiatku nevšímal, lebo v bare hrala hudba, ale keď sa ozvali prvé výkriky, ľuďom došlo, čo sa deje.
Omar si dokonca stihol zahrať aj rukojemnícku drámu, ktorá skončila zásahom špeciálneho komanda SWAT, kterého
členovia prišli na miesto incidentu, keď si miestna polícia nevedela rady.
Medzitým však Omar stihol zabiť až 50 nevinných ľudí a zraniť 53. Najsmutnejšie na tom celom je, že páchateľ nebude
riadne potrestaný, lebo sa mu jeho vlastný útok stal osudným. FBI predpokladá, že Omar sa nevedel vyrovnať s vlastnou
sexuálnou orientáciou, a to mal byť motív jeho útoku.
Ja osobne som sa o tomto útoku dozvedela cez Twitter Rickyho Martina, bohužiaľ až štyri dni po útoku. Avšak správa ma
osobne tak zasiahla, že som sa na nič nevedela sústrediť. Mysľou som bola v Orlande. Pre mňa, ako pre človeka je
nepochopiteľné, že niekto príde a zabije človeka len preto, že má inú orientáciu alebo vierovyznanie či farbu pleti.
Na záver by som chcela povedať, že každý sme sa s niečím narodili, alebo si vybrali svoju cestu životom, a preto si myslím,
že takéto útoky sú v 21. storočí zbytočné. Čo sme v nacizme alebo fašizme?
Áno, sebaidentifikácia je ťažká (viem z vlastnej skúsenosti), ale nie natoľko, aby sme brali zbrane do rúk a strieľalo sa
hlava-nehlava.Vždy je pri vás niekto, kto vás podporí, no pri Omarovi asi nikto taký nebol.

Tri veľké záujmy, Oskar Stančiak,, III. OA, rozprávanie
V mojom živote až do 18 rokov (a pravdepodobne aj ďalej) boli tri veľké záujmy ktoré riadili väčšinu môjho života: Hry,
Anime a Potápanie. Tieto tri jednoduché a neskôr komplikované veci sa stali centrom môjho záujmového života. V tomto
dokumente si mierne povieme o každom z nich!
1. Hry: Zaujímali ma, odkedy som dostal rozum, čiže od mojich 4 rokov. Počítačové hry prišli až v 4tom roku môjho života,
a v 6tom roku môjho života som už vedel sám narábať s Počítačom a mojou konzolou Playstation 1 (ďalej ako PS1). Na
počítači sa mi okolo toho roku páčili hry ako Croc 2, Lego Creator a iné a na PS1 som mal hry ako Gex 3 Deep Cover Gecko
(ktorá bola moja najobľúbenejšia), Crash Bandicoot Warped, Spyro 2 a veľa ďalších. Keď pre Počítač a vzácnejšie aj pre PS1
prišli nové hry, tak ich priniesol môj otec, bol aj pokus o nové hry od iných členov mojej rodiny, ako je moja sestra, ale
nepamätám si že by to niekedy dopadlo dobre. Približne v 12stom roku môjho života sa stali dve veľké veci, prvou bola, že
som dostal novú a prvú prenosnú konzolu: Playstation Portable (ďalej ako PSP). Druhá vec bolo, že som objavil internet ako
zdroj rôznych online hier, najmä Super Mária a ježka Sonica, ktoré boli rôznych kvalít a zámerov. Väčší úder ale prišiel, keď
som skončil s prvou väčšinou a dlhšou oficiálnou internet hrou menom Travian, nesprával som sa tam práve prijateľne, to si
priznám, ale keď tam členovia fórumu oslavovali po tom, čo ma vyhodili, bol som dosť neštastný, cítil som sa strašne, ale nie
za svoje činy, ale za to, že ma oni nechceli, rozhodne som vtedy nebol zrelý a odvtedy som sa podobným hrám vyhýbal,
okrem Ikariamu, podobnej hre ku ktorému som sa až 3krát vrátil. Ďalšia revolúcia nastala keď v roku 2012 som zistil, že
existuje viac konzol ako Playstation, a zároveň na youtube som našiel veľa ľudí, čo hovorilo o hrách, o ktorých som nemal
ani poňatia. Hlavná hra, ktorú ja navrhujem, začala tým, že kombinovala veci z troch rôznych hier: The Settlers IV
(najobľúbenejšia počítačová hra), Warcraft III (druhá najobľúbenejšia) a Ikariam.
Ďalšia revolúcia hier prišla keď som od spolužiaka Jakuba spoznal hru menom „Minecraft“, čo bola vlastne veľmi kockatá hra
typu sandbox (doslova piesočná krabica), kde si si mohol urobiť a postaviť, čo chceš. Táto hra mi neskôr pomohla
v návrhárstve mojej vlastnej hry, fungovala totiž ako zjednodušený tvorca modelov.
2. Anime: V skratke Anime je súhrnné označenie pre japonské animované filmy, televízne seriály a iné média. Toto umenie
sa vyvinulo z komiksov manga, a celkovo tento grafický štýl zmenil značné časti môjho neskoršieho života. Prvé oficiálne
anime, čo som videl v 12stich rokoch, sa volalo „Dinosaur King“ (čo znamená Dinosaurí Kráľ), čo rozhodne nebol dobrý
začiatok, vlastne nič z toho, čo som videl o pár dní neskôr, by sa nedalo určiť ako dobrý začiatok. V tom istom roku som videl
ďalšie seriály tohto typu, ako Detektív Conan, Kirarin revolution, (prvé dievčenské čo som videl a pozeral najčastejšie kvôli
veľkej dostupnosti), yu yu hakusho, Deltora Quest a neskôr Naruto. Do mojich 15 rokov som tento druh seriálov pozeral
v televízií od 20 hodiny do asi 21:30. Po 3 rokoch tento druh seriálov stratil význam, lebo kanál, na ktorom to chodilo, sa
opakoval (mal niečo ako 2 ročný cyklus, po ktorom išli seriály a filmy určitého poradia). Jeden z dôkazov, že tento druh
seriálov bol silný, je aj to, že sa mi o tých postavičkách často v noci snívalo, a veľmi často boli v bizarných situáciách, medzi
ne patrí nové prostredie, stretávky medzi rôznymi seriálmi, experimentovanie, uskladnenie, znetvorenie a iné. Internetu
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ako takému som sa o anime ani nezmienil až do roku 2013, kde sa celá situácia vysypala z ruky. Ako samostatná vec to bolo
skvelé, ale keď som to začal miešať s mojimi dvoma ďalšími záujmami, veci sa rýchlo pokazili najmä v roku 2015, ktorý je tiež
u mňa známy ako „Rok anime“ a taktiež známy pre začiatok 7 mesačnej sitúácie „Kríza vymývanie mozgov“. My
nerozprávame jeho meno...
3. Potápanie: Rozhodne ten najčudnejší, najdivokejší a najcitlivejší záujem, aký som mohol kedy mať! Bolo to moje previnilé
potešenie. Celý ten záujem začal filmom „Hľadá sa Nemo“, kde som videl potápača po prvýkrát, a bol to veľmi strašidelný
pohľad, až som sa ako 4 ročný rozplakal. Neskôr sa to objavilo ako možnosť... v hrách ako Crash Bandicoot Warped, (hneď
druhá úroveň je o potápaní), a Gex 3 Deep Cover Gecko, kde jedna tajne skrytá úroveň bola tiež o potápaní. Obe tieto veci
len zosilneli môj záujem o to. Pokazilo sa to však, keď som do toho začal ťahať aj internet v roku 2013, síce som sa dozvedel
veľa vecí o potápaní, ale patrilo medzi to aj čosi neželané. Keď som dosiahol 18 rokov, tak som so sestrou a rodinou išiel do
Thajska, a jedného dňa sme mali možnosť sa naozaj potápať, so skutočným VŠETKÝM, a naozaj v mori! Môj „záujem“ avšak
musel ísť bokom, ale i tak to bol úžasný zážitok! Neskôr som bol schopný rozoznať celé to vybavenie.

Vianočná chvíľka poézie
Dieťa - Dominika Hudecová

Sen – Ján Škabla

Keď sa dvaja rozhodnú mať deti
musia si rozumieť a vážiť si jeden druhého
a nie že si ich po rozchode prehadzujú ako smeti!
Dieťaťu sa treba venovať a všetok voľný čas mu darovať
Darovať mu všetku svoju lásku
a nie hrať sa na prefíkanú masku
Keď sa dieťaťu venujete v mladosti
do života Vám prináša samé radosti
a nie že Vám robí iba starosti.
Keď budem mať deti, budem sa o ne čo najlepšie strať
a oplátku nebudem očakávať.
O domácnosť sa treba s láskou starať
deti v dobrom prostredí vychovávať a určite im
bezdôvodne nenadávať
Deťom sa treba venovať
a nie samými darčekmi ich obdarúvať
a v puberte sa o nich iba obávať
Keď sú malé, treba s nimi tancovať
von chodiť a maľovať
a keď sú už školopovinné
treba sa s nimi do školy pripravovať.
Treba im svoj voľný čas venovať
nie ich iba zanedbávať
a potom si nájdu takú partiu
že sa budete o ne iba obávať
Keď ma budú potrebovať
vždy som tu pre nich a keď sú už školopovinné
treba sa s nimi do školy pripravovať.
Keď ma budú potrebovať, vždy som tu pre nich
a neviem si predstaviť ani jeden deň bez nich
Od malička milujem svoju rodinu
a dúfam že aj oni budú tak milovať
svojho ocina a maminu!
Určite budem milovať aj svoje vnúčatá
a budem nimi v dobrom dojatá
a dúfam že budem nimi často objatá...

Keď večer sám zaspávam, na nebo sa pozerám.
Keď sa hore pozerám vidím tam Teba.
Počúvam svoje srdce, jeho tlkot počujem,
Svoje srdce tak počúvam mám k tomu dôvod.
Keď ráno vstávam z krásneho sna,
Keď sa ráno prebúdzam do dlhého dňa.
Srdcu načúvam cítim jeho horúčavu.
Svoje srdce počúvam vidím tam Tvoju tvár.
Milujem Ťa...

Pre Teba plače
Ján Škabla, bývalý absolvent
V srdci mi tisíce plamienkov sviečok horia,
bratom Ti byť bola tá najkrajšia vec.
Jedno pero, jeden papier a jedna ruka, ktorá nikdy viac
nebude písať,
srdce bratovo ej bolestivými slzami pre teba plače.

Keď nevinný sa mstí
Ján Škabla, bývalý absolvent
Tu v žiari pochodní už mnoho temných dní
Vhodenie do cely každého zocelí
Pomstou horia oči počas tmavých nocí
Čakajúc na ten deň horí tu pochodeň
Keď voľným sa stanem pred sviňu tú stanem
Krivo ma súdila lož pravdou činila
Ja temnotou trpel
On v zlate si čupel
Hoc pán, tvoj čas končí
Tejto jasnej noci
Návštevu čakaj si
Pohľadíš do kosy
Ani vojsko tvoje
Nezastaví čo je
Pravdou chuti hnané
Tak sa rozlúč, pane
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Kto chce písať básne o Vianociach
Ľubomír Scherhaufer
(dedko Matúša Rovenského)

Modlitba – Lucia Luptáková, IV. G
Môj drahý Nebeský Otče,
Túžim k Tebe prísť, spolu s Tebou žiť,
Už nechcem ďalej viesť boje.
Boj so svetom ma zvádzal, viem,
Ale Ty si nad týmto svetom zvíťazil,
Je to tak, i to viem, Ty si Pán a Kráľ môjho života,
Ďakujem Ti, že si i moja istota,
Ďakujem Ti, že mi dávaš istotu večného života.
Bez Teba mám pocit beznádejný,
Ale s Tebou je môj život o nádeji,
O nádeji, ktorej nikde na tejto Zemi niet.
Drahý Otče ďakujem Ti, že Ty si moja nádej,
Jedine po Tebe moje srdce túži,
Túži uzrieť Tvoju Svätú Tvár,
Tvár nepoškvrnenú hriechom,
Tvár, ktorá je čistá ako prameň,
Daj sa mi, prosím, napiť z prameňa vody živej.
Ty si i ten Prameň s vodou živou,
Ty si Prameň, ktorý nikdy nevyschne,
Daj sa mi prosím napiť z prameňa vody živej.
Z vody, ktorá mi dáva zasľúbenie večného života.
Buď, prosím, i dnes Pánom môjho života.

Kto chce písať pekné básne o Vianociach, o Bohu
o Troch kráľoch, Ježišovi,
ten sa musí zbaviť bázne nájsť pokoru, odvahu
hlboko v svojom srdci.
Sú to všetko veci krehké,
posvätné aj citlivé,
absolútne je nevhodné
písať o nich pri pive.
O Vianociach, ja o nich sním,
popísali stovky kníh,
písal svetec, mudrc, rabín
a písal aj zbožný mních.
Ja sa teraz skláňam s úctou
k dielam zbožným, oslavným.
Bude mi to veľkou poctou
pokiaľ stvorím malý rým.
Keď sa Hviezda zaligoce
ukáže nám cestu k nemu.
Poctu vzdávam na Vianoce
Kristu, Bohu velebnému.

Poďakovanie za nový deň, Lucia Luptáková
Drahý môj láskavý Otče,
Veľmi pekne Ti ďakujem za dnešné ráno
Otče môj i Pane môj ja viem,
Že Ty si ma ochraňoval po celú noc
Ďakujem Ti,že jedine Ty si ten,
Kto je so mnou i cez deň ale i v noci,
Ty bdieš nad každým človekom,
Keď si to vlastne uvedomujem, je to jedinečný fakt,
No však to nie je len fakt,
Je to jedinečný pocit istoty Božej prítomnosti,
Že taký veľký Boh, ako je Pán Pánov a Kráľov,
Dokáže byť s takými malými bytosťami ako sme my,
Je to také jedinečné, že na tom žasne celé nebo,
Celé nebo obdivuje Kristovu spravodlivosť a lásku.
Jeho láska k Nám malým bytostiam bola až taká veľká,
Že sa až tak pokorila a ponížila,
Že sám sa zmaril pre nás a za nás,
My sme pre Neho takí vzácni,
On na Golgotskom kríži trpel za každého z nás
No nie je to to krásna predstava?
Boh ktorý stvoril mňa i teba,
Zmarí sám seba, aby zachránil mňa i teba,
Je to radostná zvesť, Evanjelium o večnom živote,
toto Náš Pán a Kráľov Kráľ učinil pre mňa i teba.

Všetko, v čom človek život nájde – Ľ. Scherhaufer
Čo všetko človek prežíť musí,
čo čaká ho tu ešte na zemi.
Niekto vraj lásku neokúsi,
tak počul som to, verte mi.
Nechce sa veriť tejto pravde
veď človek žije, zmysly má.
Niečo v tom ale predsa bude,
kdekto si kdečo nevšíma.
Prvý lúč slnka jasného,
prvý kvet v sade ružovom,
čaro večera daždivého,
vetvičku skytú pod snehom.
Veselý džavot malých detí,
rumenec líca švárnej dievčiny,
starenku ukonanú v žití,
prach nesúci sa v´výšiny.

Tréma - Sofia Olejárová, VI. A
(Napísané na podnet p. uč. etickej výchovy
Mgr. Štefánie Kittnerovej)

Všetko v čom človek život najde
čo ozvenou struny dobrom mu naladí,
to všetko základ lásky je,
z toho sa láska narodí.

Strach – to je tréma, veľmi zlá téma.
Keď sa na ňu pozrieš, srdce sa ti rozbúši ako zvon,
a ty zrazu chceš ísť von,
chceš urobiť všetko, aby si ju zvládol.
A potom si povieš,
bol to vraj len sen,
že nemožné sa podarilo len...

Aby však láska žila ďalej,
aby sa mohla rozvinúť,
pristúpiť treba k obeti "malej".
na vlastné ja ,vedieť zabudnúť.
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Opäť 3 kovy – Dominika Balážová, IV. G

s chvostom stiahnutým
a gólom neuznaným!

Mladí Slováci opäť nastupujú na štadión
po Bratislave tentokrát v Sheffielde
obhájime zlaté medaile?

Potom prišiel súper spoza Veľkej Mláky
naši nezľakli sa Ameriky.
Strieľali ako diví štyri góly vsietili,
aj keď jeden dostali.

Dvadsiatka šla turnajom ako maslo nožom,
prvým sme to nandali Švajčiarom.
vôbec to pán tréner nevyzeralo
že by sa chlapci hľadali
veď sme ich 7 : 0 zdolali.

Potom prišla ďalšia veľmoc – Kanada
tá však prehry nemá rada
Aj naši si to na vlastnej koži skúsili
keď 3 : 1 dostali.

Potom prišli domáce Levy
13 : 0 sme ich zdolali
aj keď sme sa trošku pobili.

A už tu bolo finále
opäť proti Kanade
Naši za deväť sekúnd nepriaznivý stav zvrátili
a k nájazdom Kanadu dotlačili.
Bednarčík – to meno si bude kanadský gólman dlho
pamätať!
Vďaka nemu môže Slovensko zlato oslavovať.
Ďalšie dva kovy striebrom ligocú sa,
stačí sa už len chalanom poďakovať.

Potom prišli ďalšie Levy
tentokrát tie vražedné – české
naši zaťali zuby a päste
a povedali si : Domov bežte!
5 : 3 to bola výhra finálová –
Česi odišli z ihriska

ŠPORT
Majstrovstvá sveta v hokeji 2016 Rusko (Moskva - Petrohrad)
Pripravil: Matej Holásek, III. OA; foto: redakcia
MS v hokeji 2016 sa odohrali v termíne 6.- 22. 5.2016. Program
majstrostiev sa odohral v mestách Petrohrad (v aréne Yubileiny rink
s kapacitou 7000 divákov) a Moskva (v novej aréne Ice Palace s
kapacitou 12 000 divákov). Rusko majstrovstvá sveta v hokeji hostilo
pri príležitosti 70. výročia založenia Ruskej hokejovej asociácie.
Turnaj sa hral hracím systémom, ktorý poznáme už od roku 2012 z
Helsínk. MS v hokeji sa zúčastnilo 16 krajín, ktoré sú rozdelené do
dvoch základných skupín podľa umiestnenia tímov v rankingu IIHF,
ktorý sa zostavuje po každých majstrovstvách sveta.
Slovensko bude na základe postavenia v IIHF rebríčku hrať v
petrohradskej skupine „B” s Kanadou, Fínskom, USA, Bieloruskom,
Sledovanie zápasu v škole
Francúzskom, Nemeckom a Maďarskom. Naši hokejisti podľa
zverejneného programu MS začali boje druhý hrací deň zápasom s Maďarskom. Následne sa
Slováci stretli s
Francúzskom, Nemeckom, Bieloruskom, Kanadou, Fínskom a USA. Na úvod šampionátu nás teda čakali papierovo slabšie
tímy a výsledky týchto zápasov boli mimoriadne dôležité pre prípadné postupové ambície našej reprezentácie.
Naša skupina však bude zamotaná aj pokiaľ ide o vypadávajúce tímy, nakoľko Nemecko a Francúzsko organizujú MS v
hokeji 2017 a ako organizátori tento rok vypadnúť nemôžu. Ak by náhodou tieto tímy obsadili posledné dve miesta, z našej
základnej skupiny sa vypadávať nebude a na MS v hokeji 2017 do Francúzska a Nemecka postúpi len víťaz z Divízie 1,
skupiny A, ktorý nahradí posledný tím moskovskej skupiny „A”.
V moskovskej skupine „B” sa stretli domáce Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nórsko, Dánsko a Kazachstan.
Skupina B:Fínsko, Kanada, Nemecko, USA, Slovensko, Bielorusko, Francúzsko a Maďarsko.
Víťazmi majstrovstiev sveta sa stali hokejisti Kanady po finálovom víťazstve nad hokejistami Z krajiny tisícich jazier Fínmi - v pomere 2:0! Kanaďania tak obhájili minuloročný titul z Prahy 2015. Súboj o tretie miesto obstarali domáci
hokejisti Ruska, ktorým sa do cesty postavili hokejisti spojených štátov amerických. Tento zápas vyhrali Ruskí hokejisti
vysokým rozdielom 7:2! Na domácom šampionáte obsadili 3 priečku a získali aspoň bronz. Keďže do šampionátových bojov
išli iba s cieľom získať doma zlaté medaily, v ich tábore zavládlo obrovské sklamanie.
Po skončení finálového zápasu sa ešte odohrala jedna nečakaná milá slávnosť, na ľadovú plochu so svojím príhovorom
vystúpil jeden z najvplyvnejších mužov sveta, ruský prezident Vladimír Putin, ktorý vo svojom príhovore okrem poďakovania

31

MOKY 3, december 2016
vzdal hold všetkým zúčastnením týmom za ich výkony. Taktiež poďakoval hokejovej federácií za udelenie šampionátu v tak
dôležitý rok pre ruský hokej (70 výročie zrodu hokeja v Rusku!).
Naši hokejisti na turnaji obsadili celkovo

9 priečku. Do posledného

momentu mali možnosť postúpiť medzi 8

najlepších tímov a hrať štvrťfinále. O štvrťfinále nás pripravil fakt, že sme v poslednom zápase skupiny proti USA nezvíťazili
v riadnom hracom čase. Víťazstvo nad USA až v predĺžení znamenalo definitívny koniec našich nádejí na postup ďalej.
Celkovo sme tak obsadili prvú nepostupujúcu 9 priečku. V našej krajine zavládlo tak po tomto zápase mierne sklamanie
z výsledku. Sklamanie prevládalo aj u našich žiakov a študentov, ktorí mali možnosť náš rozhodujúci zápas sledovať
v zborovni školy. (Pozri fotografiu.) Za možnosť sledovať zápas sme boli vďačný nášmu riaditeľovi Andrejovi Lackovičovi!
Takmer všetkým divákom, sledujúcim spomínaný hokejový zápas, nebolo dokonca vyučovania do reči. Ich reakcie a dojmy
zo zápasu nebolo tak možné zmeniť! Aj v zborovni našej školy po zápase zavládlo tak veľké sklamanie.
Náš tréner Zdeno Cíger sa opieral na hokeových majstrovstvách sveta o týchto hráčov:
Brankári: Július Hudáček, Branislav Konrád, Samuel Baroš;
Obrancovia: Andrej Mesaroš,Christián Jaroš, Dominik Graňák, Andrej Sekera,Ivan Štarný, Martin Marinčn, Juraj Mikuš
Michal Sersen;
Útočníci: Marek Šťastný, Libor Hudáčk, Marek Bartánus, Marek Viedenský, Marko Daňo, Martin Bakoš, Martin Réway, Patrik
Lušňák, Pavol Skalický, Tomáš Hrnka, Tomáš Jurčo Tomáš ,Marcinko, Vladimír Dravecký,
Zaradenie výrazne omladenej skupiny hráčov bolo určite správnym a potrebným krokom, ktorý len pomôže náš hokej
posunúť vpred práve preto, že mnohí hráči získali na týchto majstrovstvách sveta veľmi cenné skúsenosti, ktoré
v budúcnosti určite zúročia. Toto všetko, ako aj fakt, že na Slovensku budú nové voľby do hokejových štruktúr, určite
pomôže posunúť slovenský hokej vpred. Nové hokejové voľby sa uskutočnia 16 júna! Budúcoročný šampionát sa uskutoční v
termíne 5. - 21. mája. Hrať sa bude v Kolíne (Nemecko) a Paríži ( Francúzsko). Zloženie základných skupín bude o rok
vyzerať takto: A skupina Kolín: Rusko, USA, Švédsko, Slovensko, Nemecko, Lotyšsko, Dánsko, Taliansko;
B skupina Paríž: Kanada, Fínsko, Česko, Švajčiarsko, Bielorusko, Nórsko, Francúzsko, Slovinsko;
Verme, že všetky chystané zmeny pomôžu slovenskému hokeju. Keďže hokej dokáže spojiť celý náš národ!

BESEDA S PARALYMPIONIKMI
Pripravila: redakcia; foto: redakcia
Naša škola privítala v jeden novembrový piatok
vzácnych hostí – športovcov a členov paralympíjskeho
výboru. Túto „akciu storočia“ odštartoval známy
športový komentátor Stano Sčepán, ktorý predstavil
prítomné osobnosti – teda pána Jána Riapoša predsedu paralympijskeho výboru, Martina Gabka –
predsedu športového klubu Altius, Samuela Roška –
generálneho sekretára Slovenského paralympíjskeho
výboru; ďalej medailistku v športovej streľbe a našu
bývalú žiačku Veroniku Vadovičovú, boccistov a našich
bývalých žiakov Michaelu Balcovú, Róberta Mezíka,
Róberta Ďurkoviča a Jakuba Nagyho; športového strelca
a nášho bývalého žiaka Radoslava Malenovského;
lukostrelca Petra Kinika; športovca v hode kuželkou
Mariána Kuřeju; stolnú tenistku Alenu Kánovú
a plavkyňu Karin Petrikovičovú.
Pán Roško mal pripravené zaujímavé štatistiky a čoto z dejín športových hier. Medziiným sme sa dozvedeli,
že paralympijské hry sú najprestížnejšie hry pre zdravotne znevýhodnených; že máme vynikajúcich slovenských športovcov,
ktorí v priebehu r. 2014 – 2016 dovedna získali 28 medailí; SR sa zúčastnilo doteraz 6-tich paralympijských hier; v tomto
roku získalo 11 medailí + 14 umiestnení do 4-tého miesta, pričom na zisku týchto úspechov sa podieľalo 28 športovcov =
95 % z nich bolo úspešných. Hoci sme boli najmenšia výprava, (celkovo sa na hrách zúčastnilo 4333 športovcov zo 160
krajín), mali sme najväčšie úspechy. Súťažilo sa v 22 športových disciplínach a dokázalo sa, že naši športovci sú konkurencie
schopní, nakoľko sme mali 8 medailistov! MASKOTOM hier bol človiečik, ktorý vyšiel z džungle a zobrazuje faunu a flóru
úžasnej brazílskej prírody...
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Potom prišla najzaujímavejšia časť, v rámci ktorej nám jednotliví športovci, jeden po druhom, porozprávali svoje osobné
príbehy a posolstvá. Napríklad pán Riapoš porozprával, ako dostal mikrospánok vo svojom aute, po ťažkom úraze mu ostala
narušená miecha. Hovoril o tom, že chybou dnešnej generácie je, že nadstavuje život ako BEZproblémový, nie ako na život,
v ktorom sa má človek naučiť prekonávať všetky svoje problémy; že paralympionizmus predstavuje fakt, že zdravotné
znevýhodnenie môže byť využité v osobný prospech, ktorý on sám využil v športe stolný tenis ako autorehabilitáciu, nakoľko
na začiatku zranenia nehýbal vôbec rukami. Dnes je držiteľom štyroch zlatých a jednej striebornej medaile, má za sebou
šiestu paralympiádu. V Londýne bol vyhlásený za paralympionika dvadsaťročia – stal sa najúspešnejším športovcom roka
2012, pretože v tomto roku neprehral ani jednu hru.

Chybou dnešnej generácie je, že nastavuje život ako niečo bez problémov, nie ako život,
ktorého súčasťou je prekonávanie problémov. Paralympionizmus predstavuje možnosť, ako
zdravotné znevýhodnenie môže byť využité vo Váš prospech!(Ján Riapoš)
Vďaka tomu, že som začal chodiť na túto školu, som taký človek, aký som
(Robo Ďurkovič)
Nehovorte si, že sa to nedá, hľadajte spôsoby, ako sa to dá... (Rado Malenovský)
Šport ma naučil nevzdávať sa! (Jakub Nagy)
Po dvoch týždňoch od besedy s paralympionikmi sme robili krátku anketu medzi našimi žiakmi. Ukázalo sa, že v nich
pretrvávajú silné rezonancie...
- Zaujalo ma, koľko medailí vyhrali, aj ja by som sa chcel prekonať a všetkým ukázať, že aj my postihnutí máme šancu vyhrať
medailu. Neviem si predstaviť, ako dokáže ten lukostrelec (Peter Kinik) strieľať bez nôh a ruky... (Samo Olajoš, VI. A) - Aj ja by
som chcela byť slávna športovkyňa. Musia mať veľkú radosť z tých ocenení. (Sofia Olejárová, VI. A) - Prekvapilo ma, že musia
trénovať až 5 hodín denne, že aj keď mali to nešťastie, a zostali sedieť na vozíku, tak sa prekonali a o tri roky boli slávni...
(Adam Olajoš, VI. A) – Chcela by som byť športovkyňa kvôli ocinovi, lebo on bol futbalista, ale vyvrtol si koleno, takže musel
prestať; zaujala ma boccia, predtým som ani nevedela, že taký šport existuje... (Kika Balgavá, VI. A) - Cieľ besedy bol jasný, že
keď sa chce, tak sa všetko dá dokázať, aj napriek postihnutiu či životným tragédiám. Zarezonovali vo mne
športové výkony, ktoré boli vydreté námahou týchto ľudí, že nesedeli doma a neľutovali sa. Oslovil ma Riapošov osud, ktorý
v 93.ťom mal autonehodu, ostal ochrnutý a nemohol hýbať ani rukami a dnes je držiteľ titulu športovec 20ročia. (Sabina
Čaranová, II. G)
- Na mňa zapôsobilo, že sa dokázali o seba postarať, že neostali závislí od druhých a dokázali si zarobiť športom. Každá
životná cesta je náročná, jedinec s postihnutím má tú cestu vždy ťažšiu, či už je to cesta k športu, alebo len v bežnom živote,
človek musí chcieť, musí mať vnútornú silu, aby zvládol prekážky, tak, ako oni... (Maťa Havlíčková, II. OA)
- Obdivujem ich, že prostredníctvom športu majú novú životnú perspektívnu. (Róbert Kováč, II. OA)
- Za pozitíva besedy považujem otvorenosť a schopnosť motivovať ostatných prostredníctvom vlastných príbehov. Za
negatívum považujem monotónnosť. Beseda mala za cieľ motivovať hlavne deti, ktoré si športom vynahrádzajú ich
znevýhodnenie, čo bolo aj dosiahnuté. Úžas bol viditeľný v tvárach žiakov, ktorí športu zasvätili celý život a mohli sa stretnúť
so svojimi idolmi a vzormi... (Tomáš Durec, IV. G)
Atmosféra na mňa pôsobila potešujúco, inšpirujúco... Cieľom besedy podľa mňa bolo ukázať nám ľudí, ktorí sú v oblasti
športu veľmi úspešní aj napriek určitému znevýhodneniu a mohli by byť pre mnohých z nás vzormi. A čo ma oslovilo? Bol to
určite ich bezhraničný optimizmus, ktorý bol vyjadrený aj v hymne výpravy - „Víťazstvo je náš cieľ... sme vtáky, čo lietajú aj
bez krídel...“ a pod. (Matúšn Rovenský, IV. G)

FOTO: ARCHÍV VÝTVARNÝCH PRÁC NAŠICH ŽIAKOV
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Čo sme sa dozvedeli? (FOTO: Archív výtvarných prác našich žiakov)
Od paralympionikov
Aké vlastnosti vo Vás vypestoval šport?
Všetci: „Šport v nás vybudoval súdržnosť, sebavedomie a bojovnosť.“
Róbert Ďurkovič: „Šport je pre mňa Alfa omega.“
Akej farby bol olympijský oheň? M.Balcová: „Žltý.“
Je podľa vás finančná podpora zo strany štátu dostatočná? Jednomyseľná
odpoveď: „Ani z ďaleka nie!“
Od trénerov
Aké boli Vaše prvé reakcie pri získaní zlata?
Martin Gabko: „Boli to neskutočné emócie, bol som hrdý o to viac, že to bola prvá
zlatá medaila, ktorú sme kedy získali .“
Od predsedu Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov Jána Riapoša
Ako sa Vám podarilo skĺbiť prácu so športom?
„K stolnému tenisu som sa dostal v Kováčovej, kde som rehabilitoval. Po dvoch rokoch som začal hrávať stolný tenis
profesionálne, neskôr som bol na Paralympiáde. Mojou prácou je šport, pretože pracujem ako predseda Slovenského zväzu
pre telesne postihnutých športovcov.“ (Ján Riapoš)

Krátke interview s Martinom Gabkom – trénerom boccistov
Na tomto mieste Vám ponúkami krátky rozhovor s našim pánom vychovávateľom a súčasne trénerom medailistov, ktorý
sme urobili bezprostredne po návrate z Ria.
Martin, kto presne patrí patrí do olympijského tímu boccistov, ktorý Ty trénuješ ?
Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič, - kategória BC4, Róbert Mezík - kategória BC2 a Jakub Nagy - kategória BC1.
Čo znamenajú tie skratky BC 1, 2 a 4 ?
Boccia category 4 - sú tam zaradení športovci s postihnutím všetkých štyroch končatín nemozgového pôvodu. Kategórie
BC1, BC2 a BC3 sú pre hráčov s postihnutím všetkých štyroch končatín mozgového pôvodu
Ako na Teba pôsobila Brazília? Zažili ste atmosféru aj mimo štadióna?
Atmosféru Ria sme mohli zažiť minimálne, nakoľko sme drvivú väčšinu času strávili na dvojfazovych tréningoch a neskôr na
oficiálnom turnaji v hale v hlavnom olympijskom komplexe. Stihli sme jeden večer navštíviť sochu Krista na vrchu Corcovado
a jedno doobedie sa nám podarilo ísť na konci pobytu po súťaži na povestnú pláž Copacabana. Naši športovci boli prijatí,
samozrejme, aj u veľvyslanca SR v Slovenskom dome, ktorý bol pripravený pre olympionikov, paralympionikov, štátnych
predstaviteľov SR, pracovníkov médií a hostí Slovenského paralympijského výboru. Keďže naše turnaje nie sú dovolenkové
výjazdy, plníme presne to, prečo cestujeme. Snažíme sa o čo najlepšie výsledky pre Slovensko. Tu musia ísť zážitky bokom :)
Prihodilo sa Vám aj niečo vtipné?
Náš pobyt v Riu sprevádzali u väčšiny členov boccistického tímu zdravotné problémy, ktorých pôvodom boli pravdepodobne
veľmi veľké teplotné rozdiely medzi vonkajším prostredím a športovou halou. Jakub Nagy bol dokonca hospitalizovaný v
nemocnici v Riu kvôli vážnym dýchacím ťažkostiam. Ešte dlho po návrate sme sa doliečovali a jediná, ktorá chorobe
nepodľahla, bola Michaela Balcová. Ale najveselšou príhodou pre nás bolo predsa získanie zlatej a striebornej medaile.

ZO SRDCA BLAHOŽELÁME K VÁŠMU ÚSPECHU!!!
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Vianočný receptár
Pripravila + nafotila: Dominika Hudecová, IV. G
Karamelové rezy

CESTO:
250 g práškový cukor
250 g orechy
8 vajec
1 PL kakao
štipka soli
PLNKA:
1 karamelové kondenzované mlieko
250 g masla
horká čokoláda na posypanie ( môže byť aj čokoláda na varenie).
POSTUP:

Medzitým si predhrejeme rúru na
180°C

1. Pripravíme si suroviny

----------------------------

2. Žĺtky vymiešame s cukrom, pridáme kakao, orechy a sneh z
bielkov.

Paradajkové Quiche (Kiš)

Postup:

Príprava:
60 min. + ochladenie
300 g hladkej múky
115 g masla
soľ a mleté čierne korenie
4 vajcia
120 ml smotany na varenie
100 g syra Ricotta
50 g strúhaného parmezánu
1 lyžička sušenej bazalky
150 g cherry paradajok

2.

1. Pripravíme si
suroviny
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Z múky, masla a štipky soli
vypracujeme drobivé cesto, do ktorého
po kvapkách pridávame studenú
vodu. Hotové cesto by malo byť
hladké a pevné. Zabalíme ho do fólie
a dáme vychladiť do chladničky na
30 – 40 minút

MOKY 3, december 2016

Medzitým si predhrejeme rúru na
180°C

3.

Vychladené cesto rozvaľkáme na
pomúčenej
doske
a váľkom
preložíme do formy na quiche.
Potom ho prstami poriadne
zatlačíme
do
formy
a poprepichujte vidličkou.

4.

Na vrch rozložte papier na pečenie,
zasypte suchou fazuľou (alebo niečím
podobným) a dajte na 10 min. zapiecť
do rúry.
5.
Vo väčšej miske zmiešame vajcia,
smotanu, ricottu, parmezán,
bazalku, soľ a čierne korenie.

6.
Hmotu nalejeme na predpečené cesto,
obložíme cherry pardajkami a dáme
piecť pri 180°C na 40 – 50 minút.
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Ochutnávka na hodine UKL

7.

Koláč môžete podávať teplý aj studený.
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Na vtipnú nôtu
Zaujímavé otázky sme sa pýtali žiakov VII. A
Na motívy relácie Aj múdry schybí pripravila: redakcia
Foto: redakcia
Koľko mesiacov má priestupný rok? Jedenásť.;
Trinásť.
Kto získal Zlatého slávika za pieseň Lady Karneval? Miroslav Noga, Štefan Skrúcaný.
Čo je to cytológia? Rozprávanie medzi dvoma a viac ľuďmi.
Citová logika.
Ktorý kvet je typický pre Holandsko? Margarétka.
Čo to znamená spraviť medvediu službu? Medveď si stráži svoje okolie.
Čo sa za mladi naučíš... Doplň príslovie! V starosti nezabudneš.
Uveďte celé meno rakúskeho komponistu Mozarta? Július Mozart.
Doplňte príslovie... Kto chce psa biť... musí sa napiť.
Ako sa volá slovenský kráľ Madagaskaru? Kráľ Julian z rozprávky Madagaskar.;
Kiska.
Čo je to ekrazit? Opak parazita.
Čo je genotyp? Geniálny človek.
Doplň príslovie: Aká matka, taká matka ... Taký matkin syn.
Čo som si zlomil, keď som si zlomil humerus (ramennú kosť)? Nos.
Ako sa presýpacie hodiny prestavujú zo zimného na letný čas? Dáš ich zohriať.;
Otočím ich o jednu hodinu neskôr.; Dosype sa piesok.
Čo znamená byť 100 rokov za opicami? 100 rokov starý.;
Byť sto rokov pozadu so storočím.
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Vtipy
Zozbierali: Oskar Stančiak, III. OA a Matúš Rovenský, IV. G
- Matematika – p. uč. Imrichová. Mali sme v triede čínsku ružu, bola zničená, ale nám (žiakom) sa ju
podarilo oživiť a v máji 2016 rozkvitla, p. uč. Imrichová videla čínsku ružu a povedala: „Je taká bujná, že
dovidenia.“
- Ekonomika – P. uč. Komarová hovorila o lenivosti v triede: „...a medze a nie že si vyložím nohu na stôl
a začnem si špárať nechty...“, Stančiak: „No ešte nemám nohy na stole...“ (zdvihne pravú nohu a položí ju
na stôl) „Až teraz mám nohy na stole!“
- p. uč. Komarová hovorila o kabelkových psíkoch, čo sa vyslovene zmestia do kabelky: „Keď v kabelke nosia
tie čivavy, tak si hovorím, kiež by ich ocikali!“
- P. uč. Komarová vysvetľovala, čo je to daň z bytov a nebytových priestorov, počas toho ju vyrušil žiak
a povedala: „Odíde mi myšlienka!“, a Stančiak: „Tak ahóóój, myšlienka...“
- Aplikovaná informatika – p.uč. Ištok. Z minulej hodiny sme mali poslať pozvánku na školskú vianočnú
besedu, poprípade inú udalosť a p. uč. Ištok sa pýta: „Ktorý žiak mi poslal modré gule?“
- Na hodine nemeckého jazyka. Oskar sa ospravedlňuje – Uvažoval som nad tým, hľadal som dôvod, prečo
sa mám učiť nemčinu? Uč. Pospechová sa pýta: A na čo si prišiel? Oskar: Na nič.
- P. uč. Horváthová sa pýta Maťa: „Na seminároch z matiky sa berie normálne matika, že?" Odpoveď: „No
jasné..."
- Na hodine nemčiny nám p. uč. Pospechová zadala úlohu: „Popíšte, ako ste strávili včerajšie popoludnie."
Tomáš odpovedal: „Nerobil som nič zvláštne..." P. uč. Pospechová: „Nečakala som predsa, že si včera
popoludní vynašiel liek proti rakovine..."
- „Haworthov chemický vzorec je cyklický, teda, jednoducho povedané, do prasiatka." (má taký tvar) (p. uč.
Sadleková)
- „Maťo nestíha krúžky konverzácie z angličtiny, (ktoré bývajú vo štvrtok od 13:50 minimálne do 15:00),
lebo musí jesť rezeň..." (p. uč. Kukanová)
- „A maturitná otázka z NOS č. 2 je kde? Uletela..." (p. uč. Capeková)
- „Všetko je na mieste, nič na poriadku..." (p. uč. Capeková)
- „Tézy gréckeho filozofa Gorgiasa, to je Pezinok..." (p. uč. Capeková)
Pozn.: Gorgias (asi 480 - 385 pred n. l.) bol filozof sofistického smeru, ktorý tvrdil, že nič nie je, a ak aj
niečo je, nemožno to poznať, a ak to aj možno poznať, nemožno to vysvetliť blížnemu.
- „Ideme si dokončiť tých ksichtov, najmä Sokrata a Platóna..." (p. uč. Capeková)
- „Všetko vieme, až na to, čo nevieme..." (p. uč. Capeková) „A to budeme vedieť..." (Lucka)
- "Tretiakov príde na veľtrh VAPAC päť a pol, aj s cestou..." (p. uč. Capeková)
- „Maťo, nie že ti tá matika pôjde von aj ušami..." (p. uč. Capeková)
- „Keď bude v Taliansku pekne, vybodnite sa na školu..." (p. uč. Capeková).
- „Mne je to štyri, kedy budeme písať tú písomku.“ (Tomáš – v súvislosti s preložením testu) „Mne je to päť,
aj tak z toho dostanem štyri...“ (Dominika Balážová)
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Príbehy z našej školy; námet: PaedDr. Anna Imrichová, PhD.
Patrím do skupiny žiakov, ktorí by sa do základnej školy
nikdy nevrátili! Začalo to s nečakanou návštevou. Keď si
ma sesternica priviedla do tejto školy na návštevu ,veľmi
ma prekvapila atmosféra v tejto škole. Usmievajúci
učitelia, rodinná atmosféra a bojujúci žiaci, ktorých, aj
keď osud nešetril, dokážu sa usmievať a radovať
z maličkostí. Práve oni si ma získali! Keď sa na ZŠ
dozvedeli, kam chcem patriť, tak sa mi vysmievali, robili
mi dennodenne zle , cestou domov som plakávala . Ale ja
som si stála za svojím rozhodnutím! Vedela som, kam
chcem patriť. Moje rozhodnutie neľutujem, aj keď ako
žiačke, ktorá 9 rokov chodila do školy medzi zdravých
ľudí, mi chýba nezávislosť robiť rôzne „srandičky“. Ľudia
vás tu riešia, keďže nás je na škole málinko, každý vás
pozná, neustále treba byť milá, pozorná a aj keď človek
nemá svoj deň, tak nemôže sa uzavrieť, pretože hneď vás
všetci riešia. Ako každý z nás má nejaké zážitky zo školy,
niektoré sú dobre a niektoré zlé... Ten môj najlepší je
z mojej imatrikulácie. Keď som svoju spolužiačku musela
kŕmiť s bielym jogurtom, a to tak, že lyžičku som mala
v ústach a mala som zaviazané oči. Bývalí štvrtáci práve
nás dve nešetrili . Vymýšľali pre nás rôzne srandičky a my
sme sa na našich trapasoch smial. Kika Hamarová, II. G

V deviatom ročníku nastal ten moment, kedy som sa
musela rozhodnúť, čo chcem ďalej v živote robiť. Vtedy
som sa začala rozhodovať medzi touto školou a gymnáziom
Ladislava Sáru.
Keďže ma veľmi lákala možnosť vedieť taliansky,
vybrala som si tú druhú možnosť. Je to škola ako každá iná.
Učitelia sú tam veľmi chápaví a tolerantní. Majú dobrý
prístup aj k hendikepovaným žiakom. Lenže postupom
času bolo učivo náročné a zo zdravotných dôvodov som
musela odtiaľ odísť. A vtedy som sa rozhodla prejsť na
Mokrohájsku. Viem, že mi dá rovnaké vzdelanie ako

aj iné gymnázium. Je to síce škola pre deti
s telesným postihnutím ale prístup učiteľov
k žiakom je kvalitnejší, ako na akejkoľvek inej
strednej škole. V triede je oveľa menej detí ako na bežnej
škole a to robí túto školu odlišnou od ostatných. Učitelia sú
tu ústretoví a ohľaduplní a majú individuálny prístup ku
každému žiakovi osobitne. Všetci sa tu navzájom
rešpektujú takí akí sú, a berú na seba ohľad, nikto sa tu
nikomu nevysmieva.

Myslím, že som urobila, keď som sem prestúpila.
Jana Podlipová, II. G
Na túto školu som nešiel úplne dobrovoľne. Sprvu som
o nej nemal najmenšie tušenie. Pred tým sme chodili na
školu na Malokarpadskom námestí. Ale tam môjho brata
odporučili na túto školu. A mama nám dala možnosť ísť na
túto školu. A keďže ma na predošlej škole nič nedržalo, tak
som sa sem presunul aj ja. Jedno z pozitív bolo, že som mal
nového kamaráta, aspoň do minulého roka.
Emil Hrebeň, II. G

Ak mám pravdu povedať, táto škola nie je mojou prvou . Je
však lepšia v porovnaní s tou, ktorú som navštevovala .
Prístup je tu iný, a to s veľkým plusom. Myslím si , že isť na
túto školu bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Zažila
som tu veľa nezabudnuteľných pocitov a zážitkov. Najlepší
z nich je spoznávať nových ľudí a vytvárať priateľské putá.
V spoločnosti v týchto empatických spolužiakov, žiakov
a učiteľov sa cítim naozaj veľmi dobre. Niektorí z nich ma
vedia nabiť neskutočnou energiou.

Ak chcete nájsť ľudskosť a empatiu, na tejto škole
nie ste na zlej adrese.
Maťa Havlíčková, II. OA
Školu na Mokrohájskej som si vybral preto, lebo poskytuje
vzdelanie žiakom, ktorí sú telesne postihnutí. Môžu tu získať
rovnaké vzdelanie, ako na hociktorom gymnáziu či obchodnej
akadémii na celom Slovensku.
Páči sa mi, že sú tu triedy, kde je menej žiakov ako v bežných
triedach strednej školy. Na základnej škole nás bolo v triede 23
žiakov – keď porovnám bývalú triedu a súčasnú – vyhráva táto,
ktorú navštevujem dnes. Prečo? Pretože sú v nej žiaci takí, ako
ja, ale i žiaci bez telesného postihnutia. Tí nám niekedy
pomáhajú., najmä pri pohybe v priestore školy i na exkurziách
a výletoch. Učitelia sa nám viac venujú, práve pre už
spomínaný nízky počet žiakov - musíme sa tu stále
pripravovať, lebo nemôžeme tušiť, či ma pani učiteľka
nevyvolá, alebo že vyvolá niekoho iného = nás vyskúša
všetkých, a to na každej hodine.
Som rád, že škola organizuje rôzne exkurzie na zaujímavé
miesta a spoznávam tak aj nových ľudí – na predchádzajúcej

škole, keď moji spolužiaci išli na výlet, obyčajne som
zostával doma, mohol som ísť iba vtedy, keď som mal
sprievod s domu. Tu mi na výletoch pomáhajú asistenti,
a tak môžem chodiť na všetky akcie mimo školy.
Veľmi pekný zážitok mám z poslednej akcie – z výstavy Cosmos
Discovery. Najviac sa mi tu páčili japonské skafandre,
vesmírne helmy a téma o histórii sveta a kozmonautiky. Maťo
Moravík, II. OA
Dlho som premýšľala, čo napíšem o našej škole. Nuž, za tie dva
roky mám dosť zážitkov a poznatkov.
O tejto škole som prvýkrát počula na veľtrhu stredných škôl
v Inchebe. Rozhodovala som sa medzi dvoma variantami - medzi
hotelovou akadémiou a gymnáziom na Mokrohajskej.
Som rada, že som si vybrala práve gymnázium. Mám tu širší
rozmer v oblasti učiva a je tu výborná príprava na vysokú školu,
ktorú chcem študovať. Učitelia majú láskavý, milý a profesionálny
prístup, medzi nich, samozrejme, patrí aj moja pani učiteľka
triedna Sadleková, ktorá sa snaži riešiť všetky problémy, čo máme
v triede, ale aj s učiteľmi. Veľmi jej za to ďakujem. Študenti na tejto
škole sa k sebe správajú veľmi priateľsky a navzájom si pomáhajú.
Toto je zásadný rozdiel medzi klasickou strednou školou.
Na pobytoch zažijeme veľa vtipných a nezabudnuteľných
momentov v našich životoch, či sú to lyžiarske alebo zajázdy do
Rimini. Spomínam si ako som prvýkrát stála na lyžiach, bola to
katastrofa.

Naša škola ma naučila brať ľudí takých, akí sú
a pomáhať im.
Sabina Čaranová, II.G
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