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 A je tu koniec...našťastie len 
ďalšieho školského roka :)!
 Tak čo, „spolumučeníci“? Už 
sa tešíte na vyhriaty plážový piesok, 
teplé more a páľavu slnka? Priznajte 
sa, koľkí z vás by vymenili sedenie 
v školských laviciach za exotickú 
dovolenku niekde na brehoch Kari-
biku!? :) Myslím, že takých by nás 
bolo viac... a dokonca platí, že čo 
nie je, môže byť. Ešte predtým však 
musíte všetci poriadne „zamakať“ a 
podať čo najlepšie výkony, aby ste 
ukázali rodičom a učiteľom, čo sa 
v študentoch naozaj skrýva, ak začne 
poriadne prihorievať a ide do tuhého 
:). 
 Musím sa priznať, že práve 
vo chvíli, keď rozmýšľam nad tým, 
čo ešte napíšem do tohto skromného 
úvodu, sa mi do očí tlačia slzy. Sú to 
nepochybne slzy smútku a lúčenia, 
pretože si uvedomujem, že v takejto 
redakčnej zostave sme tu pre vás na-
posledy.
 A ste zvedaví, čo je pre vás 
v tomto rozlúčkovom čísle pripra-
vené? Ani ja sa už neviem dočkať, tak 
sa poďme na to spoločne pozrieť...

>>Miki<<
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Verí nám aj Patrik Herman
18. - 19. apríla 2008 sa už trinástykrát stretli 
mladí novinári z celého Slovenska na vyhodno-
tení prestížnej celoslovenskej novinárskej súťaže 
stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO 
PERO 2007. Dejiskom veľkolepej súťaže sa 
každoročne stáva Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 
vo Zvolene a  nebolo tomu ináč ani tohto roku.

Nenechajte si ujsť

„Do dnešného dňa som si neuve-
domila, že som kráľovnou krásy...“
Pre mňa bola táto súťaž veľkou výzvou. Vždy som 
chcela dosiahnuť aspoň to, aby som sa dostala do 
finálovej dvanástky. No nikdy som nemala od-
vahu prihlásiť sa do súťaže sama. Impulzom bola 
až moja mamka, ktorá mi povedala, že nemám čo 
stratiť, ale len získať.

Slávna päťka
Doviezli sme sa až do mestečka North Feather-
stone, priamo pred školu. Keďže sa už stmieva-
lo, obzreli sme si ju expresne a ponáhľali sme sa 
spoznať naše dočasné rodiny. Odrazu som začula 
svoje meno. Z „davu“ sa ku mne pretlačilo jedno 
dievča aj s mamou a prvý raz sme si povedali 
„Hello“. Vtedy to začalo byť naozaj zaujímavé. 

V otcových šľapajách
Bol som malý a slabý a chcel som byť silný a veľký 
:). Prvým impulzom sa stal môj otec, ktorý sa to-
muto športu v mladosti tiež venoval (3. miesto na 
Majstrovstvách Slovenska). Neskôr sa však mojím 
vzorom stal tréner Miroslav Jedlička, ktorý ma us-
mernil v ďalších športových krokoch.

strana 15

strana 22

strana 24

strana 12

Čo vás čaká...
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Príjemná povinnosť privítať do „cechu 
mučeníckeho“ nové tváre je už šťastne 
za nami. A že tento moment je význam-
ný nielen pre prvomučeníkov, ale aj pre 
staršiu (vytrápenú) generáciu, svedčí aj 
fakt o skvele pripravenej slávnosti.

 Po  úvodných slovách pani 
riaditeľky nasledoval program plný 
tanečných kreácií či  rôznych predstavení, 
napr. takej ružovej sukničky (modernej 
verzie červenej čiapočky :). Koniec pro-
gramu však neznamenal koniec celej 
slávnosti, prítomný DJ sa ihneď cho-
pil práce. Veď, kde sa dá lepšie spoznať 

>>Vepa<<

30 centimetrov od seba

 Po rýchlom „oťukaní“ sa tan-
covalo oveľa lepšie a parketové levy si 
(konečne) prišli na svoje. Predzvesť už 
ozajstnej čerešničky na (vynikajúcej) 
torte však znamenala tombola, ktorá 
potešila nezvyčajnými nápadmi a cenami.

Zábava graduje, graduje...

No čo, zelenáči, vydržíte?

Prečo maš také veľké oči, babička?
 Prijali sme teda prvákov, ako sa 
patrí. Pevne verím, že na budúci rok bude 
imatrikulačka ešte lepšia, zábavnejšia, 
kreatívnejšia... Ak sa chcete presvedčiť, 
či sa nám to podarí, príďte sa pozrieť!

Platilo len jedno pravidlo...

s novými ľuďmi ako na diskotéke!!!
 Žiadne pravidlá (no dobre, 30 
cm od seba :)), nadbytočné stresy, len 
zábava, pohoda a vzájomné spozná-
vanie sa (nielen starších s nováčikmi...). 

Imatrikulačka
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 Ani tento rok sme sa mu nevyhli, 
aj tento rok sme mali možnosť zúčastniť 
sa. A zopár ochotných „ľudkov“ spomedzi 
našich študentov (Barbora, Tomáš, Do-
minika, Forgi, Maja, Tomáš so sestrou.......) 
bolo v akcii. Prišla s nimi aj pani profe-
sorka H. Čižmárová, ktorá ich predtým 
v škole tak trochu dala „do laty“ :).
 Naši spolužiaci ukázali svoje ta-
lenty i kroje a pripomenuli hodnotu ľudovej 
slovesnosti prostredníctvom našich piesní. 
Všetkým sa na tvárach dvihlo obočie a kú-
tiky úst, samozrejme, keď dievčatá výskali. 
Keď všetci spievali, čo im hrdlá stačili, a 
keď ešte na dôvažok zatancoval Tomáš 

Krok k dokonalosti

>>Zuzanna<<

Sú večery, keď sa ľudia správajú o čosi 
kultúrnejšie ako inokedy. Sú príležitosti, 
keď sa nahodíme o čosi slušnejšie, občas 
dokonca do róby. A sú večery, keď by 
sme si radi pozreli aj nejaký ten krátky 
program alebo niečo, čo by zalahodilo aj 
oku, aj srdcu, jednoducho niečo, čo by 
nás potešilo alebo rozptýlilo. A kde sa 
všetky tieto nároky a udalosti spájajú?? 
Na našom farskom plese predsa. 

Zašpivajme sebe...

so svojou sestrou (takisto na ľudovú nôtu), 
všetci boli veľmi spokojní a určite všetkým  
poskakovali nohy pod stolom. Okrem 
našich gymnazistov, mali program aj mladí 
z farnosti. Tanečné kreácie prerušila tom-
bola, ktorá odhalila mnoho prekvapení. Za 
ňou nasledovala laserová šou a potom už 
nič nebránilo plesaniu až do bieleho rána...
 Aj takéto akcie ako napríklad náš 
farský ples, sú príležitosťou ako spoznať 
nových ľudí, preto nabudúce neváhajte! 
Verím, že úroveň plesu neklesne, priam dú-
fam, že bude ešte vyššia, aj keď neviem, do 
akej dokonalosti by to chceli organizátori 
v budúcnosti dotiahnuť :).
 Zábave zdar!

Ej, Tomáš, ale si fešák...

Plesám, plesáš, plesáme...
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>>Miki<<

Potichu smiech náš zapadá,
hoci sálou letí mladý hlas.
So všetkým, čo raz odíde,
odíde predsa kúsok z nás.

 3. november 2008 – stáli sme  v 
nádherných šatách, takí pokojní, vážni a 
dospelí, čakajúci na zelenú stužku. My,  
4. A, trieda vynikajúcich, beznádejných a 
svetových študentov, snáď budúci docenti, 
právnici, primári či nositelia Nobelových 
cien. 
 Ubehli 4 roky, pripomínajúce roz-
právku starej mamy, príbeh v našich srd-
ciach dávno zapísaný. Jeho hrdinom však 
nie je dokonalá princezná a krásny princ 
na bielom koni, ale dvadsať  neobyčajných 
mladých ľudí, ktorých spájal rovnaký

prebiehal tento osudný večer úplne inak. 
Jedni cítili strach z toho, čo príde, iní 
prichádzali celkom pokojne a bez stre-
su. Nedá sa povedať, či sa splnili všetky 
očakávania, je však viac ako isté, že naša 
stužková slávnosť sa zapísala do školských 
dejín medzi ostatné „GKM-kárske 
stužkové“. 
 O niekoľko rokov, keď si opäť 
vytiahneme zaprášené DVD-čka a bu-
deme spomínať na našu mladosť a vstup 
do dospelosti, vynoria sa nám určite krásne 
spomienky nielen na jesenný novembrový 
večer, ale aj na všetkých ľudí, ktorí sa stali 
jeho neodmysliteľnou  súčasťou...

Psst, začíname!

Kolega, štrngneme si?

osud  -  šestnásť nežných   dievčat   verzus  štyria 
urastení chlapci občas vystrkujúci rožky...
 Je všeobecne známe, že v živote 
každého človeka sú momenty, na ktoré sa 
nezabúda a ktoré navždy zostanú zaryté hl-
boko v spomienkach. A práve medzi takéto 
okamihy života patrí aj stužková slávnosť.
 V očiach každého jedného z nás 

Príbeh zapísaný v ♥
Navždy sa zachová...

Nechýba niekomu stužka?
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>>Veverička<<

Farebný úlomok našej mozaiky
Bola to čarovná noc...a dnes, kedykoľvek 
si na ňu spomeniem, cítim, ako sa na 
mojej tvári zračí trochu tajomný výraz, 
mimochodom, dôverne známy len tým, 
ktorí už niečo podobné zažili :).

 Stáli sme tam, neodolateľne krásni 
ako vždy :), oblečení v nádherných šatách 
a plní očakávania, ako sa táto noc zapíše 
do našich sŕdc. Cítili sme sa neobyčajne 
dôležití a takí dospelí, že by sme v tej chvíli 
dokázali urobiť neopísateľne veľké veci. 
Trošku hanblivo sme skrývali slzy ľútosti a 
smútku (ani rodičia na tom neboli lepšie). 
Niektorí sme nemohli uveriť, že nadišiel 
ten dlho očakávaný moment, keď budeme 
hodní nosiť zelené stužky na počesť našej 
zrelosti..)

Ktorá z vás je Popoluška?

Skúška mikrofónu. Raz, dva...

 Stáli sme tam, vo svetle sviečok, 
a vedeli sme, že túto jedinečnú noc nám už 
nikto nikdy neukradne, že sa stane jednou z 
tých pekných spomienok, ktoré sa vynoria 
vždy, keď nám bude ťažko.
 Stáli sme tam, všetci spolu, ako 
priatelia a naozaj sme to mysleli vážne :). 

Rozdávali sme úsmevy, vymieňali sme 
si pohľady a len my sme vedeli, „o čom 
je reč“. Vedeli sme, že sme jedineční, že 
žiaden väčší originál, ako sme boli my, už 
po nás nepríde :). Užívali sme si „žiaru re-
flektorov“, na ktorú sme čakali tri dlhé roky 
a zároveň sme si v duchu predstavovali naše 
prvé stretnutia. Všetko sa nám odrážalo 
v očiach.:) Myslím, že sme boli trošku ako 
vymenení, no vôbec nám to neprekážalo.
 Stáli sme tam, obklopení „sup-
rovými“ ľuďmi, túžiaci aspoň na chvíľu 
zastaviť čas a zostať veľkými deťmi. Chceli 
sme opäť prežívať tie krásne študentské 
zážitky a donekonečna si opakovať veselé 
historky, na ktorých sme mali výsostné prá-
vo smiať sa iba my. 
 Mladí, slobodní, šťastní a milujúci 
život sme v tú noc držali pevne vo svojich 
rukách jeden malý farebný úlomok našej 
spoločnej mozaiky. A to dúfam hovorí za 
všetko :).

...tá naša stužková
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>>J@nk@<<

Hra na učiteľov
Neverili by ste, ale aj na strednej škole 
sa žiaci môžu zabávať a hrať. Keďže nie 
sme malé deti a hra s autíčkami nás už 
nebaví, obľubujeme hry na dospelákov 
(napr. na učiteľov).

 Názov hry bol jednoznačný. Pro-
jektové  vyučovanie. Pre nás študentov to 
už na prvé počutie znelo hrôzostrašne a 
poriadne odpudzujúco. Priznávam, že som 
to zažila na vlastnej koži. Prednášala som. 
A výsledok?? Boli sme spokojní my a boli  
spokojní aj učitelia, ale...

projekty hotové. Zaujíma vás, o aký detail 
išlo? No predsa o oblečenie, o šminky, o 
topánočky... Nemohli sme predsa vyzerať 
na zahodenie :) ! 
 Všetko nakoniec dobre vypáli-
lo a my sme ako také malé hviezdičky 
zažiarili... Dozvedeli sme sa mnoho o 
slávnych autoroch, o chemických proce-
soch (aj tak tomu dodnes nerozumiem) a aj 
mnoho praktických rád, napr., že sysľa bez 
rukavíc sa neoplatí chytať (hrozba rýchlej 
amputácie prstov...aspoň je to zadara :).  
 Uznávam, projektové vyučovanie 
je viac ako len doslovné odrecitovanie. 
Vyžaduje to obete, ale prináša ovocie, teda 
skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie. Tak 
smelo, študenti !!! Skôr, ako sme sa vôbec stihli 

dohodnúť na spoločnej téme, takmer všetci 
sme sa vzdali  (ani by sme sa vôbec neboli 
zahrali :)). Ale práve vtedy, keď je najväčšia 
tma, vyjde slnko. Ani v našom prípade to 

Benjamín nám ozrejmil, kde leží Afrika

nebolo inak. Veď na poslednú chvíľu sa robí 
všetko najlepšie. Mesiac pred „veľkou hrou“ 
sme začali zháňať materiál a aj nadávať (veď 
my študenti robíme radi aj niečo naviac :)). 
No na naše veľké prekvapenie pátranie po 
najpotrebnejšom detaile začalo, až keď boli 

Nešetrite potleskom!
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Zladiť príjemné s užitočným je bomba 
vec a jedného dňa jej drvivý dopad za-
siahol aj našu školu. Nepohodlné pózy 
sedenia sme vymenili za flegma-style 
sedenie s totálne (ne)úprimným výrazom 
– What´s Happening? Keď sa konečne 
všetky hlavy s úmyslom využiť situáciu 
a kecať čo najdlhšie (a čo najhlasnejšie) 
utíšili, prišla odpoveď.

 Bola trochu netypická, no pre 
milovníkov krásy slova bola balzamom 
pre dušu. Herec divadla Novej scény v 
Bratislave Róbert Šudík a  literárny kritik 
Martin Kubeček nám totiž prišli predviesť 
svoj literárno-hudobný program s názvom 
– ŠTÚROVCI. Keďže opakovanie je mat-
kou múdrosti, nevďačné výhovorky typu 
- ale však to sme už brali...! alebo - ale 
my sme ešte len pri Antigone...! raz – dva  
dostali slovný (a možno i iný) buchnát od 
učiteľov a majstri slova začali. A napodiv 
začali veľmi dobre, dokonca i tváre s výra-
zom presvedčivých mučeníkov sa začali

rozjasňovať. Ukážky z najvýznamnejších 
diel štúrovskej generácie rozochveli nejedno 
srdiečko. Nechýbal Ľ. Štúr, A. Sládkovič, J. 
Botto, S. Chalupka... Pri mocných slovách: 
„A ty, mor ho! - hoj, mor ho! detvo môjho 
rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju 
slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji di-
vokom: mor ty len, a voľ nebyť, ako byť 
otrokom,“ zvolaných silným hlasom Róber-
ta Šudíka, som div, že nezletela zo stoličky 
(čo som si vzhľadom na sedenie v prednom 
rade naozaj nemohla dovoliť :)).
 Spomenuté literárne úryvky sa 
striedali s hudobnými ukážkami, dokonca, 
niektorí sa i pridali a zanôtili si spolu s Mar-
tinom Kubečkom.
 Výchovný koncert mapujúci 
najcennejšie klenoty slovenského roman-
tizmu bol zaslúžene ocenený búrlivým pot-
leskom.

Róbert Šudík okúzlil svojím hlasom

>>Vepa<<

Štúrovci na našej škole???

M. Kubeček zalahodil našim ušiam hrou na 
gitare a spevom
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 Vianoce sú obdobím, v ktorom 
má každý z nás možnosť zamyslieť sa 
viac nad svojím životom, dostáva šancu 
menej hľadieť na seba, na svoje ego 
a viac sa rozdávať pre druhých. To bolo 
tiež nepísaným mottom nášho vianočného 
projektu, ktorým sme chceli ponúknuť kú-
sok tepla a lásky menej milovaným dušiam 
v našom okolí. Nebolo potrebné nás dlho  
prehovárať. Našimi mozgovými závitmi sa 
už dlhšie preháňala otázka: „Čo môžeme 
my, mladí a neskúsení, ponúknuť?“

„Dzivočky a parobci”
Nápad, ktorý sa zrodil v mysli našej p. uč. 
Heleny Čižmárovej, nás všetkých oslovil 
už minulý rok. Ste zvedaví, o čo išlo? 

 Pod vedúcou taktovkou pani 
učiteľky sme sa pustili do namáhavej práce. 
Naše školské povinnosti museli ísť chtiac-
nechtiac bokom :). Sústredili sme sa len 
na jedno - zvestovať ľuďom posolstvo 
Vianoc. Prípravy sa niesli v duchu dobrej 
nálady, humoru, ale i tvrdej práce. Aspoň 
na chvíľu sa náš bežný školský stereotyp 
zmenil na nezabudnuteľné dobrodružstvo. 

S otcom arcibiskupom

Spolu sme tvorili pestré zastúpenie všetkých 
ročníkov.
 Kým našich rovesníkov strhla 
predvianočná  nákupná horúčka, my sme 
sa rozhodli tieto dni zužitkovať inak. 
Naša odhodlanosť nás postavila pred ro-
zhodnutie skrášliť čas vianočný ľuďom 
dobrej vôle. Rezké tance, známe koledy 
a veselé piesne sa v našom podaní vydarili. 
Inšpiráciu sme nachádzali, samozrejme, 
v našich jedinečných ľudových zvykoch 
a tradíciách. Absolvovali sme návštevy 
po rôznych kútoch Košíc i blízkeho okolia.

Úsmev č. 5, prosím

Karička - uhádnite meno dievčiny 
so šatkou

Ľuďom dobrej vôle...
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>> Mia a Bodka<<

 Nakukli sme do detských duší 
v Košickej Novej Vsi, podarilo sa nám 
vyčarovať úsmev na tvárach ľudí s bielym 
popraškom vo vlasoch, ktorých poznačil 
nielen čas, ale aj ľudské utrpenie a mnohé 
starosti tohto sveta. Obšťastnili sme aj tých, 
ktorí jeseň svojho života trávia s láskavými 
sestričkami na geriatrii. Tieto stretnutia nás 
naplnili pocitom spolupatričnosti  k ľuďom, 
ktorí to nemajú ľahké. Spoznali sme dojí-
mavé osudy zdôrazňujúce skutočné hod-
noty života.

 Týždeň, v ktorom sme pochopili 
potrebu rozdávania sa iným, bol pre nás 
veľmi silný. Vyvrcholením putovania bolo 
vystúpenie na pôde školy, kde sme spoločne 
prežili posledné chvíle starého roka.

V domove dôchodcov v Barci

 A tak naplnení radosťou  blížiacich
sa Vianoc v nás žiarilo Svetlo, ktoré 
pred 2000 rokmi svietilo aj trom 
kráľom na ceste k malému Ježiškovi.

 Atmosféru ľudovej nôty zná-
sobovali abovské kroje. Vďaka šikovnému 
Tomášovi Ondrušovi (4. A) a mnohým 
dobrým dušiam bolo naše účinkovanie  au-
tentické. Tak sme sa na chvíľu stali pravými 
„dzivočkami a parobkami“ :). Úprimné ús-
mevy a slzy deduškov a babičiek zanechali 
hrejivý pocit v našich srdciach. Zavítali sme 
aj na pôdu arcibiskupského úradu, kde nás 
sprevádzala aj naša pani riaditeľka.

Kto nám zarecituje prvý?

Na geriatrii v Košiciach

Ľuďom dobrej vôle...
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Verí nám aj Patrik Herman

Ale Patrik, už nás toľko nechváľ :)

Zvolenský zámok bol predzvesťou 
veľkolepej akcie

18. - 19. apríla 2008 sa už trinástykrát 
stretli mladí novinári z celého Slovenska 
na vyhodnotení prestížnej celosloven-
skej novinárskej súťaže stredoškolákov 
a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 
2007. Dejiskom veľkolepej súťaže sa 
každoročne stáva Krajská knižnica 
Ľudovíta Štúra vo Zvolene a  nebolo 
tomu ináč ani tohto roku.

 Štúrovo pero je celosloven-
ská novinárska súťaž stredoškolákov a 
vysokoškolákov. Od roku 1994 súťaž 
organizuje Krajská knižnica Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene a úspešne koordinuje 
spoločný projekt Štúrovo pero. Jej hlavný-
mi vyhlasovateľmi sú: Slovenský syndikát 
novinárov, Televízia Markíza, Matica 
slovenská a Krajská knižnica Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene. Spoluorganizátormi sú: 
Literárny fond, Ministerstvo školstva SR, 
Katedra žurnalistiky filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvo-
lene, Banskobystrický samosprávny kraj a 
Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. 
 Vďaka finančnej, odbornej a 
organizačnej pomoci všetkých partnerov 
sa súťaž stala najprestížnejším podujatím 
svojho druhu v štáte. Získala veľkú populari-
tu medzi stredoškolskou a vysokoškolskou 
mládežou. Nepochybne tomu v roku 2000 
výrazne pomohol vstup Televízie Markíza 
do organizačného štábu v osobe publi-
cistu a reportéra Patrika Hermana (pozn. 
red. on  sám bol kedysi šéfredaktorom tr-
navského časopisu Starý Blesk). Televízia 
Markíza je aj najvýznamnejším mediálnym 
a finančným sponzorom podujatia. 

Žurnalisti v akcii
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„Novinár by mal vedieť niečo o všetkom 
a všetko o niečom...“

 Za jednu desiatku  rokov sa na 
pôde Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo 
Zvolene vystriedalo viac ako tisíc študentov 
z celého Slovenska a súťažilo 700 školských 

časopisov. Súťaž má veľkú odozvu v 
celoštátnych a regionálnych médiách, ako aj 
u všetkých zúčastnených časopisov. Jej pos-
laním je predovšetkým výmena skúseností 
medzi mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o 
žurnalistiku. Neskromne možno tvrdiť, že aj 
vďaka Štúrovmu peru našli mnohí súťažiaci 
uplatnenie v mediálnom prostredí a iných 
významných oblastiach spoločenského 
života. Hosťami 13. ročníka boli prof. Ing. 
Ján Mikolaj, CSc. - minister školstva SR, 

Vladimír Maňka - poslanec Európskeho 
parlamentu, Marcel Pecník - tajomník Mati-
ce slovenskej, Miroslav Kusein - primátor 
mesta Zvolen.
 Tohto roku sa tejto prestížnej 
súťaže zúčastnila aj naša mladá škola 
s časopisom Quo vadis. Pretože naša 
úspešná šéfredaktorka Miška sa nemohla 
z osobných dôvodov súťaže zúčastniť, 
lukratívnu ponuku sme prijali my, Zuzka 
Sobotková a moja maličkosť. Keďže nám 

chýbalo niekoľko mesiacov do krásnej 18-
tky, o „osobného strážcu“ a šoféra v jed-
nom, p. kaplána P. Bujdoša, sa nám posta-
rala p. p. Helena Čižmárová. Tá si už od 
vzniku nášho časopisu priala, aby sme sa 
mohli bližšie pozrieť na „skutočnú prácu 
novinárov“, získať skúsenosti a zužitkovať 
ich v ďalšej tvorivosti.

Celebrita súčasnosti a celebrity budúcnosti

„Nikto, kto len nie je k zemskej hrude 
priviazaný, kto len sám sebe nežije, 
nemôže byť bez novín...“

Ľ. Štúr

Václav Mika - generálny riaditeľ TV Markí-
za, Henrich Krejča - šéfredaktor publicis-
tiky Centra spravodajstva a publicistiky TV 
Markíza, Pavol Múdry - generálny riaditeľ 
Slovenskej tlačovej agentúry a.s. SITA, 

V knižnici...

Žurnalisti v akcii
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>>Mia<<

- patríte k najlepším začínajúcim 
nováčikom súťaže
- vaše články majú hĺbku, dušu a  sú dy-
namické
- máte výbornú a talentovanú 
šéfredaktorku Mišku
- prevláda veľká rôznorodosť žánrov 
- máte novinársku tvár

 Takže, Quo vadis, kráčaš správnou 
cestou. No už teraz všetci vieme, že bude 
dlhá a namáhavá. Dúfame, že svojou tvr-
dou a svedomitou prácou raz dosiahneme 
vytúžený cieľ a náš časopis bude figurovať 
na listine víťazov.

Ste s nami spokojní? (Díky, kapo.)

 Veľkolepých cien sa náš časopis 
síce nedočkal, ale aj slová, ktoré odzneli 
pri jeho hodnotení nás veľmi potešili a 
povzbudili do ďalšej tvorivej činnosti. Aj 
toto bol pre nás úspech. Veď posúďte sami, 
nepočúva sa to dobre?    

 Náš každodenný školský 
(mučenícky) stereotyp sme vymenili za 
dobrodružnú cestu na stredné Slovensko.

Žurnalisti v akcii
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 Bolo nás päť plus jeden, alebo skôr 
jedna, ktorí sme v pondelok ráno 3. marca 
sadli do lietadla a odleteli do nie veľmi vz-
dialeného, zato však zapršaného a hmlis-
tého Anglicka. Počas piatich dní sme zažili 
množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Slávna päťka
Určite si mnohí z vás pamätajú jarné 
prázdniny. Viem, bolo to dávno, no na 
prázdniny sa jednoducho nezabúda. 
Odvtedy sa už udialo mnoho ďalších 
vecí, mnoho stresových situácií. Sladké 
momenty lyžovania na takmer posled-
nom snehu sú nenávratne preč...nie všetci 
sme však stáli na lyžiach alebo „hliveli“ 
doma či nakupovali...

 Päť (Robo, Tomáš, Mariana, 
Dominika a ja) plus jedna (pani učiteľka 
Šoltísová) v preklade znamená zosta-
vu odvážnych, svetachtivých, mladých 
ľudí, ktorí neváhali a skočili do niečoho s 
neurčitým koncom. Poznali sme len okol-
nosti deja: že si máme na stredu večer 
pripraviť nejaký krátky program, že nám 
nebude chýbať strecha nad hlavou, ani 

Hadie ženy :)

 potrava v žalúdku, no vyvrcholenie a záver 
sa mali dostaviť až priamo na „mieste 
činu“.
 V pondelok, po malých stresoch 
na letisku, keď sme čakali na jedného ne-
menovaného oneskorenca, po príchode do 
Manchestru sme sadli na vlak a odviezli 
sa do mesta Leeds. Tam nás na stanicu, po 
chvíľke čakania, prišlo naozaj dosť. Spolu s 
Poliakmi, Nemcami a inými pospolitosťami 
sme sa zoskupili v strede staničnej haly a 
čakali sme na kompetentnú osobu. Chlapík 
nakoniec dorazil a aj keď z medzištátnych 
skorších skúseností vyzeral byť neseriózny,  
zblízka bol celkom milý, a preto sme mu 
všetky nedorozumenia odpustili. Vydal 
zopár pokynov, posadil nás do menších 
autobusov a zavelil na odchod. Doviezli 
sme sa až do mestečka North Featherstone, 
priamo pred školu. Keďže sa už stmievalo, 
obzreli sme si ju expresne a ponáhľali sme 
sa spoznať naše dočasné rodiny. Odrazu 
som začula svoje meno. Z „davu“ sa ku 
mne pretlačilo jedno dievča aj s mamou a 
prvý raz sme si povedali „Hello“. Vtedy to 
začalo byť naozaj zaujímavé. Kým sme

1 + 5

Za hranicami SVK
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sedeli vo vlaku a rozprávali sme sa pekne 
vo svojom materinskom jazyku, všetko 
bolo „v pohode“, ale teraz, keď prišlo na 
lámanie chleba, mi nebolo všetko celkom 
jedno. Musím uznať, že prvý večer bol asi 
najťažší. Po náročnej ceste vnímať cudzí 
jazyk a ešte v ňom aj rozprávať, bolo pre 
nás všetkých tvrdým orieškom. No hravo 
sme ho rozlúskli :). 
 V utorok po raňajkách sme sa stret-
li pred školou. Bolo zaujímavé počúvať, 
ako každý inak vnímal celý predchádzajúci 
večer. Dominika nám ukázala fotky s hadmi 
(jej hosťovská rodina veľmi sympatizovala 
so zvieratkami). Robo rozprával o tom, aká 
zaujímavá zbierka sa stretla v jeho rodine 
(spolu s ním totiž boli ubytované ešte dve 
Bulharky, jedna Poľka a Nemec)... jedno-
ducho, všetci niečo švitorili, až kým sme 
nedostali pokyn na presun kvôli registrácii. 
Každý deň sme sa stretávali vo veľkej hale, 
kde nás rozdelili do skupín s názvami podľa 
mien slávnych osobností 20. storočia.   
Celý deň sa niesol pod heslom prítomnosť 
(„present“). Čakali nás teda rôzne kvízy... 

Program skončil zhruba o tretej popo-
ludní a my sme sa ponáhľali domov na 
obed. O šiestej pre nás boli pripravené 
workshopy - kórejské bubny, streetdance, 
breakdance, linedancing, japonská ka-
ligrafia, pečenie anglického čajového 
pečiva, divadlo a ďalšie aktivity, ktoré 
vytvorili celkom zaujímavú ponuku na 
tri nasledujúce hodiny. Na každom work-
shope sme mali stráviť asi hodinu. O pol 
desiatej sme sa pomaly začali rozchádzať 
do svojich prechodných domovov.

Ľudový tanec mal veľký úspech

 Streda bola veľmi náročná. Hneď 
ráno sme sa zhromaždili v hale a boli sme 
rozdelení asi do 17 skupín. Deň sa niesol 
pod heslom „past“ (teda minulosť) a my 
sme mali možnosť stráviť asi dve hodiny 
v historickom skanzene v Beamish. Toto 
miesto je veľmi dobre udržiavané a stretli 
sme sa tu so skutočne pravými Angličanmi. 
Totižto Featherstone, kde sme bývali, je 
veľmi charakteristický typickým york-
shirským prízvukom, a preto bolo občas 
miestnym dosť zle rozumieť. Ale ľudia, ktorí 
v tomto skanzene pobehovali v historických

Cesta do Beamish

Za hranicami SVK
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kostýmoch, mali vyslovene učebnicovú 
angličtinu. Pohovorili sme si aj s jedným 
šarmantným chlapíkom, ktorý rozprával 
skutočne veľmi čisto. Tu v Beamish sme 
takisto absolvovali vyučovaciu hodinu v 
škole tak, ako vyzerala za čias kráľovnej 
Viktórie. Po návrate do Featherstone sme 
absolvovali tradičnú anglickú večeru - „fish 
and chips“ (no comment). Po nej nasle-
doval medzinárodný gala  večer pod náz-
vom „Song contest“. Bolo treba spievať, 
tancovať... My sme svoju rodnú krajinu 
reprezentovali ľudovými tancami a hoci 
sme nevyhrali, určite sme všetkých zau-
jali. Hlavnú cenu si domov odniesli Ukra-
jinci. Najťažší deň sa teda skončil úspešne. 
 Vo štvrtok na nás ráno čakali 
workshopy, kde sme rozmýšľali nad 
tým, ako pomôcť pri ochrane našej Zeme 
a ako dopomôcť tomu, aby sme sa tu

sami nakoniec nezabili. Po skončení sme 
sa opäť všetci zišli v hale, aby  sme sa 
rozlúčili. Popriali sme si šťastnú cestu a 
všetci sme sa pobrali domov k rodinám, 
s ktorými sme mali možnosť stráviť po-
sledné spoločné poobedie. Po slávnostnej 
večeri sme išli na bowling, kde sme sa tro-
chu viac odviazali a pred cestou si oddý-
chli. Rovnaký plán mali na počudovanie 
aj ďalší členovia našej „slávnej päťky“. 
Posledné ráno, posledné pohľady, slzavé 
údolie :). Vytvorili sme si pekné priateľstvá, 
známosti a mnohým prišlo ľúto, že musia 
opustiť toto miesto a rozlúčiť sa. Ale radosť 
z návratu domov bola oveľa, oveľa väčšia. 
Pocit, že sme doma, bol veľmi hrejivý. 
Týždeň, ktorý som mala možnosť stráviť v 
krajine, kde bolo treba myslieť trochu viac 
ako tu (počúvať, preložiť, porozmýšľať nad 
odpoveďou, preložiť odpoveď a ešte to aj 
povedať :)), bol rozhodne veľkým zážitkom. 
 Na záver by sme chceli poďakovať 
všetkým, ktorí nám tento pobyt umožnili. 
A tiež nášmu dozoru, pani učiteľke 
Šoltísovej, lebo nám s ňou bolo veľmi dob-
re a toľko sme sa za ten týždeň nasmiali :).

Japonská kaligrafia zaujala aj p. uč. >> Zuzanna<<

Marianina anglická rodinka

Za hranicami SVK
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 V piatkový podvečer 4. apríla 2008 
sa Štátne divadlo v Košiciach premenilo 
takmer na školu. Na javisku i v hľadisku 
sedeli prevažne učitelia a ich žiaci. No nie 
preto, aby jedni poučovali a druhí nasávali 
nové vedomosti, ale preto, že v ten večer sa 
konalo finále celoslovenskej ankety Zlatý 
Amos. 

V svetle reflektorov
Len málokedy môžu žiaci upozorniť 
na to, že ich učiteľ či učiteľka sú v ich 
životoch naozaj dôležité osoby. Pretože 
obdivovať svojich pedagógov sa dnes 
akosi nenosí. Našťastie, neplatí to vždy 
a všade. Sú aj žiaci, ktorí sa nehanbia 
prejaviť rešpekt a uznanie aj verejne.

obliehaní novinármi, na červenom koberci v 
svetle reflektorov. Nič však nebolo také jed-
noduché, ako sa na prvý pohľad zdalo. Bolo 
potrebné pripraviť dokrútku, nacvičiť pro-
gram, pozháňať kroje (pozn. red.: rozhodli 
sme sa v programe vystúpiť s ľudovým 
tancom). Čas bežal. Dokrútka bola hotová 
(pozdravujeme sympatického kamerama-
na), tanec sa zo dňa na deň zlepšoval a my 
sme boli čoraz viac nervózni, lebo semi-
finále sa neúprosne blížilo.
 Nastal deň D. Všetci boli uvoľnení, 
lebo kamery neukazovali ostrú (to bolo asi 
tým, že tam žiadne ani neboli). Atmosféra 
bola perfektná, diváci vynikajúci, účinkujúci 
nervózni, lebo predsa len nie je jednoduché 
vystúpiť pred ľuďmi s niečím, čo nie je vaším 

 Do druhého ročníka ankety Zlatý 
Amos 2008 prihlásili žiaci celkovo 33 
učiteľov. Výberová porota do semifinále 
nominovala 16 učiteľov z celého Sloven-
ska. Aj naša škola mala svoju kandidátku. 
Bola ňou p. p. Helena Čižmárová. Všetko 
to spískali  študenti Róbert Klein a Lukáš 
Vancák. Keď sme zistili, že sa do semifinále
prebojovala aj naša pani profesorka, radosť 
bola obrovská. Už sme sa videli slávni, 

Šibalský úsmev nášho „Zlatého Amosa“

Skoro ako na futbale

Takmer náš...

Fo
to

: a
rc

hí
v 

G
K

M

Fo
to

: a
rc

hí
v 

G
K

M



Quo vadis

19

chlebom každodenným. My sme tancovali 
čardáš a štyri z nás (Veronika, Aďa, ja a pani 
profesorka) boli osoby, ktoré s ľudovými 
tancami v minulosti veľmi nepracovali.
Tomáš a Dávid, to už bolo niečo iné, 
lebo oni sa tancu venujú aktívne, a Dávid 
dokonca robil choreografiu (za čo sme mu 
veľmi vďační). Niekedy sme mali chuť to 
zabaliť, lebo tí, čo to vedeli, už boli trochu 
nervózni z nás, ktorí sme to nevedeli. A aj 
my sami sme boli zo seba nervózni :) ...obe-
tovali sme tomu dosť času (cvičili sme aj v 
sobotu), a preto nám bolo trochu ľúto, že 
sme sa nedostali aspoň do toho finále, ale čo 
už... Napriek tomu sme boli pozvaní ako di-
váci, lebo je dobré „vidieť a vedieť“ a také-
to informácie sa dajú potom zužitkovať v 
rámci budúcich ročníkov :) (aby sme vedeli, 
čo zverejniť, čo nezverejniť, čím zaujať a 
podobne).
 Finále v onen osudový večer :) 
sa zúčastnilo už len osem učiteľov. Porota 
sa usadila, ľudia vo vytržení očakávali 
začiatok. Do ruchu, šumu a vravy napokon 

>>Zuzanna<<

predsa len zaznela úvodná zvučka a napí-
navý večer bol otvorený. Opäť sme si pozreli
dokrútky aj program, ktorý bol oproti semi-
finále vylepšený. Zaspievala nám Zuzka
Smatanová a Paľo Hammel, takže na 
javisku sa to hemžilo „jedna radosť“.
V natrieskanom a dusnom divadle nálada 
gradovala, až sa dostala do bodu, kde bolo 
skutočne najvhodnejšie už len vyhlásiť 
výsledky.
 Porota opäť vyslovila klišé vetu, že 
rozhodovanie bolo ťažké, učitelia na javisku 
nenápadne prešľapovali na miestach. Večer 
vrcholil, napätie sa dalo „krájať“...víťazkou 
sa stáva: (stále ticho, zraky sa upierali na 
javisko) „Adriana Kočerhová zo Širokého.“ 
Cenu odovzdával minuloročný Amos, Da-
niel Karpinský. Ovácie boli obrovské. 
Všetci sme sa tešili spolu s tohtoročným 
Amosom. Transparenty „plávali“ vo vzdu-
chu, faninky a fanúšikovia nadšene vrieska-
li, tlieskali a podobne. Ja osobne som už len 
čakala, kedy sa niekto v tej eufórii hodí na 
javisko (ale nestalo sa) ...všetci účinkujúci 
napokon zakončili tento večer spoločnou 
piesňou. Kde - tu sa zaleskla aj slza radosti 
:) :) :) :) :).
 No a teraz máme pred sebou rok na 
to, aby sme vymysleli, koho opäť nominu-
jeme za našu školu. To, že sme nevyhrali. 
nie je koniec. Pani profesorka H. Čižmárová 
aj tak zostáva našou víťazkou a myslím, že 
už sa z toho pozbierala :-) :-) :-)...Na budúci 
rok teda opäť s chuťou do súťaženia! Lebo 
ako hovorí naša p. p.: „Kto bojuje, môže 
prehrať, ale kto nebojuje, už vopred pre-
hral.“

Dávid, Tomáš a „tanečnice z Lúčnice“ :)

Takmer náš...
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Skúška odvahy na hodine SJ
Dobrý slovný prejav patrí k hlavným 
predpokladom úspešnej kariéry. Nie 
každý je výborným rečníkom, poznáme 
ľudí výrečných, ale aj takých, ktorí zo 
seba nedokážu dostať ani dve súvislé 
vety. Napriek tomu si podľa psychológov 
môžu zlepšiť svoj ústny prejav aj os-
týchaví ľudia. Treba sa len na verejné 
vystúpenie dobre pripraviť.

            Keď nám na začiatku 4. ročníka pani 
učiteľa Helenka Čižmárová prezradila, ako 
si predstavuje naše spoločné hodiny sloven-
ského jazyka, všetci sme sa potešili. Pravde-
podobne vás asi bude zaujímať, prečo?! Tak 
my vám to teda prezradíme, veď nakoniec, 

V Ondrušovej dedine

 Od začiatku septembra mal každý 
jeden z nás veľmi dôležitú úlohu – nájsť 
tému, v ktorej sa cíti naozaj doma. A to bol 
najväčší kameň úrazu. Tém bolo neúrekom. 
V priebehu jedného školského roka sme sa 
ocitli na rôznych kontinentoch, cestovali 
sme v čase, riešili otázku chudoby, trestu 

Tak čo, chutí, chutí?

Naber, zbiehajú sa mi slinky

každý žiak pani učiteľky touto skúškou 
odvahy prejsť musí :). Nebojte sa, nebola 
to prechádzka po žeravých uhlíkoch ani 
skok s deravým padákom. Bolo to niečo 
oveľa horšie... ale len pre tých, ktorí ešte 
nemali možnosť povedať pár milých slov 
pred väčším publikom, čiže pred triedou :).

Rétorika
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smrti, bojovali sme za práva detí v Afrike, 
prevetrali ľudský chrup, odhalili tajomstvo 
výroby vína a čínskych čajov... 
 Navštívili sme aj Tajovského alias 
Ondrušovu dedinu a ochutnali sme pravé 
slovenské jedlá. Dedinskú atmosféru do-
tvárali Tomáš, Aďka a Beátka oblečení v 
krojoch a trieda sa aspoň na chvíľu zme-
nila na prostredie, v ktorom žili naši starí 
rodičia. Všetci, ktorí prechádzali okolo 
triedy, neodolali vôni tradičných sloven-
ských halušiek a pečenej štrúdle. A keďže 
pohostinnosť je typická vlastnosť Slová-
kov, okoloidúcich sme nepustili naprázdno. 
Našu ponuku prijali p. kaplán P. Bujdoš, 
pani zástupkyňa Š. Škorvánková, škoda 
len, že sme nemohli pohostiť aj našu pani 

Už mi škvŕka v bruchu

Návrat strateného brata
 V predchádzajúcom čísle som 
vás informovala o novom prírastku do 
našej športovej rodiny. Samozrejme, mám 
na mysli kalčeto :).  Asi ste si všetci všimli, že 
na nejaký čas (čiže čas pred písomnými ma-
turitnými skúškami) bolo nezvestné. Vlast-
ne ani nie nezvestné, pretože bolo za rohom 
pri zborovni (skutočne originálny úkryt), ale 
lepšie povedané nedostupné tým, ktorým 
bolo určené a nemyslím tým učiteľov :).
 Najprv som si myslela, že nám 
ho učitelia skonfiškovali, aby mohli 
poobede nerušene ,,mastiť“ futbal, čo 
bolo aj dosť možné (a že vraj majú veľa 
práce a sú v škole do neskorých hodín)... 
Skutočnosť však bola taká, že to bola iba 
reakcia na naše veľmi zaujímavé študijné 
výsledky, ktoré išli dole vodou. Ani v 
zlom sne by sme si však neboli pomysleli, 

že urobia taký rázny krok! Veď, nedá sa len 
stále učiť, treba si aj oddýchnuť, a to nám 
ide zo všetkého najlepšie :) Talent treba 
predsa rozvíjať, aby sme napredovali!
     A nedá mi nepripomenúť vám, milí naši 
učitelia, že to bol práve Ján Amos Komen-
ský, učiteľ národov, ktorý presadzoval 
školu hrou! 
     Takže, čo sa tým sledovalo? A aby toho 
nebolo málo, zmizli aj sieťky z pinpon-
gových stolov. To bola pre nás ďalšia rana 
pod pás! Ale keďže svoju chybu napravili, 
odpúšťame im!
     Dúfame, že takéto omyly sa už nebudú 
opakovať. Každý sa učí z vlastných chýb 
:). V mene všetkých mučeníkov vám 
ďakujeme! 

>>Katika<<

riaditeľku (možno nabudúce). Dúfame, že 
táto zaujímavá tradícia nezanikne a bude 
spríjemňovať hodiny slovenčiny aj naďalej.

Všimli sme si
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Zmráka sa
 22. apríl je celosvetový deň, keď 
si obyvatelia našej planéty pripomínajú 
Deň Zeme (Earth day). Bolo to totiž práve 
22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne 
ekológovia v USA ovplyvnení fotografický-
mi a telegrafickými snímkami z kozmu, 
dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť 
Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému 
celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so 
všetkým, čo ju robí skutočne jedinečnou.  
 Podľa iných zdrojov iniciátormi 
boli, predovšetkým, študenti, ktorí začali 
ľudí upozorňovať na vznikajúce environ-
mentálne problémy. 
 Dnes ochrancovia prírody bojujú o 
skutočnosť, aby bol každý deň pre ľudstvo 
Dňom Zeme, pretože človek dokázal za po-
sledné desaťročia narušiť prírodnú stabilitu 
do takej miery, keď je už ochrana životného 
prostredia nielen výsadou ekológov, ale 
nutnosťou prežitia ľudstva.
 22. apríl môžeme teda považovať 
aj za deň, ktorý je varovaním pre každého 
jedného z nás -  hodiny našej planéty uka-
zujú, ako rýchlo sa „zmráka.“

>>Katika<<

To bolo vtedy rečí
 Na začiatku veľká chvála, sláva 
a...Kdeže sa podela tá naša slávna kapela? 
Vzdychol si po polroku nejeden študent 
našej školy. Žeby ich pohltilo učenie, ne-
dostatok času či nebodaj nezhody medzi 
členmi? Alebo bolo príčinou nesplnené 
želanie mať nové ozvučenie? To bolo a os-
táva záhadou pre nás všetkých.
      Hovorí sa, že láska prekoná všetky 
prekážky, tak aká bola tá ich? Aká to bola 
láska k hudbe, keď stroskotala hneď pri 
prvej prekážke? Škoda! Sláva zapadá pra-
chom a bicie tiež.
      Možnože budúci prváci zachránia túto 
potápajúcu sa loď... Gióia, veď sa nad 
sebou zamyslite a zobuďte sa! Nehovorím, 
že nemáte talent, ten by aj bol, ale musíte 
uznať, že bez práce nie sú koláče. Dovolím 
si tvrdiť, že talent bez nadšenia, obetovania 
sa a hlavne bez úsilia jednoducho nestačí! 
Takých by bolo viacej, ktorí by chceli mať 
úspech bez práce, ale...
      Takže, drahá naša kapela, zdvihnite 
kotvy a začnite už niečo so sebou robiť, aby 
vás naozaj tí budúci prváci netromfli! Alebo 
je vám to jedno? Ja dúfam, že nie...

>>Miki<<
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Adine modré oči zasahujú 
do diania europarlamentu

>>Zuzanna<<

 V tento deň totiž našu školu poc-
tila veľmi príjemnou návštevou významná 
osobnosť verejného života, poslanec par-
lamentu a člen KDH, MUDr. Miroslav 
Mikolášik. Známy europoslanec, elegán 
v červenej kravate, vyzeral na prvý 
pohľad prísne a vážne, no už po prvých 
minútach sme mohli s istotou povedať, 
že zdanie často klame. Zistili sme, že 
je to človek s veľkým zmyslom pre hu-
mor a správnymi morálnymi zásadami.
 Problematika bioetiky, ktorá 
rozdeľuje ľudskú morálku, bola len jednou 
z množstva zaujímavých tém, ktoré vďaka 
tomuto sympatickému pánovi obohatili naše 
poznanie. Nevyhli sme sa ani problematike 
environmentalistiky či európskeho politic-
kého života. Svoje dynamické rozprávanie  
často obohacoval vtipnými myšlienkami či 
bonmotmi. Pán poslanec nám zaujímavým 
spôsobom priblížil svoju prácu z pohľadu 
lekára i politika a príjemne nás všetkých 
prekvapil svojimi jazykovými znalosťami 
z francúzštiny či angličtiny, keďže okrem 
pôsobenia v Štrasburgu a Bruseli, pracoval 
aj ako veľvyslanec v Kanade.
 Aj hodina času stačila na to, 
aby nadviazal nové „kontakty a bleskové 
priateľstvá“,  ocenil krásu Sloveniek na 
našej škole, keďže Adine modré oči (Adria-
na Forgáčová, keby ste sa chceli pozrieť) 
ho zjavne zaujali. Pán Mikolášik je veľmi

fotogenický typ, o čom sa presvedčili všetci 
fotografujúci (vrátane pani riaditeľky) :) :). 
 Myslím, že toto stretnutie bolo 
obohacujúce pre obe strany. Pre nás to bolo 
zopár nových a zákulisných informácií a pre 
pána Mikolášika to bola (dúfam) príjemná 
zmena a zaujímavé „vypnutie“, aj keď ho 
ktosi zháňal v rámci telefónnej linky, takže 
práca mu bola vlastne stále v pätách.
 Pán europoslanec svojich 
poslucháčov očaril najmä svojou 
jednoduchosťou, charizmou a, samozrej-
me, aj istou dávkou humoru. Veríme, že 
do politickej oblasti sa bude dostávať stále 
viac ľudí, ktorí budú podporovať návrhy 
slúžiace na ochranu ľudí a na ich úžitok...a 
snáď sa tu u nás v škole nejakí „dejatelia“ 
ešte zastavia...:)

V zápale debaty
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29. apríla 2008 sa naše bežné vyučovanie 
zmenilo na „malú politickú talkshow“ a 
trieda, preplnená zvedavými študentmi, 
pripomínala „malý parlament“.

Osobnosti...
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V otcových šľapajách

Dobrý deň, pán učiteľ! Nože mi povedzte, 
kedy ste začali s wrestlingom?!
Bolo to už dávno, presnejšie 10. 10. 1988. 
Mal som vtedy 10 rokov a bol som piata-
kom ZŠ.

Prečo práve tento šport? Čo alebo kto sa 
pre vás stal impulzom?
Bol som malý a slabý a chcel som byť silný 
a veľký :). Prvým impulzom sa stal môj 
otec, ktorý sa tomuto športu v mladosti tiež 
venoval (3. miesto na Majstrovstvách Slo-
venska). Neskôr sa však mojím vzorom stal 
tréner Miroslav Jedlička, ktorý ma usmernil 
v ďalších športových krokoch.

Brali ste tento druh športu ako svoje budúce 
povolanie alebo skôr len ako koníček?
Bral som to ako koníček, ako jednu z 
mnohých záľub.

V ktorých krajinách ste reprezentovali 
Slovensko? 
Zúčastnil som sa Majstrovstiev sveta v 
Chicagu v roku 1994, ďalej som súťažil
v Bulharsku (Sofia), v Macedónsku (Skop-
je), v Bielorusku, v Maďarsku, v Poľsku,

Malý, milý, skromný, nenápadný, ale aj napriek tomu silný to človek. Privíta každú 
„srandu“, na svojich hodinách vie poriadne rozprúdiť krv v žilách. Preslávil sa piesňou: 
„Ráno sa mi nechce spať, tak si idem zabehať. Dám si kolo jedno, dve, veď to robím pre 
zdravie...:)“
     Do školy chodí na bicykli, aj keď ju nemá ďaleko. Taktiež ho preslávilo slovko 
„KOČAP“, rovnaký účes s pánom kaplánom Bujdošom, ale aj to, že bol môj triedny. 
Chcete vedieť, kto je tento tajuplný mladý muž?
     No predsa náš pán učiteľ Matej Gardoš, borec košickej Lokomotívy!!! Mnohí z 
vás určite nevedia, že je 5 – násobný majster Slovenska vo wrestlingu (zápasení). 
Najčerstvejšia súťaž, ktorej sa zúčastnil, sa konala v krajine tisícich jazier vo Fínsku v 
meste Tampere, kde reprezentoval nás, Slovákov.

Ako to vlastne bolo?

v Rakúsku (Viedeň), navštívil som aj New 
York a Nemecko. Mojou poslednou zastáv-
kou bolo Fínsko, kde som sa zrazu ocitol na 
Majstrovstvách Európy.

Keď ste už spomenuli Majstrovstvá Eu-
rópy, zaujímalo by nás, či sa splnili Vaše 
očakávania?!
Skôr nie ako áno. Moje ambície boli dostať

Vyspovedali sme za vás...

Fo
to

: a
rc

hí
v 

M
. G

ar
do

ša



Quo vadis

25

sa do prvej desiatky, čo sa mi, bohužiaľ, 
nepodarilo. Dostal som ťažkého súpera, 
ktorý bol nad moje sily.

>>Anonym Aďa<<

Neprekáža :)!!! Veríme, že pri ďalšej 
príležitosti sa postaví šťastie na vašu 
stranu. Čo plánujete do budúcnosti?
Mám v pláne ako správny Slovák postaviť 
si dom, zasadiť strom... :). (smiech)

A čo sa týka zápasenia?
Chcel by som ísť do Nemecka a zúčastniť 
sa Bundesligy (najvyššia liga) a domáhať sa 
tak skromného privyrobenia :)!

Ahááá, už to mám

To je telo, čo?

Čo ešte chcete vedieť?

Pán učiteľ, ďakujeme vám za to, že ste nám 
venovali kúsok svojho vzácneho času :). 
Držíme vám palce, nech vám láska k športu 
a občasné modrinky pod okom zostanú ešte 
po dlhé roky.

Vyspovedali sme za vás...
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ľuďom na oči. Asi ten samotný im-
pulz a odhodlanie ísť do toho. Potom to 
išlo tak, ako si to okolnosti vyžadovali. 
A v tom samotnom finále bolo ťažké 
necúvnuť. Zrazu, keď pocítite náhly nával 
emócií zmiešaných so strachom, poviete si,

  Našich čitateľov by určite zaujímalo, 
čo bolo tvojím prvotným impulzom pre 
prihlásenie sa do súťaže Miss Slovensko 
2008?
Pre mňa bola táto súťaž veľkou výzvou. 
Vždy som chcela dosiahnuť aspoň to, aby 
som sa dostala do finálovej dvanástky. No 
nikdy som nemala odvahu prihlásiť sa do 
súťaže sama. Impulzom bola až moja mam-
ka, ktorá mi povedala, že nemám čo stratiť, 
ale len získať. Veď, keď sa to nepodarí, život 
ide ďalej. Tak som skúsila a podarilo sa.

Myslíš si, že tvoj úspech bol ovplyvnený aj 
predošlými skúsenosťami v modelingu? 
Je možné, že moje skúsenosti boli pre mňa 
plusom, ale nemyslím si, že by to mohlo 
nejako ovplyvniť porotu. Veď miss a mode-
ling sú dve rozdielne veci.

Bola táto profesia vždy tvojím snom?
Mojím veľkým snom bolo stať sa druhou 
Adrianou Sklenaříkovou alebo aspoň 
úspešnou modelkou, ktorá má dostatok 
ponúk a ľudia ju poznajú. Snívala som o 
tom, že ja spoznám svet a svet spozná mňa :).

Čo bolo najťažšie na ceste do finále? A čo 
v samotnom finále?
     Najťažšie bolo nabrať odvahu a ukázať sa 

Víťazku súťaže Miss Slovensko 2008 naša verejnosť pozná už niekoľko mesiacov. Ja 
ju však poznám už niekoľko rokov. Keďže je priateľkou mojej sestry, nebol pre mňa 
problém urobiť s ňou krátky rozhovor a predstaviť ju aj vám.
Edita Krešáková zo Sene je 181 cm vysoká kráska, ktorá súťažila s číslom 1 a počas 
finálového večera sa jej podarilo získať štyri z piatich ocenení spolu s hlavným titulom. 
Aká  je a čo by chcela v živote dosiahnuť? Ako sa k tomuto oceneniu dopracovala? To i 
oveľa viac sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Vody modelingu brázdi už od 13-tich rokov

„Do dnešného dňa som si neuvedomila,
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Známa známeho...



Quo vadis

27

Ktorá zo získaných cien ti spravila 
najväčšiu radosť? (byt v BA, zájazd na 
Sicíliu, auto...)
Asi autíčko, keďže som auto nemala. Teraz 
si na ňom trochu jazdím, ale určite mám 
radosť aj z krásneho bytu či z luxusnej do-
volenky, na ktorú sa chystám :).
 
A čo tvoji rodičia? Ako to prijali oni, keď 
doma okrem dcéry majú už aj miss?
Znášajú to statočne :). Nemám žiadne 
maniere. A keď sa vyskytne nejaký 
problém, ešte stále ma dokážu skrotiť. Otec 
ma dokonca sprevádza na akciách a za to 
mu veľmi pekne ďakujem. Aspoň nemusím 
chodiť sama. 

Na akú VŠ sa chystáš? Aké sú tvoje plány 
do budúcnosti? 
Rada by som išla na Vysokú školu leteckú, 
odbor prevádzkovateľ leteckej dopravy. 
Chcela by som sa venovať aj modelingu, 
kým to bude možné a potom ktovie, možno 
raz budem pracovať v leteckej veži ako 
letový dispečer :).
 

Úspechy:
- v 14-tich vyhrala česko-slovenské kolo 
súťaže Metropolitan Top Model
- pracovala pre značky : Dior, Versace či 
Chanel
- bola tvárou pre: AB kozmetiku a par-
fém JKLETT
- precestovala : Španielsko, Francúzsko, 
Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Japon-
sko, Malajziu
- počas súťaže Miss získala 4 ocenenia 
z piatich : Miss Slovensko 2008, Miss 
Press, Miss Internet a Miss fotogenic

že končíte, už ďalej nevládzete a to je podľa 
mňa najťažšie, prekonať sa a povedať si: 
„Tak predsa len idem ďalej!“.
 
Čo ti ako prvé prebehlo mysľou, keď si si 
uvedomila, že si sa stala tou naj - kráskou 
pre rok 2008?
Ja som si do dnešného dňa neuvedomila, 
že som novou kráľovnou, a to je asi dôvod, 
prečo som taká istá ako pred súťažou. Beri-
em to tak, že ma každý pozná, som na očiach, 
mám svoje povinnosti a akcie, na ktorých sa 
musím zúčastniť, ale to je všetko. 

že som kráľovnou krásy...“

Morská panna alebo misska? :)
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Ako plánuješ stíhať povinnosti miss, mo-
deling a VŠ? Máš nejaký tajný spôsob, ako 
to všetko zvládnuť?
Tak, miss je na jeden rok a modeling budem 
robiť opäť popri škole ako doteraz a keďže 
budem mať individuálny plán štúdia, verím, 
že to zvládnem.
 
Prezraď nám, ako si zmaturovala? Dlho si 
sedela nad knihami? Je staré známe „učiť 
sa, učiť sa, učiť sa“ pravdivé?
Priznám sa, som spokojná so svojimi znám-
kami. Z matematiky mám 2, zo slovenčiny 
1, z angličtiny 2 a z NOS 3. Môj aka-
demický týždeň vyzeral takto: v pondelok 
som cestovala do Bratislavy, v utorok 
som mala módnu prehliadku a v stredu 
som absolvovala fotenia, takže na učenie 
mi ostal čas od štvrtka do nedele. To boli 
dni, keď som spávala 3 hodiny denne a 
učila som sa. Bolo to ťažké a chcela som 
to už mať za sebou. Pre mňa bolo výhodou 
to, že som sa snažila učiť celé 4 roky, a 
preto veľa vecí mi stačilo len zopakovať

a angličtinu používam pomerne často, takže 
s ňou problém nebol. A to „učiť sa, učiť 
sa, učiť sa“ asi neplatí. Najpodstatnejšie a 
najdôležitejšie je vedieť svoje vedomosti 
zužitkovať. Darmo sa budete učiť, keď to 
nebudete vedieť v živote použiť.

Čo by si na záver chcela odkázať študentom 
Gymnázia sv. košických mučeníkov?
Všetkým prajem zdravie, pevné nervy a 
veľa úspechov v živote.

Ďakujem za rozhovor! 

>>Miťo<<Chutilo?
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Sex - šľahačka na torte
 Hlavné problémy vzťahov medzi 
chlapcami a dievčatami a medzi mužmi 
a ženami sú všade rovnaké. Muži chcú 
byť šikovní, ambiciózni a slobodní. Ženy 
skôr vystihuje precíznosť, chápavosť a 
nežnosť. Ale v niečom sa tieto dva pro-
tipóly spájajú. Ženy hľadajú útočisko 
a muži ho poskytujú, muži chcú byť 
ochrancami a ženy túžia byť chránené...
 Nedávno sme sa zúčastnili 
prednášky Tomáša 
Řeháka, autora kni-
hy Sex šľahačka 
na torte, ktorá sa 
týkala práve vzťahu 
muža a ženy. Beseda

ako samotného prednášajúceho :)! Roz-
prával nám nielen o vzťahoch medzi „Ním a 
Ňou“ , ale aj o rizikách, týkajúcich sa vírusu 
HIV a jej dôsledkoch. Svoje rozprávanie 
stotožnil s vlastným životom. Hovoril o tom, 
čo sám zažil, o ľuďoch, ktorých sám poznal. 
Hoci bola prednáška veľmi pútavá, najviac 
nás oslovili fotografie hovoriace za všetko.
 Určite nám dáte za pravdu, že 

mnohí mladí ľudia 
kráčajú s dobou, 
ktorá nehľadí na 
pravé šťastie človeka, 
ale iba na „pozlát-
ko“ prichádzajúce s 
neuváženými krokmi. 

A keď si uvedomíme, že sme urobili chybu, 
mnohokrát je už neskoro napraviť ju. Snáď 
„najlepším“ príkladom je AIDS. Jedna 
vec je o tejto problematike iba hovoriť, no 
rozdiel je, ak sa človek stane jej obeťou. 
Pre nás najväčšou výstrahou boli štatistické 
čísla (na Slovensku je k roku 2007 HIV 
pozitívnych 5000 ľudí, no predpokladá 
sa, že o 5 rokov ich bude 20 000) .  
 Možno to znie hrozivo, ale 
začiatok konca je vlastne na rozhodnutí 
človeka. Veď aj autor spomínanej knihy 
nám sám ukázal návod, ako sa vyvarovať 
životným chybám. Lákadlá  číhajúce 
na nás z každej strany sú neodolateľné 
bez rozdielu na prepych či biedu. 
S niektorými vecami sa človek v živote 
nedokáže popasovať sám, potrebuje po-
moc priateľov. Áno, priznávame, že život 
je boj. No, vždy bude na svete niekto, 
kvôli komu sa oplatí ostať na tejto Zemi 
dýchať :) Nesmieš to vzdať. Tak bojuj!:)

>>Mia a Bodka<<

„Sto mužov môže vytvoriť tábor, ale 
len jedna žena môže vytvoriť domov.“     
                                   (čínske príslovie)

Tomáš Řehák zaujal

lákala svojím názvom, ale nikto netušil, 
ktorým smerom sa bude uberať. Zos-
tali sme  však milo prekvapení...
 Všetko sa začalo momentom, keď 
pred nás predstúpil „ujo“ pripomínajúci 
skôr človeka starajúceho sa o ozvučenie,

Vypočuli sme si
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 Zázračná torta. Hm, znie to lákavo, 
však?! Možno vás teraz trošku vyprovoku-
jem a pošteklím vaše chuťové bunky, no 
naozaj nie len vyzerá, ale aj chutí zázračne. 

Ako si osladiť hodiny a učiteľov
Cesto 1

2 x 6 vajec - pečieme 2 korpusy
polohrubá múka
cukor
kypriaci prášok
kakao
 Bielky s cukrom vyšľaháme 
na tuhý sneh, potom pridáme 6 poliev-
kových lyžíc polohrubej múky, kypriaci   
prášok a kakao. Zľahka vymiešame, vyle-
jeme do formy, ktorú vyložíme papierom 
na pečenie a pečieme cca 20 min. Hneď 
po vybratí korpusu z rúry ho posypeme 
múkou.

Cesto 2
6 vajec
5 polievkových lyžíc kryštálového cukru
3 cl kakaa
sóda bikarbóna
 Postup je rovnaký ako pri ceste1, 
ale tento korpus sa pečie bez múky !!!

     Zázračná torta uzrela svetlo sveta 
prvýkrát začiatkom apríla 2008, kedy pán 
učiteľ M. Koščo oslavoval krásne 28. 
narodeniny. O niekoľko dní neskôr, však, 
na chodbách školy rozvoniavala opäť, 
pretože narodeniny oslavoval aj náš triedny, 
pán učiteľ M. Gardoš. Samozrejme, že my, 
štvrtáci, sme si na nich spomenuli a v snahe 
zalíškať sa im ešte viac, ako sme sa líškali 
celé 4 roky :) (veď pred maturou treba) sme 
sa rozhodli upiecť tortu. Hlavným akté-
rom a kuchárom bol náš spolužiak Tomáš 
Ondruš, ktorý recept vytiahol z vlastnej 
kuchárskej knižky. A dokonca svoje ku-
linárske tajomstvo prezradil aj nám...

Torta pána profesora Gardoša, mňam

Mňam, mňam...
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Plnka
1 l mlieka
10 polievkových lyžíc polohrubej múky
2 vajcia
2 x maslo
vanilínový cukor
10 polievkových lyžíc práškového cukru
2 polievkové lyžice kakaa
 V mlieku rozmiešame múku a   
vajcia, uvaríme hustú kašu. Do vlažnej    kaše 
vmiešame maslo, vyšľaháme a rozdelíme 
na 2 časti. Do jednej dáme vanilínový cu-
kor a do druhej kakao a práškový cukor.

     Chcete vedieť, ako to celé dopadlo? 
Učiteľom chutilo a my sme sa  neučili! Zdá 
sa, že obe strany boli nadmieru spokojné! :)

P.S.: A pre tých, ktorí neveria, sme si 
pripravili aj pár fotografických dôkazov!

 Na prvý korpus natrieme  lekvár 
(najlepšie jahodový) a naň najprv svetlú, 
potom tmavú plnku. Prikryjeme korpu-
som bez múky a zase natrieme svetlú a 
tmavú plnku. Na vrch dáme posledný 
korpus a necháme stuhnúť. Tortu oble-
jeme čokoládou a ozdobíme šľahačkou a 
ovocím.

>>Miki<<

Cesto 2
6 vajec
5 polievkových lyžíc kryštálového cukru
3 cl kakaa
sódu bikarbónu
 Postup je rovnaký ako pri ceste1, 
ale tento korpus sa pečie bez múky !!!

P. profesor, dáte sa do toho?

12-minútovka vás aj tak neminie

Mňam, mňam...
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Nikdy ma nestratíš,
dávam ti slovo –
svoje prisľúbenie.
Znova do svetov cudzích zblúdiš...
viem, tam ťa rozum ženie.
I tak ma nestratíš.
 
Večne sa strácaš, hľadáš,
ja spevom vetra lákam ťa späť.
Späť domov, do krajiny,
kde smie prebývať len čistá duša,
kde tlkoce vrúcnej lásky kvet –
moja purpurová ruža.

Ja často som iba matným tieňom
v tvojich očiach... viem,
možno paláce nemám,
možno patrí mi len viera,
keď zem svoju vlažím slzami po nociach,
bo dúfam, že vrátiš sa pokorne,
ty – moja márnotratná dcéra.

Utekáš odo mňa, zapieraš,
vraj nepoznáš moje popraskané ruky,
ktoré uspávali tvoje sny,
keď si túžbou zaplakala.
Čo tíšili bolesť 
spôsobujúcu muky.
Zaprela si, ľutovala...

Späť vráť sa, prosím,
nie však telom, lež v myšlienkach.
Navráť mladosť kostiam mojim,
nech neostanem iba v dávnych spomien-
kach,
nech nestíchne hlas môj,
nech nezvädne kvet záhrady,
čo v strede sveta stojí.

Stojím tu, počúvam tóny blízke môjmu 
ja.
Piesne vrchov, nížin, 
tradície mojich otcov – poznám spamäti.
Ony sú hodvábnym rúchom tvojím,
zakliata priateľka moja.
Sľubujem, milovať ich budem,
počúvať možno večne raz,
keď ich hudba až do neba zaletí.

Nikdy ma nestratíš

>>Veronika Rendeková<<

práca ocenená čestným uznaním na celoslovenskej súťaži 
Prečo mám rád(a) slovenčinu prečo mám rád(a) Slovensko

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

Sudoku

 Veríš v to, že ľudia (ne)dokážu 
milovať druhých? Nasledujúci príbeh  je 
o vojakovi, ktorý sa vracia z vojny vo 
Vietname. Predtým, ako sa mal vrátiť do-
mov, rozhodol sa zavolať svojim rodičom. 
„Mami, oci, vraciam sa domov, ale mal by 
som jednu prosbu. Mám kamaráta, ktorého 
by som rád priviedol spolu so mnou.” 
„Jasné,” povedali mu, „radi by sme ho 
spoznali.” „Je však jedna vec, ktorú by ste 
o ňom mali vedieť. Pri boji sa ťažko zra-
nil. Stúpil na mínu a prišiel o ruku a nohu. 
Nemá kam ísť, a ja by som ho veľmi rád 
zobral k nám, aby žil s nami.” „Synak, je mi 
to ľúto. Možno by sme mu mohli pomôcť 
nájsť náhradný domov.”„Nie, chcem, aby 
žil s nami.” „Nevieš si predstaviť, čo od nás 
žiadaš,” povedal otec, „niekto tak handica-
povaný by bol pre nás obrovskou záťažou.

>>Miki<<

Máme svoj vlastný život, vlastné problémy. 
Myslím si, že by si mal prísť domov a na 
tohto muža radšej zabudnúť. Nájde si po-
moc aj sám.” V tom momente syn telefón 
zložil. Rodičia o ňom už nič viac nepočuli. 
O niekoľko dní im však volal policajt. Po-
vedal im, že ich syn zomrel potom, ako spa-
dol z vysokej budovy. Policajt  si myslel, že 
to bola samovražda. Zničení rodičia museli 
ísť do márnice na identifikáciu synovho tela. 
Spoznali ho...mal iba jednu nohu a ruku. 
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Vojnový kamarát
Zamyslenie...
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Smiechotinky :)

Policajt kupuje od iného policajta záhradu. 
Ako si ju tak obzerá, škrabe sa za uchom a 
hovorí: 
- Veľmi pekná záhrada, len je veľmi veľká. 
- Ale, to sa len tak zdá. Sem dáš cibuľu, sem 
mrkvu, tam sliepky... 
- No tak dobre, dohodnuté. 
Po čase sa opäť stretnú a predávajúci sa 
pýta: 
- Tak, ako záhrada? 
- No, perfektné. Cibuľa obrovská, mrkva po 
pás, iba tie sliepky... Či som ich nedal veľmi 
hlboko...

Príde muž do obchodu s ovocím a zeleni-
nou. Pýta sa predavačky: 
- Prosím vás, čo je tamto? 
- To sú jablká. 
- Prosím si 30 a každé zvlášť zabaliť. 
Predavačka si ho premeria, ale v duchu 
hesla “náš zákazník - náš pán” splní jeho 
požiadavku. 
- A prosím vás, čo je tamto? 
- To sú hrušky. 
- Prosím si 40 a každú zvlášť zabaliť. 
Predavačka sa zháči, ale opäť zabalí každú 
hrušku zvlášť. 
- A toto je čo, prosím vás? 
- Toto je mak, ale nechcite ma naštvať.

- Viete, čo sa stane, keď natankujete do tra-
bantu plnú nádrž? 
- ??? 
- Zdvojnásobí sa jeho cena.

Z triedy sa ozýva veľký krik. Nový riaditeľ 
rázne vstúpi, schytí mládenca, ktorý najviac 
kričí a vyvedie ho na chodbu. Trieda stích-
ne. Riaditeľ sa pýta: 
- Kde máte učiteľa? 
- Na chodbe, prosím.

Chlapík sa sprchuje a zrazu niekto vyzváňa. 
Vyjde z vane a pýta sa: 
- Kto je?
- To sme my, Svedkovia Jehovovi! 
- A čo chcete? 
- Chceme sa rozprávať. 
- Koľkí ste? 
- Dvaja. 
- Tak sa rozprávajte!

- Ako sa volá človek, ktorý má cukrovku a 
AIDS?
- ???
- Diapozitív.

>>Miki<<

34

Mottom každého človeka by mal byť 
dôvod na úsmev...Tak sa poďme spolu 
zasmiať…
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