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Pár dní dozadu sme všetci stáli natrieskaní 
v ZŠ-kárskej interaktívnej učebni, pamätáte 
sa? Hovorilo sa o Anglicku, projekte Come-
nius, ja a Tomáš sme rozprávali o Štúrovom 
pere, dievčatá o recitačných súťažiach, 
Rišo o voľbe študentského richtára. Bolo 
nám síce dusno, ale počuť bolo všetko 
dobre - o  to viac slová našej slovenčinárky 
(p. uč. Čižmárovej), že my sme zodpovední 
za meno školy a do veľkej miery aj za jej 
existenciu.
Keby sme sa chceli pozrieť na vec pocitu 
príslušnosti trochu širšie, je to kauza veľmi 
zaujímavá. Pocit príslušnosti ku niekomu 
alebo k niečomu sa totiž stráca už v útlom 
veku. Hanbíme sa za svojich rodičov (a to aj 
po tom, čo sa hladina hormónov po puberte 
ustáli :) ), za svojich súrodencov, niekedy za 
svojich priateľov - nechcene nachádzame, 
akosi málo vidíme, že svet okolo nás vyzerá 
len tak, ako ho pretvárame...A najvtipnejší je 
fenomén alibizmu a presúvanie zodpoved-
nosti z hlavy na hlavu, strach postaviť sa za 
svoje slová a ešte väčší strach namiesto kri-
tiky ponúknuť inú alternatívu...
Dúfam teda, že aj cez tieto články uvidíte 
ľudí, ktorých poznáte, v novom svetle - ako 
ľudí, ktorí sa snažia čosi pretvoriť, zmeniť, 
nesedia so založenými rukami, ale ponúka-
jú svoje schopnosti a talenty, aby sa svet 
okolo nich hýbal vpred...Áno, nemôžeme 
tu spomenúť všetkých ľudí, ktorí sa u nás 
v škole angažujú a pravdou je, že sú aj 
takí, ktorí pracujú veľmi nenápadne a zos-
távajú vo svojej pomoci nevidení a nepočutí 
(a preto, bohužiaľ, často aj nedocenení)...
Ale akási rešerš sa spraviť dá - dočítate sa 
na nasledujúcich stranách. 
Verím, že tohtočíslové info a „písomné 
uvažovanie“ bude povzbudením pre nás 
všetkých, aby sme nezaspali na vavrínoch 
a nerozprávali zbytočné „omáčky“ okolo 
všetkého, čo sa deje, ale chytili sa radšej 
nejakej užitočnej roboty a zanechali za 
sebou kus dobrých zmien...
...prajem veľa trpezlivosti...
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Nenechajte si ujsť
Mesto, kde Rómeo a Júlia...
Začiatok projektu sa niesol v znamení filmu Ga-
taca. Po prezretí jeho krátkej časti sme sa rozdelili 
do skupín. Ja osobne som  bola v skupine s Vero-
nikou Mastiľákovou (4.A), Yasmin Vantini (Talian-
sko) a Sara Corrone (Taliansko). Navzájom sme si 
vymieňali informácie, ktorým sme sa pred prícho-
dom do Verony venovali.

Čo bolo, čo bude
Rozlúčka so štvrtákmi, Európsky deň - jednota v 
rozmanitosti, Divadelné predstavenie Vstupenka
do raja, Poliaci 17. - 20. jún 2010, Exkurzia 
vo Viedni, Noc v škole 24. jún 2010, Deň narcisov, 
Projekt Štefánik.

Štúrovo pero
Práve v rozbore časopisov vidím prvé a zásadné 
plus súťaže, pretože tvoriť a vyvíjať sa dá hlavne za 
pomoci niekoho skúsenejšieho a vo svojej brandži 
dostatočne fundovaného na formovanie prichádza-
júcej generácie. V našej „trojke“ sme počas krát-
kych presunov prehodnocovali a nahlas rozmýšľali, 
čo a ako zmeniť, upraviť, vylepšiť.

Študentský talár si obliekol náš Yži!
Hneď po zvolení som tomu neveril, ale teraz už 
tomu začínam veriť :), odkedy mi Žihala (bývalý 
študentský richtár - pozn. redakcie) vyvoláva - 8 
neprijatých hovorov.
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Čo vás čaká
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Cicero by sa radoval... (?)
Rétorika

Len málokedy si uvedomíme, že hodi-
ny v škole sú na niečo skutočne dobré. 
Väčšinou sa zubami - nechtami pridŕžame 
už otrepaného výroku, „na čo mi to bude? 
Ja s tým v budúcnosti nič robiť nebudem...“ 
a tak sa stávame leňochmi a leňoškami na-
miesto toho, aby sme zobrali do rúk opraty...
 
Nečudujme sa teda, keď počúvame slávne 
– neslávne múdre odpovede našich drahých 
Slovákov v istej relácii, nad ktorými sa dá 
len krútiť hlavou. Neverili by ste, aký biedny 
obraz o našej inteligencii to dáva. Navyše, 
nielen medzi obyčajnými smrteľníkmi sa 
nájdu takíto mudrlanti, ale s chabým inteli-
gentným, miestami až vulgárnym správaním 
sa stretávame aj medzi tými, ktorí obsadzu-
jú, napríklad štátne posty.

Chémia rétoriky
Akosi sa zdá, že sa zabúda na správne 
vystupovanie človeka na verejnosti. Lenže, 
ozaj sa to iba zdá - o našej škole sa to 
povedať nedá, pretože zo strany našich (m)
učiteľov sa stretávame s pokusmi urobiť z 
nás zrelších, zručnejších a inteligentnejších 
ľudí. Napríklad aj na hodinách rétoriky. Ne-
verili by ste, ako tu môže fungovať napríklad 
chémia. Nenájdete ju len medzi zaľúbencami, 
ale aj medzi obecenstvom (poslucháčmi) 
a rečníkom. Ak ten neprimieša správne 
prísady, výsledok chemickej rovnice (mala 
by sa vyznačovať zachovaním hmotnosti na 
oboch jej stranách) by nemusel dopadnúť 
dobre. Ak si totiž na svoj prejav pripravíte 
málo reaktantov, výsledné produkty dopad-
nú ešte horšie. A čo taká presná matematická 
logika a postupnosť? Ak prejav správne 
nezorganizujete v určitej logickej násled-
nosti faktov alebo si (nebodaj) poviete, že 
svoj prejav odprezentujete hlava - nehlava, 

tak u publika vôbec nepochodíte. Musíte sa 
dostať aj do dobrej pozície, aby na vás mali 
všetci ten správny geografický výhľad a ak 
sa popasujete aj so svojimi vedomosťami z 
informatiky a urobíte skvelú a nápomocnú 
prezentáciu, môžete získať ďalšie veľké 
plus.
Najväčším kameňom úrazu sa však stávajú 
naše vedomosti zo slovenského jazyka a ré-
toriky. Správny prízvuk, dôraz, pauza, meló-
dia, tempo reči...sú takpovediac maličké 
drobnosti, ale práve z nich sa skladá celý svet 
a práve ony stoja za skutočným úspechom 
vášho prejavu. Netreba zabúdať na správny 
postoj a na to, že svojmu obecenstvu 
máte dať  tie naozaj potrebné informácie, 
pretože hneď ako skĺznete do zdĺhavejších a 
obšírnejších viet, s obrovským množstvom 
informácií, svoje publikum začnete nudiť. 
Stručne, jasne a neprekročiť určitý časový 
limit (na to som i ja akosi pozabudla). 



Quo vadis 5

Stále je čo poznávať...
Postupne si uvedomíte, koľko zaujímavých 
vecí je okolo vás a ani ste nevedeli, lepšie 
povedané, ani vám nebolo umožnené hlbšie 
sa zahryznúť do tém, ako napr. existuje UFO  
alebo nie. Vďaka hodinám rétoriky sme 
sa dozvedeli aj o obchodnom partnerstve 
Fair Trade, ktoré sa snaží o spravodlivejšie 
podmienky vo svetovom obchode tým, že 
prispieva k udržateľnému rozvoju, ponúka 
lepšie obchodné podmienky a zabezpečuje 
práva pre znevýhodnených výrobcov najmä 
v rozvojových krajinách. Možno s hrôzou 
sme počúvali prejav o doktoroch smrti, 
kde sme len márne hľadali pochopenie pre 
kruté, až neľudské činy/pokusy lekárov. 
Ľudovou tvorbou od nášho najznámejšieho 
tanečníka sme si hlbšie uvedomili, aké 
kultúrne bohatstvo má naša krajina.  Doz-
vedeli sme sa o trvalom prínose pomoci 
raneným a o založení modernej sesterskej 
profesie od Florence Nightingale, o prírod-
ných krásach ostrova Zakyntos či Afriky, a 
dokonca nás navštívil aj samotný manažér 
:)  Marka Perkovića THOMPSON a prez-
radil nám infošky nielen z jeho hudobného 
prínosu. Prešli sme históriu Ludolfovho 
čísla, nechali sme sa zlákať svetom BMW 

či romantického Paríža, zdravo sme si  
zaraňajkovali a pochutnali na výborných 
domácich nátierkach... 

Prísť s originálnym prejavom nie je ľahké, 
rozhodne na ňom treba popracovať( a to 
nemyslím deň pred prejavom :)). Viem, 
postaviť sa pred poslucháčov nie je vôbec 
jednoduché, ale príprava do budúcnosti to 
rozhodne je. Nikdy neviete, kedy budete 
musieť vystúpiť na verejnosti a vyjadriť sa 
k danému problému, a preto si myslím, že 
tieto hodiny stoja za to, aby sme na sebe 
popracovali. Pevne verím, že sa vám to ako 
budúcim štvrtákom podarí :).

Rétorika

Vepa
foto GKM
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Umenie, umenie a ešte raz umenie... Zdá sa, 
že dychtivosť po tomto majstrovstve je na-
ozaj silnejšia ako počasie či vzdialené kilome-
tre... Veď, „keď ho miluješ, nie je čo riešiť...“

Odmena
Polročná námaha konečne dostala svo-
ju odmenu. Bola ňou návšteva galérie v 
Budapešti, kde sa študenti spolu s učiteľmi 
mohli zúčastniť výstavy pod názvom Od 
Botticelliho po Tiziana.  Uffizzi vo Flo-
rencii, Louvre v Paríži, National Gallery v 
Londýne a vo Washingtone, Metropolitan v 
New Yorku, Prado v Madride, Borghese v 
Ríme... To sú svetoznáme obrazárne, ktoré 
poskytli diela talianskych renesančných 

maliarov, ako boli Botticelli, Leonardo da 
Vinci, Raffaello, Veronese, Tintoretto, Ti-
ziano... Vidieť každý z týchto majestátnych 
kusov sa podarí málokomu. Iste na to treba 
cestovateľské topánky, dostatok financií, 
ale to najpodstatnejšie, čo je v tejto dobe 
drahšie ako chlieb, je čas. My sme však boli 
svedkami niečoho, čo môžeme  jednodu-
cho nazvať „raj umenia.“ Budapeštianske 
Múzeum krásnych umení pokorne ukrývalo 
tieto skvosty v kolosálnom priestore.

Očarení farbami
Ľudia v tejto pokladnici umenia tŕpli pred 
každým rámom a sledovali ťahy štetca, 
pestrosť farieb, každý detail. Očarení far-
bami, s boľavými nohami a krkmi od
nakláňania sa, sme znova vyšli do víru 
hlavného mesta Maďarska. Okúsili sme 
cestovanie budapeštianskou MHD, utrá-
canie stoviek ba tisícok peňazí (maďarské 
forinty...čo dodať :)) a popritom sa na nás 
z každej strany valil cigaretový dym. V 
Maďarsku sa totiž zahrievajú pálením taba-
kových výrobkov. :)

Prechádzka cez Dunaj
Ale taktiež sme obdivovali krásy historic-
kého mesta, ku ktorým zaručene patrí bu-
dova parlamentu. Mohli sme ju vidieť  z 
oboch brehov Dunaja. Po tejto prechádzke 
cez Dunaj sme smerovali na vlakovú stanicu 
a pomaly sme sa lúčili s Budapešťou. Ešte 
posledný pohľad späť na veľkolepo vysvie-
tený most, na ktorom sme zatúžili aspoň 
jeden týždeň stráviť v tomto veľkomeste. 
No to nebol posledný vzrušujúci zážitok, 
čakalo nás ešte cestovanie metrom. Myslím, 
že nikto naň nezabudne aj kvôli tomu, že 
sme museli zdolávať strmé, zaseknuté eska-
látory.

Prehĺbenie vzťahov
Čo dodať? Tento výlet bol nielen po-
zdvihnutím ducha, skultúrnením správania, 
načerpaním vedomostí, no predovšetkým 
obohatením a prehĺbením nových, starono-
vých či starých vzťahov. :) Sme naozaj 
vďační, že nám škola ponúka možnosť 
cestovať a spoznávať... Pretože iba tak 
môžeme aj my prispieť k budovaniu  roz-
manitej Európy.

Mrazivá, ale očarujúca

Ada & Dawit
foto GKM

Výletiská, výlety, výletiky
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Pred polročným vysvedčením sme sa my, 
študenti Gymnázia sv. košických mučeníkov, 
vybrali na výlet do Budapešti. Informácia, 
že Múzeum krásnych umení vystavuje diela 
majstrov talianskej renesancie „Od Bot-
ticelliho po Tiziana“, bola neodolateľná. 
Rozhodlo sa! Cieľ? Prehĺbiť si vedomosti z 
geografie, umenia a kultúry. 

Skoré ranné vstávanie a zhon. Dúfali sme, 
že tento výlet bude stáť za ten stres. Cesta 
vlakom ubehla rýchlo a čoskoro sme  stáli 
pred nádhernou budovou múzea, ktorá v 
sebe ukrývala skvosty maliarskeho umenia 
od Botticelliho, Tiziana, Rafaela, Michelan-
gela, Veroneseho, Tintoretta, Bartolomea 
Veneta, Peruginoho, Leonarda da Vinciho a 
iných.

Množstvo ľudí, ktorí  prišli na výstavu, hovo-
rilo o tom, že to bolo niečo veľkolepé. Azda 
najväčší obdiv si vyslúžil obraz od Leonarda 
da Vinciho – Dáma s hranostajom. Človek 
si musel vydobyť priestor, pre nakuknutie 
a preskúmanie tohto majstrovského diela z 
patričnej blízkosti. 
Náš výlet bol časovo obmedzený a tým aj 
náš rozchod v múzeu, čo bola veľká škoda. 
Zvládnuť za dve hodiny to množstvo obrazov 

bolo nemožné. Každopádne, štvorhodinová 
cesta vo vlaku a k tomu 45 minútové čakanie 
pred múzeom v  treskúcej zime stálo za ten 
zážitok na celý život.
Ďalšou zastávkou bola Bazilika sv. Štefana. 
Je to najväčší kostol v Budapešti, ktorý 
ma pestrú históriu. Sú tu uchované sochy, 

obrazy, maľby maďarských umelcov, ktorí 
zobrazovali svätcov a cirkevných hodnos-
tárov. V kaplnke sa nachádza nabalzamo-
vaná pravá ruka prvého maďarského kráľa 
Štefana, neskôr vyhláseného za svätého. 
Táto bazilika bola niečím zaujímavá. Mala 
očarujúco upokojujúci účinok… 
Náš výlet sme zakončili prehliadkou 
reťazového mostu, ktorý ako prvý spojil 
brehy Dunaja. Z neho sme pozorovali nočne 
vysvietený Kráľovský palác, ktorý má bo-
hatú históriu. Mohli sme na ňom vidieť ar-
chitektonické štýly 18., 19., a 20. storočia, 
ktoré siahajú od baroka až po modernu. 
Cesta späť viedla popri Országház (Par-
lament), ktorý sa tiahne pozdĺž Dunaja v 
dĺžke 250m… 
A hurá stanica a ďalšie polhodinové čakanie 
na vlak. Premrznutí, uchodení, unavení 
a plní nových zážitkov sme sa nevedeli 
dočkať tepla domova. Myslím si, že účel bol 
splnený. Sme zas o niečo múdrejší!

Teší ma…. Budapešť

Bábovka
foto GKM

Výletiská, výlety, výletiky
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A opäť spolu, aprílové počasie, kon-
trast slovenského autobusu s... vlastne so 
všetkými inými :), zmiešanina chute rezňov, 
čokolády, ale Coca - Cola zachraňuje a už 
tomu chýba len vankúšik pod hlavičku... = 
IDE SA NA „KONCOROČNÝ“ VÝLET!
 
„Prečo oni do Viedne a my do Poľska?“ 
– veru, táto otázka mnohokrát znela z úst 
druhákov tesne pred 8. a 9. októbrom... 
Vidieť nejaké „susedné“ Poľsko bolo pre 
mnohých len stratou času, preto to radšej 
vzdali a, pravdupovediac, tí, ktorí nakoniec 
šli, sa uspokojili s predstavou spoznania 
nových prvákov (prváčok :) ) či jednodu-
cho povedané, šli sa „vyblázniť v kruhu 
triedovcov.“ :) Nuž ale, myslím, že výlet 
do „obyčajného“ Poľska prekonal naše 
očakávania. Naše potulky vyzerali takto:

Auschwitz – Birkenau
Ako sa hovorí lepšie raz vidieť, ako stokrát 
počuť. Až tu sme sa lepšie mohli vžiť do 
najväčšej hrôzy 2. svetovej vojny. A to sa 
nám podarilo aj vďaka našej milej sprievod-
kyni, ktorá celej exkurzii dodávala vážnosť 
a patričnú úctu. 

Wadowice
Naše ďalšie zastávky boli omnoho 
radostnejšie. Jednou z nich bola návšteva 

rodného mesta a domu, v ktorom uzrel 
svetlo sveta svätý otec Ján Pavol II. Tak 
ako v celom Poľsku, obzvlášť vo Wadowi-
ciach bolo cítiť veľkú vďaku  za túto milosť. 
Všetky veci, ktoré sme mali možnosť vidieť, 
odkrývali charizmu „veľkého“ pápeža. Ná-
mestie v blízkosti jeho rodného domu pô-
sobilo pokojným dojmom. Naplnení jeho 
pôvabom sme rýchlo nastúpili do autobusu 
a vydali sa spoznávať ďalšie poľské kraje.

Zebrzydowska kalvária
Náš prvý deň sme zakončili sv. omšou v 
poľskom jazyku, v kaplnke Matky Božej 
Kalvarijskej. Po sv. omši a modlitbe ruženca, 
taktiež v poľštine, nám brat františkán ukázal 
krásy baziliky a Zebrzydowskej kalvárie.

Soľná baňa Wieliczka
Keď sme prišli na miesto, kde sa nachá-
dza soľná baňa, nikto by nepovedal, že pod 
nami sa ukrýva ešte jeden svet. To sme zis-
tili, až keď sme zišli dole po 380-tich scho-
doch. Schádzanie sa nám zdalo nekonečné 
a niektorým sa zatočila hlava. Počas celej 
prehliadky sme spoznávali nový svet ukrytý 
niekoľko metrov pod zemou. Posledný bod 
prehliadky bola nádherná kaplnka zasvätená 
sv. Kinge. V kaplnke sa nachádzali sochy 
zo soli, tak ako aj v iných kaplnkách a ko-
morách, kaplnka sv. Kingy však dýchala 
veľkoleposťou a eleganciou.

Ako doma.... ale predsa :)
Výletiská, výlety, výletiky
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Výletiská, výlety, výletiky

Sanktuárium Božieho milosrden-
stva
Toto miesto, myslím, netreba predstavovať. 
Pozná ho väčšina Slovákov vďaka tomu, 
že sa tu nachádza aj slovenská kaplnka, v 
ktorej sme mali sv. omšu. No ešte pred svä-
tou omšou nás privítala a povzbudila sestra z 
rádu sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

Krakow a zámok Wawel
Posledným mestom, v ktorom sme sa 
zastavili na našom výlete po Poľsku, bolo 
mesto Krakow. Konkrétne zámok Wawel 
a Námestie Jána Pavla. Na zámku sme si 
mohli pozrieť výstavu zbraní a rôzne iné 
pamätihodnosti. Zámok na nás zapôsobil 
svojou eleganciou a nadnesenosťou. Hneď 
sme sa dokázali vžiť do života poľských 
princezien a poľských kráľov. Po prehliadke 
sme sa pešo dostali na Námestie Jána Pavla, 
kde sme mali priestor „minúť posledné pe-
niaze“, alebo len tak sa pokúsiť stratiť sa. 
Našťastie, nikomu sa nepodaril pokus ostať 
na námestí, a preto sme sa mohli rozlúčiť 
s poľskou zemou a tešiť sa na pevnú zem 
parkoviska pred novostavbou kostola na 
KVP - čku.

Aby to nebolo len o „teórii“ :)... 
Svedectvá „mučených“ výletníkov:

V Poľsku bolo výborne aj napriek 
tomu, že nás z triedy išlo menej než 

polovica. Mohla som sa bližšie spoznať 
s béčkarmi, ale aj s prvákmi. Hoci väčšinu 

miest, ktoré sme navštívili, som už videla, 
vôbec som sa nenudila. Neviem, ktorú pa-
miatku by som označila ako najkrajšiu, ale 
určite mi najviac ostanú vryté v pamäti ro-
zhovory s mojimi spolužiakmi. Potvrdilo 
sa, že ľudské vnútro sa naozaj nedá merať 
podľa toho, čo v škole spolužiaci vyvedú. 
Tí, ktorí neboli, môžu ľutovať, lebo práve 
výlety nám ostanú dlho v pamäti, nie 
obyčajné školské dni strávené nad knihami. 
(Anika Bezáková, II.A)

Páčilo sa mi úplne všetko. V Poľsku 
je iné nažívanie ľudí s prostredím ako 

u nás, a preto to má niečo do seba . No naj-
viac ma “zobrala” návšteva koncentračného 
tábora. Je až neuveriteľné, čoho bol schop-
ný jeden človek - skôr netvor.
(Monika Korpa - Ondová, II.A)

Čo sa mi páčilo v Poľsku? Nebola 
som tam prvý raz, a dúfam, že ani 

posledný :)... V koncentračnom tábore, ako 
aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva či 
Krakowe, sme boli už aj zo ZŠ-ky, takže 
ma to už teraz veľmi neohromilo. Veľmi 
sa mi páčil kláštor vo Wadowiciach, kde 
sme spali. Vyzeral ako z 19. storočia. Mám 
veľmi rada toto obdobie a hlavne romány 
z tohto obdobia, takže som sa cítila ako v 
rozprávke;) Ale čo sa mi najviac páčilo, bol 
Krakow. Toto mesto má podľa mňa v sebe 
osobitné čaro, a  jediné čo mi prekážalo, bol 
nedostatok času vychutnať si ho. Učitelia 
boli úžasní a myslím, že to bolo skvele zor-
ganizované. (Tonka Juhásová, II.B)

Poznané či nepoznané, v srdci ostáva radosť 
a sladkosť prežitého času. Aj napriek tomu, 
že spoločný okamih ubehol ako voda - nuž, 
ale veď to najlepšie trvá vždy najkratšie - 
pamäť vždy navráti city hlbokých stôp, 
ktoré v nás tento výlet vyšliapal. 

Aďa & Dawit
foto GKM
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V prvom rade sa touto cestou musím 
poďakovať  jednej nemenovanej sopke 
na Islande, vďaka ktorej som mala počas 
(dokopy) 32 hodinovej cesty možnosť 
spoznať nových ľudí zdieľajúcich spolu 
so mnou jednu školskú chodbu a  prehĺbiť 
už vzniknuté priateľstvá. Čo však túto 
cestu predchádzalo, bola práca na projekte 
COMENIUS a téma Genetické inžinierstvo 
(zahŕňajúca pojmy ako genetická modi-
fikácia, geneticky modifikované potraviny, 
umelé oplodnenie...).

Prípravy=málo spánku, cesta=ešte 
menej
Práca to nebola najľahšia, pretože sme tému 
najprv museli pochopiť v rodnom jazyku a 
neskôr prezentovať pred ďalšími 4 krajina-
mi v anglickom jazyku. Medzi spomínané 
4 krajiny patrili: Taliansko, Nemecko, 
Francúzsko a Dánsko.
Do tohto projektu boli zapojení všetci 
študenti nášho gymnázia. Ak ste náhodou 
robili krátky projekt o genetickom 
inžinierstve, tak možno aj ten váš „slajd“ 
bol prezentovaný vo Verone. 
Vytúženú destináciu však ešte predchádza-
la veľmi dlhá cesta, počas ktorej sme mali 
možnosť navštíviť maďarské, ale aj slovin-

ské benzínové čerpacie stanice :). Avšak nič 
nedokáže potešiť človeka tak, ako objatie od 
vašej rodiny – talianskej rodiny. Keďže sme 
prišli až večer, nič sa veľmi nenaťahovalo a 

všetci sme sa vydali do svojich nových do-
movov, kde každého z nás čakal stôl plný 
jedla.

Streda - pracovné nasadanie
Prvý deň sa u mňa začal ako zvyčajne – zas-
pali sme a, samozrejme, upaľovali na autobus 
(ako málo niekedy stačí, aby ste si pripome-
nuli rodnú krajinu :)). Pred školou ma už 
vyčkával zástup ľudí zvedavých na občana 
Slovenskej republiky. Či som ich túžby 
naplnila, alebo nenaplnila, radšej zisťovať 
nechcem :). Spolu so zaznením zvončeka 

sme sa všetci zahraničí študenti odobrali do 
auly, kde sme sa navzájom predstavovali (čo 
bolo zbytočné, pretože vzhľadom na počet 
osôb a rôznorodosť mien sme sa museli 
zoznamovať stále, keď sme sa stretli ). 
Začiatok projektu sa niesol v znamení filmu 
Gataca. Po prezretí jeho krátkej časti sme sa 
rozdelili do skupín. Ja osobne som  bola v 
skupine s Veronikou Mastiľákovou (4.A), 
Yasmin Vantini (Taliansko) a Sara Corrone 
(Taliansko). Navzájom sme si vymieňali 
informácie, ktorým sme sa pred príchodom 
do Verony venovali. Yasmin a Sara nám 
vysvetľovali, čo znamená a zahŕňa pojem 
umelé oplodnenie. Veronika a ja sme prezen-
tovali tému Geneticky modifikované potra-
viny a ich negatíva. Nemohla chýbať ani 
prezentácia našej krajiny, po malej ukážke 
sme ukázali našé Malé - Veľké Slovensko.

Mesto, kde Rómeo a Júlia nikdy neboli
Výletiská, výlety, výletiky
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Výletiská, výlety, výletiky

Neskôr sme si navzájom prezentovali 
dotazníky, ktoré sme skĺbili a vybrali 6 
najpodstatnejších otázok. Počas popolud-
nia všetky skupiny išli do centra Verony, 
kde okoloidúcim kládli spísané otázky. 
Najkrajšia časť celého dňa bola, keď bol 
dotazník už dostatočne vyplnený a my sme 
sa mohli venovať konečne Verone. 

Verona ako by ste ju mali poznať
Prvou zastávkou pre Veroniku a mňa bol 
dom Rómea a Júlie, resp. fiktívny dom, ako 
už z názvu článku vyplýva, pretože Rómeo 
a Júlia a celý ich milostný príbeh je len vý-
plodom pána Shakespeara. Dokonca i ten 
slávny balkón je len stará hrobka. Nič to 
však nemení na fakte, že toto miesto je a asi 
aj vždy bude miestom lásky. Hovorí sa, že 
ak napíšete meno vás a vášho milovaného 
a prilepíte to na podchod domu, vaša láska 
bude večná. Ako prehliadka centrom mesta 
pokračovala, úmerne sa zvyšovala aj naša 
únava (možno za to mohlo aj perfektných 
25 stupňov). Únava bola len malou cenou za 
krásu, ktorú sme mohli vidieť. Na konci dňa 
nás čakalo prekvapenie vo forme klavírneho 
koncertu jedného zo žiakov školy - Andrea 
Nicodimi. Perfektný spôsob, ako zrelaxovať 

a zároveň si zlepšiť náladu. Po koncerte nás 
opäť čakali naše rodiny, aby si nás odviez-
li domov alebo nám predstavili nočnú Ve-
ronu.

Finishujeme... v oficiálnom aj neo-
ficiálnom...
Pred nami bol deň plný práce o genetic-
kom inžinierstve a dávania dokopy už 
získaných informácií, ktoré čakali na pre-
zentáciu. Víťazným logom tohtoročného 
projektu Comenius, sa stalo logo z Dánska. 
Po prezentácii všetkých skupín sme sa išli 
spoločne odfotiť. Keď sa človek pozrie na 
tú fotografiu, uvedomí si, aké je úžasné 
sledovať, že ľudia z rôznych krajín a z takých 
rozdielnych kultúrnych zázemí spolupracu-
jú na jednom projekte. Na charakteristiku 
neexistujú výstižnejšie slová, ako UNITY 
IN DIVERSITY (JEDNOTA V ROZMANI-
TOSTI), čo je hlavný názov projektu. 
Opäť nasledovalo fotografovanie, bohatý 
program, ktorý pre nás pripravili naše 
dočasné rodiny... Či už sme si pozerali Ve-
ronu „zhora“, nakupovali alebo sa len pre-
chádzali a „kávičkovali“, jedno bolo isté. 
Bolo to nezabudnuteľné! Za to všetko, či 
už našim učiteľkám, ktoré nás na ceste 
sprevádzali (Š. Škorvánková, H. Kohn, M. 
Dzurdženíková), perfektným vodičom mini-
busu :), veronským rodinám                            
GRANDE GRAZIE (VEĽKÉ ĎAKUJEM)

Janka Pľutová
foto GKM
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Je známe, že človeku ku šťastiu veľa ne-
treba. Snáď hviezdne nebo nad hlavou a 
mravný zákon v ňom. To udivovalo veľkého 
klasického mysliteľa Imannuela Kanta. Mňa 
teší fakt, že naše neveľké gymnázium má 
stále chuť kultúrne rásť. 

Spoločné strávenie času na vopred vybra-
nom divadelnom predstavení sa mi znovu 
potvrdilo ako perfektná akcia školy. Ten-
toraz sme zdolali dlhšiu cestu a za kultúrou 
sme cestovali až do „ďalekého“ prešovského 
Divadla Jonáša Záborského.
Po úspešnom absolvovaní úvodných cere-
mónií sme sa  nechali vtiahnuť do pútavej 
reality dedinského 
života z pera Joze-
fa G. Tajovského. 
Jeho Statky - zmät-
ky nás nenechali 
ľ a h o s t a j n ý c h . 
Tradičná sloven-
ská dedina nás opäť 
presvedčila, akú 
silu má majetok a manželský vzťah bez 
lásky. Autor si nedáva servítku pred ústa a 

kritizuje mamonárstvo a morálny úpadok 
ľudí.  Pozornému divákovi neušla ľahkosť 
a hravosť samotných hercov, ktorí hru s 
vážnou tematikou podali svojsky, a predsa 
bravúrne. Charaktery postáv a ich psycholó-
giu nezabudnuteľne zahrali, napríklad Pe-
ter Lejko v postave Tomáša Kamenského, 
Zuzka - Jana Jurišincová, (najkrajšia ženská 

postava autora, ktorá prechádza vývinom 
z naivného dievčaťa na samostatnú mladú 
ženu bojujúcu proti osudu) alebo Ďurko 
- Miroslav Bodoki ako mládenec, Zuzkin 
manžel i záletník v jednom. Ich manželstvo 
neprináša nič dobré. Príčina je od začiatku 
jasná. Peniaze a honba za majetkom. Tu je 
výrazne citeľný motív vlastníctva a jeho 
vplyvu na rodinné vzťahy a životné hodno-
ty. Samotný názov trefne vyjadruje  hlavnú 
myšlienku celého divadelného predstave-
nia: statky (majetky) spôsobujú zmätky v 
medziľudských vzťahoch. Predstavenie Stat-
ky - zmätky sa pokúsilo svojou drsne komic-
kou optikou zrkadliť necnosti slovenského 

národa. Hrubosť a 
necitlivosť v otázkach 
vzťahov. Maskova-
nie mnohých jeho 
nedostatkov: falošnú 
mie rumi lovnosť , 
láskavosť a 
bohabojnosť. Ale aj 
prehnanú dôležitosť, 

nadutosť a arogantnosť. Pretvárku, dvojitú 
morálku a pokrytectvo vo vzájomnej komu-
nikácii. Veď mnohí z nás poznáme takýchto 
„podarených viťúzov“. Falošne ustaros-
tených rodičov, malicherne vzťahovačných 
príbuzných, lakomých a zaťatých otcov, 
arogantne prelietavých synov, klebetné a 
samoľúbe matky či trpiteľsky precitlivené 
dcéry. Všetci sa snažia niečo „hrať“ – a pri-
tom chcú iba mať! Alebo skôr nahrabať! Mať 
pravdu! Žiť vo falošných ilúziách o vlastnej 
bezúhonnosti, čestnosti a mravnosti.
Sociálne ladená dráma a štyri dejstvá mi  
pred očami utiekli ako voda. Otvorený záver 
hry na mňa hlboko zapôsobil. Vážnosť a 
výpovedná hodnota celého predstavenia ma 
utvrdila v presvedčení, že človek potrebuje  
nádej, aspoň niečo, aspoň...

Ako sme blúdili 
po Prešove alebo 
„Zmätky - statky”

Kultúrny rozlet

Bodka
foto internet
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Tento rok zelená opäť dominovala
Navždy sa zachová...

Maturitný ročník = stres, zhon, nestíhačky, 
veľa učenia... Hoci to štvrtáci vôbec nemajú 
ľahké, existuje minimálne jeden dôvod, pre 
ktorý sa štvrtákom „oplatí“ žiť. Tým svetlým 
bodom, ktorý prežiari chladné školské dni, 
je stužková.

Prípravy
Pre nás maturantov toto „šialenstvo“ začalo 
už omnoho skôr. Už od septembra sa skúšalo, 
vymýšľalo, nahrávalo... Ako sa hovorí, ťažko 
na cvičisku, ľahko na bojisku. Podobne to 
vyzeralo aj v našom prípade. Nikdy sme si 
nemysleli, že zhodnúť sa na spoločnom pro-
grame, bude také ťažké. Koľko ľudí, toľko 
chutí. Každý mal plno nápadov, ale všetci 
chceli niečo iné. Vymyslieť 
zábavné scénky, napísať prího-
vory, nacvičiť oficiálnu časť 
spojenú so študentskou hym-
nou sme museli stihnúť za 
necelý mesiac. Za krátky čas 
sme sa stihli poškriepiť, ale 
aj uzmieriť. Spoločne sme 
ťahali za jeden povraz a v 
tom sa potvrdila sila nášho 
„ospevovaného“ kolektívu.

Večer „V“
Po mesiacoch horúčkovitých príprav to 
prišlo. Nastala dlho očakávaná chvíľa. 
Večer, ktorý sa nám navždy vryl do pamä-
ti. Áno. Večer, na ktorý nám ostanú len tie 
najkrajšie spomienky.
Veľkolepú slávnosť moderovala dvojica v 
podaní Mirky a Patrika. Úvodné príhovory 
zasiahli najcitlivejšie miesto nielen v našom 
srdci, ale i v srdciach našich rodičov. Slzy 
šťastia, ale i dojatia tiekli po lícach našich 
drahých mám. Po odovzdaní šerpy našej 
triednej učiteľke, nastala tá správna chvíľa 

na pridelenie malej zelenej stužky, symboli-
zujúcej nádej každému maturantovi. Nasle-
doval úsmev do kamery a do objektívu fo-
toaparátu, poklona a... A po odkráčaní do 
zákulisia sa mohla začať najočakávanejšia 
časť večera – zábavný program.

Program
S malou dušičkou sme vystúpili na javisko 
pred všetkých prítomných, dúfajúc, že 
všetko dobre dopadne. Náš skvelý hudob-
ník a zároveň úžasný spolužiak Miro nás 
potešil gospelovými piesňami. Folklórnym 
tancom v podaní talentovaného tanečníka 
Dávida a súboru Železiar sme sa mohli v 
sprievode rytmu preniesť do dedinky Mys-

lava. O tom, že čas vianočný 
nemusí byť len cez vianočné 
obdobie, nás presvedčili 

naši „Mikulášikovia“ (Dávid, 
Matúš, Miro, Matej). Čo 
všetko dokáže naše telo, nám 
predviedli Patrik a Dávid. Roz-
právku O červenej čiapočke, tak 
ako ju nepoznáte, nám ukázali 
možno budúci (ne)herci - Zuzka, 

Lukáš, Nika, Jeny a Veronika. Spoločným 
tancom na záver sme všetkých presvedčili 
o skutočných tanečných talentoch našej 
triedy.

Voľná zábava
Po programe nasledovala voľná zábava, 
až kým neodbila polnoc. Vtedy sa začali 
čítať častušky, rozbíjal sa džbán a krájala sa 
torta... A v dobrej nálade sme pokračovali s 
oslavami až do rána bieleho.

Zelené stužky sa menia na zelené stoly...ale 
zelená znamená nádej, takže s odvahou sa 
púšťame prekonávať maturitné prekážky.

Obleky,   kravaty,
profesor dojatý,
pri pulte on a ty.
Dievčatá zmenené 
šatami na dámy,
úsmevné spomienky,
už je to za nami...

Mia & Miťo
foto nájdete na strane 34
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Štúrovo pero
Netradične. Sviežo. Odvážne. A v pr-
vom rade o študentoch, so študentmi, 
po študentsky. Ďalej už len novinársku 
tvrdohlavosť a priebojnosť. Pero do ruky a 
„píšme, priatelia!“
Štúrovo pero za rok 2009 - nápady, názory, 
diskusie.
O ceste vám spolu s Tomášom Bodnárom a 
s p. uč. Čizmárovou porozprávame aj osob-
ne, ale teraz- in medias res...

Časopisy donaha
Ja osobne som sa viac než na sobotňajšie 
vyhodnotenie tešila na rozborové semináre. 
Všetky časopisy boli hneď po piatkovom 
úvode a privítaní rozdelené do troch sku-
pín, takže sme „obehli“ troch porotcov 
našej kategórie (Mgr. Pavol Vitko, Doc. 
PhDr. Ján Sand, CSc., Mgr. Patrik Her-
man) a vypočuli si konštruktívnu kritiku, či 
chválu, obsahového aj formálneho spraco-
vania časopisov. Práve v rozbore časopisov 
vidím prvé a zásadné plus súťaže, pretože 
tvoriť a vyvíjať sa dá hlavne za pomoci 
niekoho skúsenejšieho a vo svojej brandži 
dostatočne fundovaného na formovanie 
prichádzajúcej generácie. V našej „trojke“ 
sme počas krátkych presunov prehodnoco-
vali a nahlas rozmýšľali, čo a ako zmeniť, 
upraviť, vylepšiť.

Šéfredaktorské lamentácie
Ani priestor pre naše postrehy a pozorova-
nia nezostal nevyužitý. Hneď prvá otázka, 
ktorá padla, sa týkala problémov s odovzdá-
vaním článkov. Mnoho mladých pisateľov 
v miestnosti pokyvkávalo hlavami, pretože 
dobre poznali stret názorov ohľadom 
nekonečného posúvania deadlinov kvôli 
ľuďom, ktorí nezasielajú články načas. 
Nedá sa povedať, že by odpoveď bola 

čarovným riešením. Nedá sa povedať ani to, 
že by bola neočakávaná. Ak by sme ju zhr-
nuli do troch slov - „Vytrvalosť! Odvaha! 
Bláznovstvo!“ (v oddanosti písaniu, ktoré 
však tiež dokáže motivovať niekedy až po 
veľmi dlhom čase) by mali byť určitým 
nepísaným krédom minimálne každého 
šéfredaktora. Musím však povedať, že aj 
napriek túžbe pokračovať a motivovať ľudí 
okolo mňa, som si nevedela predstaviť, čo 
presne urobím, keď sa vrátime. Príliš veľa 
snahy povzbudiť nás - akýchsi viac zod-
povedných za školské časopisy - ma viedlo 
skôr k pesimizmu. Výkričníkom sa však stal 
chalan sediaci krížom cez miestnosť...

V akcii
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Unikátny prípad
V živote by som ho nezaradila do kategórie 
zanietencov. Sedel ležérne, učiteľka vedľa 
neho. Prišiel však rad na neho. Na meno 
tomuto chalanovi určite neprídem, ale je 
rozhodne „sám vojak v poli“. V školskom 
časopise, ktorý začal rozbiehať, je v jed-
nej osobe šéfredaktor, grafik a píše väčšinu 
článkov. Prekvapilo ma odhodlanie človeka, 
za ktorým prakticky nikto nestojí. Boli 
šéfredaktori, ktorí sa sťažovali na nedosta-
tok učiteľskej podpory, ale tento chlapec, za 
ktorým nestáli ani spolužiaci, „nevydal ani 
hláska“, len sa ozaj tak potuteľne usmieval 
(rozhodne vedel svoje). Asi práve tento 
„Robinson“ bol dôkazom, že „nejako sa už 
veci hýbu všade...“- s tým som aj odchádza-
la.

(Pred)novinárske vyžitie
V rámci besied, v piatok na začiatku prog-
ramu a v sobotu pred vyhodnotením, sme 
sa rozprávali s niekoľkými zaujímavými 
ľuďmi - cez Mgr. Ivan Sečíka, CSc. (štátny 
tajomník MK SR pre médiá a audiovíziu), 
Ing. Vladimíra Maňku (europoslanca), ab-
solventov Štúrovho pera z minulých rokov 
(ktorí sa dnes plne angažujú v médiách a 

tlači), až po generálneho riaditeľa TV Markí-
za Ing. Václava Miku a ďalších známych 
osobností. Mali sme možnosť pýtať sa, a tak 
si vyskúšať, aký adrenalín asi prúdi v žilách 
novinárom na tlačovkách a iných akciách.

Vavrínové vence
Stupne víťazov sa pomaly zapĺňali, Lau-
reátom stredoškolských časopisov sa stal 
Nový blesk (Trnava), Zlaté Štúrovo pero 
za dlhodobo výborný časopis získal Ťahák 
(Vráble). My sme si odniesli (síce len) 
diplom za účasť, ale určite množstvo in-
formácií a skúseností.
Aprílové zvolenské putovanie sa vyhodno-
tením zakončilo, vavríny boli rozdané a my 
sme z Krajskej knižnice odchádzali s novým 
odhodlaním písať, zlepšovať sa, napredovať 
výraznejšie... Meradlom našich úspechov 
sú však v prvom rade čitatelia. Práve preto 

verím, že spokojnosť a záujem bude vždy 
po troške stúpať a dávať tak nepretržité im-
pulzy na prácu ďalších mladých ľudí, ktorí 
sa v redakčnej rade časopisu Quo vadis ocit-
nú hoci o desať rokov...

Viac info na www.kskls.sk

zu
foto GKM

V akcii
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Aj tento školský rok sa náš učiteľský zbor 
rozrástol o nových členov. Samozrejme, že 
to neuniklo našej pozornosti, a preto si ich 
teraz pekne po poriadku predstavíme.

Ako prvú som vyspovedala mladú, 
milú a sympatickú p. uč. Mgr. Moniku 
Dzurdženíkovú.

Odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z Košíc, aj keď som sa tu 

síce nenarodila :), ale dlhé roky tu bývam

Aký bol váš obľúbený predmet na 
SŠ? A naopak, ktorý ste neznášali? 

Vždy som mala rada anglický jazyk, no 
hovorila som si, že ho určite nepôjdem 
študovať. Obľubovala  som aj filozofiu a 
etiku. Ale fyziku som nemala veľmi ,,v 

láske“...

Prečo ste sa rozhodli pre učiteľstvo? 
Bolo to vaše vysnívané povolanie?
Vždy som mala učiteľov ako vzor, ale, 
samozrejme, nielen ich...A učiteľstvo ma 
lákalo už od detstva.

Máte nejaké obľúbené anglické 
slovíčko (alebo slovné spojenie)?

Myslím, že vyslovene nejaké obľúbené 
slovo či slovné spojenie nemám...Anglický 
jazyk má svoje čaro tak nejako ucelene, hoci 
by sme mohli začať už hneď aj od starej 
angličtiny, z ktorej sa postupne vyvinula tá 
dnešná podoba jazyka.

Ktoré krajiny ste navštívili? Kde sa 
vám najviac páčilo?

Navštívila som veľa krajín (napríklad 
Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Ma-
roko....)
Som fascinovaná Španielskom, presnejšie 
južným. Je to časť krajiny, kde sú ľudia 
veľmi otvorení, optimistickí a veľmi ochot-
ní, čo je možno spôsobené aj tým skoro 
neustálym žiarivým slnkom.

Máte rada zvieratá?  Máte nejaké aj 
doma?

Mám veľmi rada zvieratká, momentálne 
máme psíka – je to sibírsky samojed a volá 
sa Doreen.

 Máte nejaké životné krédo (motto)?
Životné krédo... som rada, ak si na 

sklonku dňa dokážem zhodnotiť daný deň, 
čo a ako sa mi v ňom podarilo uskutočniť, 
aký bol prínos tohto dňa aj pre iných a 
uspokojiť sa s danými zisteniami. 

Učitelia na dereši
Vyspovedali sme za vás
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Aké máte záľuby?
Záľub by sa našlo aj viac, len aj čas 

k tomu treba... ale ak človek chce, tak sa 
to dá. Určite sa snažím nájsť si čas mini-
málne na spievanie, obzvlášť na chrámový 
spev. Jednou zo záľub je tiež len tak doma 
posedieť alebo vyjsť si von na prechádzku s 
blízkymi...  

A čo vaša budúcnosť?
Moja budúcnosť? Nuž, to ani sama 

asi nemôžem vedieť, ale predovšetkým 
chcem žiť a nielen prežívať... A tak som 
začala hneď nedávno veľkým krokom v 
mojom živote :) Uvidíme, čo nám prinesú 
ďalšie dni, mesiace...

A teraz si „posadíme na dereš“ sestru 
Danielu.

Prečo ste sa rozhodli stať sa 
rehoľnou sestrou?

Cesta za mojím povolaním nebola veľmi 
kľukatá, ale bola poznačená dobou totali-
ty, v ktorej sa odvíjala... Táto doba vôbec 
nebola prajná pre duchovné povolania a 
napriek tomu v nej ,,rozkvitlo“ veľmi veľa 
kňazských a rehoľných povolaní, samozrej-
me, tajných. Za ,,objavenie“ môjho povola-
nia ďakujem pánu profesorovi na strednej 
škole (tajný kňaz), ktorý svojich žiakov 
(ktorí sa ním nechali viesť na ceste k Bohu) 
neustále povzbudzoval k apoštolátu medzi 
rovesníkmi i medzi deťmi. Tak som postup-
ne objavila krásu života úplne zasväteného 
pre spásu duší a slávu Božiu.

Čím ste chceli byť predtým? Na akej 
škole ste študovali?

Keďže som študovala hudbu (konkrétne 
husle) na bratislavskom konzervatóriu, 
chcela som hrať v profesionálnom hudob-
nom telese, čo sa mi aj splnilo a pár rokov 

som hrala v Orchestri Československého 
rozhlasu v Bratislave.

Máte nejakú osobnú skúsenosť s 
Bohom?

Keby som osobnú skúsenosť s Bohom ne-
mala, nebola by som schopná sa rozhodnúť 
obetovať mu celý život. Boh hľadá každého 
človeka, záleží mu na šťastí každého jed-
ného z nás, ale rozhodnutie odpovedať 
mu na jeho lásku, s ktorou sa stretneme v 
rôznych podobách, necháva na nás...Ja som 
sa osobne stretla s jeho láskou, keď som 
mala 14 rokov... a dodnes ju prežívam...  

Máte nejaké  životné motto?
Každé obdobie môjho života bolo a 

je niečím špecifické, a preto nemám jedno 
motto, ktoré by ma sprevádzalo celý život...
Posledné dva roky ma povzbudzuje Žalm 
23: ,,Pán je môj Pastier, nič mi nechýba...“ 
Nachádzam v ňom práve to, čo teraz moja 
duša potrebuje...

Ďakujeme za rozhovor a veríme, že tak ako 
vy nás obohacujete vedomosťami, necháte 
sa aj vy obohatiť študentským pohľadom 
na svet...                                 

Vyspovedali sme za vás

Vallery
foto Bodny, M. Dzurdženíková, FMA
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Žena - to najkrajšie, čo doma máme... Takto 
podobne by sa dala charakterizovať súťaž  
Vansovej Lomnička, ktorú aj tento rok  us-
poriadala Únia žien Slovenska v spolupráci 
s Ministerstvom kultúry, Štátnou vedec-
kou knižnicou – Literárnym a hudobným 
múzeom v Banskej Bystrici a Krajskou or-
ganizáciou ÚŽS v Banskej Bystrici.

Čas plynie naozaj ako voda. Dni ubie-
hajú v študentskom zhone a mnohokrát so 
sebou prinášajú množstvo očarujúcich a 
nezabudnuteľných chvíľ. Jednou z takýchto 
chvíľ bola pre mňa účasť na celosloven-
skej súťaži v recitácii žien od 16 rokov, na 
ktorej som sa v dňoch 16. - 17. 4. 2010 mala 
možnosť nielen recitačne realizovať, ale aj 
kultúrne a „žensky“ povzbudiť. 
Program tohto festivalu bol naozaj pestrý.  Po 
príchode a ubytovaní ma čakal v reštaurácii 
obed, po ktorom sme sa všetci zhromaždili 
v knižnici, kde sa slávnostným otvorením 
začala recitácia poézie. Stres ma v tom zhone 
aj stihol opustiť, keďže som recitovala hneď 
v tento deň. V porote sedeli kvalifikovaní a 
skúsení porotcovia ako Mgr. Eva Kuklová, 
dlhoročná predsedníčka poroty, Mgr. Dag-
mar Benčová, PhDr. Slávka Očenášová a, 
samozrejme, nesmel chýbať ani doc. Mgr. 
art. Juraj Sarvaš spolu so svojím kolegom 
Mgr. art. Antonom Živčicom. Deň poézie 
sme zakončili návštevou divadelného pred-
stavenia v Divadle J. G. Tajovského vo 
Zvolene, kde sme sa tešili z komédie Už 
ti nikdy nenaletím známeho španielskeho 
prozaika, dramatika a scenáristu Santiaga 
Moncada.
Nasledujúci deň ma čakali chutné raňajky, 
neskôr nasledovala symbolická návšteva 
hrobu Terézie Vansovej. A potom už festi-
val pokračoval dopoludnia v prednese prózy 

kategóriou do 25 rokov a po obede kategó-
riou nad 25 rokov. 
Popoludní nastal konečne ten správny čas a 
porota slávnostne udelila príslušné výherné 
umiestnenie recitátorom. O tom, že to bol 
pre mňa požehnaný čas nielen na spoznanie 
okúzľujúceho mesta, svedčí aj moje umiest-
nenie v Zlatom pásme - teda na 1. mieste. 
Táto odmena mala pre mňa však sladšiu 
chuť aj preto, lebo som zároveň na prosbu 
riaditeľa knižnice získala možnosť vystúpiť 
na oslave mesta Banskej Bystrice, ktorá sa 
uskutoční 26. mája. Celé obdobie festivalu 
zároveň sprevádzala svojou prítomnosťou 
aj bývalá poslankyňa Európskeho parla-
mentu MUDr. Irena Belohorská.

Tak, čo dodať? Aj táto súťaž mala pre mňa 
väčší význam, ako len výherné umiestne-
nie. Naučila ma, že hoci sa niekedy človeku 
naozaj nechce ďalej premáhať, vždy sa 
oplatí bojovať, pretože tu prišlo na slová 
mojej učiteľky: „Recituj tak, ako keby si 
to hovorila poslednýkrát v živote. Nikdy 
nevieš, kto tam sedí a počúva... “ Ja sa teda 
veľmi teším, že tentoraz tam sedel pán 
riaditeľ knižnice a možno o niekoľko dní 
prežijem opäť obohacujúci deň plný skúse-
ností... :)

Slovo ženských úst

Aďa
foto GKM

V akcii



Quo vadis 19

Niektoré rozhodnutia sú nečakané, trúfalé 
alebo dúfajúce. Myslím si, že aj to moje 
zapadá do nejakej kategórie. Snažila som 
sa v krátkosti opísať moje pocity a cestu 
k rozhodnutiu, pretože Biela sobota bola 
veľkým dňom D v mojom živote. Urobila 
som krok a sľub, ktorý ma od toho dňa 
oficiálne zaväzuje.

„Moju dušu naplnil taký hlboký pokoj, aký 
som nikdy nezažila. To Božie uistenie, ktoré 
sa nedá ničím zotrieť, ten hlboký pokoj, ktorý 
sa nedá ničím narušiť. Aj keby som mala 
prejsť najväčšími skúškami, som pokojná, 
Boh sám to vedie.“ (sv. sestra Faustína)
Kresťanská rodina? Nedá sa povedať, že 
by sme „tabuľkovo“ zapadali do nejakej 
poučky. Rodičia ma vychovali slušne a s 
láskou… O Ježišovi Kristovi a o fungo-
vaní v nebi ma oboznamovala moja babka, 

s ktorou som cez prázdniny mala nekonečné 
rozhovory. 
Čas plynul a ja som vyrástla. Na určité veci 
som si utvorila svoj vlastný názor. V oblasti 
náboženstva som bola na veľkej hojdačke. 
Raz som bola proti všetkému, inokedy bez-
mocná som sa utiekala k Pánovi… 
Na človeka má počas vývoja vplyv okolie, 
v ktorom sa nachádza. A ja som sa dosta-
la na cirkevnú školu. Bol to začiatok Jeho 
plánu. Potom nasledovali skúšky, pokúšania 
a volanie.
Rozhodla som sa. Chcem sa dať pokrstiť.
Reakcie na môj krst boli rôzne. Jed-
ni boli nadšení, druhí ma nepriamo 
„odhovárali“. No počúvať rady od ľudí, 
ktorí túto situáciu prežívali úplne inak ako 
ja, bolo zvláštne.
Na mojej poslednej omši (na ktorej som 

sa zúčastnila ako nepokrstená) ma zalial 
zvláštny pocit. Uvedomila som si, že omša 
bude mať pre mňa od toho dňa iný význam, 
aký doteraz mala.
 Tešila som sa. Bolo mi povedané, 
že to bude normálny obrad, pri ktorom bu-
dem očistená od mojich hriechov… nič 
špeciálne. Bol to však omyl. Bola som 
očistená od dedičného hriechu a od všetkých 
hriechov, ktoré som dovtedy spravila. „A 
dám vám nové srdce a nového ducha dám 
do vášho vnútra a odstránim to kamenné 
srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.“ 
(Ez 36, 26)
 Pocit po krste bol (a zatiaľ ešte je) 
neopísateľný. Pocit ľahkosti, nekonečnej 
radosti, lásky, ktorá sa tlačí z vášho srdca. 
Úsmev na vašej tvári neprestáva žiariť. Nič 
vás v ten deň nevie rozhodiť. Pri modlitbe 
sa cítite tak veľmi silno a blízko pri Bohu 

ako ešte nikdy. Pocit, že je to skutočné, je 
veľmi silný... 
    
P. S. : Modlite sa a tešte sa z novej ovečky.

Snaha opísať neopísateľné 
& krátke svedectvo o krste

Bábovka
foto internet

Pokoj v duši
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Študentský talár si obliekol náš Yži!!!
Ťažko povedať, koľkí z vás si všimli Riša 
Ižola na chodbách predtým, než sa začala 
veľká kampaň ohľadom voľby študentského 
richtára. Postupne sme však boli zatiahnutí 
všetci - pohľadmi na plagáty, hlasovaním, 
programom a samotnou podporou v am-
fiteátri. Rišo skutočne prešiel „rýchlym kar-
iérnym postupom“. Z predsedu triedy sa stal 
podpredseda žiackej školskej rady a od 19. 
mája aj študentský richtár mesta Košice.

Ahoj Rišo, krátko sa predstav, 
niežeby sme ťa nepoznali (z videnia) 

:), ale možno sa dozvieme niečo nové...
Mám 16 rokov, vo voľnom čase si rád zah-
rám hokejbal  s Dominikom (pozn. redakcie: 
D. Kolodziejom, 2.A) a nie sú mi ľahostajné 
problémy týkajúce sa študentov. :)

Keď si nastupoval na našu školu 
rozmýšľal si o nejakom aktívnom 

zapájaní sa do školských akcií?
Najprv som nad tým vôbec nerozmýšľal, 
až neskôr, keď som bol zvolený do žiackej 
školskej rady.
Čiže teraz som vlastne predsedom triedy, 
podpredsedom žiackej školskej rady a 
dokonca študentským richtárom... Hmm... 
je toho dosť, keď to počítam :)...

Aké sú tvoje bezprostredné pocity po 
zvolení za študentského richtára?

Hneď po zvolení som tomu neveril, ale teraz 
už tomu začínam veriť :), odkedy mi Žihala 
(bývalý študentský richtár - pozn. redakcie) 
vyvoláva - 8 neprijatých hovorov.

Skús v skratke povedať, čo všetko sa 
skrýva za postom študentského rich-

tára.
Jednoznačne reprezentujem študentov nášho 
gymnázia a vôbec celých Košíc a okrem 
toho budem mať dosť času, aby som plnil 
svoj plán aktivít. Taktiež sa budem musieť 
aklimatizovať v študentskom parlamente, 
pretože ja ho vlastne teraz budem akosi 
riadiť.

Čo všetko zahŕňala príprava na 
voľby študentského richtára? 

Hlavne prejav, prejav, prejav...ten som cvičil 
dlho a ďalej voľnú disciplínu.

Čo zahŕňala voľná disciplína?
Dokopy nič... :) Program na proti-

drogovú tematiku (Hudbou proti drogám), 
my sme mali tanec a tancovali sme veľa, 
dokonca sme sa stretli aj cez víkend.

Prečo teda neskôr vystúpenie 
nevyšlo?

Pretože zlyhali organizátori. Nezakryli pó-

Čerstvééé

zu
foto kosice.sk, bodny
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dium, bolo celkom mokré. No a ako som 
tam mal potom tancovať, robiť kotrmelce a 
saltá? (smiech)

Čakajú ťa už teraz nejaké akcie, 
napr. reprezentačné?

Popravde neviem, v pondelok budeme mať 
zasadnutie študentského parlamentu, ob-
javím sa aj LIVE v TV Naša.

Koľko ľudí si mal v pracovnom 
tíme?

V programe mali účinkovať desiati, čo 
sa propagácie týka, podieľali sa mnohí. 
Všetkým patrí veľká vďaka a najmä 
učiteľom, ktorí mi tiež veľmi pomohli.

Máš nejaké zaujímavé zážitky z celej 
prípravy alebo z priebehu akcie?

Áno... pobozkal som Dominiku Mirgovú :) 
:) :). Ale, nie...Stretol som sa s Dominikou 
Mirgovou a vlastne som bol prvýkrát v am-
fiteátri.

A čo vtipné zážitky?
Vypadla mi čiapka (k taláru) bývalého 

richtára, a tak ju mal mokrú, ale prišiel s ňou 
dopredu. :)

Chceš ešte niečo na záver dodať?
Chcem sa poďakovať všetkým, 

učiteľom aj študentom, ktorí ma prišli 
podporiť, aj napriek nepriaznivému počasiu 
ostali, a tak som za výrazného potlesku 
odchádzal s talárom študentského richtára.

S Rišom ešte určite hovoriť budeme, 
zvlášť, keď sa „zabehá“ v študentskom 
parlamente. Zatiaľ mu prajeme veľa ner-
vov, odhodlania a vytrvalosti v jeho práci, 
ktorá mu akosi nečakane „prischla“ :)...

Kedysi dávno, keď sa ešte ľudia radi pre-
chádzali po lúkach a lesoch, vtedy, keď si 
ešte spievali piesne o živote, o radostiach a 
o bolesti, vtedy, keď vo svojej jednoduchos-
ti vedeli rýchlo posúdiť, ale o to úprimnejšie 
odpustiť. Vtedy, keď si radšej pomáhali a 
viac brali na seba ohľad, vtedy sa narodil 
jeden človiečik... Nebol ničím výnimočný, 
žil si svoj život.
Svoj príbeh vpisoval do slnečných dní, do 
tmavých nocí, do krokov za vytýčenými 
cieľmi, do nepokojného spánku. Predsa však 
bol oproti ostatným ľuďom trochu iný... rád 
rozmýšľal - tak potichu, ponorený do toku 
spomienok a úvah. A málokedy vravel... A 
keď už čosi povedal, nerozumeli mu. Príliš 
jednoduché srdcia sa nevedeli dotknúť jeho 

myšlienok. Trochu voči nim otupel a zat-
vrdil sa. Mrzelo ho, že ho nechápu... Neve-
del však prísť na to, ako aspoň trochu uľaviť 
ťažobe, čo mu sadala do vnútra. 
Ako sa tak prechádzal v rannom svitaní po 
lúke, zafúkal chladný vietor. Človiečik ani 
nevedel, ako začal hovoriť. Najprv len tak 
- potichu, ale potom sa pozabudol a spustil 
tvrdý príval slov... A rozprával. Rozprával 
vetru. Určite to neboli slová ľahkovážne. 
Boli to slová vetru, ktorý sa nesmial, ani 
neplakal, ale počúval. A počúvanie bolo 
to, čo človek potreboval... Čo ak to bolo 
všetko inak? Čo ak ľudia zabudli na tohto 
človeka? Čo ak teda hovoriť do vetra zna-
mená vypovedať, čo nik iný nepochopil? 

Príbehy života sú občas rečou do vetra...

Hovoriť slová do 
vetra...

Čo ak to všetko bolo inak?

Zamyslenie...

zu
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Čo bolo, čo bude...
Jednou vetou

Rozlúčka so štvrtákmi
Ľudia prichádzajú a odchádzajú - je čas vítania aj 
lúčenia. So štvrtákmi sme sa rozlúčili 14.mája 2010. 
Svoje pôsobenie v škole zhodnotili na posedení v „an-
glickom parlamente“ a ich triedna p. profesorka Mária 
Čižmárová si doslova kráľovsky vychutnala posledné 
chvíle pred akademickým týždňom... V závere oficiál-
neho programu sme ich vyprevadili do ulíc mesta poc-
tivo žobrať na súkromné pomaturitné účely... :)

Divadelné predstavenie
Vstupenka do raja
Po úspechu vianočného predstavenia pod názvom 
“Vianoce v meste XY” z minulého roka sa sr. Daniela 
Somorová rozhodla nacvičiť nové predstavenie. Ten-
toraz pod názvom “Vstupenka do raja”. O kvalitách 
jej režisérskeho vedenia, ako aj o talentoch, doteraz 
ukrytých v triedach našej školy, sa mohli presvedčiť 
rodičia našich žiakov pri príležitosti Dňa matiek. Toto

Poliaci 17.-20.jún 2010
Návšteva našich susedov sa blíži... niekoľko poľských študentov z 
cirkevného gymnázia z mesta Kalisz sa príde pozrieť, ako sa žije 
na Slovensku, ako sa u nás učí. Čaká ich náročný program, zároveň 
sa nám predstavia aj ako speváci zo svojho školského zboru.

Európsky deň - jednota v rozmanitosti
V novembri nám na pôde našej školy gymnazisti predstavili zaují-
mavým spôsobom jednotlivé krajiny Európskej únie tak, aby vyt-
vorili “Jednotu v rozmanitosti”. 
A o čo vlastne išlo? O talianske špagety a pizzu, o horúce 
španielske flamenco, o belgickú čokoládu a slovenské halušky, o 
maďarský guľáš a cyperské citrusy, o francúzsky šarm a nemeckú 
precíznosť...

predstavenie odohrali naši herci aj na niektorých školách a budú s ním putovať aj za hranice 
nášho mesta. Krátke ukážky, spolu s vyjadrením režisérky a hlavných predstaviteľov, si 
môžete pozrieť v krátkom zázname televízie LUX. Režisérke i hercom želáme veľa tvori-
vosti a ďalších možností preukázať svoje kvality a talenty, ktoré im zveril Boh.

BUDE

BOLO

BOLO

BOLO
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Čo bolo, čo bude...
Exkurzia vo Viedni
Hneď v septembri sme navštívili Viedeň (tretiaci a štvrtáci). Poprechádzali sme sa 
po jej krásnom centre, prezreli si zámok Schőnbrunn, rezidenciu rakúsko-uhorských

Noc v škole 
24. jún 2010
Určite sa už všetci 
neviete dočkať, 

Deň narcisov 
Všetci študenti sa potešili, že sa počas vyučovania 
trochu poprechádzajú, premrznú. Narcisy sa predáva-
li jedna radosť, peniažky opäť putovali na dobré 
účely ľuďom, ktorí ich potrebujú... sme radi, že sme 
pomohli.

Projekt Štefánik
Študenti 1., 2. a 3. ročníka sa zapojili do Projek-
tu Štefánik, ktorý zorganizovalo Múzeum SNP v 
Banskej Bystrici. Oboznámili sa s históriou SNP, 
vypočuli si sprostredkované spomienky účastníkov 
a prezreli si pancierový vlak Štefánik.

BUDE

panovníkov Hofburg , dnes sídlo rakúskeho prezi-
denta, videli sme mesto z výšky 68m z „obrovského 
kolesa“ v Prátri, obdivovali avantgardný Hun-
dertwasserov dom. Maškrtnejší si sadli vychutnať 
svetoznámu tortu a atmosféru v cukrárni u Sache-
ra, umenia chtiví zase vychutnávali krásne zbierky 
Umelecko-historického múzea či diela francúzskych 
impresionistov v Albertíne.

kedy si v telocvični zase rozložíme spacáky a karimat-
ky, kedy budeme umývať obrovské množstvo tanierov 
mastných od večere a kedy nebudeme celú noc spať, ale 
budeme sa rozprávať, až kým sa nezačne brieždiť... toto 
všetko s ešte prepracovanejším programom nás čaká na 
konci júna... noc v škole so svojou zvláštnou atmosférou 
teplákov, rozťahaných tričiek, kruhov pod očami a za-
chraptených hlasov od nedostatku spánku... :)

Jednou vetou

BOLO

BOLO

BOLO
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Duchovné aktivity

Škola rozlieva milosti modlitieb
Súčasťou rozvoja nášho duchovného života 
je stretávanie sa v kaplnke na spoločnej 
modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu 
cez veľkú prestávku. Ako ste si iste všimli aj 
podľa oznamu visiaceho na nástenke, stretá-
vame sa od septembra z vlastnej iniciatívy. 
Predovšetkým sa modlíme za školu, ktorá 
je v týždennom rozpise určená, samozrej-
me, každý štvrtok sa modlíme zvlášť za 
všetkých kňazov. Po Korunke sa prečíta 
myšlienka z denníka sv. Faustíny. Postupne 
sa pri spoločnej modlitbe okruh rozšíril aj o 
žiakov 3. ročníka ZŠ, ktorí sa pripravujú na 
prvé sv. prijímanie. Naozaj, jedine v Pánovi 
je pravá múdrosť, a preto sme sa ju touto 
cestou rozhodli prijímať a zveľaďovať.

Križová cesta - Veľky piatok
Vari nebola aj iná cesta, ako tá krížová? (2) 
Aké to muselo byť ťažké dať všetkým najavo, 
že ten muž, doráňaný a odsúdený pre zradu, 
je jej syn, jediný a najmilší... (4)
Zneužili sme lásku. (9)
Kristus je jediná nádej, hoci to vyzerá, že 
prehrávame, že padáme, že už to nepôjde, 
postaviť sa na nohy...(7)

Kristus - jediná nádej, keď sa zdá, že cesta je 
príliš ťažká... keď je náročné potvrdiť svoju 
príslušnosť k Nemu... keď sa aj samotná lás-
ka stáva zneužívaným nástrojom na dosiah-
nutie pomýlených cieľov... a Veľký piatok 
ako deň, keď sa obeť kríža zdá byť prekvapi-
vo blízka, a keď vedomie hriechu dolieha na 
človeka oveľa bytostnejšie než v pokojné dni.
Egoizmus, klamstvo, rúhanie, nenávisť...
Práve hriech bol červenou niťou 
veľkopiatkovej krížovej cesty. Štrnásť sla-
bostí sme postupne priznávali pri zastave-
niach, pri ktorých nás sprevádzali gym-

nazisti a deviataci. Zamyslenia definovali 
veľmi jasne a presne ľudský podiel na spô-
sobení utrpenia. Verím, že spoločná mod-
litba bola uvedomením si, čo všetko sa za 
skutočnosťou kríža ukrýva... môj hriech...

Zrnká...
piesku, prachu, ruženca... Zrnká obety.
Božia logika neznamená, že človek čosi dá 
a čosi dostane späť. Človek síce čosi dá, ale 
Boh chce dať späť všetko, aj keď to pomy-
selné „čosi“ sú vlastne zrnká rôznej (viac 
či menej citeľnej) obety... Ako jasný dôkaz 
faktu, že sme dostali všetko, je Kristus a 
určitým (hrubo povedané) „bonusom“ je 
jeho matka. Máj je teda špecifický v tom, 
že môžeme zase dostávať, ale priamejšie 
práve cez Máriin príhovor. V kaplnke sa 
momentálne každý deň stretávame na má-
jovej pobožnosti - od najmenších drobcov 
z družiny až po určitú stálu vzorku gym-
nazistov a učiteľov, pričom jedna trieda má 
vždy službu. Ozaj len krátka chvíľa vyzerá 
byť niekedy veľkým zrnkom obety. Nuž... 
čosi za všetko, čo je pre nás pripravené...

Aďa, zu
foto GKM
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O rok neskôr všetko vyzerá ináč
Pohl’ad zvonku

29. máj 2009. Posledný deň v škole. Deň 
„D“. Hlavou mi víria myšlienky, kam ďalej. 
Je potrebné rozhodnúť sa. Zodpovedne a 
zrelo uvažovať o tom, ktorá univerzita bude 
moja „alma mater“. Po dlhom uvažovaní 
pozíciu víťaza zaujala Katolícka univer-
zita v Ružomberku. Bolo to najlepšie roz-
hodnutie, aké som mohla urobiť a denne 
ďakujem Bohu za tento dar.

Nenahraditeľná opora
Postoj k životu a samotnému štúdiu sa mi 
úplne zmenil. Pri mojej prvej ceste vlakom 
z Košíc do Ružomberka som si uvedomila 
vážnosť situácie. Odchádzam z domu, z 
kruhu rodiny a  najbližších päť rokov sa bu-
dem už len vracať.  Nevedela som, čo ma 
tam čaká. Už pri nástupe do školy ma milo 
prekvapil prístup vyučujúcich. Nestali sme 
sa pre nich len masou mladých, s ktorou sa 
trápia. Sme pre nich jednotlivci, s ktorými sa 
delia so svojimi radosťami aj s ťažkosťami. 
Pre nás študentov sú nenahraditeľnou 
oporou. Mnohí dosiahli vzdelanie na 
zahraničných univerzitách, no predsa ostali 
pokorní a jednoduchí.

Je to o dobrovoľnosti
Od prvého dňa mi bolo jasné, že študentský 
život je plný radosti, veselosti, ale aj zod-
povednosti, v ktorej sa človek musí „nájsť“. 
Nikto za mňa nič neurobí. Na strednej škole 
nám učitelia sústavne prízvukovali „učte 
sa!“ Na „výške“ na to musíte prísť sami. Je to 
o dobrovoľnosti, ktorá sa mnohokrát zmení 
na povinnosť. Na prednáške vyučujúcich 
nezaujíma, či ste tam, ale na skúške všetko 
vyžadujú. Je to o tom, ako si rozvrhnete 
čas. Keď si povinnosti necháte na poslednú 
chvíľu, je to vaša „smola“, z ktorej sa treba 
poučiť, lebo to za tie stresy nestojí.

Život samotára
Spočiatku to bol život samotára, nikoho 
som v Ružomberku nepoznala. Veľmi 
ma potešilo, keď som na chodbe stretla 
Košičanku. Hneď som sa aj na Liptove cítila 
ako doma. Časom sa z nás  „slovenčinárov“ 
a „nábožkárov“ stala veľká rodina.  Tým, že 
moji priatelia sú z rôznych kútov Slovenska,  
stali sa mi ich aj rodiská blízkymi. Či už sú 
to Kysuce, Krupina, Považany... Spolu sa 
tešíme z úspechov, trápime so zápočtami či 
opravnými skúškami.

Rok štúdia
Takmer rok štúdia je za mnou. Zbehlo to ako 
voda. Môžem povedať, že nabrať odvahu a 
odísť preč od „istôt“, je najlepšie, čo môže 
mladý maturant urobiť. Začať žiť, postaviť 
sa na vlastné nohy a hlavne sa nebáť. Vždy 
máme pri sebe Niekoho, kto nás drží za ruku 
a ide v tom s nami. Všetkým vám držím 
palce!

Darina Obušeková, EX-GKM, 1. Bc. FF KU RK
foto autor
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JAR LETO 2010
Svet a umenie

Tak ako sa na jar pominie sneh, tak aj my 
by sme mali zabudnúť na tmavé kabáty. 
Ponurosť zimy vystrieda ľahká frivolnosť  
jari a leta. Tešte sa a vyjadrite to aj na 
oblečení! Vaše srdce by malo prahnúť po 
priehľadných, ľahkých a jemných tkaninách.

ALEXANDER McQUEEN
„ PLATO´S ATLANTIS “
Kolosálna obrazovka; tma a pomalá my-
stická hudba. Na móle boli umiestnené dve 
mechanické ruky - kamery, ktoré sa počas 
chôdze modeliek pohybovali rovnobežne 
s nimi. Modelky mali obuté nesmierne 
vysoké (20cm) platformy, ktoré pripomínali 
hlavy príšer a morských oblúd. Výsledný 
efekt im nohy perfektne predĺžil! Mc Queen 
poukázal na apokalyptické predpovede 
budúcnosti ekologického zrútenia sveta: 
Ľudstvo sa skladá z bytostí, ktoré sa vyvinu-
li z mora, polárne ľadovce sú roztopené a 
my - ľudia - sme sa opäť vrátili k životu pod 
vodnou hladinou. Dôsledky, pokiaľ ide o 
módu? Podstata bola zapustená v krátkych 
(MINI) šatách s morsko – dinosaurou gra-
fickou potlačou, širší pás, plisácie, balónová 
ostro hranatá „la silhouette“. Farby: ostro 
zelená a hnedá, prechádzajúce do odtieňa 
slabej morskej farby, napriek tomu, boli 
graficky upravované a krížené do zrkad-
lového obrazu; na každom kuse – šatách ste 
videli Alexov  podpis – svetoznámy strih. 
V jednej časti „to páchlo“ po predpovedaní 
biologickej  hybridizácie žien z morských 
cicavcov! Zaguľatené nohavice s bočnými 
otvormi pripomínajúcimi žiabre či plutvy u 
veľrýb v tyrkysovej farbe. Mc Queena táto 
šou postavila na vrch zmien jednak v prie-
mysle, a jednak v ekologickej spoločnosti.

ČIERNY DEŇ MÓDY - 
ŠTVRTOK 11. 02. 2010
„Cítim neuveriteľnú ľútosť,“ povedala 
Vivienne Westwood. Náhla a šokujúca smrť 
génia Alexandra Lee McQueena, „ENFANT–
TERRIBLE“ módy, najväčšieho talentu našej 
generácie znamená  neprekonateľnú stratu, 
nikdy tu nebol človek ako on a nikdy tu už 
nebude. „Čo je ešte zdrvujúcejšie, napriek 
jeho kreativite, jeho úspechu u módnych 
kritikov i širokej verejnosti, tie najväčšie 
úspechy boli ešte pred ním,“ povedala Sarah 
Jessica Parker. Jeho práca bola zaujímavá a 
nikdy nie všedná. Vždy ho nejako lákala 
smrť, jeho návrhy boli niekedy dehumani-
zované. Ktovie, možno ak niekto pričasto 
flirtuje so smrťou, začne ju priťahovať.  My 
všetci sme hlboko zdrvení a zarmútení...
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jeho rozhodnutie opustiť tento svet nás prip-
ravilo o majstra perfektného strihu a odvážnej 
kreativity... teraz bude obliekať anjelov v nebi.

“Prekonávam obrovský zármu-
tok, moje srdce sa zvíja v bolesti.
Budeš nám navždy chýbať Lee.“
HAVRAN

JONATHAN SAUNDERS
Musím sa priznať, že som tvorivou víziou 
tejto značky posadnutý. Čisté, moderné, 
jednoduché, ale napriek všetkému jednot-
livé kusy odevov nepôsobia fádne a umelo. 
Farebná potlač, lesk, rozsah a rýchlosť zo-
brazovania. Toto prevzalo vedenie palety 
čisto bieleho a matného pastelu. Mimo-
riadny ťah štetcom farby fluóru, vápna a 
oranžovej, a tým pokryté grafické tvary 
s fóliou. Jar má byť nežná a prirodzená, 

to isté platí aj o posolstve tejto značky. 
Inšpirácia materiálmi, plastmi a balením 
liekov a čistoty začiatku deväťdesiatych 
rokov - minimalistické módne fotografie. 
Kúsky skombinoval so svojou metódou far-
benia látky. Vznikli mierne podivné farebné 
možnosti: pár zaprášených organzovo - vrst-
vených látok, vrstvenie bielych šifónových 
sukní dodávalo modelkám pri chôdzi 
vzdušnosť a voľnosť nastávajúcej jari.

BALENCIAGA
„Chcel som vytvoriť kolekciu viac 
urbanistickú, myslím, že ženy sa 
presýtili všetkých kokteiliek“.
Tak si to rovno povedzme - neexistuje 
žiaden návrhár, ktorý by rozumel viac futu-
rizmu a pojmu budúcnosť. Volá sa Nicolas 
Ghesquiérre. Túto sezónu prokla-
muje „atletický beat ulice“: vysoko 

Svet a umenie

havran
foto internet
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Svet a umenie

havran
foto internet

štruktúrovaná kožená vesta s kapucňou 
(lisovaná koža), úzke patchworkové 
(prešívané) džínsy, športové kilty, vesty, 

mikiny, no z džerseja a nylonovej peny... 
podoba na obrnený transportér ničiaci 
všetko v ceste. Rúrkovo-členkové otvorené 
topánky sa stali tým najcharakteristickejším 
prvkom futuristickej techniky a umeleck-
ého remesla. Práve členková časť topánky 
je ručne rysovaná alebo sa na nej striedajú 
modré, biele a zelené pásiky kože... la-
serom boli do týchto topánok vyobrazené 
slabé siluety postavičiek z rozprávok - 
žartoval, „ako Play-Doh.“ (Má rád hračky 
ako odkaz v topánke.) Kvalita definuje 
Ghesquierovu Balenciagu ako unikátnu!
Kabátové šaty, béžové kožené špirálové 
tógy v kontraste s maľovaným semišom... 
v koláži elementov, recyklovaných fab-
rík bola ukrytá mestská bojovníčka.

RICK OWENS
Najtemnejšia bytosť módy!... vždy propa-
goval len jednu farbu. Rick sa však v tejto 
sezóne uvoľnil a na jeho modeloch sa to 
odrazilo zosvetlením tónov. Aj napriek 
tomu je verný 3 pilierom. Sivej, čiernej a 
bielej. Silueta je jasne asymetrická - geo-
metricky strihané kožené motorkárske 
bundy, ženské boky rozšíril strnulými tu-
nikami/zásterami do tvarov zvona, no na 
leto k nim postačia len jednoduché šortky, 
kombinézy na jedno rameno; v lone mode-
liek sa pri chôdzi vlnila jemná nešikovne  
strihaná tkanina, ktorá akoby dementova-
la krásu a vznešenosť ženy. Avšak popri 
všetkej skazenej extrémnosti Owensových 
modelov je bezprostredným faktom, že 
jeho veci sú tak nositeľné ako aj originálne!
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Naše úspechy
Viete, že...

Viete, že mnohí naši spolužiaci sa nená-
padne zapájajú do mnohých aktivít? Preto 
vám ponúkame rešerš tvorivej činnosti pre-
tavený do umiestnení a výsledkov v rôznych 
súťažiach....

Celoslovenská súťaž – Prečo mám rád/a 
slovenčinu, prečo mám rád/a Slovensko
Cena poroty - Antónia Juhásová (2.B)
Hlavná cena - Zuzana Eperješiová (3.A)
Naša škola získala v tejto súťaži aj “Ocene-
nie školy”.

Krajská súťaž - Hviezdoslavov Kubín
2. miesto - Tatiana Durová (2.A) - v ume-
leckom prednese prózy + postup do ce-
loslovenského kola

Celoslovenská súťaž- Vansovej Lomnička
1. miesto (zlaté pásmo) - Adriána Hovan-
cová (2.A) - v umeleckom prednese poézie

Krajská súťaž - Vansovej Lomnička
1. miesto - Adriána Hovancová (2.A) - v 
umeleckom prednese poézie

Regionálna súťaž - Hviezdoslavov Kubín 
1. miesto - Adriána Hovancová (2.A) - v 
umeleckom prednese poézie
2. miesto - Veronika Pálová (4.A) - v ume-
leckom prednese poézie
1. miesto - Tatiana Durová (2.A) - v ume-
leckom prednese prózy

Okresná súťaž - biblická olympiáda
1. miesto - Adriána Hovancová (2.A) Dávid 
Jobbágy (2.A) Zuzana Sobotková (4.A)

Krajská súťaž - Európa v škole - vlastná 
literárna tvorba
1. miesto - Zuzana Eperješiová (3.A)

Okresná súťaž - Vansovej Lomnička - v 
prednese poézie 
1. miesto - Adriána Hovancová (2.A)
 
Krajská súťaž - geografická olympiáda 
1. miesto - Jakub Železník (3.B) - postup do 
celoslovenského kola
  
Celoslovenská súťaž - ... a Slovo bolo u 
Boha... 
1. miesto -  Adriána Hovancová (2.A) - 
umelecký prednes poézie

Okresná súťaž - olympiáda z nemeckého 
jazyka 
1. miesto - Michal Habčák (2.B) 
 
Krajská súťaž - ... a Slovo bolo u Boha... 
1. miesto - Adriána Hovancová (2.A) - ume-
lecký prednes poézie
1. miesto - Zuzana Eperješiová (3.A) - ume-
lecký prednes prózy

Celomestská súťaž - Slovo bez hraníc - 
umelecký prednes poézie
3. miesto - Adriána Hovancová (2.A)

Celoslovenská súťaž - Cena Andreja Chu-
dobu - vlastná literárna tvorba - poézia 
3. miesto - Zuzana Eperješiová (3.A)

Okresná súťaž - Alžbetina ruža – ľudová 
pieseň
2. miesto - Viktória Csicsváková (1.A) - 
spev
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Na kolenách
Tvorivý duch

Na kolenách 
vznikajú najkrajšie básne.
Básnik - sluha všetkých
trošku márnomyseľný
a márnotratný,
ale iba na kolenách
dokáže sa písať...

Len na kolenách
môže pretaviť myšlienky
do kontúr slov
a získať
aspoň úľavu,
že sa to spaľujúce poznanie nekonečna
dostalo kamsi preč...

únavu...
pociťuje nekonečnú únavu,
keď sa zase poddáva
prekliatiu...

Večná
ebenová truhlička darov
pranieruje pragmatikov
a aj snárov.
Rojkom

aj realistom
spieva chvály...

básnik na kolenách
a stále sa mu máli...

Že má si ešte na čo kľaknúť,
o tom svedčí zopár písem...

požehnaný.
prekliaty.
Na ostrí noža
povrazolezec
čo je rovnováhou
a ona zlý sen...
Aréna možností.
Ľudstvo otočilo palec nadol...

Ticho.

Omega.

Alfa.

Básnik na kolená padol...

zu
foto internet
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Nepopísal ju ešte nik...
mudrc
ani heretik...
mladučké dievča čakajúce na život.
mladučké ako rosa rána.
Čistá biela strana.
Nežnosť čo vonia prenikavo.
Tak ostýchavo
sa ešte usmieva a správa,
ale pochopí,

že slzy života sú jak atrament...
či už z bolesti
alebo tečúce zo smiechu-
a z papiera sa stáva testament.

Rok za rokom
sa strieda,

ustáva krok aj dych, aj slovo...
Mladosť sa mení osudovo.

Netreba proroka 
na ohlásenie smrti-

jediná vec, čo nás neminie.
ani ju.

Mladosť jednoducho je a
nie je.

Vysype sa z hrsti
tak naraz...

Potom skutočná krása
vpíše sa do vrások.

Mladučké dievča chcelo
čakať 

na život...
So smrťou na perách

zaspalo pokojne...

A po vytrhnutej stránke
pošliapalo

mnoho ľudí...

Musí byť veľmi krásne,
že sa do sna budí...

Balada o mladosti
Tvorivý duch

zu
foto internet
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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 hra-
cie pole, boli zastúpené 
číslice od 1 do 9. Číslice sa 
nesmú v riadku, stĺpci ani 
v štvorčeku opakovať.

S
u
d
o
u
k

9 4

9 4 5 7

7 3 6

8 1 3 7

5 6 1 4

9 1 6 5

6 2 8

3 5 4 7

5 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu May 20 18:48:51 2010 GMT. Enjoy!

5 4 1

9 2 4 3

1 4 8

1 7 6 2

3 4

2 1 7 9

8 2 9

6 2 5 3

4 2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu May 20 18:49:43 2010 GMT. Enjoy!
Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/

foto internet

Aj chytrí schybí
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Smiechotinky
Bavime še

Babka príde k lekárovi s obviazanou rukou 
a nohou. Doktor sa pýta:
- Babka, čo sa vám stalo s rukou?
- Kopol ma elektrický prúd.
- A s nohou?
- Ja som mu to vrátila!

Prečo blondínka dáva noviny do 
chladničky?
Aby boli stále čerstvé!

Prečo stojí sedemnásť blondínok pred dis-
kotékou?
Pretože vstup je od osemnástich!

- Počula som, že váš syn študuje na univer-
zite. Čo z neho bude, keď skončí?
- Obávam sa, že dôchodca...

Čo je pre človeka totálna smola?
Keď chytí zlatú rybku a má alergiu na zla-
to!

O štvrtej ráno zvoní profesorovi doma 
telefón. Rozospatý ho zdvihne:
- Haló?
- Spíš?
- Spím...
- No a my sa, do kelu, ešte učíme!

- Synček, hádaj, čo som ti priniesol zo 
služobnej cesty?
- Nič.
- Beťár jeden, zase uhádol!

“Je mi ľúto, pane, nedá sa nič robiť, tú nohu 
vám musíme amputovať.” 
“Vďaka bohu, ja už som si myslel, že mi 
zakážete piť.”

Príde Jožo do šéfovej kancelárie a sťažuje 
sa:
- Šéfko, nemohli by ste mi zvýšiť plat? 
Veď tu už robím desať rokov za 266 € 
mesačne...
- Šéf sa pousmeje, naleje Jožovi pohár 
borovičky a začne:
- Pozri, Jožo, je pravda, že zarobíš 266 € 
mesačne, čo je 3187 € ročne, ale...
Rok má 365 dní. Z toho je 52 sobôt a 52 
nedieľ  To je už len 261 dní.
Ďalej máš 28 dní dovolenky a 5 dní si bol 
chorý, to je už len 228 dní.
Deň má síce 24 hodín, ale ty pracuješ len 
8 hodín, čiže 1 tretinu dňa, to znamená 76 
dní. Nehovoriac o tom, že v roku máme 13 
sviatkov, čo sú dni pracovného pokoja, a 
teda robíš len 63 dní. To je len o dva dni viac, 
než 2 mesiace do roka. No a čo chceš viac za 
robotu dvoch mesiacov?  Veď zarábaš skoro 
1593 € mesačne.
- Prepáčte, šéfko, nechcel som vyrušovať.

Vallery
foto internet

NEMO S
A 

UŽ N
EHL’A

DÁ

Budí policajt bezdomovca v parku na 
lavičke: 
- „Čo je to tu nocľaháreň alebo čo ?“
Rozospatý bezdomovec sa osopí: 
- „A čo som ja informátor?“
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Fotoreport
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