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  Aj tebe tak rýchlo ubehlo leto? Dúfam, 
že si sa zaobišiel bez úpalov, dotieravých 
domorodcov, morských ježkov a na leto 
máš len tie najkrajšie spomienky.
     Z kalendára sa na nás už dávno cerí 
september a pred nami je rok plný učenia, 
učenia, učenia... Poďme teda radšej na 
príjemnejšiu tému.
     Aj v tomto školskom roku sme si pre 
teba pripravili niekoľko zaujímavých 
článkov, ktoré ti spríjemnia tvoju mladosť 
:-).
     Nebudem prezrádzať, čo všetko v no-
vom Quo vadis nájdeš. Otoč stránku a 
sám uvidíš!
                                               >>Miki<<
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1Démon niekedy aj hovorí pravdu, chce navyknúť ľudí, aby mu verili a potom ich privedie do niečoho, čo škodí 
spáse. (sv. TA II/II q.95 a.4)

Nenechajte si ujst

Topiaci sa slamky chytá  

 Obdobie letných prázdnin 
a bezstarostného ničnerobenia 
sa skončilo a tebe začala opäť 
škola. Profesori skúšajú, písomky 
sú na dennom po-
riadku a ty nevieš, 
po ktorej učebnici 
siahnuť skôr. 
Hrôza!!!
  Ale nevešaj hla-
vu, nie si v tom sám 
:-) . Mám pre teba niekoľko tipov, 
ako pri tabuli vydržať a školu bez 
veľkých útrap prežiť :-) ...
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Grandslamový titul už aj 
na našej škole ?

US OPEN? ROLAND GARROS? 
AUSTRALIAN OPEN a či WIM-
BLEDON? Ktorý z týchto titulov 
bude ako prvý už čoskoro patriť sym-
patickej osemnásťročnej dievčine 
Martine Jackaninovej? Stretávame 
ju na chodbách našej školy a zatiaľ 
vieme iba to, že jej veľkou vášňou 
je tenis. Ak sa našej spolužiačke 
bude takto dariť aj naďalej, ex-
kluzívne interview v našom časopise 
bude mať o pár rokov nevyčísliteľnú 
hodnotu.
          
str. 14

Profesori na dereši

Začal sa nový školský rok a s ním začali novú 
kariéru na našej škole noví profesori. Samozre-
jme, že to neuniklo našej pozornosti. A aby ste 
si ich náhodou nepomýlili so spolužiakmi, tak 
vám ich pekne po poriadku radšej predstavíme 
:-)  Tadá!!!
     str. 19

Kráľ dobrej nálady

Hovorilo sa mu „kráľ dobrej 
nálady“. Náhle však prišiel 
krach a on spadol až na dno. 
Nemocnice, myšlienky na 
samovraždu – a ako záchra-
na z tejto situácie - viera v 
Boha. Hovorí sa, že pred 
niekoľkými rokmi sa znovu 
narodil a začal opäť žiť… Jiří 
Zmožek  
            str. 23

Mená z ríše divov

Ak by ste sa pri zoznamovaní s niektorými našimi 
študentmi stretli s predstavením ako: „Ahoj, ja som 
Alica!“ alebo „Čau, ja som Jennifer, Annamária či 
Benjamín“, nesníva sa vám. Po chodbách našej školy 
sa totiž pohybujú aj osôbky so zaujímavými mena-
mi. 
            str. 17
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2 Výmena názorov je, keď ideš k vedúcemu so svojím názorom a prinesieš si nazad názor jeho. (J. Trobl)

Odzvonilo

Komu zvonia do... 
        ... do hrobu??
 

 Keby sa ma niekto opýtal, čo hovorím na tohtoročné leto, nevedela by som hneď odpovedať. 
Môj dojem z neho je akýsi zvláštny, pretože leto uletelo ako lastovičky do teplých krajín. Deň s dňom 
si kozmickou rýchlosťou podával ruky, striedali sa horúčavy s chladným vetrom a dažďami. Kto by 

nepoznal chvíle pohody, 
sprevádzajúce nás po celé 
toto, najmä pre študentov 
obľúbené, ročné obdobie!
 Odzvonilo leňošeniu, 
stanovačkám, letným fes- 
tivalom, slnku i kúpaniu v 
šírom mori. Bezprostredné 
užívanie prázdnin je už 
definitívne za nami. Pri 
pohľade na zožltnuté a opa-
dané listy stromov cítim v 
duši nostalgiu. Nastupuje 
jeseň a nám, študentom, sa 
opäť začína škola.
 Keď si však spome -
niem na chaos študentského 

života, ale najmä na tváre spolužiakov, nemôžem sa ubrániť úsmevu. Teším sa na to, kedy ich už konečne 
uvidím. Je viac ako jasné, že prvé dni v škole strávime rozoberaním letných zážitkov. Nemyslím na 
boľavé zadky od neustáleho sedenia v škole, na štípanie očí od (niekedy neúspešného) pokusu sústrediť 
sa na tabuľu (nie na triedu!) či útrapy s ranným vstávaním. A už  vôbec nechcem myslieť na strach a 
stresy pred písomkami...
 Život bez štipky námahy by však nestál za nič. Určite poznáte známe príslovie: „Bez práce nie 
sú koláče.“ A kde inde, ak nie v škole, by sme sa naučili potrebnej zodpovednosti i správnemu prístupu 
k úlohám a povinnostiam. 
 Preto vám želám príjemný nástup do nového školského roka, veľkú dávku trpezlivosti a hlavu 
hore :-) . 

               >>Vepa<<



3Občas robíme chyby také neinteligentné, že sa z nich nikto nemôže ani poučiť. (G. Branstner)

Invázia

Zacínajú lietat
  „Čas je veľký fenomén a nikto z nás ho nezastaví. Sú však chvíle, ako tá dnešná, keď sa sym-
bolicky otočí list v kalendári a niektorí z nás si uvedomia, že končia ďalšiu etapu života. Je to moment 
hodný myšlienky veľkého človeka: „Postoj, chvíľa, si krásna!“
 Takto zneli úvodné slová, venované odchádzajúcim štvrtákom. Niektorým sa do očí tlačili 
slzy, iným sa pred očami premietali spomienky, ktoré patrili nášmu gymnáziu. Všetko sa zdalo byť 
rovnaké, ako každý rok – slávnostný príchod, niekoľko nasledovných príhovorov, pár smutných nostal-
gických piesní a po študentskej hymne slávnostný odchod do ulíc veľkomesta.
 Niečo však predsa bolo iné. Zmenili sa ľudia, ktorí odchádzali. Ľudia, ktorí ešte pred rokom 
netušili, aké ťažké obdobie ich čaká, koľko prejde prebdených nocí, únavných dní, nečakaných stresov, 
ťažkých sklamaní...
 Áno, aj tentoraz nás opustilo zopár mladých ľudí, ktorí na našej škole zanechali svoju legendu 
a odovzdali maturitné žezlo tým, ktorí ich po maturitnej ceste budú nasledovať.
 Prajeme vám, milí ex – mučeníci, aby ste na svojej ceste životom kráčali vždy s úsmevom, v 
plnom nasadení a v presvedčení, že svet otvára cestu tomu, kto vie, kam chce ísť.
                                                                                                                   Veľa šťastia!
         
   

         >>Miki<<

ˇ  ,



“Maturáááá...”

4 Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať, niekedy ich treba aj nechať bežať. (J. Paul)

 Vanitas  vanitatum 
      „Márnosť nad márnosť všetkého pominuteľného.“ Magická formulka, ktorá sa preháňala v 
hlavách všetkých mojich spolumučeníkov aj v deň D. Márna snaha niečo sa naučiť, márny pot a krv 
preliata nad knihami, márna káva, čaj a iné tekutiny, ktoré nám deň čo deň nešikovne stekali dolu hrd-
lom v úpornej snahe osviežiť nás. Márne hodiny nad knihami... Stačí okamih a v momente sa vám ve-
domosti prevalia von z lebky, plaziac sa po zemi na vás poslednýkrát pozrú a vy, prikovaný ku podlahe, 
ste neschopní sa za nimi rozbehnúť. Keď si uvedomíte, čo ste stratili, už vás neúprosná pani profesorka 
či pán profesor vťahujú do jamy levovej, v ktorej ste nútení vybrať si vašu maturitnú otázku, vyniesť 
nad sebou ortieľ. 
      Stačilo sa počas maturitného týždňa prejsť po našej gymnaziálnej chodbe a nebolo žiadnych 
pochýb, že minimálne polovici žiakov sa prihodilo voľačo podobné. Stres je veru dobrý zabijak, ani 
nevieme ako a ukradne nám úplne spokojne kus zo života. Jednoducho si odhryzne, keď sa nepozeráme. 
A veru, v dnešnej dobe sa ľudia pozerajú len veľmi málo. Bolo mi ľúto spolužiakov a spolužiačok, 
ktorým na tvárach bolo vidieť očividný strach a ohromnú nervozitu. Predsa len taká maturita, to je už 
dôležitý večierok. Pekne sa vystrojiť, navoňať, učesať, trochu si poobhrýzať nechty...    

   Bolo super sledo -
vať, ako sa postupne chod-
ba vyprázdňovala. Slzy 
sa striedali s nadšenými 
výkrikmi radosti z úspeš -
ného zdolania tohto ťažkého 
orieška. Niekto nadával, 
iný sa modlil. Potom tam 
bola skupinka, ku ktorej 
som sa, mimochodom, 
statočne zaradil aj ja. Tá sa 
rozhodla postupnou tvrdou, 
svedomitou a obetavou prá-
cou, ktorú sme však brali 
ako službu, vyprázdňovať 
zásoby nášho bufetu. Keď 
už predsa neprejdeme, tak 
sa aspoň dobre najeme :-).



5Najľahší spôsob ako stratiť úctu a dôveru mladých, je dávať im nekonečné rady (E. Hemingway)

“Maturáááá...”

  Poviem vám, najväčšie stresy zažívate tesne pred vstupom do triedy, v ktorej na vás čaká 
skúšobná komisia. Myslím konkrétne na posledné dve sekundy pred vstupom. Potom sa vám na oči 
nasadia klapky, do uší štuple a vy sa plne koncentrujete len na pliešok s číslom. Hypnotizujete ho celou 
svojou silou, svet okolo sa vás netýka. Som stopercentne presvedčený, že ak sa vás niečo spýta pro-
fesorka, ste voči tomu slepí a hluchí, poprípade odpoviete áno ( nezávisle na otázke :-) Každý z nás si 
musí zhypnotizovať svoje číslo. Ak sa to podarí, jupíííí ...
      Samotná maturita je brnkačka. Ak ste stopercentne naučení, nemôže vás prekvapiť žiadna 
otázka. Ak je riziko miery ohrozenia vašej odpovede vzhľadom na nervozitu nulové, máte IQ nad 200 
a ste tak trochu ignorant voči autoritám, máte vyhrané. Ak ste len ignorant, bol by tu menší problém, 
ale myslím, že prejsť prejdete. Samozrejme, ignorant musí mať aspoň základné ignorantské vedomosti.     
Určite však nelezte na maturitu s nulovým časom stráveným nad učebnicami, nad poznámkami alebo 
aspoň na wikipedii. Jednak by to bolo dosť nefér voči ostatným spolužiakom, ak by ste potom zmatu -
rovali na samé jednotky a druhá vec – základ je prejsť, ale to sa vám bez vedomostí nepodarí.
     Nemožno sa nechať ovplyvniť stresom. Stres je zlý. Stres nechceme. Stres treba odohnať. To 
je základné pravidlo a posolstvo tohto článku...

           

         >>Rovinka<<



Tatry sa otriasli

6 Kto vo svojom živote poznal hoci sto žien , možno vôbec nepoznal lásku (J. Čapek)

   K o č a p
(Kurz Obyvateľov Čordáčky Asi Pokračuje verzus Kurz Oberania Čučoriedok A Paprík)

     Na úsvite v bielom ráne, 23. mája 2007, sme sa my, elita školy, zhromaždili na vlakovke, ale 
ešte nikto nevedel, do akého veľkého diela položil ruku. Nastúpili sme aj so všetkými tými veľkými 
„bicygľami“ a taškami do vlaku... a on sa pohol. Jednoducho, pecka!!!
     Cesta to bola síce dlhá, ale „ta šak“:-)  mali sme tam dobré koláče, uja, čo nás nechcel pustiť do 
vedľajšieho kupé, gitaru a spevákov, coca-colu a, nakoniec, „wc-ká“ a čokoládu.
     Došli sme do Popradu, preložili sme „bicygle“ i batožinu do iného vlaku, ktorý smeroval do Starého 
Smokovca a odtiaľ sa nenahraditeľná skupinka „bicyglistov“ oddelila od nahraditeľnej skupinky po 
zemi chodiacich turistov a hor sa do Tatranskej Lesnej! Tam sme celú noc prespali po dlhej a namáhavej 
ceste.

     Na druhý deň hneď po raňajkách v hoteli sme 
sa všetci vybrali na výlet. Naším cieľom bolo 
Štrbské Pleso a Terryho chata. Okrem toho, že 
Radoslavovi puklo koleso, pána nemenovaného 
kaplána Bujdoša skoro zrazilo auto po dlhých 
poučeniach o správnej cestnej hygiene, ktoré 
nám on sám vštepoval do sŕdc, a okrem toho, 
že František spadol a rozbil si všetko, čo mohol, 
potrhal si aj tričko, ale „bicygeľ“ funguje doteraz, 
sa nestalo nič zvláštne. Večer sme opäť šli skoro 
spať.
     V deň tretí sme išli domov a okrem toho, že 
vlak nám skoro ušiel s “bicygľami” do Blavy, sa 
tiež nič závažné nestalo. Domov sme sa vrátili 
oddýchnutí, opálení, ošľahaní vetrom z jazdy na 
„biku“.
     V mene všetkých chcem poďakovať 
tým, ktorí to prežili, aj otcovi pánu ka -
plánovi Bujdošovi, aj triednmu  učite -
ľovi Gardošovi, aj Tomimu za koláče, Miške za 
gitaru, Miňkovi za imbusáky...

          >>Anonym Aďa<<



7Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia než predošlá a múdrejšia ako nasledujúca. (G. Orwel)

Výlet

Hej - hou 
do Drienice

 Vypadnúť zo školy a jej každodenného stresu, padne vždy každému a za každých okolností 
vhod. A keďže my - minuloroční prváci - sme takéto dni vždy s obľubou vyhľadávali, nenechali sme ani 
koniec roka bez výletu. Lyžiarsky zájazd mal v triede veľký úspech, a preto sa nám v našich múdrych 
študentských hlavách čoskoro opäť začali rodiť myšlienky na nové dobrodružstvo. 
 Všetko sa začalo v jeden deň, keď nám spolužiačka Jenny povedala o pláne urobiť si menšie 
prázdniny. Myšlienka byť spolu dlhšie ako 6 - 7 hodín denne v škole silno zapôsobila. Zabaviť sa, 
oddýchnuť si, spoznať nové miesta... Presvedčiť rodičov a profesorov, že je to dobrý nápad, dalo 
spočiatku zabrať, ale nakoniec sa to podarilo.
 Konečne nastal dlho očakávaný deň. Spoločne s profesorským dozorom - s našou triednou 
pani  profesorkou Mgr. M. Čižmárovou a s pani profesorkou Mgr. Š. Škorvánkovou - sme sa stretli 
skoro ráno na vlakovej stanici. Kým vo 
vlaku sme takmer všetci ešte podriemkava-
li, hodinová „šľapanica” k vytúženému 
penziónu nás prebrala dokonale. Batohy na 
chrbtoch, tašky v rukách. Ešteže sme jazyky 
mali voľné... Po úmornej ceste každý od-
dychoval ako najlepšie vedel, pretože nás 
čakala túra, ktorá nám dala riadne zabrať. 
Náročný deň sme večer ukončili klasickou 
opekačkou a výnimočným kastingom na 
superstar. O našich speváckych kvalitách 
nebolo pochýb, určite by sa viacerí z nás 
umiestnili na popredných miestach, aj keď 
možno len v hviezdnej rote :-).
 Ranné vstávanie bolo kruté. Ešteže 
nás čakali chutné raňajky, výlet a trojdňová 
očista na plavárni. Nasledoval obed, na 
ktorom sme si všetci len s ťažkým srdcom 
uvedomovali, že náš výlet sa pomaly, ale 
isto končí. I cesta domov ubehla akosi 
rýchlejšie. Keď sme dorazili na košickú 
vlakovú stanicu, každý už šiel domov sám vlastnou cestou, ale spomienky na spoločne prežité chvíle 
ostali v každom z nás. 

         >>Vepa<<



Novinka

8 Tí, ktorí nejdú vpred, nech ustúpia z cesty. (J. W. Goethe)

G i ó i a 
  Čaute! Zdraví ťa nová školská kapela Gióia [džója] = radosť. Aby sme zbytočne nekecali, 
prejdime rovno k veci. Prečo sme vlastne tu? Prvotná myšlienka o našej existencii skrsla v hlave 
našej pani riaditeľke, ktorá prišla do vtedajšej 2. A triedy (terajšia 3. A). Oslovila nášho spolužiaka, 
ktorému dala nie veľmi ľahkú úlohu – zohnať ľudí do kapely. Mali sme sa dostaviť o dva týždne už aj 
s nacvičenými pesničkami. A tak Tomáš začal hľadať nových kandidátov na superstar priamo v našej 
škole...
 Oslovil nás, či by sme sa nechceli stať súčasťou kapely. Hoci sme si naše budúce spoločné 
pôsobenie nevedeli predstaviť, aj tak sme si povedali „áno“. No a teraz? Teraz si to už vieme živo 
predstaviť nielen my, ale aj vy :-) .
      Dnes už máme za sebou štyri úspešne odspievané sv. omše. Chystáme sa obohatiť náš hu-
dobný repertoár o nové pesničky. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

P.S.1: Prijmeme každú finančnú podporu pre náš rozvoj :-) !
P.S.2: Keby ste si nás predsa len nevedeli predstaviť, tak toto sme my:

   Gitara-        Darina Obušeková
   Bas gitara-  Dominika Gurbaľová
   Bicie-          Tomáš Knapík
   Flauty-        Dominika Lazúrová , Alica Brostlová
   Spev-          Marianna Bezáková , Marianna Tobisová
    

   
         >>Vaša kapela<<

..



9Veľký politik sa pozná podľa toho, či jeho myšlienky žijú aj po jeho smrti alebo po jeho porážke. (Napoleon)

Novinka

Dôvod žiarliť
    Aj vy počujete ten úpenlivý plač, ktorý sa plazí na chodbách našej školy? No, nie je to ten klasický 
plač. Má v sebe niečo závistlivé...
    Aj napriek tomu, že pingpongový stôl má stále svojich verných priaznivcov, väčšina pingpongistov 
sa presunula na vedľajšiu chodbu, kde je konkurenciou kalčeto. Jeho nevýhodou je, že ho môžu hrať 
iba štyria, ostatní sa môžu len prizerať alebo 
fandiť červeným či modrým. Rizikom je, že 
loptička niekedy nebadane vyletí von z hra-
cieho poľa a môže sa stať, že zasiahne práve 
teba :-) .
     A kde má táto hra svoje počiatky? Stolný 
futbal má pomerne dlhú históriu, prvé patenty 
sa objavili už koncom predminulého storočia. 
Vynálezcov je pravdepodobne viac - jedným 
z nich je určite aj francúzsky konštruktér Lu-
cien Rosengart, okrem iného aj vynálezca au-
tomobilových bezpečnostných pásov. Každá 
komunita si stolný futbal vyvíjala po svojom, 
preto je dnes viacero typov stolov a každý je 
špecifický.
      
   >>Katika, Miki<<

Čaute, všetci !
 Nebojte sa, nebudem mať siahodlhý prejav :-) . Chcem vám len povedať, že na škole bude 
konečne aktívne pracovať študentská rada. Som si istá, že som vás touto správou všetkých potešila!
 Čo to vlastne študentská rada je? Študentská rada je samosprávny orgán, ktorého členmi 
sú študenti školy, títo reprezentujú žiakov školy a zároveň zastupu-
jú ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, k vedeniu školy, podieľajú sa 
pri organizovaní kultúrneho a športového života na škole. Aktívne so 
študentskou radou spolupracuje vybraný pedagóg - koordinátor pre 
spoluprácu so študentskou radou, ktorý posúva návrhy a  pripomienky 
členov študentskej rady vedeniu. Našim koordinátorom je Mgr. Antónia 
Juhásová.
 Kto sme? No predsa tí, ktorí si mysleli, že budú mať voľný čas. Nehovoriac o štvrtákoch, ktorí 
majú času „na rozdávanie“ :-) .
 Ako to bude vlastne celé fungovať? Pre tých, ktorí nepochopili definíciu :-) (bez urážky). 
Každá trieda má svojho zástupcu v rade, ktorému sa môžete vyžalovať, vyrozprávať a povedať mu 
svoje návrhy a pripomienky ohľadom školy! Nemusíte to zase až tak preháňať :-) . Tešíme sa! 
                    >>Katika<<



„Modré nebo“
 Vojna vždy hlboko zasiahne krajiny i ľudské osudy a poznačí ich na dlhé desaťročia.  Je krutá, 
je tým najhorším spôsobom riešenia konfliktov. Pripravuje ľudí o domov, o život a často aj o vlastnú 
tvár. Mnohí z nás si len ťažko dokážu predstaviť, ako sa cítia tí, ktorí na niekoľko rokov stratili „modré 
nebo“ a prežili obdobie strachu z toho, čo príde. Obdobie, keď najviac trpia nevinní.
 11. júna 2007 navštívil našu školu človek, ktorý prišiel podať vlastné svedectvo. Svedectvo, 
ktoré mu navždy vryla do spomienok II. svetová vojna. Bolo to pútavé a dojímavé rozprávanie. Ako 
dieťa prežil holokaust, skrýval sa na Slovensku i v Maďarsku a neskôr sa vysťahoval do Izraela, kde 
žije so svojou rodinou. Keď po 50 - tich rokoch opäť navštívil Slovensko, ešte netušil, že sa o niekoľko 
rokov stane rabínom košickej židovskej náboženskej obce. Jozef Mordechai Ben Abraham Azreil, 
známy ako rabín Jossi Steiner.
  Narodil sa v roku 1936 v Zlatých Moravciach v židovskej rodine. Až do roku 1939 žila rodina 
pokojným životom…
 Prišiel však rok 1942 (Jossi mal vtedy 6 rokov a jeho mladší brat 2 roky), ktorý pritiahol na 
židovské „modré nebo“ čierne mračná. Zo Slovenska sa začali vypravovať transporty so židovskými 
občanmi do koncentračných táborov.
 V jeden deň istý muž pošepkal Jossiovmu otcovi: „Belinko, zajtra si ty na rade!“ A od tej 
chvíle rodina Steinerovcov musela bojovať o svoje vlastné životy. Ešte v tú noc štyri osoby (otec, matka, 
dvaja synovia) nastúpili do taxíka, (aby to vyzeralo, že idú na výlet) ktorý ich previezol  ku hraniciam, 
tajne ich prešli a dostali sa do Maďarska, kde museli zmeniť identitu. Všetci štyria boli podľa zákona 
hľadaní. Otec a matka chodili každú noc z domu do domu a prosíkali o nocľah, zatiaľ čo o deti sa starala 
jedna maďarská rodina. Každý deň bol pre nich bojom o prežitie, pretože inú možnosť nemali.
 V roku 1944, keď začali transporty do táborov smrti aj v Maďarsku, Steinerovi sa  vrátili späť 
na Slovensko a úkryt našli na Orave v obci Krajné. Ján Mozolák ukrýval skupinku Židov  v dvoch 
špeciálne upravených miestnostiach. Prvá  bola menšia a skrývalo sa v nej päť ľudí, v druhej, s rozmer-
mi 1,5 x 2,5 x 4 m a s dvoma malými otvormi na vzduch žilo spolu deväť ľudí vyše deväť mesiacov. 
Hľadali ich Nemci, Hlinkova garda so psami a pred odhalením ich zachránilo víno, zemiaky a zvieratá, 
ktoré zakryli ľudský pach.
 Vďaka obetavému a dobrému človeku mohlo štrnásť ľudí začať svoj život odznova: „V tej 
chvíli sa nám na oblohe odkrylo slnko a nad hlavami sme mali opäť modré nebo,“ spomína Jossi 
Steiner. Pivnica pod domom, ktorá  im  zachránila život, existuje dodnes.
 Mnohí z tých, čo prežili, až teraz po 50-tich/60-tich rokoch dokážu hovoriť o svojom utrpení. 
Píšu spomienky, vznikajú dokumentárne filmy. Dokončuje sa aj filmovo spracovaný príbeh Jossiho 
Steinera.
        25. marca v roku 2002, pri príležitosti spomienky na prvý transport mladých dievčat z  východ-
ného Slovenska, Jossi Steiner napísal báseň Hlas z popola. Je to výkrik mladého chlapca v  tábore

Krutá realita

10 Aj keď pravda bolí, skutočné priateľstvo sa bez nej nezaobíde.



11Duchu Svätý, nauč aj mňa ovládať svoje negatívne emócie prv, ako ony ovládnu mňa. Prosím o silu a odvahu 
prekonávať všetky ťažkosti s tebou.

Krutá realita

 smrti, ktorý sa nedočkal modrého neba, ktorému nad hlavou viselo ťažké mračno a dym spálených tiel, 
ktorý zatemnil nebesá Osvienčimu.
 Genocída židovského obyvateľstva, ktorá sa zrodila v plánoch Hitlera, si vyžiadala životy šesť 
miliónov Židov, z toho 70 tisíc slovenských Židov. Nepatrná časť, ktorá sa zachránila pred smrťou, 
vďačí statočnosti a odhodlaniu tých, ktorí ich ukrývali, aj keď tým riskovali vlastný život a život svojej 
rodiny. Mnohí sú držitelia vysokého izraelského vyznamenania Spravodlivý medzi národmi. Jánovi  
Mozolákovi, záchrancovi rodiny rabína Steinera, bolo udelené im memoriam.
 II. svetová vojna bola najkrvavejšou udalosťou v histórii ľudstva. Snažme sa o to, aby sa 
podobná udalosť už nikdy nezopakovala.

          >>Miki<<



Malá škola žurnalistiky
 So skvelým nápadom, ako šikovne vyškoliť 
a oboznámiť budúcich žurnalistov či moderátorov s 
mediálnym svetom, prišli dve študentky Janka a Ali. 
Obidve študujú na vysokých školách, aktívne sa venujú 
časopisu Úlet a práci s médiami. Ich úlohou bolo naučiť 
nás, ako sa dá pohybovať vo svete televízie, rozhlasu a 
novinárskej tlače.
 Do tohto zaujímavého projektu sme sa s veľkým 
nadšením zapojili aj my. Presnejšie Katka Blašková, 
Matej Špak a moja maličkosť. Hlavnou aktérkou bola 
p. prof. Helena Čižmárová, ktorá nás svojimi povzbude-
niami vyzývala využiť „lukratívnu ponuku“. Po veľmi 
dlhom premýšľaní a váhaní sme sa napokon chytili 
tejto jedinečnej príležitosti. Priznám sa vám, že púšťať 
sa do nových vecí to je moje :-) . Viac nebolo o čom 
premýšľať. Rozhodli sme sa vyskúšať a zažiť niečo nové. 
No obetovať sa a nájsť si voľný čas, dá zabrať určite každému študentovi. ,,Na pokraji zúfalstva“ sme 
rozhodne neboli, veď dve hodiny týždenne nie je tak veľa. Spolu s inými ,,deckami“ sme sa vybrali na 
dlhú a zaujímavú cestu plnú dobrodružstiev. 

 Návšteva kultúrnych podujatí, rozho-
vory s významnými ľuďmi, strihanie dokrútok, 
reportáže pred kamerami, písanie článkov, to 
všetko sme mohli skúsiť na vlastnej koži. Možno 
sa zdá, že je to jednoduché, ale opak je pravdou. 
Stáť  prvýkrát  pred  kamerou a povedať správne 
slová, aby vznikla slušná reportáž, je poriadna 
fuška. Dokonca nielen pre nás amatérov, ale aj 
pre profíkov. Mohli by sme povedať, že sme 
vytvorili celkom šikovný a pracovitý tím.  
 Čas plynul a „malá škola žurnalistiky“ 
sa blížila ku koncu. Dvojmesačný kurz plný 
zážitkov, práce a zábavy mal svoje vyvrchole-
nie. Diplomy, ktoré nám udelili, sme oslávili ako 
sa patrí.  

 Niečo sa končí a niečo nové začína. Pre nás sa otvorili dvere do redakčnej rady časopisu Úlet. 
Pevne verím, že to zvládneme. Hor sa do práce, milí redaktori!   
          >>Mia<<

Poza školu ?

12 Modlitba a stíšenie sa pred Bohom je vzácnym liekom pre dušu.



13Ak hriech nemá logiku, prečo sa snažíme o logické výhovorky?

Hor sa do ucenia !

Topiaci sa slamky chytá

 1. TEÓRIA ŠTEKU
  K prevedeniu tejto teórie do praxe je nutné poznať aspoň jednu konkrétnu vec. Tá sa potom 
pri skúšaní alebo pri písomke omieľa stále dookola. Jednoducho, stále rovnaká pesnička, akoby štekal 
pes...
 2. STRATÉGIA OTÁZOK
 Vôbec nie je škoda, keď sa pri skúšaní profesora tiež niečo opýtaš. Po prvé, bude mať pocit, 
že máš o preberaní látky záujem a že si ju pred skúšaním aspoň z rýchlika videl, a po druhé ti ju rád 
zodpovie (na to sú predsa profesori :-) ) a vymedzený čas pri tabuli vám obom ubehne rýchlejšie. 
Nevzdávaj nič hneď a bojuj! :-)  Nikdy totiž nevieš, čo sa zo skúšania vykľuje a o čom sa učiteľ na-
koniec nechá presvedčiť...
 3. ŤAHÁKY, ŤAHÁKY A IBA ŤAHÁKY
 Máš kopec učenia a bojíš sa, že sa všetko na zajtrajšiu písomku nestihneš naučiť? Aj na tento 
problém existuje riešenie – ŤAHÁK! Ťahák totiž vôbec nie je zlá vec. Je to predsa tvoje vlastné dielo... 
Nielenže ho môžeš použiť v najväčšej núdzi, ale pri jeho výrobe sa tiež aspoň niečo naučíš. Akú formu 
ťaháku si už zvolíš, je tvoja vec :-) . Možností je viac než dosť...

Tak, to boli nejaké všeobecné rady, ktoré ti určite neuškodia a ver mi, že pred profesorom budeš mať 
riadny náskok :-) !
         A hor sa do učenia!!!

         >>Miki<<

  Obdobie letných prázdnin 
a bezstarostného ničnerobenia sa 
skončilo a tebe začala opäť škola. 
Profesori skúšajú, písomky sú 
na dennom poriadku a ty nevieš, 
po ktorej učebnici siahnuť skôr. 
Hrôza!!!
  Ale nevešaj hlavu, nie si 
v tom sám :-) . Mám pre teba 
niekoľko tipov, ako pri tabuli 
vydržať a školu bez veľkých útrap 
prežiť :-) ...

ˇ



Majstri medzi nami

14 Viac než kedykoľvek predtým v dejinách stojí dnes ľudstvo na križovatke. Jedna cesta vedie k zúfalstvu a k hlbokej 
beznádeji, druhá k úplnému vyhynutiu. Dúfajme, že budeme dosť múdri a vyberieme si správne. (W. Allen)

 Grandslamový titul už aj na našej škole?

Je známe, že vynikáš vo všetkých druhoch športu, najmä 
v tenise. Ako si sa k nemu dostala a prečo si si vybrala 
práve tento šport?
- Všetko sa začalo v mojich šiestich rokoch. Vtedy som sa 
venovala folklóru. Môjho ocka to však neuspokojovalo. 
Chcel, aby som sa venovala nejakému športu, a tak mi dal 
na výber: tenis, spev, gitara. Pritom vedel, že spev a gitara 
mi nič nehovorí. Bolo jasné, že rozhodnutie padne na tenis. 
A vtedy sa začala moja tenisová kariéra. 

Ako prebiehal tvoj prvý tréning?
- Zo začiatku to nebolo ľahké. Asi každý pozná ten pocit v bruchu plný vzrušenia a bojazlivosti. Ocko 
často spomína, že z prvého tréningu som nemala dobrý dojem. Pamätám si, že som sa k nemu rozbehla 
so slzami v očiach a povedala som mu, že ma to nebaví. Ocko však bol a stále je fanatik do športu, 
hlavne do tenisu, ktorému sa vždy túžil venovať. Keďže jeho rodičia mu tenis nikdy nedovolili, preto on 
priateľsky „prinútil“ mňa, aby som sa nevzdala a pokračovala v trénovaní. 

Prečo si nemala dobrý dojem z prvého tréningu? Čo sa ti na ňom nepáčilo? 
- Mala som veľmi prísnu trénerku. Stále, keď som počula jej hlas, mi behal mráz po chrbte. Ale časom 
som zistila, že to bolo pre mňa dobré, pretože by som nedosiahla doterajšie úspechy. Je to podobné ako 
v škole. Keď je učiteľ prísny na žiakov, naučia sa viac a v živote dosiahnu väčšie úspechy. Aj keď zo 
začiatku možno znenávidia daného učiteľa a časom aj predmet, neskôr zistia, že to predsa len bolo na 
niečo dobré. To isté sa mne stalo v tenise a na základnej škole s učiteľkou matematiky.

US OPEN? ROLAND GARROS? AUSTRALIAN 
OPEN a či WIMBLEDON? Ktorý z týchto titu-
lov bude ako prvý už čoskoro patriť sympatickej 
osemnásťročnej dievčine Martine Jackaninovej? 
Stretávame ju na chodbách našej školy a zatiaľ 
vieme iba to, že jej veľkou vášňou je tenis. Ak sa 
našej spolužiačke bude takto dariť aj naďalej, ex-
kluzívne interview v našom časopise bude mať o pár 
rokov nevyčísliteľnú hodnotu.



15Každá doba uskutoční nejaký sen doby predošlej. (J. Neruda)

Majstri medzi nami

Vynahrádzal si tvoj otec prostredníctvom teba svoj detský sen? 
- Dá sa povedať, že áno. Aj keď mu rodičia nedovolili športovať, potajomky sa venoval mnohým športom: 
cyklistike, tenisu, pingpongu, futbalu...

Zažila si vo svojej tenisovej kariére chvíle, pri ktorých si si povedala: „Stačilo, balím!?“
- Tenisu sa venujem už dvanásť rokov. Je to dlhý čas a je pravda, že nie stále som mala chuť trénovať. 
Určite mi dá každý za pravdu, že sú niekedy ťažké chvíle... Pre mňa takéto chvíle nastali hneď po 
druhom roku trénovania, keď som hrala súťaže HTO (hľadáme tenisových olympionikov).

Za aký klub si hrala?
- Práve v tom období (HTO) som odišla zo svojho materského klubu TK – mladosť Košice, lebo sme 
mali väčšie nedorozumenia.

Čoho sa týkali vaše nedorozumenia?  
- Aj keď som bola dobrá, ocko, keď sa postupne vnáral do tenisového cítenia a chápania tejto „bielej 
hry“, zistil, že tréningy nie sú také náročné, ako by mali byť. Veľakrát sa stalo, že tréneri počas tréningu 
na kurte neboli. Išlo im hlavne o financie a hra bola pre nich druhoradá vec. Vtedy to ocko zobral do 
vlastných rúk a odvtedy ma trénuje on. Aj keď v tej dobe nevedel tak dobre hrať. Odvtedy trénujem 
individuálne a na rozdiel od toho, aby som výkonne klesala, som začala stúpať.

Zúčastnila si sa už nejakých vyšších súťaží? Ak áno, aké ocenenia si už získala a ktoré miesta si 
obsadila?  
- Zúčastnila som sa mnohých súťaží. Najdôležitejšia sezóna pre tenis je, samozrejme, letná, čiže prázd-
ninová. Za tieto dva mesiace som každý rok absolvovala v priemere takých dvanásť turnajov. Čiže spolu 
stotridsať turnajov.
- Už od začiatku som získala veľa ocenení. Niekedy to však bolo aj o šťastí pri losovaní. Ale keďže 
šťastie je vrtkavé, boli aj turnaje, v ktorých som vypadla už v prvom kole. Väčšinou to bolo v období 
prechodu z nižšej kategórie do vyššej. 

Kedy si mala najväčšie úspechy? 
- Najväčšie úspechy som zažila od mojich šiestich rokov po moje štrnáste narodeniny. Väčšinou to boli 
druhé a tretie miesta v celoslovenských kolách a v okresných prvé a druhé miesta.

Plánuješ sa zúčastniť v blízkej budúcnosti nejakých súťaží? 
- Veľmi nad tým uvažujem, pretože už rok som nebola na žiadnej súťaži. Je to zapríčinené vo veľkej 
miere školou, no ale aj tým, že v súčasnej dobe sa zameriavam na trénovanie detí a dospelých. A to 
mi zaberá veľa času. Taktiež aj preto, že pred štyrmi rokmi sa začali moje problémy s chrbticou. Cho-
dila som na rôzne vyšetrenia, no doktori mi neodporúčali súťažne hrať tenis, aby som v budúcnosti 
neskončila ako invalid :-) .



Majstri medzi nami

16 Mám strach, pretože som určený pre vás, zároveň ma však utešuje, že som s vami. Pre vás som totiž biskupom, s 
vami som kresťan. To prvé vyjadruje povinnosť, to druhé milosť. Prvé prináša nebezpečenstvo, druhé spásu. (sv. 
Augustín)

Ako vyzerá tvoj denný program?
- Môj denný program má už rok a pol stereotypný režim. Ráno mi začína škola, sem-tam si po škole 
zahrám stolný tenis :-). Hneď potom môj každodenný beh na autobus č.18 a tréning, ktorý trvá tri 
hodinky každý deň. Potom sa častokrát stáva, že spánok je potrebnejší ako učenie...

Mávaš aj ty osobné tréningy bez toho aby si trénovala iných? 
- Áno. Udržujem sa v kondícii. Na trénovanie detí je potrebné použiť úplne iný štýl hry ako pri zápase. 
Čiže hrávam so sparing partnerom (mojou kamoškou), ktorá hrá súťažne a častokrát sa stáva, že ju 
tromfnem :-) .

Ako ovplyvňuje či obmedzuje šport tvoj voľný čas? Ak máš vôbec nejaké to „voľno“, ako ho 
najčastejšie tráviš?
- Voľný čas je pre mňa veľmi vzácny. Nemám ho veľa, a keď sa už konečne naskytne nejaký voľný deň, 
tak ho prespím... Ale za to nikdy neodmietnem vo svojom voľnom čase iný šport. Dám si redbull - ten 
ma postaví na nohy :-) .

Aké máš plány do budúc-
nosti? Chceš sa venovať 
športu naďalej aj profe-
sionálne? 
- Pre šport nie je potreb-
né len zdravie, ale taktiež 
veľké množstvo financií. No 
nikdy nechcem zanevrieť 
na tenis. Hrať súťažne je 
veľmi náročné, pretože v 
mojom veku treba chodiť 
po celom svete... Pre mňa je 
viac dôležité vzdelanie a ka-
riéra, no nie tá tenisová, ale 
pracovná. Čiže moje plány 
do budúcnosti nie sú späté 
s tenisom, aj keď verím, že 
ma bude sprevádzať životom 
a dostane ma na vyššie pra-
covné pozície.

V mene celej redakcie za rozhovor veľmi pekne ďakuje a veľa šťastia do budúcna praje
             
            >>Miťo<<



17Najväčšie zlo, aké môžeme urobiť svojim blížnym, nie je to, že ich nenávidíme, ale že sme voči nim ľahostajní. To 
je absolútna neľudskosť. (G. B. Shaw)

Zaujali nás ...

Mená z ríše divov

ALICA BROSTLOVÁ (3. A)
  Som Alica z krajiny zázrakov :-), aj keď som sa mala 
v skutočnosti volať Sebastián. Kniha o Alici bola jednou z mojich 
obľúbených rozprávok. Vtedy som si myslela, že sa hlavná postava 
volá podľa mňa ... Len škoda, že je to naopak :-) . 
  Spomínam si, že som raz ňou aj bola na karnevale. Do 
tejto role som sa vžila a neskôr zistila, že niektoré charakterové črty, 
ako napríklad zvedavosť, máme rovnaké. Neviem si predstaviť, že 
by som sa mala volať inak. Už mi to takpovediac prischlo :-) .

                  ANNAMÁRIA GOLEŇOVÁ (2. A)

 Meniny oslavujem na Annu (26.7), ale keď mám chuť 
na tortu, tak aj na Máriu :-) , pretože v kalendári sa moje celé 
meno nevyskytuje. Skoro každý mi hovorí, že mám nezvyčajné 
meno, ale ja som si už zvykla. Prezývajú ma Anna alebo Aňa (p. 
prof. Škorvánková). U nás v rodine máme takú tradíciu. Každý 
má nezvyčajné meno a neobišlo to ani mňa :-) . Moji rodičia mali 
dohodu. Ak sa narodí dievčatko – meno vyberá mamka a ak sa 
narodí chlapec – rozhoduje ocko.

Ak by ste sa pri zoznamovaní s niektorými našimi študentmi stretli s predstavením 
ako: „Ahoj, ja som Alica!“ alebo „Čau, ja som Jennifer, Annamária či Benjamín“, 

nesníva sa vám. Po chodbách našej školy sa totiž pohybujú aj osôbky so zaujímavými 
menami. 

..



Zaujali nás ...

18 Pri každej príležitosti dávame viac ako dosť, ale iba málokto si dá vziať to, čo mu patrí. To je ťažké. A predsa v 
evanjeliu je napísané: „Ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť...“ (sv. Terezka)

 JENNIFER ANGYAL (2. A)

 Meniny oslavujem 10.2. na Gabrielu, pretože je 
to moje birmovné meno. Meno Jennifer mi vymyslela 
mamka. Keď bola malá, čítala jednu knižku, ktorá sa 
volala: Príbeh našej lásky (Love Story). Hlavná hrdinka 
tejto knižky sa volala Jennifer Cavilleriová (podľa nej 
mám meno). Takže Jennifer bola študentkou hudby a 
zaľúbila sa do Olivera Baretta III. Neskôr spolu aj býva-
li a nakoniec to skončilo tak, že ochorela na leukémiu 
a zomrela. Je to naozaj veľmi pekná kniha, aj napriek 
tragickému koncu.
 Väčšina ľudí ma volá Jenny alebo Jenka. Keď 
mi chce niekto povedať pekne, tak Jennika, ale to ma 
tak oslovuje málokto. Keď mám povedať pravdu, svoje 
meno nemám rada aj napriek tomu, že sa každému páči 
a zdá sa im neobyčajné. A ešte jedna vec týkajúca sa 

spomenutej knihy. Keby som bola chlapec, volala by som sa Oliver (tiež hrdina knihy). Z celej našej 
rodiny má neobyčajné meno mamka, brat a moja maličkosť :-) . Brat sa volá Christian a meno má podľa 
spisovateľa Hansa Christiana Andersena. 

                   BENJAMÍN MURUTS (2. A)

      Výber môjho mena bol pomerne dosť zdĺhavý. Otec chcel, 
aby som sa volal Izak, ale napokon sa obaja rodičia zhodli na mene 
Benjamín. Podľa Biblie moje meno znamená syn pravice, milovaný, 
najmilší.
     Môj otec je Etiópčan a mamka Slovenka. Otec má slo -
venské občianstvo, ale väčšinou žije v Etiópii. Výzorom sa podobám 
naňho. Keď prídem za otcom napríklad na prázdniny, takpovediac 
„splyniem s davom“. Nikto by nepovedal, že som cudzinec. V A -
frike sa cítim viac doma. Chodím tam pravidelne, čiže si ma niektorí 
ľudia pamätajú. S otcom som precestoval veľa. Napríklad časť Afriky, 
Arabské emiráty, Saudskú Arábiu, kde sme boli i v Bahrajne. No a tam si 
o mne mysleli, že som Arab :-) . 
                                                                                                                      

         
       >>Miťo<<



19V skutočnosti je smelý ten, kto odolá strachu, kto premôže svoj strach a nie ten, komu chýba strach. (M. Twain)

Novácikovia

    Profesori na „dereši“

Meno: Mgr. Martina Potančoková
Dátum narodenia: 18. 11.
Rodisko: Vranov nad Topľou
Stav: slobodná
Obľúbená farba: hnedá, oranžová, modrá
Obľúbená hudba: jazz, funky, gospel
Detský sen: Chcela som byť učiteľkou :-) .
Najlepšie vlastnosti: otvorenosť, schopnosť vypočuť druhého
Moje zlé ja: som pohodlná
Prečo ste sa rozhodli učiť na našej škole? Prijala som Božiu 
ponuku :-) .
Ste veriaca? Áno, mám živú skúsenosť s Bohom. Dosvedčuje 
mi to každá situácia v mojom živote.

Meno: Mgr. Martin Lupčo
Dátum narodenia: 10. 2.
Stav: slobodný
Charakteristická vlastnosť: zodpovednosť, cieľavedomosť
Obľúbené jedlo: kurča s ryžou a zo zeleniny - uhorky
Najväčší trapas: Nespomeniem si :-) .
Prečo ste študovali dejepis? Mal som záujem o dejiny a 
históriu.
Najväčší úspech: uznanie a rešpekt druhých, ocenenie 
viacročného úsilia - získal som diplom Albertus Magnus 
Koľkými cudzími jazykmi hovoríte? Len nemecky
Najkrajší zážitok z detstva: vychádzka do revíru s otcom :-)

Začal sa nový školský rok a s ním začali novú kariéru na našej škole noví profesori. 
Samozrejme, že to neuniklo našej pozornosti. A aby ste si ich náhodou nepomýlili so 

spolužiakmi, tak vám ich pekne po poriadku radšej predstavíme :-)  Tadá!!!

ˇ



Novácikovia

20 Neprespime svoje sny! (T. Janovic)

Meno: Ing. Lucia Augustínová
Dátum narodenia: pred Vianocami  :-) 
Stav: slobodná 
Záľuby: kreslenie, čítanie, výlety do prírody... Teraz na 
to už nemám toľko času, ale ešte vždy sa snažím, aby 
som aspoň raz do mesiaca zažila víkend v prírode. Po -
sledných pár rokov objavujem s priateľmi zákutia v 
okolí Košíc... a je ich tu dosť.
Obľúbená kniha: Jana Eyrová, odporúčam knihy: 
Očarujúca a Divoký v srdci .
Prečo informatika, nemyslíte, že je to skôr predmet 
pre mužov? Na pozícii učiteľov informatiky sú zväčša 
ženy (to však platí aj pre ostatné predmety). Možno pre-
to, že žiaden predmet nie je len o sebe samom, ale najmä 
o výchove a tú plnia aj v rodine viac ženy, ktoré sú s 
deťmi častejšie. Mám však v okruhu svojich priateľov 
aj dievčatá, ktoré pracujú v IT firmách.
Najkrajší zážitok?  západ slnka ďaleko od civilizácie, 

v ruinách starovekého kláštora, nocovanie pod „širákom“, hviezdy nad hlavou a ranný východ slnka...
Ak by ste stroskotali, ktoré 3 osoby by ste chceli mať pri sebe? Ak budeme chcieť prežiť, kým nás 
nájdu :-) , budeme musieť spolupracovať. Takže je jedno s kým, lebo bude závisieť aj odo mňa, ako to 
tam zvládneme :-) .
A čo vaša budúcnosť? Čaká ma ďalšie štúdium, lebo človek sa vzdeláva celý život. A ak to bude 
v súlade s plánmi nášho dobrého Pána, tak manželstvo a deti :-) . 

Meno: Mgr. Ľudmila Šoltísová
Dátum narodenia: 15. 5.
Stav: vydatá
Obľúbené jedlo: dukátové buchtičky
Obľúbený predmet na ZŠ: slovenský jazyk
Najlepšie vlastnosti: trpezlivosť, dôslednosť
Najhoršie vlastnosti: lenivosť, maškrtnosť
Do you speak English? Yes, I do.:)
Koľko jazykov okrem AJ ovládate? Nemecký (pasívne), český, 
poľský - trochu rozumiem.
Boli ste už niekedy v zahraničí? Kde? V Nemecku, Poľsku, Slovin-
sku, Chorvátsku, Taliansku, Bulharsku, GB, Rakúsku, Francúzsku :-)
Najhorší zážitok: ochutnanie chilli papričiek
Čoho sa najviac bojíte na svete? centrifúgy a bungee - jumpingu :-)

ˇ



21Nesúďte nikoho ani vtedy, keby ste videli niekoho hrešiť smrteľne. Vravím, nesúďte hriešnikov, lebo nepoznáte súdy 
Božie. (bl. Angela)

Novácikovia

Meno: Mgr. Lucia Lipová
Dátum narodenia: 12. 6.
Stav: slobodná
Krvná skupina: 0 Rh-
Súrodenci: sestry- Michaela (26), Andrea (17)
Obľúbené zviera: mačka
Aká ste bola žiačka na SŠ?  Výborná :-) !
Čo sa vám zdá najťažšie na biológii?  Pre mňa bolo najťažšie zvládnuť 
skúšku z genetiky na VŠ.
Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?  Už v 1. ročníku na ZŠ som 
prvýkrát povedala, že budem učiteľkou. Moja pani učiteľka bola veľmi 
milá, spravodlivá, mala všetko, čo má mať učiteľ. Vtedy bola a aj zo -
stala pre mňa veľkým vzorom, napokon aj dnes ním je. A keďže práca s 
deťmi ma vždy bavila a napĺňala, toto povolanie jednoznačne zvíťazilo 
:-) .
Najväčší úspech: ukončenie VŠ
Budúcnosť: rozširujúce štúdium informatiky, rigorózna práca, vodičský 
preukaz a aj vhodný životný partner :-)

Meno: RNDr. Jozef Sekerák
Dátum narodenia: 15. 3. 
Stav: ženatý
Najlepšie vlastnosti: komunikatívnosť, zmysel pre humor :-)
Najhoršie vlastnosti: tvrdohlavosť
Obľúbený film: Life is beautiful (pre nemčinárov- Život je krásny :-) )
Obľúbený matematický dôkaz: Je ich veľa, no hlavne svojou 
názornosťou sú to dôkazy geometrických vlastností, ale aj z teórie gra-
fov.
Ako zvládate vyučovať na 3 rôznych typoch škôl? Je to náročné, 
hlavne časovo, ale akosi to zvládam :-) .
Kde sa vám učí najlepšie?  Nerobím rozdiely, ale asi na PF UPJŠ.
Najväčší trapas: Chvalabohu sa mi vyhýbajú :-) .
Najväčší vzor: Je veľa osobností, ktoré sú nasledovania hodné, a preto 
je mi ťažko vybrať niekoho konkrétneho.

Ďakujeme našim „nováčikom“- profesorom za ich ochotu podeliť sa o kúsok  zo svojho súkromia. Pra-
jeme im veľa šťastia v snahe naučiť nás toho čo najviac, ale hlavne pevné nervy :-) .

         >>veverička<<

ˇ



“Zázrak”

22 Genialita je schopnosť vykonať to správne na prvý raz. (E. Hubbard)

Ľady sa pohli
  Pamätáte sa ešte na ,,najvyhľadávanejší“ 
školský bufet, ktorý nám (ne)mal čo ponúknuť? 
Nie? Tak si naň poďme zaspomínať.
  Určite sa nedá zabudnúť na gigantické 
ceny, z ktorých sa nám neraz zakrútila hlava. Polo-
prázdne regály vyplnené viac prachom ako to-
varom. O otváracích hodinách, ktoré boli pre nás 
maximálne nevyhovujúce, radšej ani nehovorím. 
Veď načo otvoriť bufet ešte pred začatím prvej 
hodiny?! Dodnes nechápem. No to bol ten lepší 
prípad. Skoro na dennom poriadku bolo neotvárať 
bufet vôbec. Naše hladné žalúdky si toho museli 
veru veľa vytrpieť. Milí prváci, môžete byť len 
radi, že ste to nemuseli zažiť! :-) 
  Pokúsme sa teraz všetci zabudnúť na 

nočnú moru, ktorá trápila naše prázdne bruchá. Na miesto, ktorému neprislúchal názov školský bufet. 
Teraz je ten správny čas, vynahradiť si všetky naše nenaplnené chuťové túžby. Ako ste si určite všimli, 
ľady sa pohli tým správnym smerom. Na scénu prichádza v plnej kráse dlho očakávaný, vynovený 
bufet s veľkým ,,B“. Konečne! (Žeby trpezlivosť ozaj prinášala ruže?:-) ) Dočkali sme sa výhodnejších 
cien a vône vždy čerstvého pečiva, lízaniek, čokolád, žuvačiek, šalátov, studených i teplých nápojov. 
To všetko i oveľa viac nájdete v našom skvelom bufete. Neveríte? Príďte sa pozrieť a sami sa o tom 
presvedčíte! O spestrenie voľných 
chvíľ na škole máme jednoznačne 
postarané, a to nielen vďaka exis-
tencii novozriadeného bufetu, ale 
aj vďaka milým a dobrým ľuďom, 
ktorí v ňom pracujú. Dúfam, že 
takto to ostane ešte veľmi, veľmi 
dlho.
 Nášmu novému „prírast-
ku“ prajeme veľa zákazníkov a 
vždy nové nápady. Držíme palce!! 
:-)

                          >>Mia<<



23Ak môžeš, buď múdrejší než ostatní ľudia, ale nehovor im to. (Chesterfield)

Osobnost na škole

Kráľ dobrej nálady

Ako ste sa dostali k hudbe?
 - „Už odmalička som spieval. Moja mamka spievala veľmi pekne a viedla 
ma k spevu. Keď má človek talent, tak sa mu neubráni. Buď ho rozvinie s 
Bohom alebo bez neho.“
Aký máte vzťah k Bohu?
 - „Výborný! Človeku nestačí len poznať Boha, ale celú Božskú osobu.“
Čo vás priviedlo k Bohu?
 - „Mal som dve babičky. Jedna bola komunistka a druhá protestantka. 
Ta komunistická chodila 25 rokov o palici a stále tou palicou hrozila 
nejakým imperialistom a každému, kto sa jej zdal zlý. Tu protestantskú 
som nikdy hroziť nevidel. Bola tichá, stále spievala akési pesničky o 
Bohu, čítala takú malú knižku (neskôr som zistil, že to bola Biblia) a tiež 
som ju videl, ako sa  modlila. Stále ma so sebou brala na malé kresťanské 
zhromaždenie, kde som po mnohých rokoch počul kázať jedného slo -
venského evanjelistu. Bol z Bratislavy, volal sa František Ciesar a hovoril o tom, ako Ježiš uzdravil 
nejakého nemocného pri rybníku Bethezda. Nemocný tam ležal 38 rokov. Uvedomil som si, aký je Boh 
dobrý. Bol som z toho vtedy nadšený a hneď som o tom povedal svojim priateľom a známym.“

Ako to poznamenalo Váš ďalší život?
 - „K Bohu mám veľmi blízko, pretože ma nadchol. Začal som chodiť do malej cirkvi, založil som tam 
dokonca aj spevácky zbor. Bola to cirkev bratská, ktorú viedol mne veľmi blízky kazateľ Ing. Jaroslav 
Orawský.“ 
A čo vás čaká v najbližších dňoch?
 - „Na Slovensku budem 16 dní. 16. 9. mám posledný koncert a potom sa budem už naplno venovať 
svojej rodine, ktorá ma potrebuje.“

Ďakujeme za rozhovor a prajeme pevné zdravie a ešte veľa tvorivých síl.                                                                                         
             >>Katika, Vepa, Mima<<

Hovorilo sa mu „kráľ dobrej nálady“. Náhle však prišiel krach a on spadol až na dno. Nemocnice, 
myšlienky na samovraždu – a ako záchrana z tejto situácie - viera v Boha. Hovorí sa, že pred 
niekoľkými rokmi sa znovu narodil a začal opäť žiť… Jiří Zmožek.
Keď bol na vrchole slávy, napísal stovky piesní pre známych spevákov. Písal pre Karla Gotta, 
Hanu Zagorovú, Helenu Vondráčkovú… Z nich sú dodnes známe hity, ako Zvonky štěstí; To mu-
sím zvládnout sám; Tam u nebeských bran; Ten vůz už jel; Už mi lásko není dvacet let; Nešlap, 
nelámej; Biograf láska; To býval ráj.
Dňa 7. 9. 2007 táto žijúca česká legenda navštívila aj našu školu. Aj napriek tomu, že jeho piesne 
nie sú mladým ľuďom až také blízke, zožal obrovský úspech.

ˇ



Addio

24 Rozumný vie, kedy má zmeniť svoje mienenie, hlupák je premenlivý ako mesiac. (J. Nestroy)

Zhasla hviezda
 V posledných dňoch preletela svetom veľmi smutná sprá-
va. Najväčšia hviezda operného neba Luciano Pavarotti podľahol 
snáď najzákernejšej chorobe dnešnej doby- rakovine. Mňa osobne 
tento fakt veľmi zarmútil a určite hlboko zasiahol aj  srdcia všetkých 
vás, milovníkov  hudby. 
  Luciano Pavarotti sa narodil 12. októbra 1935 v muzi-
kantskej rodine. Po prvý raz sa predstavil publiku na koncerte chrá-
mového zboru, ktorého primášom bol jeho otec Fernando. Miloval 
šport, predovšetkým futbal a v jeho kronike je veľa fotografií zo 
školského obdobia, na ktorých má dres miestneho klubu. 
  Jeho nadanie mu pomáhali rozvíjať hlasoví špecialisti, 
pričom najväčší podiel na jeho speváckej kariére majú Attore Cam-
pogalliani a Arrico Pola. Po vyhranom medzinárodnom speváckom 
konkurze svoj operný debut zažil v apríli 1961, keď sa v opere 
Bohéma bravúrne uviedol partom Rudolfa, ktorý sa stal jeho životnou úlohou. Na medzinárodnej scéne 
debutoval v opere La Traviata v Belehrade. Krst na americkej hudobnej scéne absolvoval Pavarotti vo 
februári 1965, keď sa v Miami predstavil v opere Lucia di Lammermoor. 
  Počas obdivuhodnej speváckej kariéry tlieskali Pavarottimu milovníci operného spevu 
v najznámejších koncertných sieňach i divadlách sveta, od Metropolitnej opery v New Yorku, scénach 
v Barcelone, Chicagu, Florencii, Madride, San Franciscu, Sydney, Zürichu až po jemu najmilšiu La 
Scalu v Miláne. Jeho partnerkami boli svetové hviezdy prvého rangu - Montserat Caballé, Florenza 
Cassotto, Mirella Freni, Renata Scoto, Joan Sutherland, Shirley Verret. Jeho predstavenia a koncerty 
dirigovali napríklad Claudio Abbado, Leonard Berstein, Zubin Mehta alebo Seidži Ozawa. Medzi jeho 
najobľúbenejšie role patrí Nemorino z Nápoja lásky od Donizettiho a Rudolfo z Bohémy.
  Svet opery minulých storočí sa aj jeho pričinením priblížil súčasníkom. Svoj podiel na tom 
majú aj jeho súputníci Placido Domingo a José Carreras.  Slávne operné árie  sa  preniesli z útrob ka-
menných divadiel na otvorené priestranstvá športových arén, kde tisícky nadšených divákov tlieskali 
kráse spevu trojice hviezd operného neba interpretujúcich diela Giusseppe Verdiho, Giacomma Puc-
ciniho, Domenica Scarlattiho, Vincenza Belliniho, Gaetana Donizettiho, Pietra Mascagniho či Ruggiera 
Leoncavalla. Na veľkých galapredstaveniach v londýnskom Hyde Parku, newyorskom Central Parku 
a pod Eiffelovou vežou v Paríži tlieskalo Pavarottimu státisíce poslucháčov a pri televíznych obra-
zovkách milióny divákov. 
  Do hudobného sveta sa jeden z najslávnejších tenoristov histórie nezmazateľne zapísal nielen 
množstvom vydaných hudobných nosičov, ale aj neutíchajúcou starostlivosťou o nastupujúcu generáciu 
umelcov. V roku 1982 založil súťaž pre mladých interpretov, víťaz ktorej mal česť vystúpiť spolu s 
ním.
  Naposledy Pavarotti verejne vystúpil na otvorení Zimných olympijských hier v Turíne vo 
februári 2006. Napriek rakovine podžalúdkovej žľazy pripravoval nový album, ku ktorému si kompo - 
noval skladby.
  Luciano Pavarotti nás síce opustil, ale jeho majstrovská tvorba zostala a tešiť sa z nej budú aj 
ďalšie generácie. Slávny tenorista rozdával svojím spevom radosť miliónom ľudí na celom svete. Česť 
jeho pamiatke.
                                                                                                                                       >>veverička<<



25Je lepšie byť anonymný vo svete obyčajných ľudí, než slávny medzi snobmi. (P. Rosso)

Vlastná tvorba

Deň čo deň
Dážď, keď sa spúšťa z výšky mrakov,
a keď blúdi po strechách,
keď sa lúči so súmrakom,
keď deň vystrieda strach,
deň čo deň počúva...

že je láska na kolenách
a že husle zmenili slák,
že dieťa v slzách sa skrýva, 
že stratil sa čas v hodinách,
deň čo deň počúva...

že už žiadny smiech,
tváre majú nové masky,
dnes vojna a hriech,
kedysi žilo sa len z lásky,
každý sám odchádza...

Matka stráca svoje dieťa,
ľudia zomierajú vo vojnách,
iní vlastnia všetko,
sú šťastní, nepoznajú strach,
deň čo deň nový pád...

A dieťa stále dvíha ruky,
prosí o kúsok chleba nás
a boháč stavia veľké chrámy,
čo ak by o chlieb prosil jeden z nás? 
deň čo deň možno ty sám...

Si tu, sýtiš dážď,
keď sa spúšťa z výšky mrakov
a potom blúdi po strechách,
si tu a túžiš za súmrakom,
pýtaš sa, kto si a či niekto nezmení zákon,
si sám...

Padá dážď a v očiach máš dieťa,
tiež hľadá, čo hľadám aj ja.
Zničil sa liek - láska,
možno zrútil sa chrám,
tak ukáž, čo ešte je v nás,
deň čo deň, čo je v nás...

Ty poznáš...

Pozbieraj moje slzy do svojich nádob, Pane,
iba Ty vieš, čo sa deje v mojom vnútri,
no aj to, čo sa so mnou stane.
Skry ma v tôni svojich perutí,
dovoľ mi umyť slzou Tvoje nohy a dlane,
veď Ty neopúšťaš tých, čo Ťa hľadajú,
čo nevedia kade.

Človek, kto ťa bude milovať, až ťa spozná?
Všetko je to ako sen...
...možno sen o daždi, o kvapkách rosy,
o tom, ako ľudia chodia úbohí, nahí a bosí.
No ja píšem tvoj príbeh...
Spýtaj sa sám seba, spýtaj sa, kto si!
Kde si bol včera? A dnes, pozri kde si!

Čo ostane zo snov, neba sa pýtam,
kde sú anjeli, víly?
Prečo nerozoznám, do akých očí sa dívam?
Pane, Ty poznáš ľudské padanie, 
poznáš všetko, naše chyby, hriechy, ľudské zlyhanie.
Nad biednym si sa vždy skláňal
a odpovedal na každé jeho volanie.

   >>Michaela Šimeková<<



Vlastná tvorba

26 Slovo Božie nie je menej než telo Kristovo. (sv. Augustín)

     (Dez)ilúzia
    
     Čo sme 
 my za ľudia
    keď zamieňame  slobodu 
                  za      egoizmus
      Falošné   pocity  lások
       nás  hádžu 
ku dnu samého SEBA

    Viac miesta 
    pre nás
    čo pochopí viac viac a viac
    NAŠICH vlastných myšlienok
    v júlových nociach moriacich
    sa svitom samoty
    každý utorok

  Nedokáže to staré ľudstvo
   pochopiť silu svojho ja
    čo
     chce                       mať viac
        a  môže
                   všetko zrútiť k našim nohám...

...kus mlieka z mliečnej dráhy
veľkých majstrov

...kus lásky z piedestálu Rómea 
a Júlie

...kus smrti z vnútorného vnútra
čo zahníva pocitom nenávisti
      k hrejivému zahnívajúcemu 
            Svetu 

      
                                  >>Tomáš Zavatčan<<



27Nijaký ľad nie je taký tvrdý ako ten, ktorý sa na povrchu trocha roztopí a potom, keď zájde slnko, zasa zamrzne. 
(anglické porekadlo)

Relax a zábava
Hello, girls and boys! / Nazdar, holky a kluci!

Koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom! Vraví sa, že Slováci sú učenliví, a tak vám teda ponúkame 
možnosť preskúšať sa hneď v dvoch jazykoch naraz. Všimnite si zaujímavú „zhodu“ angličtiny 
a češtiny.

she is lubricated like a fox = je mazaná jako líška 
he vomited a long postcard on her = vrhl na ní dlouhej pohled 
your eyes September = tvé oči září 
she was sitting on between = sedela na mezi 
I am not smelling myself in my leather today = necítim se dnes ve své kůži 
world champion in tanks on ice = mistr světa v tancích na ledu 
damage to speak = škoda mluvit 
don’t wake up a swan = nebuď labuť 
relax in the living room = odpočívej v pokoji 
where she married herself, here she married herself = kde se vzala, tu se vzala 
sausage of lovers = párek milenců 
my expensive friend = můj drahý příteli 
            >>veverička<<

Ftipy
Janko príde domov a mama sa ho pýta:
,,Ako bolo prvý deň v škole?“
,,Je to podvod. Na dverách je napísané 1. trieda a vo 
vnútri sú samé drevené lavice.“

Leží mucha na chrbte a trepe nožičkami. Letí okolo 
nej druhá a pýta sa:
,,Aerobic?“
,,Nie, Biolit!“

Idú dva jelene po lese napiť sa k pramienku vody, 
vtom vyskočí malý zajac z kríkov a zreve: 
„Je niekto z vás frajer?“ 
Keďže ani jeden z jeleňov sa neodváži, tak povedia: 
„Nie!“
Zajac na to: „Tak každý po korune!“
Na druhý deň sa to opakuje. Na tretí deň sa už do-
predu dohovorili s vlkom, aby s nimi išiel a ukázal 
zajacovi, kto je frajer. 
Zajac zase vyskočil z kríkov a zreval: „Kto je z vás 
frajer?“
Na to vyskočí vlk a povie: „Ja!“ 
Tu vyjde veľký medveď z kríkov a povie: „Kto je 
frajer, sto korún, ostatní po korune.“

Dcérka sa pozerá na mamu, ako si nanáša 
pleťovú masku a pýta sa jej:
,,Prečo to robíš? ,“
,,Aby som bola krásna...“
Neskôr, keď si ju dáva dole, sa jej dcérka 
pýta:
,,Vzdávaš to?“

Pán v drahom obleku kľačí na námestí a pije z 
mláky. Okoloidúci mu hovorí:
,,Pane, postavte sa, čo si o vás ostatní ľudia po-
myslia?!“
Pán sa postaví, utrie si ústa a odpovedá:
,,Imidž je nanič, počúvaj svoj smäd!“

Jeden kamienok hovorí druhému:
,,Poďme sa hrať na štrk.“

Reklama: ,,Maminka, prečo máš také hebké 
ruky?“
,,Pretože riad umýva otecko!“

   >>Anonym Aďa<<



Relax a zábava

28 Najlepší skutok, aký možno na svete urobiť, je priviesť duše na cestu čnosti. (don Bosco)

Pravda o Chuckovi Norisovi
• Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát. 
• Chuck Norris vie deliť nulou. 
• Chuck Norris dokáže páliť mravce lupou. V noci. 
• Chuck Norris je prvý človek, ktorý porazil betónovú stenu v tenise. 
• Slzy Chucka Norrisa liečia rakovinu. Škoda, že nikdy neplakal.  
• Chuck Norris je taký rýchly, že dokáže obehnúť Zem a udrieť sa do chrbta.
• Chuck Norris dokáže roztiahnuť diamant a premeniť ho v uhlie. 
• Chuck Norris vie spraviť bubliny z hovädzích steakov. 
• Chuck Norris nenosí hodinky. On proste určí, koľko je hodín.
• Keď Chuck Norris robí zhyby na hrazde, nedvíha sa. Sťahuje zemeguľu dole.
• Chuck Norris vynašiel vlastný štýl karate. Hovorí mu Chuck-ťa-zloží. 
• Bermudský trojuholník bol pôvodne štvorec, kým Chuck neodkopol jeden roh.  
• Chuck Norris kedysi dávno narazil na medveďa. Medveď sa tak vydesil, že utiekol na 
 severný pól a srsť mu strachom zbelela. 
• Chuck Norris zomrel pred 10 rokmi, ale zubatá nemala odvahu mu to povedať. 
• Chuck Norris nemá bankový účet. Vždy len oznámi banke koľko potrebuje.  
• Chuck Norris spí v noci pri svetle. Nie že by sa bál tmy, ale tma sa bojí Chucka. 
• Chuck Norris hral ruskú ruletu s úplne nabitou zbraňou. A vyhral. 
• Niektorí ľudia nosia pyžamo so Supermanom. Superman nosí pyžamo s Chuckom Norrisom.
• Predtým ako si bubák ľahne pod posteľ, vždy sa pozrie, či tam nie je Chuck Norris.
• Chuck Norris raz dostal v škole úlohu, aby napísal sloh na tému smelosť. Dostal jednotku s 
 hviezdičkou, aj keď napísal len svoje meno. 

         >>Miki<<



29Cirkev je svojou prirodzenosťou vždy zmierujúca, pretože sprostredkuje druhým dar, ktorý ona prijala. Dar zmiere-
nia a zjednotenia s Bohom. (Ján Pavol II.)

Zamyslenie

Čo je čas?...
Ak chceš zistiť, čo je jeden rok, spýtaj sa študenta, ktorý prepadol v záverečnej skúške...
Ak chceš zistiť, čo znamená jeden mesiac, spýtaj sa matky, ktorej sa narodilo dieťa o mesiac skôr...
Ak chceš zistiť, čo znamená jeden týždeň, spýtaj sa redaktora týždenníka...
Ak chceš zistiť, čo znamená jedna hodina, spýtaj sa zaľúbených, ktorí na seba čakajú...
Ak chceš zistiť, čo znamená jedna minúta, spýtaj sa niekoho, komu ušiel vlak, autobus alebo lietadlo... 
Ak chceš zistiť, čo znamená jedna sekunda, spýtaj sa niekoho, kto prežil autohaváriu...
Ak chceš zistiť, čo znamená jedna milisekunda, spýtaj sa víťaza zlatej medaily na olympijských hrách.
Čas na nikoho nečaká... 
 
Prežívaj naplno každý okamih svojho života. A najlepšie ho oceníš s niekým blízkym...

Čo ti chce pošepkať tvoj strážny anjel
Vedz, že práve teraz 
je na Teba niekto hrdý, 
niekto na Teba myslí, 
niekto si o Teba robí starosť, 
niekomu chýbaš, 
niekto sa chce s Tebou zhovárať, 
niekto chce s Tebou byť, 
niekto Ťa chce držať za ruku, 
niekto verí, že všetko čo Ťa trápi, bude v pohode, 
niekto Ťa chce vidieť šťastnú - šťastného, 
niekto chce, aby si ho našla - ju našiel, 
niekto sa teší z Tvojho úspechu, 
niekto Ti chce dať darček, 
niekto Ťa miluje, 
niekto obdivuje Tvoju silu, 
niekto o Tebe premýšľa, 
niekto myslí na Tvoj smiech, 
niekto by sa rád vyplakal na Tvojom ramene, 
niekomu chýba tvoj úsmev :-) 
a niekto potrebuje, aby si mu odovzdal ďalej toto posolstvo!
         >>Miki<<



Mnam, mnam ...

30 Boh nás stvoril s dvomi ušami a s jedným jazykom.

Banánové knedle na ananásovom ragú
500 g jemného tvarohu, 
300 g práškového cukru, 
4 vajcia, 
1 lyžicu hladkej múky, 
100 g až 150 g strúhanky, 
3 banány, 
50 g bielej čokolády, 
100 g kokosovej múčky, 
1 konzervu ananásu, 
20 g škrobovej múčky.

Tvaroh vymiešame s 200 g práškového cukru (100 g si odložíme), vajciami, lyžicou hladkej múky 
a strúhankou podľa potreby. Rukou vypracujeme tvarohové cesto. Necháme odležať asi 10 minút. 
Banány ošúpeme, pokrájame na menšie kocky, ktoré pokvapkáme citrónovou šťavou, aby nezhnedli. 
Čokoládu postrúhame, pridáme k banánom a premiešame. Šťavu z kompótu scedíme. Ananás pokrá-
jame na kocky, pridáme k šťave a zahrejeme. V malom množstve vody rozmiešame škrobovú múčku, 
ktorou zahustíme ananásovú šťavu s ananásom. Premiešame, aby omáčka neprihorela a odstavíme. 
Z cesta odoberieme asi lyžicu, do stredu dáme banánovú plnku a vytvarujeme guľky (ruky si posypeme 
práškovým cukrom, alebo namočíme do teplej vody, alebo do oleja). Guľky varíme asi 15 minút. Po 
uvarení ich vyváľame v kokosovej múčke. Na tanier dáme ananásovú omáčku, do ktorej položíme 
niekoľko guliek.

Čerešňové lievance
1 l mlieka, 
500 g hladkej múky, 
5 vajec, 
20 g kvasníc, 
300 g čerešní, 
vanilkový cukor, 
soľ, 
cukor, 
škrobovú múčku, 
olej, 
šľahačku.

Vlažné mlieko zmiešame s vajciami, kvasnicami, vanilkovým cukrom, štipkou soli, hladkou múkou 
a spracujeme redšie cesto, ktoré necháme vykysnúť. Vykôstkované, prepolené čerešne povaríme 
v malom množstve vody, osladíme a zahustíme škrobovou múčkou. Z cesta pečieme na panvici lie -
vance a ihneď po vyliatí cesta povtláčame doň suché polovice čerešní. Lievance opečieme z oboch 
strán. Hotové lievance polejeme pred podávaním čerešňovou omáčkou. Ozdobíme šľahačkou.
                       Dobrú chuť!
                >>Redakčná rada<<

ˇ       ˇ



31Privádzanie ľudí ku Kristovi je rovnako dôležité ako poskytnutie prvej pomoci.

Aj chytrý schybí

SUDOKU
Pravidlá: obrazec je nutné vyplniť tak, aby v každom rade a stĺpci, rovnako tak,ako v každom z devia -
tich menších štvorcov, ktoré dohromady tvoria hracie pole, boli zastúpené číslice od 1 do 9. Číslice sa 
nesmú v riadku, stĺpci ani v štvorčeku opakovať.

Matematický hlavolam
Sprav toľko matematckých operácií, koľko potrebuješ, aby ti vyšiel výsledok 6.
Príklad: 2  2  2  =6      ( 2+2+2=6 )



Riaditeľstvo Gymnázia sv. košických mučeníkov, 
Čordákova 50, 040 23 Košice, 

Vás pozýva na návštevu našej školy počas 

22. novembra 2007

 pri ktorej si môžete prezrieť priestory našej školy 
a dozvedieť sa odpovede na Vaše otázky.

Program: 
 16:30 – stretnutie v 3. A triede - informácie o škole 
a študijných odboroch
 17:30 – prehliadka priestorov školy

 Zároveň Vám oznamujeme, že v školskom roku 
2007/2008 otvárame dva študijné odbory: 

          2 triedy – všeobecné, alternatívne
          2 triedy – s rozšíreným vyučovaním AJ, alternatívne

Viac informácií o škole sa dozviete na  www.gkmke.sk

tel.č. 055/6438753; email: skola@sscorke.edu.sk 
                 gymnazium@gkmke.sk   

       
      RNDr. Anna Futoóvá
         riaditeľka školy
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