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Milí čitatelia, 
Vítam vás pri ďalšom čísle 
nášho školského časopisu. 
Ako ináč, mala by som sa 
vám prihovoriť nejakým 
„žhavým“ editoriálom. 
Chcela by som začať 
poďakovaním slečne z 2. 
ročníka, bohužiaľ, neviem 
ani triedu, ani meno, pretože 
mladá slečna chce byť 
inkognito. Ale napísala mi, 
že budúci rok nám možno odhalí 
svoju tvár. ☺ Ale prejdime k meritu 
veci, slečna, o ktorej práve hovorím 
mi napísala e-mail, ktorý ma potešil. 
Bude pre nás 
písať román 
na 
pokračovanie, 
ale až 
v budúcom 
školskom 
roku. No, ešte 
pre tento rok 
si pre vás 
prichystala 
poviedku, 
ktorá je 
výborná. Od tejto slečny som si 
prečítala pár diel, ktoré mi poslala. 
A môžem zhodnotiť, že Obchodná 

akadémia DMJ v Čadci má ďalší talent! No, bola by 
som radšej keby sa talenty viac ozývali, pretože v našej 
škole sú, len ich musíme hľadať. Pokračovať by som 
chcela pripomienkou z našej MIKS-áckej skrinky, bol 
v nej hodený návrh, že by sme mohli urobiť rozhovor 
s človekom, ktorý bol v Talentmánii, bohužiaľ, sa nám 
nepodarilo vypátrať, kto to bol, tak vás žiadame 
o pomoc pri pátraní. ☺ Vopred ďakujeme.  

 
Veľa vône, koláčikov, 

pritom mnoho korbáčikov, 
dobré vínko do skleničky, 
veľa vody zo studničky. 

 
K novej jari veľa sily.  

By ste v zdraví dlho žili. 
Na Veľkú noc veľa vody, 

spokojnosti a pohody. 
 
 

 
Presne 
takýmito 
a mnohými 
inými 
veršíkmi si 
budete lámať 
hlavu už za 
chvíľu, 
pretože sa 
blíži 
očakávaná 
Veľká noc 

a vytúžené PRÁZNIDNY. ☺ Predpokladám, že každý 
už nakupuje vajíčka, zajačikov, baranov... Niekto ich 
však nakupuje pre šibačov, iní zase na výzdobu a lepší 
pocit z domova. ☺ Je úplne skvelé, že budú prázdniny, 

a že si oddýchneme, ale 
musím podotknúť jednu 
nepríjemnú vecičku, a to, že 
keď skončí Veľká noc, tak sa 
bude pomaly, ale isto začínať 
máj. Viem, je to lásky čas, aj 
na to sa všetci tešíme. 
Mamičky sa tešia na svoj 
sviatok, no ale my, by sme 
mali radšej pridať, lebo nám 
ostávajú necelé dva mesiace 
do konca školského roka. 
Takže treba vylepšovať 

známky, niekomu sa to darí viac, niekomu menej, ale 
hlavne, že sme zdraví, a že neprepadneme. „Dosť bolo 
rozkoše.“ Už som začala príliš rozvíjať môj monológ. 
Tak zase nabudúce... ☺ 
 
 
 
 

 
 
 
 
S radosťou pripravila:  Jana Čimborová z 3. A 
Foto: zdroj:  www.google.sk 
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...možno áno, možno nie. ☺ Tentokrát som za pomoci 
ochotných ľudí  našla jeden neobvyklý talent zo 4.A,  
ktorý sa už  pár rokov venuje tenisu. Je ním Lucinka 
Cerchlanová. Milé, večne usmiate dievča, ktoré mi po 
dlhom prehováraní bolo ochotné odpovedať na pár 
otázok.,☺ za čo jej veľmi pekne ďakujem. ☺ 
 
Niečo o nej ☺☺☺☺ : 
Meno:Lucia Cerchlanová         Vek: 18 
Stav: slobodná 
Záľuby: futbal, kým som si 
na ňom nezlomila ruku, 
volejbal, ktorý mi ale vôbec 
nejde, moje morčiatko Pupi 
☺☺☺☺ ... 
 
1. Lucinka, ako dlho sa 
venuješ tenisu? 
 
Takže, tenisu sa venujem od 
mojich 8 rokov, čiže teraz je 
tomu presne 10 rokov - 
poriadne dlhá doba.  
 
2. Je to pre teba priorita, či 
máš rada aj iné športy? 
 
 Tenis, keďže sa mu venujem 
väčšiu polovicu života, je pre 
mňa jasnou prioritou, ale 
nedá sa robiť nepretržite, 
čiže ho musím vyvažovať aj 
inými športmi. A keďže 
milujem letné športy (áno, 
a tie zimné neznášam) , tak 
rada hrávam s kamarátmi 
plážový volejbal, behávam, chodím na kondičky, rada 
plávam, hrám fresbee a tak ďalej..:D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Ako si sa k tomu dostala? Vzhľadom na to, že 
Kysuce zrejme nie sú rodiskom nejakých veľkých 
tenisových hviezdičiek? 
 
 Hm, k tenisu som sa dostala úplne náhodne. Bývala 
som v Čadci v paneláku a bavilo ma si odbíjať loptičku 
malými plastovými raketkami. Potom, keď som mala 8 
rokov,  sme sa presťahovali na dom a keď sme 

vybaľovali krabice, našla 
som tam takú starú drevenú 
raketu, ktorou sa kedysi 
hrávalo a pri nej aj starú 
vybúchanú loptičku. Tak som 
sa teda postavila za dom 
a začala si búchať o stenu. 
Keď to začalo prekračovať,  
nazvem to normálnu hranicu, 
a susedia sa začali sťažovať,  
že búcham do tej steny ráno 
pred školou a po nej,  až kým 
nebola tma, rodičia mi kúpili 
v TESCU raketu, ktorá už 
vyzerala ako normálna 
raketa. S ňou som 
pokračovala v búchaní 
o stenu. Keď to už nemohli 
vydržať ani rodičia, prihlásili 
ma ku tenisovej trénerke. 
Dostala som konečne dobrú 
raketu a trénovala 
a trénovala. Potom som 
prestúpila do Čadce do ZZO, 
to som mala 12 rokov a rok 
na to som už začala hrávať 
súťažné zápasy za Kysucké 

Nové Mesto. V súčasnosti hrám za Ružomberok.  
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4. Koľko zo svojho voľného času venuješ tenisu ? 
 
Veľmi veľa. Kratšia odpoveď by bola, ak by si sa 
spýtala, koľko času trávim bez neho. ☺  
 
5. A čo tvoje najväčšie športové úspechy? 
 
Najväčšie úspechy? Tak ako som už spomínala, 
hrávam za Ružomberok 1. ligu dorasteniek a tento rok 
za mesiac mi začína aj 1. liga žien a Extraliga žien, čo 
je vlastne najvyššia tenisová súťaž na Slovensku. Ono 
to celé trvá 2 mesiace  a potom nasledujú individuálne 
turnaje, kde hrá hráč sám za seba o body a v tých 
vyšších turnajoch aj o peniažky. No a tých turnajov 
mám 18 - 20 za jednu tenisovú sezónu, ktorá trvá  10 
mesiacov, takže ako úspech považujem výhru na 
niektorých z nich, ale aj prienik do štvrťfinále alebo do 
semifinále na tých najťažších turnajoch.  
 
☺☺☺☺  Lucinka,  v mene mojom i celej redakčnej rady 
ti prajeme veeeeeeeľa, veeeeľa úspechov, nielen 
športoých ale i osobných ☺☺☺☺ a verím, že budeš na 
OA v dobrom spomínať. ☺☺☺☺ Za poskytnutie 
rozhovoru ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEM!! ☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
Na tejto foto môžeme 
vidieť, že našu 
Lucinku tento šport 
skutočne baví. ☺☺☺☺ 
LEN TAK ĎALEJ!!! 
☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si z tohto na niečo extra hrdá? 
Áno, som! Tenis mi dal neskutočne veľa krásnych 
zážitkov, prostredníctvom neho som stretla 
neuveriteľné množstvo ľudí, prešla veľmi veľa miest 
na Slovensku i v zahraničí, dal mi aj najlepších 
priateľov a zničil mi kĺby a chrbticu....:D,  ale na to až 
taká hrdá nie som :D 
(Milované zvieratko – Pupi ☺☺☺☺



 
MIKS 

Samozrejme  pripájam aj výsledky  športových aktivít 
za posledné obdobie. ☺ 

 
 

10. februára 2011  
Naše dievčatá ukázali, že aj ženy vedia hrať futbal na 
okresnom kole v halovom futbale dievčat SŠ a vyhrali 
krásne 1. miesto. V zložení: 
� Vojtušová (2.C) 
� Čarnecká, Vojtušová V., Chylíková (3.A) 
� Mahútová, Kužmová, Gregušová (1.E) 
� Špilová, Šurábová (3.D) 
� Korená, Šimanicová, Kopasová, Rokyčáková 

(3.E) 
� Kadelová (2.E) 
 
 
1.3.2011 sa na pôde našej telocvične uskutočnilo 
regionálne kolo v basketbale chlapcov.  Chlapci 
bojovali a skončili na peknom 2. mieste. (Blahoželám 
☺) Škoda, že našli premožiteľa práve o „kúsok 
vyššie“... Hrali v zložení: 
� Mravec,  Herman Ma., Herman Mi. (2.E) 
� Garaj (3.C) 
� Štomfai (3.B) 
� Piotrowski, Gavlák, Kubica (4.B) 
� Baláž (4.E) 
 
 
 
O deň neskôr bojovali aj naše dievčatá, ktoré skončili 
taktiež na druhom mieste, k čomu blahoželám... lebo 
skutočne im nechýbalo veľa... ☺ Nabudúce to tomu 
gymu natriete! ;) 
Bojovali v zložení: 
� Delinčáková, Garajová (3.C) 
� Kováčová, Šurábová (3.D) 
� Šusteková (3.A) 
� Čičková (2.A) 
� Kadelová (2.E) 
 
 
 
Dňa 8. marca 2011 sa vo Vsetíne konal volejbalový 
turnaj SŠ, kde si sily zmerali 4 družstvá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše šikovné volejbalistky skončili na 2. mieste. ☺ 
Reprezentovali nás: 
� Kordeková, Šimanicová, Belková, Korená 

(3.E) 
� Vojtušová V. (3.A) 
� Tomaščinová (3.B) 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 9. marca 2011 sa športová hala v Čadci stala 
dejiskom krajského kola v stolnom tenise chlapcov aj 
dievčat. Obom tímom sa darilo a priniesli 1. miesto.  
Dievčatá:  
� Šimanicová, Baričáková (3.E) 
� Majáková (1.A) 
� Cisariková (1.E) 
 
Chlapci: 
� Maják (2.A) 
� Faťara (1.D) 
� Ostružiar (2.D) 
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Dňa10. februára 2011 sa 
v lyžiarskom stredisku Veľká 
Rača uskutočnili lyžiarske 
preteky žiakov stredných škôl.   
Okrem lyží mali žiaci možnosť 
predviesť aj svoj talent na 
snowboarde ☺ .         (naše 
športovkyne ☺☺☺☺ ) 
 
 A umiestnenie bolo nasledovné: 
� 2. miesto – Alžbeta 

Višňáková (1.C) 
� 3. miesto – Martina 

Mikulová (3.D) 
 
Na lyžiach skončila na krásnom 1. mieste  Katka 
Belková (3.E) 
 
A tak, ešte malá spomienka ústami Betky  Višňákovej. 
☺☺☺☺  
Betka, ako si s odstupom času spomínaš na  celú túto 
súťaž? ☺☺☺☺  
Zo začiatku, keď som dorazila na to osudné miesto.. 
miesto, ktoré je môjmu srdcu veľmi blízke.. som mala 
neskutočný strach. Obávala som sa toho, ako to 
dopadne, či sa umiestnim, či to odjazdím bez zranenia.. 
či sa nezrania kamarátky.. Moje obavy boli veľké ale s 
príchodom na štart a tým neuveriteľným pohľadom 
dole svahom všetok strach zmizol a ja som sa dokázala 
konečne uvoľniť.. jazdu som si užila a nakoniec som 
skončila druhá, čo znamenalo pre mňa  veľmi veľa.. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Čo by sme ale boli 
za školu, keby nás 
nejakým 
spôsobom 
nereprezentovali 
aj naši profesori?  
 
 
 
 

 
A tak sa 11. februára 2011 v Liptovskom Mikuláši 
uskutočnil „Pohár o predsedu OŽ“,  kde našu 
základňu reprezentovali p. profesorka Marcela 
Šavelová – ktorá mimochom – vyhrala 1. miesto. 
No nedal sa zahanbiť ani náš pán telocvikár, p. 
profesor  Kuzma, ktorý skončil na 2. mieste. ☺ Obom 
víťazom srdečne GRATULUJEM ☺ a dúfam, že o rok 
zas... ;) 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
Pripravila: Miruš, 3.D 
Foto: osobný zdroj Lucie Cerchlanovej, www.oaca.sk, 
osobný zdroj Martiny Mikulovej 
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V dnešnom uponáhľanom svete plného  problémov 
ľudia často nemyslia na seba, na to, čo bude, ale 
snažia sa riešiť problém.Tu a teraz...Ale, čo ak bude 
niekedy ešte horšie?  Žijeme v dobe plnej rizík, ale 
viete vlastne, čo to riziko je? Ako sa mu môžeme 
vyhnúť a čo naviac smieme pre seba spraviť?  
 
• Riziko - pravdepodobnosť nastátia  poistnej 

udalosti 
• Výsledok činnosti je neistý a v prípade neúspechu 

hrozia nepriaznivé následky 
 
Ako ľudia zvládajú riziká? 
• Veľmi ťažko, veľakrát si ho nechcú ani pripustiť 
• Neuvedomujú si dôsledky jednotlivých rizík v ich 

živote 
• Ak riziko nastane, rýchlo minú všetky peniaze a 

dostávajú sa do finančných ťažkostí 
• Odmietajú poistenie, ktoré im riziko môže riešiť 
 
Druhy rizík  
• Riziko úrazu 
• Riziko choroby 
• Riziko straty zamestnania 
• Riziko smrti 
• Riziko poškodenia alebo zničenia majetku 
• Riziko poškodenia zdravia alebo majetku inej 

osoby 
 

A preto je dobré, ak sa ľudia nechajú  poistiť a tým 
obmedzia dopady rizík na príjem v rodine 
a samotný životný štýl.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prečo je správne poistiť sa?  
• Zodpovednosť voči sebe a svojim blízkym 
• Riziká, s ktorými sa dennodenne stretávame je 

veľmi ťažké až nemožné úplne vylúčiť /práca 
doma, cesta do práce, školy, trávenie voľného 
času/ 

• Úcta k tomu, čo sme v živote dokázali 
a vybudovali 

 
Ak sa už človek rozhodne, poistiť sa, určite si položí 
otázku, kedy je ten správny čas uzatvoriť poistnú 
zmluvu. Najvhodnejšie podmienky sú:  

 

• Keď je človek zdravý a mladý – platí menej a 
má vyššie krytie 

• Ak má človek určité zdravotné problémy alebo 
vyšší vek, absolvoval nejaké náročné operácie 
poisťovňa ho vôbec nemusí poistiť, alebo platí 
za rovnaké poistenie 2-krát až 3-krát viac ako 
zdravá osoba 

 
 Prečo už poisťovne nechcú poisťovať starých a 
chorých?   
• Riziko vyplácania peňazí pre poisťovňu je príliš 

vysoké a neakceptovateľné!!!  
• Kúpite si staré a zničené auto, do ktorého budete 

musieť neustále investovať? 
• Kúpite si starý a zničený dom, ktorého oprava 

vás bude stáť viac ako postavenie nového domu? 
 
Pár rád ako vyberať vhodné osobné poistenie: 
• Poisťujte sa čo najmladší 
• Životné poistenie je dobré uzatvoriť na dlhú 

poistnú dobu /optimálne na 20 rokov/ 
• Poistná suma by mala zodpovedať Vašim 

finančným možnostiam 
• Snažte sa odolať nátlakovým metódam predaja a 

vždy si nechajte čas na rozmyslenie!!! 
 
NEZABÚDAJTE,  VŽDY JE MOŽNOS Ť 
SPRAVIŤ PRE SEBA NIEČO VIAC ☺☺☺☺  
Za odbornú pomoc pri článku patrí veľké ĎAKUJEM 
pani profesorke Janke Clarskonovej! ☺ 

Pripravila: Miruš, 3. D 
Foto zdroj: www.google.sk 
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Vraví sa, že kniha a pes sú najlepší priatelia človeka, 
ale prečo, to sa už neuvádza. Každý má  svoj názor a to 
už závisí podľa osobností človeka 
k čomu sa viac prikláňa. Pes je náš 
maznáčik, prípadne ochranca či 
strážca. Môj bráško mi nezabudne 
vždy poznamenať, že veru by som 
nemala rada svojho psíka, keby som 
vedela, čo si myslí alebo tou 
jednoduchšou formou, keby vedel 
rozprávať, však by som si vypočula aj 
to, čo by som nechcela.  
 Musím uznať, že je to veľmi 
zaujímavý názor a má aj v sebe kus 
pravdy. Tak by som psa nazvala aj 
nemým maznáčikom, veď nám  aj 
vyhovuje, že nepočujeme žiadne 
výčitky, sťažnosti, ale len vidíme pred sebou 
usmiateho psíka s vrtiacim chvostom. 
Kniha hoci nie je živá bytosť, povie nám oveľa viac 
než pes, len nás nepočúva. Dokáže nám vyrozprávať 
celé dejiny ľudstva, životné okamihy ľudí, proste 
príbehy na nezaplatenia. Prezradí nám všetko, čo od 
nej chceme počuť, len musíme pozorne počúvať. 
Už len samotný pojem kniha je zložitý na 
vysvetľovanie. Nemôžem a ani nedokážem 
charakterizovať tento pojem. Nie je  to len pár strán 
včlenených do jednotlivých kapitol, skrýva oveľa viac.  
Každá strana je podstatná pre vcítenie sa do deja, 
zachytenie chronologických udalostí.... 
Každý človek inakšie prežíva čítanie kníh. Niekto pri 
nich zaspí po pätnástich minutách (náš profesor Anton 
Šutiak). Niekomu k čítaniu kníh bráni nedostatok času 
či zhoršený zrak(Mgr. Renátka 
Závodská), ale nájdu sa aj poctiví čitateli, 
ktorí nedajú dopustiť na knihy a pevne 
dúfam, že týchto „poctivcov“   je oveľa 
viac ako nečitaťeľov. Nenechajme 
zvíťaziť povinnosti vyplývajúce zo školy 
či zamestnania, aby v nás zabili chuť či 
túžbu čítať knihy. Ja osobne pri knihách 
relaxujem, pre mňa kniha znamená vždy 
nový nepoznaný svet, ktorý sa postupne 
snažím preskúmať. S každou prečítanou 
knihou prichádzajú nové vedomosti, ktoré 
si ani neuvedomujem, ale aj napriek tomu 
občas používam.  Podľa mňa je kniha to 
najlepšie, čo ľudstvo vymyslelo. Proste je 
tak dokonalá, že sa to ani nedá vysvetliť.  

 
Každá postava, opis prostredia, neurčitá budúcnosť, 
ovplyvňujúce fakty, jednoslovné vety, gestá, adekvátna 
dĺžka odpovedí. Kinetika postáv presne zapadá do 
zámeru a podstaty diela. Niektorí ľudia majú pocit, že 
čítanie kníh je nudné, nezábavné,  proste strata času. Ja 
ale dodám, že našťastie  iba niektorí, nemienim brať 
nikomu jeho osobný subjetívný názor a ani sa 

nesnažím ho zmeniť, len je to dosť 
zarážajúce a zároveň smutné. Veď 
kniha zachytáva dejiny, históriu... 
Odkiaľ by sme vedeli o minulosti 
napríklad aj o samotnom  Ježišovi?! 
Prvá kniha ľudstva bola BIBLIA, 
pochybujem, že by sa nejakých 2000 
rokov hovorilo pravdivo o Ježišovom 
živote. Z toho by už bola povesť ak 
nie legenda. Knihám vdačíme za 
veľmi veľa vecí, ktoré chápeme ako 
samozrejmost nášho života. Až kým  
ju nestratíme, uvedomíme si podstatu 
a význam knihy. Nejdem ani 
porovnávať film s knihou. Pozretie 

filmu je dosť pasívne a niekto ani nezachytí pointu 
filmu, priznám sa, ja ani tie mená postáv nevnímam. 
Najhoršie čo môže byť, sú otravujúce reklamy a keď sa 
človek pozerá na DVD, tak sú tam titulky.V knihe si 
pomocou fantázie predstavujeme postavy, čo vo filme 
vidíme, ale nevidíme, čo si myslia a po 2. najhoršie je 
vo filme to, že postavu hrá daľšia postava, teda herečka 
a hoci sa snaži vžiť do roly postavy, nie je to 
originálne, ale umelé. Rada si pozriem film, ale 
uprednosťujem knihy, ony mi nahradia aj desať filmov. 
Podarilo sa mi vyspovedať aj zopár profesorov… 
Začnem pani profesorkou RNDr. Renátkou 
Koniarovou, ktorá mi prezradila svojich obľúbených 
spisovateľov  napríklad Maxim Matkin, Michal Viveg, 
Murakamy, Irwing a Evka Urbaníková. A nám, 
študentom, odporúča všetky knihy, lebo nás, ako sama 
povedala, berie za rozumných ľudí, takže nám dáva 

voľmú ruku vo výbere kníh. 
Pani profesorka Šavelová sa mi zdôverila, 
že prečítala a číta všetky knihy okrem 
historických románov. Obľubuje 
psychologické  knihy, životopisy (napr. 
Marylin Monroe) a aj naše autorky. Zopár 
kníh vám dám na ukážku: Objavenie Troje, 
Môj život, Láska je len slovo, Tieň vetra, 
Trinásta komnata. Nesmiem zabudnúť, že 
dôvod či zmysel čítania kníh pociťuje 
z pocitu prečítanej knihy.  
 
Rozhovor s profesorkou Vrbinárovou je 
trošku rozsiahlejší ☺ 
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1. Aké knihy(druh, spisovateľ) vás zaujmu a prečo? 
2., 3. Čo pre vás znamená čítanie (zmysel čítania) 
a aké knihy či druh by ste odporúčali žiakom? 
4. Kedy najradšej čítate a kde? 
5. Odkedy vlastne čítate knihy (aký prelom života)? 

• Často si nechám poradiť. V rodine mám 
dve knihovníčky - mamu aj sesternicu. Ale 
vyberám si aj sama, u mňa je čítanie 
o chuti.Wiliam Saroyan povedal „Nebyť 
umenia, všetci by sme boli už dávno zmizli 
z povrchu zemského.“  Kniha nám pomáha 
hľadať cestu, pravdy v živote, rozvíja našu 
fantáziu... Ja osobne si neviem predstaviť 
deň, kedy by som neprečítala aspoň pár 
strán z knihy. Spravidla je to večer 
v posteli.  

• Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, 
pretože ja čítam rôzne žánre, druhy, 
rôznych autorov, to je aj o chuti, veku. 
Teraz som dočítala Babuľu od Jaceka 
Dehnala. Román je napísaný z perspektívy 
mladého vnuka a rozpína sa kdesi medzi 
tradíciou rodinnej ságy, životopisu, románu 
o dospievaní i nekonečného rozhovoru. 
Dielo úspešného mladého poľského 
spisovateľa je príbehom ženy, ktorá mala v 
živote vždy viacej rozumu ako šťastia, a 
vďaka tomu bezpečne a relatívne pokojne 
prežila azda najkrutejšie storočie v dejinách 
Európy. Zaujal ma aj najväčší brazílsky 
bestseller Alchymista od Paula Coelha. Dej 
je pomerne jednoduchý, ľahko sa číta, za 
jeden dva večery máte knihu zhltnutú. 
Príbeh sleduje životnú púť mladého pastiera 
Santiaga za svojím snom. Jednej noci sa mu 
prisnilo, že by mal ísť do Egypta k 
pyramídam, že tam nájde svoj poklad. 
Opustil svoje ovce, získané peniaze 
investoval do cesty a ak chcete vedieť, ako  
to dopadlo, prečítajte si. Kniha skutočne 
stojí zato. Mne z  tej knihy rezonuje 
myšlienka, že človek, ktorý je v živote 
schopný všímať si znamenia, byť trpezlivý 
a ochotný popasovať sa s nastávajúcimi 
prekážkami, dosiahne pokoj a šťastie. Mám 
však rada aj ľahký ironický nadhľad 
v knihách Antona Laufka. Sú dni, keď mám 
chuť na poéziu, ale i dni, kedy čítam 
psychologické romány F. M. Dostojevského 
(momentálne Bratov Karamazovovcov), ale 
aj Pasternaka či Solženycina. Bavila ma 
kniha Stalo sa prvého septembra od Paľa 
Rankova. Zo slovenských autorov  

 

odporúčam napr. J. C. Hronského a jeho román 
Andreas Búr Majster (oveľa pútavejší ako Jozef 

Mak), novelu Za vyšným mlynom od Mila 
Urbana, Prútené kreslá od 
DominikaTatarku...z českých autorov Bohumila 
Hrabala či Ivana Klímu...dalo by sa pokračovať.  

• Nemám špecificky vyhradené miesto.  
Čítam v posteli, v obývačke na gauči, vo 
vlaku, v čakárni u lekára, občas doma pri 
jedle... 

• Čítam odvtedy, odkedy som sa naučila 
abecedu. Keď som bola dieťa, rodičia mi 
pred spaním čítali rozprávky. Mala som 
šťastie na rodičov. Myslím, že už vtedy sa 
knižky stali súčasťou môjho života. 

 
 
Nakoniec by som  sa vám aj ja trošku zverila. Neviem, 
či aj existuje nejaký druh či žáner knihy, ktoré som 
neprečítala, keďže moja najväčšia záľuba je čítance 
kníh. Najradšej by som čítala od rána do rána, ale to mi 
ani škola ani rodina zatiaľ nepovolila, ale ako sa vraví, 
nádej zomiera posledná. Aspoň vám poskytnem z prvej 
ruky knihy, ktoré fakt za to stoja a právom sa nazývajú 
knihy 
 
1.Odviate vetrom(1. a 2. diel + pokračovanie 
v knihe Scarlett) 
2. Zavrhnutý 
3. 7 zastavení pri kľúčovej dierke 
4. Tudorovci(1. a 2.  diel) 
5. Vášnivá žena 
6. Rákocziho pochod 
7. Pochopiť utrpenie 
8. Oheň a ľad 
9. Mária a Napoleon 
Tieto knihy vrelo odporúčam, a ešte spomeniem 
známu knihu Chatrč, ktorú odporúčala pani 
profesorka PhDr. Alenka Skrobánková. 
 
 
Veľká vdaka patrí všetkým profesorom, ktorí si našli 
čas a poskytli mi  rozhovory, ktoré ma obohatili  
 a dúfam, že aj vás ostatných. 
 
 
 
 
Vypracovala: Jana Uršicová z 1.C 
Zdroj obrázkov:  internet  
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Rozhovor 
s Jankou 
Šimanicovou 
a Ivetkou 
Korenou, ktoré vyhrali krajské kolo a postupujú na 
celoslovenské kolo SOČ-ky. 
 
1. Čo vás priviedlo ku nápadu zapojiť sa do SOČ-
ky? (odôvodnenie účasti na soč) 
Naša práca nebola robená ako SOČ, ale ako projektová 
práca na slovenčinu. Keď nám pani profesorka 
Škrobánkova navrhla, že ju môžeme trošku upraviť 
a skúsiť SOČ,  neváhali sme ☺  
 
2. Aký ste mali pocit z víťazstva? a to až dva krát?  
Bolo to úžasné a neočakávane, stratili sme reč ☺ 
 
3. Ako ste sa pripravili vlastne na SOČ? (nacvičený 
nejaký monológ a pod.) 
Len tak, ako prišlo ☺ 
 
4. Bola aj nekaká ta tréma či trapas?  
Tých bolo neúrekom ☺ ☺ ☺ ..ale aspoň bola sranda.. 
☺ 
 
5. Ako by ste charakterizovali Váš projekt? ☺ 
Je o Volejbale v Čadci. Zaoberá sa jeho históriou, 
pravidlami, súčasnosťou. V práci sme porovnali 
šestkový a plážový volejbal. Volejbal na palubovke, na 
piesku, ale aj v snehu. ☺ 
 
6. A keď ste už aj vyhrali tak vidíte aj nejaké 
priaznivé účinky Vašej práce (projektu) alebo 
naopak? (nejaké zmeny na študentoch a pod?  
Hm, priaznivé? Ako od ktorých ☺ ..my dve sa z toho 
tešíme najviac, ha ☺ 
 
7. Napĺňa Vás volejbal? (pocity z hry, vítažstva, 
zmysel volejbalu) 
Úplne.. ☺ ☺ ☺  
 
8. Keby ste mali druhú možnosťvýberu témy na 
projekt vybrali by ste si práve volejbal?  
Určite.. ☺ ☺ 
 
9. Zaujjíma Vás niečo aj iné okrem volejbalu? 
(príp. futbalu)?  
Volejbal, futbal, stolný tenis.. čo príde ☺  
 
10. Bola aj nejaká odmena za Vašu vynaloženú 
námahu okrem dobrého pocitu z umiestnenia teda 
výhry?  
Diplomy sú pekné a boli aj nejaké maličkosti. ☺ 

 
11. Zapojíte sa do SOČ aj o rok?  
Chceli by sme.. uvidíme ako to bude vyzerať s časom 
a tak ☺ 
 
12. Skúšali ste to aj predtým(ako so sočkou)? 
Nie, a to je škoda.. 
 
13. Ako Vás teraz berú spolužiaci a aj rodina? Už 
vám stúpla pýcha do hlavičky?  
Ako nás berú? Ako doteraz.. ☺ takže pohoda.. hlavne 
rodina sa teší spolu s nami.. ☺ 
 
14. Koľko času ste vynaložili na tento projekt 
(približne) a čo Vás to stálo (ako menej času tým 
pádom žiadny oddych, voľno, učenie či? ) 
To sa nedá ani odhadom povedať ☺ ale určite pár nocí 
strávených za počítačom ☺ Vyšlo nám to tak, že sme 
celkom stíhali aj učenie a tréningy ☺ 
 
15. Aké máte pocity z tejto novej skúsenosti? 
využitie príp. obohatenie do života atď.. ) 
Neopísateľne ☺ Bolo to fakt úžasné.. zažili sme pri 
tom hrozne veľa srandy.. ☺ 
 
16. Odporúčali by ste žiakom tento dobrovoľný 
projekt vzhľadom k času?  Ak áno, tak akú tému 
by ste im poradili?  
Samozrejme, že áno. Nech si každý vyberie takú tému, 
o ktorej vie, že ho to bude baviť. Vtedy to je tá pravá 
radosť z práce, ktorú robí. ☺ 
 
Zľava:  Janka Šimanicová, Ivetka Korená 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Jana Uršicová z 1. C 
Foto: zdroj: osobný archív dievčat 
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Dňa 23. 2. 2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže 
Mladý účtovník, na ktorom sa  naši šikovní budúci 
účtovníci umiestnili nasledovne: 
 
1. miesto – Golisová Andrea – 4. C 
2. miesto – Kubánková Pavlína – 4. C  
3. miesto – Krchová Erika – 4. E,                                
Korčeková Jana – 4. B, Jarábková Ivana – 4. E     
 
A tak som si šla „pokecať“  s Andreou „Aďou“ 
Golisovou, o tom, ako sa jej účtovalo. ;)  Po školskom 
kole a nasledovne aj po krajskom. ☺ Za rozhovor aj 
foto by som chcela veľmi pekne poďakovať. ;) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Aďa s kolegyňou Pavlínou, ktorá skončila na 2. 
mieste ☺ ) 
 
Po školskom kole: 
1. No,  čo Adi, ako sa ti účtovalo? 
2. Baví ťa to?  
3. Vidíš svoju budúcnosť v spojení s „účtom?“  
 
1. Noo..maximálne sústredene. ☺ Ale tak pohodička, 
myslela som, že to bude čosi horšie. ☺ 
2. Ani nie, že baví. Ale pochopila som, o čo v tom 
„účte“ ide a to mi zatiaľ stačí. ☺                                                         
3. Mám základy, ale že by som sa  tomu v budúcnosti 
chcela venovať, tak to asi nie. ☺ Ale možno to niekedy 
aj využijem ☺ 
 
 

 
 
 
 
 
Po krajskom kole (29. 03. 2010): 
1. Vedela by si mi povedať nejaký rozdiel medzi 

školským a krajským kolom? 
2. Máš nejaký špeciálny zážitok z týchto súťaží? 
3. Šla by si do toho ešte raz?  :P 
                           
1. Uff... náročnejšie. A nielen účtovanie, ale išlo dosť 
aj o rýchlosť. 
2. Fúúha..zážitok? Skôr ďalšiu skúsenosť do života.  
3. Ťažko povedať. Záležalo by od okolností. ☺ Ale 
myslím si, že sa mi už taká príležitosť nenaskytne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila:  Miruš, 3.D 
Foto zdroj: osobný zdroj Adi Golisovej (4.C) 
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A zase jede úžasný výletik., ktorého sa dňa 8. 3. 2011 
zúčastnili  žiaci druhého a tretieho ročníka pod orlím 
zrakom p.p. Vrbinárovej a p.p. Škrobánkovej, mladšej 
a samozrejme, pani riaditeľky.  Užili si ho priamo 
v Slovenskom národnom divadle (SND) 
v Bratislave. Bez akýchkoľvek pochybností môžeme 
povedať, že aj tento zážitok je jeden z tých najkrajších, 
ktorí naši  „výletníci“ zažili. Mohli zhodnotiť výkon 
určite talentovaných hercov v divadelnej hre Ivanov 
(Pavlovič Čechov ). Keďže na tomto predstavení som 
sa, bohužiaľ, nezúčastnila, o tom ako vplýval tento 
divadelný výkon na diváka nám trošku priblíži Lukáš 
Zátek z 2. B . (ďakujeme za priblíženie, a asi hlavne tí, 
ktorí tam neboli ☺ ) 

1.Takže Lukáško, čo hovoríš na SND??? 

2. Tešil si sa na predstavenie? 

3. Aké to všetko bolo? 
 
4. Aké pocity  v tebe hra vyvolala? 
 
5. Nejaký odkaz pre tých, ktorí tam neboli?  
 
Lukáško:  

1. Tak SND. Ako budova je to veľká, ale tá sála bola 
nejako malá... Čakal som oveľa väčšiu 

2. Tak ja nie som moc veľký nadšenec divadla a drámy 
☺Ale  ešte som nebol na nejakej dobre podanej hre, 
tak sa dá povedať,  že som sa aj tešil ☺ . 

3. Bolo to celkom fajn. Cesta  dlouhá. Divadlo bolo 
také na psychiku.                                                            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Na niektorých častiach to bolo dosť sudné, ale 
niektoré ma celkom chytili. Najmä ten koniec ☺ Tam  
ma trošku trhlo, aj keď som vedel čo sa stane ☺ 
 
5. Ak ste tam neboli, skúste a posúďte sami =o] 
 
...Tak šťastní tí, ktorí tam boli, však?? ☺...ale určite 
ešte nejaký takýto výlet bude, teda dúfam. ☺ 

  

Robert Roth. 

 

Tak máme tu úžasného muža a dve krásne ženy 
☺(Natália Cechová, Tatiana Blahovcová, , Lukáš 
Zátek ) 

autor: Lucia Švábiková, 2.B 

...A ešte raz ďakujem Lukášovi ☺ 
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Cenu Fair play 2010 za športový a humánny skutok 
odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja 
Juraj Blanár.   
 
Ocenenia predsedu si 
prevzali v kongresovej 
sále Úradu ŽSK 
nominanti v dvoch 
kategóriách, najférovejší 
čin v oblasti športu 
z radov žiakov a prínos 
z radov pedagógov.  
 
 
Miroslav Kuzma  
 
 
 

 
Dňa 10. 03. 2011 sa v našej škole 
„ukázalo“ mnoho známych, ale 
i bojovných tvárí. Pani riaditeľka 
privítala dvoch medzinárodných 
majstrov, a to: Sergeja Berezjuka 
a Mariána Jurčíka a jedného 
fidemajstra, žiaka prvého ročníka 
Gymnázia v Čadci Jozefa Straku. 
Proti týmto trom známym hráčom sa 
„postavilo“ 25 žiakov z rôznych škôl. 
Ako sa hovorí: „Táto hra spája 
národy.“  Hralo sa v troch setoch. 
Vždy ôsmi žiaci proti jednému 
majstrovi. V prvom kole hral pán Berezjuk so žiakmi, 
kde remizoval akurát náš žiak z 1. A triedy Peter 
Mihálik. V druhom sete hral pán Straka, remizoval 
jedine s Andreou Briestenskou z Gymnázia JMH 
v Čadci. V treťom sete hral pán Jučík, a tu remizoval 
tiež len jeden z ôsmich, a to Branislav Šulgan. 
 
 
Braňo mi poskytol aj taký mini rozhovor: 
 
 

 
„Stretávame sa tu preto, aby sme si pripomenuli 
férovosť, a tiež, že sme si na športovom ihrisku rovní,“ 
povedal predseda Juraj Blanár, „aby sme pochopili, že 
šport prináša radosť po tuhovom boji, aj keď človek 
nezvíťazí.“ V druhej kategórii si ocenenie odniesol 
aj pán profesor z našej školy Mgr. Miroslav 
Kuzma, ktorý sa mládeži a športu venuje nielen počas 
vyučovania, ale aj prostredníctvom mimoškolských 
aktivít. 
 
 
 
 
 Pripravila:  Jana Čimborová z 3. A 
 Foto: zdroj:  www.oaca.sk  
 
 

 
 

1. Koľko rokov 
hráte šach? 

Hrám ho 3 roky. 
2. Čím vás šach 

oslovil? 
Dedo hrával šach, mňa to 
chytilo a hral som ďalej. 
 
 
 
 
 

Ďakujem pánovi profesorovi Kuzmovi a pani 
hospodárke Kuzmovej za poskytnuté 
informácie, a tiež aj Braňovi Šulganovi za 
mini rozhovor. ☺☺☺☺ A prajem veľa šťastia 
v šachu... 
 
 
Pripravila: Jana Čimborová z 3. A 
Foto: zdroj:  www.oaca.sk  
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Dňa 16. marca sa „obchoďáci“  prvého, druhého 
a tretieho ročníka (zatiaľ čo sa naši štvrtáci potrápili 
pri maturitnej skúške) zúčastnili na bombastickom 
filme -Zámena. Pôvodne malo ísť o film „Púštny 
kvet“, ale nakoniec  to tak nebolo. Zastávam však 
názor, že určite ani tento film nesklamal . ☺Príbeh 
veľkej,  najskôr nenaplnenej túžbe po dieťati  sa 
v okamihu mení. Z dvoch dobrých priateľov sa stávajú 
rodičia...táto spočiatku zamotaná situácia plná chaosu 
sa mení na ukážku krásnej rodiny . ☺ Môj pocit z tohto 
filmu bol určite dobrý, páčilo sa mi ,ako sa dokážu 
hoci aj dvaja ľudia, kamaráti, vysporiadať  s takouto 
situáciou, a že nikdy netreba strácať hlavu . ☺Ale to 
je iba môj názor, ako tento film zapôsobil na iných, 
nám prezradí Monika Lisková z 2.B triedy. ☺ 

Monika, tak aký bol tvoj celkový dojem z filmu? ☺☺☺☺ 

Monika: ☺☺☺☺ : Tak ako ostatným aj mne sa film veľmi 
páčil. Zo začiatku bol nezaujímavý, ale potom to bola 
sranda :) Tento film patril k tým, ktoré majú zaujímavý 
dej. Aj keď ma trošku unavovalo čítanie titulkov, na 
druhej strane som sa zas o trošku zlepšila v čítaní :D  
Dúfam, že aj na budúci rok pôjdeme na taký skvelý 
film ,akým bol tento. Plánujem si ho niekedy pozrieť 
znova. Už teraz sa teším. :), ostatným určite odkazujem 
tento film stojí za pozretie. Bolo tam snáď všetko: 
humor, smútok, romantika, ponaučenie aj šťastie. 

Určite tento film potešil všetkých zúčastnených už 
najmenej preto, lebo sme sa mohli tak inteligentne 
„uliať“ zo školských „radovánok., zatiaľ čo tí najstarší 
si trápili hlavičky  nielen nad slovenčinou, ale určite aj 
nad ich cudzím jazykom. Pevne držíme palce. ☺ ☺ ☺                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Aniston spolu s Jason Bateman)-„naši mladí 
rodičia ☺“ 

 

 

 

 

 

 

 

Monika, ktorá pevne uvažovala nad tým naším filmom 
☺ ďakujem.  

autor: Lucia Švábiková, 2.B 

zdroj obrázka a fotky: internet 
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„S obhajobou cvičnej firmy sa do 
Ostravy dostať dá, dá, dá...“. 
Tak presne toto si mohli spievať 
tretiaci po skončení školského 
kola súťaže cvičných firiem 2. 3. 
2011. Keďže tento rok bolo firiem 
ako maku  a všetky by si zaslúžili 
postúpiť, porota sa rozhodla, že 
do Ostravy postúpia firmy, ktoré 
skončili na prvých troch miestach. 
Zhodou okolností to boli všetko 
študenti 3. A. Žeby nám tu 
vyrastali noví riaditelia a manažéri 
veľkých firiem??? 

 

 

1. miesto – Čajovňa Úsvit, s. r. o.  (Veronika 
Tomeková,  Frederika Sáčková, Katarína Krkošková, 
Monika Urbanová, Gabriela Kubušová) 

2. miesto – Danza del Corazón, s. r. o. (tanečná škola 
pre hendikepovaných ľudí ) – Lívia Šusteková, 
Katarína Zátková, Patrícia Školníková, Pavlína 
Jančíková a Jana Čimborová) 
 
3. miesto – Ecofurniture, s. r. o. (Erik Hanuliak, 
Michaeala Sačková, Klaudia Barnišinová, Michal 

Kopáč)
 
 
 
 

 

 

 

 

Dňa 24. 3. 2011 sa konal Veľtrh cvičných 
firiem v Ostrave a firme Danza del Corazón, 
s. r. o. sa spomedzi 27 konkurenčných firiem 
podarilo získať cenu za najlepšiu 
reprezentantku! 
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O priebehu, pocitoch a zážitkoch z Ostravy som sa 
porozprávala s Veronikou Tomekovou z čajovne 
Úsvit (3. A)  

Aký to bol pocit vyhrať 
školské kolo? 
 
V prvom rade som to 
nečakala. Celú prípravu na  
školské kolo sme brali s 
nadhľadom a robili sme to s 
radosťou. Baví nás to. Ten 
pocit, keď sme šli dnu, bola 
tréma, očakávanie, ale 
profesorky boli naozaj skvelé a dodali nám odvahu. 
Priala som to všetkým, ktorých to baví rovnako ako 
nás. Čakanie na vyhlásenie výsledkov bolo nekonečné 
a únavné po takomto v skutku náročnom dni :) Prišli 
sme dnu a čakali. Po vyhlásení 3. a 2. miesta, na 
ktorých sa umiestnili taktiež spolužiaci z mojej triedy, 
bola nádej čoraz menšia a napätie veľké. Keď 
vyhlásili, že vyhráva práve naša firma, bol to šok, ale 
zároveň neskutočná radosť a slzy dojatia, že všetka tá 
námaha stála zato.  
 
V čom bol rozdiel medzi naším školským kolom 
a kolom v Ostrave? 
 
Prípravy boli určite väčšie ako na naše školské kolo, 
keďže v Ostrave sme museli zdobiť stánok a mať 
omnoho viac reklamných predmetov, prezentovať našu 
firmu na pódiu pred porotcami. Bolo to náročné aj 
v tom, že tam bolo neskutočne veľa ľudí, ktorí sa stále 
striedali od stánku k stánku a my sme prezentovali 
každému našu firmu, ale nevedeli sme, kto je žiak, kto 
porotca, takže sme sa museli správať ku každému milo 
a prezentovať čo najlepšie náš predmet podnikania. 
Bolo to náročné, ale bola to krásna skúsenosť.   
 
Ako to dopadlo? 
 
Očakávania boli veľké, no neumiestnili sme sa,  
konkurencia bola naozaj veľká a mali sme priamu 

konkurenciu zo Slovenska, ktorá mala podobný 
predmet podnikania ako my. Po takom náročnom a 
vyčerpávajúcom dni bolo sklamanie o to väčšie. Ale 
samozrejme, že nestrácame nádej, ešte je ďalší 
medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave.  
 
Aké boli tvoje pocity, dojmy a zážitky z Ostravy? 
 
Ako som už spomenula, bola to naozaj skvelá 
skúsenosť do budúcna. Ako hovorí naša profesorka  
ekonomiky, je to prenesenie teórie do praxe a naozaj to 
veľmi pomôže, keďže už vieme, čo môžeme očakávať. 
Zážitkov bolo veľa, spoznali sme veľa nových ľudí, či 
už zo Slovenska, Čiech, ale aj Poliakov a nabrali sme 
novú inšpiráciu. 
 
A na záver...   
 
... by som chcela poďakovať kolektívu našej firmy 
Úsvit, s ktorými som to prežívala, pani profesorkám 
Bebejovej a Padychovej, ktoré sa s nami zúčastnili 
ostravského veľtrhu a pomáhali nám, ako sa len dalo a 
ďalším pani profesorkám, ktoré boli v porote na 
školskom  kole a dali nám príležitosť. 
 

 
 
 
Veronike ďakujem za rozhovor aj poskytnuté  
foto ☺ 
 
 
 

Povyzvedala: Beáta Bejuš Cyprichová, 3. E ♥ 
Zdroj foto: Facebook + školský archív 
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 Čo je to vlastne Olympiáda ľudských práv? Kto sa na nej môže zúčastniť? Kedy sa konajú jednotlivé kolá? 
Na všetky tieto otázky i na mnohé ďalšie nám odpovie pani profesorka PaedDr. Emília Černeková. 
 
Olympiáda ľudských práv je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl v SR - možno ju realizovať na 
všetkých typoch stredných škôl.  
Motivuje k cieľavedomej a systematickej práci s talentovanými študentmi v oblasti spoločenských vied - hlavne 
politológia, právo, sociológia, psychológia a etika. 
 
Tento rok sa na našej škole konala už trinástykrát. Jej vyhlasovateľ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  
SR.  
Školské kolo súťaže sa konalo v decembri, zúčastniť sa ho mohli študenti všetkých ročníkoch. Podmienky školského kola 
určuje škola a do krajského kola, ktoré sa konalo vo februári,  postupuje len víťaz. Krajské kolo sa skladá z dvoch častí, 
prvá je písomná časť a druhá je ústna. Do ďalšieho kola postupuje osem súťažiacich. Celoslovenské kolo sa konalo 
v marci, na Liptove, konkrétne hotel Sorea Máj v Liptovskom Jáne. Súťažiaci sú tam tri dni. Toto kolo pozostáva tiež 
z dvoch častí. Prvé je riešenie prípadovej štúdie, druhé pozostáva z obhajoby eseje. Esej sa musí zaslať približne desať 
dní po skončení krajského kola a môže byť písaná a obhajovaná aj po anglicky. Z celkového počtu sa vyberie dvanásť 
súťažiacich, ktorí musia na druhý deň bez akejkoľvek prípravy pred veľkou porotou riešiť nejaký aktuálny politický, 
spoločenský problém (napr. povinné očkovanie - áno či nie?, odluka Cirkvi od štátu, vyvlastňovanie pozemkov pod 
diaľnice, dvojité občianstvo, Líbya a ľudské práva, ....) Zvyšných 52 súťažiacich je zoradených podľa abecedy.  
 
Na celoslovenskom kole sa vyhlasuje aj najlepšia esej - tém je viac, takže z každej témy sa určí víťaz/víťazi. Ceny im 
odovzdávajú odborní garanti - ministerstvo, nadácie, veľvyslanectvo, ... Počas troch dní celoslovenského kola je bohatý 
sprievodný program – workshopy a besedy. 
 Tento rok napr. s podpredsedom vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Rudolfom Chmelom, 
s holandskou veľvyslankyňou v SR Daphne Bergsma,  
so slovenským ombudsmanom Pavlom  
Kandráčom, so zástupcami tretieho sektora, s bývalými účastníkmi OĽP, s tromi europoslancami - Katarínou 
Neveďalovou, Annou Záborskou, Miroslavom Mikolášikom.  
 

 
Naša škola sa na celoslovenskom kole zúčastnila zatiaľ päťkrát (trikrát Zuzana Grochalová, jedenkrát Anna Dejčíková, 
jedenkrát Mária Kullová  - tento školský rok bola na krajskom kole tretia), pričom Zuzana Grochalová vyhrala súťaž 
o najlepšiu esej a jedenkrát sa zúčastnila aj finále a vyhrala študijný pobyt na bulharskej univerzite. 
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Ako už prezradila pani profesorka, tento školský rok našu školu reprezentovala Mária Kullová z 2.A . Exkluzívne pre 
MIKS vám prinášam rozhovor s Majkou. 
 
1. Ako sa ti páčilo na celoslovenskom kole, ktorého si sa nedávno zúčastnila? 
Bolo to super. Viac ani netreba hovoriť ☺ Získala som nové skúsenosti, veľa kamarátov a najmä bola sranda. Páčila sa mi 
okolitá príroda Nízkych Tatier. 
2. Ako dlho si sa vedomostne pripravovala na túto súťaž? 
Keďže ide o ľudské práva, veľa vecí som poznala už pred súťažou. Celá príprava trvala asi štyri mesiace, keďže sme 
museli sledovať aj aktuálne problémy vo svete. Ale bola som výborne pripravená, najmä vďaka pani profesorke PaedDr. 
Emílii Černekovej.  
3. Bola podľa teba náročná? 
Celkovo je táto súťaž náročná, ale mne to nevadí. Rada sa učím nové veci ☺ Zaoberali 
sme sa aj aktuálnymi problémami, napríklad situácia v Lýbii. Čo sa týka teórie, 
nemusela som sa učiť veľa. 
4. Odporúčaš našim čitateľom, aby sa budúci rok zúčastnili Olympiády ľudských 
práv? 
Určite áno, netreba sa báť ☺ 
 
Na záver by som chcela poďakovať pani profesorke PaedDr. Emílii Černekovej 
a Majke Kullovej za rozhovor. Majke ešte raz gratulujem k tretiemu miestu a prajem 
jej ešte veľa takýchto úspechov. 
A my ostatní by sme si mali zobrať príklad a na budúci školský rok tiež zahviezdiť ☺  
A možno bude budúci článok o Olympiáde ľudských práv práve o vás ☺ 
Pripravila: Mária Pikuláková 
Foto: internet ☺ 
 

 
 
 
 

 
 
Určite sa čudujete, prečo mám v nadpise rok, však? V tomto roku 
sa pre jednu našu profesorku v podstate zmenil život. Pani 
profesorka Ing. Jozefa Bernátová práve v tomto roku nastúpila na 
našu školu, kde učí až do dnes. Presne je to 38 rokov. Pani 
profesorka učí odborné ekonomické predmety a účtovníctvo. 
Práve preto, že je na našej škole, vykonáva obetavú prácu, sa 
Žilinský samosprávny kraj rozhodol udeliť jej ocenenie pri 
príležitosti Dňa učiteľov. 
 
Pani profesorka hovorí, že ju ocenenie veľmi potešilo a že do 
našej školy vložila celú dušu a srdce. Nepovažuje to za prácu, 
ale za „misiu“ a niečo nádherné v živote. Vraj sa do školy vždy 
tešila, no nikdy netúžila sa stať učiteľkou. ☺☺☺☺ 
 
 
Kópia vzácneho listu, ktorým sa môže pani profesorka chváliť. ☺ 
 
Pani profesorke ďakujem za krátke informácie a prajem ešte 
mnoho krásnych rokov na našej škole. ☺☺☺☺ 
 
 
Pripravila:  Jana Čimborová z 3. A 
Foto: zdroj: Ing. Jozefa Bernátová
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Maturita ...Tak obyčajné slovo a pritom pre štvrtákov 
znamená tak veľa ☺ Toľko očakávanú a hlavne toľko 
obávanú skúšku dospelosti majú sčasti naši maturanti 
už za sebou. A to konkrétne 15. a 16. marca 2011, 
v stredu bola písomná maturita zo slovenského jazyka 
a literatúry a vo štvrtok bola písomná maturita 
z anglického jazyka. Gymnazisti sa trápili aj vo 
štvrtok, 17. marca, a to nad matematikou ☺ Ďalšie 
termíny ústnych maturít štvrtákov čakajú až v máji. 
Výhoda ostatných ročníkov je, že v dni maturít sa buď 
neučia, majú veľa suplovaných hodín alebo idú do kina 
či divadla. Nikto sa nesťažuje, až na štvrtákov, ktorí, 
kým si my užívame voľno, sa trápia nad ťažkými 
úlohami ☺ Avšak každého z nás to raz čaká.  

Nikto nevie, či to zvládne. Tí, čo sa vopred poctivo 
učia, sa boja, že všetko v strese zabudnú, a tí, čo sa 
neučia, sa spoliehajú na starú známu vetu: „Ak 
nepreskočíš, tak ťa prehodia.“ ☺ Aký postup zvolia 
naši maturanti, vedia len oni sami.  

Rozhodla som sa vyspovedať dve štvrtáčky, aby sa 
s nami podelili o svoje pocity pred a po písomnej 

maturite ☺ 

1. Ako si sa cítil/a pred písomnou maturitou? 
2. A ako si sa cítila po maturite? 
 

Veronika Jendrišáková, 4.A : 

1. No tak pred písomnými maturitami som sa vôbec 
nebála, pretože som sa dostatočne pripravovala 
posledné 4 roky :D Preriešila som si nejaké staré 
maturitné testy a prešla som si nejaké poznámky v 
zošitoch... 
Monitor zo SJL bol pomerne ľahký, no pre mňa 
osobne bola ľahšia angličtina. Podľa neoficiálnych 
výsledkov som si vypočítala približné %tá a som rada, 
pretože som napísala viac než dobre :)... 

2. Teraz, keď je to za mnou, teším sa, že to tak dobre 
dopadlo a začínam sa obávať praktickej maturitnej 
skúšky a o ústnych ani nehovorím :), kiež by boli také 
ľahké ako písomná časť :).... 

Veronika 
 
Simona Jašurková, 4.D : 

1. Tak pred maturitou to boli dosť veľké stresy. Ale tak 
to asi u každého, keďže maturujeme prvýkrát :) Čo sa 
týka monitoru zo slovenčiny, nemala som až taký 
strach, lebo som si robila monitory z minulých rokov, 
skôr ma desil ten sloh. A angličtina, to už bolo trošku 
horšie, nevedela som, čo od toho mám čakať, či budem 
rozumieť posluchu, vedieť preložiť texty a či mi sadne 
téma na sloh. :) 

2. Ako po maturite? Nemám z toho až také zlé pocity. 
Slovenčina mi dopadla dosť dobre a čo sa týka jazyka, 
to už síce katastrofálnejšie, ale tak spravila som, a to je 
hlavné ☺  
Som rada, že mám písomné za sebou a teraz hor sa 
pripravovať na praktické a ústne :) Dúfam, že sa nám 
to všetkým podarí dotiahnuť až do úspešného konca :) 
 

Simonka 
 
Na záver by som sa chcela kočkám poďakovať za 
rozhovor a všetkým maturantom popriať veľa 
úspechov. Držíme vám palce ☺ 
 
Autor : Mária Pikuláková, 1.E 
Foto: internet 
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Viete, že prvý apríl je okrem dňa vtákov aj dňom farieb 
a zábavy ? A preto sa  v  našej škole uskutočnil farebný 
deň, do ktorého sa zapojila skoro celá škola.  Každá trieda 
si vylosovala farbu, v ktorej prišla oblečená  a zároveň si 
vytvorila aj svojho triedneho maskota. Musím povedať, že 
každá trieda bola originálna, som milo prekvapená,  ako sa 
študenti dokázali vynájsť. Musím sa priznať, že keď sme 
vymýšľali takúto akciu,  ani vo sne by mi nenapadlo, že sa 
zapojí tak veľa študentov. Aj tu sa potvrdilo, že študenti 
OA sa dokážu zabávať a sú aj pre každú srandu. Určite ste 
si všetci všimli, že okrem študentov sa zapojili nielen 
triedni profesori, ktorých oblečenie sa počítalo do 
hodnotenia tried, ale aj profesori, ktorí triedu nemajú.  

Vyhodnotenie: 

najlepšie triedy  

 1. miesto – 3. C a 3. D 
 2. miesto – 1. D 
 3. miesto – 2. E 
 

Aké boli ohlasy ??? 

 Myslím si, že to bol super  
 deň, plný zábavy, verím,  
 že bude aj o rok: ☺ 
 
Super deň, dúfam, že takýchto akcií bude viacej. ☺ 
 
Skvelá akcia, čo viac dodať. ☺ 
 

Ďalšie fotky si môžete pozrieť na 
www.oaca.sk ☺ 
 
 

 

3. C 

 
3. D 

 
1. D 

 
2. E 

OA PLNÁ FARIEB 
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1. miesto – 4. C a 1. C 

2. miesto – 3. D 

3. miesto – 3. 

Aj, keď sa nemohli 

umiestniť všetky 

triedy. Verím, že 

o rok sa opäť všetci 

zapoja a dúfam, že 

tento deň bude mať 

v našej škole takú 

tradíciu ako Vianočná 

akadémia, Mikuláš 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺ 

 

                                                                                MIKS 

     NAJLEPŠÍ 
                 Martinka z Turca  
 

 
                     Frankenstain 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 

 
 

 

MASKOT                       Cestár 

 
 

 
                                                  Psík 
Pripravila: Denisa „Denka“ Bednáriková 
Zdroj: Ver čin osobný archív ☺☺☺☺ 

1. miesto – 4. C 

a 1. C 

2. miesto – 3. D 

3. miesto – 3. A 

Skúste uhádnuť kto to asi môže byť ? ?:  
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Zvláštny názov však? Týka sa jedného absolventa našej školy, ktorý sa po rokoch vrátil a „povedal si, že tu aspoň 
na chvíľu ostane a pospomína na študentské časy“. Samozrejme, ako ste si už domysleli, hovoríme o našom novom 
profesorovi informatiky, ktorý tu prišiel učiť namiesto pána Ing. Róberta Kužmu a jeho meno je pán Ing. Anton 
Šutiak. ☺ Keďže je u nás nový, dovolila som si položiť mu zopár slušných otázok. (pozn. autora: tie „pikantnejšie“ si 
nechám pre seba ☺). 
 

1. V akom znamení ste sa narodili? 
Narodil som sa v marci, čiže v znamení rýb. 
2. Aká je Vaša 

najobľúbenejšia 
farba? 

Kombinácia čierno-
červenej. 
3. Čo hovoríte na to, že 

ste na škole 
najmladší profesor 
a niektoré dievčatá 
Vás vnímajú ako sex 
idol? 

(smiech) 
4. Chceli ste niekedy 

učiť? 
Vždy som chcel vyskúšať 
učiť. 
5. Ako sa Vám učí na 

našej škole?  
Výborne. 
6. Predpokladám, že každého z nás 

zaujíma, čo máte vytetované a kedy ste si 
tetovania dali urobiť a neľutujete to? 

To, čo mám vytetované Vám nepoviem, ale mám 
dve tetovania. Jedno som si dal v roku 2004 
a druhé v roku 2008, neľutujem to. 
7. Prečo ste si nikdy nedali piercing? 
Piercing sa mi nikdy nepáčil, no tetovanie, áno. 
8. Aké školy ste navštevovali? 
Navštevoval som Obchodnú akadémiu DMJ 
v Čadci, Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
– štúdium informatiky, Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline – štúdium 
ekonomiky a manažmentu, Fakulta riadenia 
a informatiky v Žiline – štúdium informatiky. 
9. Aké sú Vaše záujmy? 
Mojím záujmom je gitara, bicyklovanie. Zimné 
športy nemusím, milujem leto. ☺ 
10. Odkedy hráte na gitare a hráte aj 

v nejakej skupine? 
Na gitare hrám od 15. rokov. Od minulého roka 
hrám v kapele TINITUS VIBRATIONS, ktorá 

sídli v Čadci, je to moja prvá kapela, v ktorej 
hrám.  

11. O akú hudbu sa 
zaujímate?  

Ja celkovo žijem hudbou a mám 
široko spektrálny žáner. Ale mám 
rád tvrdšiu hudbu. Moje 
najobľúbenejšie skupiny sú Led 
Zeppelin a Pink Floyd, sú to kapely, 
ktoré už počúvam 15 rokov. Nemám 
rád hip –hop a country.  

12. Aké krajiny ste 
navštívili? 

V Amerike som bol 2 krát. Bol som 
tam pracovne. Opravoval som tam 
bicykle a tam som si ich aj 
zamiloval. Ale rozvážal som aj pizzu 
a plno iných vecí.... Bol som aj 
v Nemecku, ale tiež pracovne 
a potom tu v okolitých krajinách. 
Cestujem rád. 

13. Aké práce ste ešte vykonávali? 
No, napríklad pokladal som strechy. Robil som 
weby. Predával tričká. Robil som v troch 
krčmách... A toho je strašne veľa... ☺  
14. Ktorá práca sa Vám najviac páčila?  
Jednoznačne bicykle. Finančne to síce nebolo nič 
moc, ale ináč super. No, chcem sa venovať 
naplno informatike. 

 

Pán profesor so svojimi 
„milovanými“ bicyklami. 

Pán profesor so svojou kapelou TINITUS VIBRATIONS. 
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1. Máte nejakú inú prácu okrem 
profesorskej? 

Mám ďalšie dve práce. Robím na živnosť weby 
a na „hygiene“ pracujem ako správca 
informačných systémov. 
2. Ešte by som sa rada vrátila k tým časom, 

ktoré ste prežili tu na „Obchodke“. Aké 
to boli časy? 

Na obchodke boli najlepšie časy. Učil som sa 
angličtinu a nemčinu, ale nemčina to bolo 0 
bodov. Najviac som si tu obľúbil pána profesora 
Libora Černého, je to veľmi charizmatická 
osobnosť, vtedy som ale nechápal, čo chce 
naučiť, pochopil som to až neskôr.  
3. Máte vodičák? 
Áno, robil som si ho v osemnástich rokoch, ale 
auto nemám. Raz som rozbil kamarátovo... 
4. Čo by ste nám ešte chceli o sebe 

povedať? 
Rád skúšam niečo nové. Samozrejme, netýka sa 
to žien. I keď... ☺ 
5. A mojou poslednou otázkou je, čo 

hovoríte na študentov našej školy? 
Mrzí ma ich správanie, niektorí sú strašne drzí. 
Ale pokiaľ budú študenti ku mne milí, nemám 
dôvod nebyť ja k nim milý.  
 
 

 
             Žijem hudbou, taktiež aj gitarou. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pes, ktorý si dovolil vypiť pivo pána profesora. ☺ 
 
 
 

 
 
 
 
Ja by som sa chcela poďakovať pánovi profesorovi 
za príjemný rozhovor. A prajem Vám ešte viac 
krajších zážitkov z našej školy ako ich máte 
doteraz. A až sa Vám výborne učí. ☺☺☺☺  
 
 
 
A ešte by som na Vás rada „vytiahla“ to, že máte 
jedného staršieho brata. Stále bývate u rodičov v Čadci 
- Kýčerke. A obidvaja Vaši rodičia sú učiteľmi. ☺ 
 
 
 
S dobrým pocitom vytvorila: Jana Čimborová z 3. A 
Foto: zdroj: osobný archív Ing. Antona Šutiaka   
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Poviedka od „Say“, študentky 2. ročníka. ☺☺☺☺ Nech sa páči... 

Chyby len tak nevzniknú, nevyskytnú sa. Je to zložitý systém ktorý niekto niekedy musel začať. Začiatky chýb sa hľadajú 
veľmi ťažko, no tá moja nie. Chyby musí niekto rozvinúť ďalej, tú moju nikto nerozvinul. Chyby si potom nájdu niekoho 
kto ich dotlčie do konca, tá moja sa zatĺkla úplne sama. Tak som ostala sama v jednom bare s horúcou kávou, ktorá ma 
pálila na perách a drala sa cez moje hrdlo. Nemala som v pláne nič, nemala som dokonca ani žiaden cieľ. Len som si tak 
sedela na pletenej stoličke už asi tak hodinu. Keby som nebola sama hneď by som sa postavila a utiekla ku hocikomu. 
Lenže môj stav sa dal nazvať len čakaním bez ľudí. Čakaním na určitý moment, ktorý mi zmení život. Rozmýšľala   som 
nad svojou chybou. Nemala začiatok, nemala koniec, bola som len ja obklopená mojou vlastnou chybou. Viac som sa 
zahĺbila do vlastného rozmýšľania a ľudí okolo som si už nevšímala. Kým predo mňa niekto nepoložil poldeci. 
Zapozerala som sa na pohárik ku ktorému rýchlo pribudol druhý. Nejako mi nedoplo pozrieť sa na človeka, ktorý pravde 
odhadol môj duševný stav. Nepozrela som sa až kým si nesadol. Bol to človek z takými zelenými očami, že by ste nad 
nimi zaplakali. Mal strhanú tvár, ale úsmev na tvári. Príšerne strapaté vlasy, ktoré maj aj tak nagelované. Oblečené staré 
veci no čerstvo vypraté. Bola som dosť v šoku, potom som mala strach, potom pochybnosti, znova strach a nakoniec som 
bola nesmierne rada tomuto zvláštnemu človeku. Bol tichý, len tak sedel pri mne a pozeral sa. Chvíľku to bolo zvláštne, 
ale potom som si zvykla. Páčil sa mi ten pocit, že si ku mne niekto prisadol, že som nebola sama.  

„Ako sa voláš?“ Prerušil moje rozjímanie. Zaváhala som, predsa len ho vôbec nepoznám.  

„Eva a ty?“ Zadívala som sa naňho, on pozoroval svoj pohárik, potom ho celý vypil.  

„Tak ja som v tom prípade Adam.“ Kukol na mňa potom na môj pohárik a potom zasa na mňa. „Ty nepiješ?“  

„Ja nepijem z cudzincami, ktorý si ku mne prisadnú a povedia mi pravdepodobne falošné meno.“ Nahodila som taký ten 
ironický pohľad z nadvihnutým obočím, ktorý som si hodiny cvičila dávno pred zrkadlom.  

„Za predpokladu, že som odtiaľto a skutočne sa volám Adam, by si ten pohárik vypila aj keby si ma nepoznala?“  

„Nevypila, ale tu nejde o môj pohárik.“   

„Nejde.“ S úsmevom so mnou súhlasil.  

Mohlo by to trvať roky a mne by to prišlo ako jedna jediná sekunda. Rozmýšľala som prečo to vôbec urobil. Prečo sa 
niekto zľutoval nad človekom ako som bola ja. Boli sme spolu chvíľku, jeden deň a dokázal otočiť moje rozmýšľanie 
o 180 stupňov. Vysvetlil mi podstatu života, podstatu jednotlivých okamžikov, podstatu nádychu. Tým všetkým ma 
posunul míľovými krokmi vpred. Už som nebola len ja obklopená mojou chybou, už tam bol aj on a zatĺkol moju chybu 
úplne dokonca. Zrazu samota pominula, na jeden jediný deň. Jeden jediný deň stačil na zmenu života, jedno jediné 
rozhodnutie na všetko. A potom som sa prebrala, sama v posteli. Nie, nebola som nešťastná že odišiel. Dokonca, to 
prekvapilo aj mňa, mi vôbec nechýbal. Neviem či som si tak navykla na svoju vlastnú samotu, alebo si neuvedomovala čo 
sa vlastne stalo. Jedno ale viem, dal mi všetko čo som strácala celý život, naspäť. Aj keď po ňom ostal jeden jediný malí 
lístok na ktorom bolo veľkými písmenami napísane:  

„Prepáč.“ Vlastne nie, po deviatich mesiacoch si sa narodil ty, môj zeleno-oký anjelik.        

Spracovala: Jana Čimborová z 3. A  
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Veľa pohody,  
šťastné náhody, 
žiadne nehody, 
významené dohody, 
úžasné príhody, 
duchovné hody, 
partnerské zhody, 
a ďalšie výhody ☺ Vám praje celá naša redakcia. 
 
Profesori:  
01.04. – Mgr. Martina Kaplanová 
           – Ing. Rastislav Šulgan 
04.04. – Ing. Mária Kullová 
09.04. – Ing. Mária Hanková 
12.04. – Mgr. Marta Kubalová 
26.04. – PhDr. Jarmila Belešová 
27.04. – Mgr. Iveta Čekanová 
15.05. – Ing. Jitka Konáriková 
16.05. – Ing. Margita Kuricová 
27.05. – Mgr. Xénia Šurhaňáková 
           – Mgr. Mária Talapková 
                                                                                 
Študenti: 
02.04. – Lenka Krenželoková, 2. A 
            – Alžbeta Masaryková, 4. C 
03.04. – Erika Bírošíková, 1. D 
           – Beáta Zajačiková, 3. D 
07.04. – Lukáš Čenták, 4. F 
           – Monika Poláčková, 3. B 
08.04. – Eva Krkošková, 3. C 
           – Jakub Zborovančík, 2. B 
09.04. – Andrea Kužmová, 4. A 
10.04. – Miroslava Holenová, 4. E 
11.04. – Erika Grečmalová, 2. E 
           – Eva Hlavová, 4. E 
           – Natália Slováková, 1. A 
12.04. – Gabriela Majeriková, 1. B 
           – Petra Majchráková, 2. A 
13.04. – Mária Brandysová, 2. D 
            – Ľubomíra Chachulová, 4. A 
            – Tatiana Poláková, 3. D 
14.04. – Nikola Cyprichová, 3. C 
15.04. – Valentína Strnadlová, 1. D 
16.04. – Miroslava Kulová, 3. D 
           – Jozef Šlapka, 2. E 
17.04. – Nikola Cudráková, 3. E 
19.04. – Simona Čimborová, 2. A 

           – Miroslava Laufiková, 1. D 
           –  Alžbeta Višňáková, 1. C 
20.04. – Darina Cádriková, 4. F 
           – Rastislav Kadáš, 3. B 
           – Tomáš Vojtuš, 1. D 
21.04. – Mária Ružbacká, 2. B 
           – Veronika Vojtušová, 3. A 
22.04. – Silvia Dičková, 2. D 
           – Nikola Hlavová, 2. A 
           – Jana Krupová, 4. B 
           – Simona Michalisková, 4. E 
           – Mária Prívarová, 4. B 
           – Monika Vranová, 3. C 
24.04. – Jakub Švaňa, 3. C 
26.04. – Michaela Repáková, 1. D 
27.04. – Martina Slováková, 2. C 
28.04. – Jana Strýčková, 1. E 
29.04. – Radovan Kuffa, 3. E 
30.04. – Eva Petreková, 2. E 
01.05. – Lucia Straková, 1. A 
02.05. – Barbora Smolková, 4. E 
03.05. – Veronika Tomeková, 3. A 
04.05. – Pavol Kupka, 2. D 
05.05. – Michaela Poláková, 4. F 
06.05. – Andreas Stolárik, 4.C 
           – Katarína Zubričanová, 2. C 
07.05. – Mária Kajánková, 4. C 
08.05. – Dávid Slučiak, 4. A 
           – Anna Trúchla, 2. E 
           – Lenka Truchlíková, 1. E 
09.05. – Barbora Kubačková, 2. D 
           – Katarína Rudinská, 3. E 
10.05. – Erik Perďoch, 3. B 
           – Kristína Rechtoriková, 3. C 
12.05. – Erika Bátorková, 1. D 
           – Nikola Bedleková, 3.C 
           – Patrik Minár, 1. D 
           – Simona Skaličanová, 2. E 
           – Michaela Vojtková, 1. C 
           – Beáta Žáková, 2. C 
13.05. – Lucia Hadidová, 2. B 
           – Eva Špilová, 3. D 
           – Matej Vlček, 1. B 
14.05. – Emília Grešáková, 3. A 
           – Alica Kováčová, 3. D 
            – Eva Mravcová, 4. C 
15.05. – Lucia Časnochová, 2. C 
17.05. – Miroslava Polačková, 3. C 
           – Nikola Zborovančíková, 1. E 
19.05. – Kristína Franková, 4. C 
21.05. – Denisa Kocúrová, 3. A 
           – Kristína Krištiaková, 4. E 
24.05. – Monika Štrbová, 4. F  
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25.05. – Denisa Chmurčiaková, 1. D 
           – Juraj Jantoš, 4. B 
           – Jana Šimanicová, 3. E 
26.05. – Simona Homolová, 4. C 
27.05. – Filip Adamica, 3.C 
           – Katarína Drdúlová, 3. D 
           – Eva Gončárová, 3. B 
           – Bernadeta Salanciová, 3. B 
28.05. – Veronika Homolová, 2. C 
30.05. – Matúš Mičo, 1. B 
          – Barbora Sýkorová, 2. D 
 
Zablahoželala: Veronika „Wewe“ Kvašňovská, 3.E 
Obrázok: internet 
 
16. apríla oslavuje 18-ku aj moja kolegynka Mirka 
Kulová z 3.D. Opýtala som sa jej ,ako vníma svoj 
„vstup „ do dospelosti. 
 
1. Tešíš sa na svet „dospelých?“. V čom vidíš 
pozitíva a negatíva 18-ky? 
Pravdupovediac, je mi to jedno. U mňa sa "18-kou" nič 
nezmení. :) Asi najpozitívnejšou vecou,  je možnosť 
získať vodičský preukaz a negatívum nevidím žiadne, 
lebo v dnešnej dobe si ľudia aj tak robia čo chcú, aj bez 
18-ky :)  
 
2. Ako sa chystáš oslavovať? 
V najbližšej spoločnosti kamarátov a rodiny na chate. 
:) Dúfam :)  
                                                                                                                                                     
3. Máš nejaký vysnívaný darček? Ak áno, môžeš ho 
prezradiť a možno ti ho priatelia alebo nejaký tajný 
ctiteľ ☺ splní ☺. 
Vysnívaný? :) Jeden by bol :) ale myslím si, že nikto, 
ani žiaden ctiteľ by ho nebol schopný splniť :)  
 
Pozn. autora: Nedalo mi tu nedať Mirkinu správu po 
odpovedaní na otázky : Už som odoslala odpovede , 
skutočne som nevedela, čo tam napísať ☺, lebo ja som 
voči 18-ke úplný flegmatik ☺☺. ( pozn. autora: Miruš 
nevadí, myslím, že sme viacerí ☺ 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 14. mája oslavuje svoju osemnástku aj Emília 
Grešáková z 3. A : 
 
1. Tešíš sa na svet „dospelých?“. V čom vidíš 
pozitíva a negatíva 18-ky? 
V prvom rade si nemyslím, že do sveta „dospelých“ sa 
vchádza„bránou 18tky“, ale časom, kedy človek vezme 
svoj život do vlastných rúk, príjme zodpovednosť a 
stane sa samostatnou fungujúcou jednotkou. Myslím, 
že pozitívum aj negatívum je, že je všetko 
prístupnejšie. (A teším sa na prvé využitie svojho 
volebného práva :D ). 
 
2. Ako sa chystáš oslavovať? 
Oslavy prebehnú pravdepodobne dve, jedna v 
rodinnom kruhu a druhá v kruhu priateľov. Na každú 
 z nich sa veľmi teším. :) 
 
3. Máš nejaký vysnívaný darček? Ak áno, môžeš ho 
prezradiť a možno ti ho priatelia alebo nejaký tajný 
ctiteľ ☺ splní ☺. 
☺.Mám, ale nie je konkrétny, je abstraktný. Myslím, 
že ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, o čo ide. Takže 
zostáva poloprezradený. 
 
 
 
 
 
 
 
Babám ďakujem 
za nájdený čas a  
odpovede ☺. 
 
 
 
 
                    
Pripravila: Veronika „Wewe“ Kvaš ňovská, 3. E 
Foto: osobný archív dievčat                                                                   
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Vedeli ste, že... 
 

v  priemere 120 dní 
svojho života strávi 
žena starostlivosťou 

o svoje vlasy? 

 

KAME ŇÁK 
 

Ide chlapík jasne pod 
vplyvom alkoholu, 

stretne kňaza s katidlom, 
a tak ho pozdraví: 

„Servus, pupuš, horí ti 
kabelka!“  

 

 

Čistá náhoda? 
Alebo pomsta za 
neumytý riad? Až 
83 percent ľudí, 
ktorých zasiahne 
blesk, sú muži. 

MIKS 

 

 

 

 

 

 

Má to 74 nôh a 4 zuby. Čo je to?  
- dom dôchodcov 

Ide dedko na bicykli a zastaví ho 
zbojník:  
- Dedo dušu alebo peniaze.  
 - Prednú alebo zadnú. 
 
Idú dvaja 
ožrani po 

koľajniciach 
a jeden vraví 
druhému: Do pekla, 
koľko veľa schodov.  
Druhý odvetí: hej, aj zábradlie je 

nejako nízko, ale kašli na to, počujem výťah. 
� 

"Skvelú ženu nájdeš za každým rohom,“ povedal 
Boh. 
Potom sa však na chvíľu zamyslel - a urobil zem 
guľatú. 

"Láska nikdy nie je bez bolesti.." - povedal si zajko a 
objal ježka. 

Keby sa tvoj muž a jeden advokát naraz 
topili a ty by si si mala vybrať, 

išla by si do reštaurácie alebo do kina? 

Synček príde domov a pýta sa : 
- Ocko! Čo je dnes? 
- Streda... 
- No vidíš! A Anča od susedov sa so 
mnou hádala, že je november...! 

 
Poznámka v denníku miliardára: 

„Nabudúce, keď manželka povie: "treba 
kúpiť čínu", znamená to jedlo!" 

 
Fero kri čí na Anču: 

„An ča, poď skratkou cez les.” 
„Nemám čas, ponáhľam sa.”  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Potrápila sa: Beáta Bejuš Cyprichová a Lukáš-ko Fefko, 
3. E  
Zdroj foto a vtipov: Internet 

 


