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Milí čitatelia, čas rýchlo beží. Len nedávno sme tu
mali sviatky pokoja a radosti a teraz sa nám už
nenávratne blíži Veľká noc. Je tu rok 2009 – rok €ura,
pre mnohých bude prelomový, mne iných zasa možno
stereotypný ako každé iné roky.
Odzvonilo „stresom“ pred polročným vysvedčením,
všetci krvopotne
pozaokrúhľovali
svoje známky,
poopravovali,
čo sa dalo,
(moja úcta patrí
tým, ktorí
dosiahli skvelé
výsledky bez
všetkých tých
naháňačiek
a „prepínačiek“)
a azda bez ujmy
sme vkročili do
druhého
polroku.
V posledných
dňoch sme tu
mali tiež aj
krásne
komerčný,
americký
a gýčový „sviatok“ – Deň svätého Valentína.
Cukrovinky, kvetinky a plyšáčiky sa iste kupovali
v hojnom prúde. A napriek tomu, že nami otriasa
finančná kríza, určite si nikto z nás, kto si potrpí na
vehementné oslavy Valentína, neodpustí nákupy
rôznych pozorností pre svoju milovanú osôbku,
prípadne viaceré osoby, lebo keď už ľúbime, nie je
povedané, že musíme ľúbiť len jedného človeka.
Ja osobne tieto veci neuznávam, som toho názoru, že
láska má byť dávaná a dostávaná dennodenne, nielen
na Valentína, ale samozrejme kvitujem fakt, že je to
u nás už zaužívaná tradícia, preto asi nie je vhodné
kritizovať zvyky obdarúvania a prehnaného
romantického oslavovania tohto dňa.
Deň pred týmto „sviatkom“ – teda 13. februára –
(pozor, bol to PIATOK) sa na našej škole uskutočnil 1.
ročník študentského plesu. Bola to iste veľkolepá
akcia. Teraz mi je možno trošku ľúto, že som sa jej
nezúčastnila, ale človek predsa nemôže byť na
viacerých miestach naraz. Ale verím, že aj informácie,
ktoré sú pre vás, milí čitatelia, pripravené na

nasledujúcich stránkach, vám, ktorí ste na plese neboli,
rovnako ako ja, priblížia tú atmosféru.
Okrem toho sa konalo i školské kolo súťaže Mladý
účtovník a s hrdosťou by som chcela poblahoželať
víťazke Evičke Baroniakovej zo 4. C, ktorá je zhodou

okolností moja
spolužiačka, k výhre.
Keď pozriem trochu
vpred, vidím, že nám
štvrtákom „horí zem pod
nohami“, blížia sa prvé
písomné maturitné
skúšky. Áno, už
v polovici marca. Pevne
dúfam, že všetci ostatní
nám budete držať palce,
aby sme tieto skúšky úspešne zvládli.
Inak v tejto dobe pilne posielame prihlášky na vysoké
školy, učíme sa na SCIOtesty a zároveň ticho závidíme
tým, ktorí už tieto testy majú za sebou. (pozn. autorky
– Zainteresovaní vedia, o čo ide☺)
Milí čitatelia, verím, že v tomto čísle sa dočítate veľa
nových zaujímavostí a možno i aktualít zo životného
diania na našej škole. Pripomeniem, že sa opäť
retrospektívne vrátime do jesene, do obdobia
stužkových slávností a taktiež sa dozviete, ako sa nám
darilo na 11. ročníku Medzinárodného veľtrhu
cvičných firiem v Bratislave.
Týmto úvodom by som sa s vami chcela aj rozlúčiť. Je
to totiž posledný úvod, ktorý je písaný mojou rukou,
do ktorého boli vložené moje myšlienky, skrátka môj
posledný úvod pre náš MIKS.
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Ďakujem vám za prejavenú dôveru pri čítaní a pevne
verím, že som vás svojimi „kecami“ nenudila. ☺

Príjemné čítanie a veľa lásky vám praje ĽUDKA, 4. C

Čo bolo a čo nás čaká a neminie:
14. 02. – Deň sv. Valentína
od 02. 03. do 08. 03. 2009 – Jarné prázdniny
od 09. 04. do 14. 03. 2009 – Veľkonočné prázdniny
„Človek je ten, kto v sebe nosí väčšiu bytosť, než je on
SÁM!“ (Exupéry)

Žolíček
Meno:
Predmet:
Platí do: 17. apríla 2009
Podpis:

3

MIKS

A dalo by sa povedať, že aj víťazili. Pretože sa na
škole konalo straaaašne množstvo akcií, ktoré nám buď
urobili radosť tým, že sme niečo vyhrali, alebo sme sa
uliali z hodiny, aby sa každý dozvedel nejaké nové
„info“ ☺
Takže, idem na to:

12. 2008 boli dve súťaže – prvá – okresné kolo vo
florbale – sCOOL CUP 2008/2009, kde chlapci
skončili na 2. mieste.
- druhá – Olympiáda
ľudských práv, kde bolo poradie nasledujúce:
1. miesto – Katka Tatarková 3.E
2. miesto – Ivanka Ondrašinová 3.E
3. miesto – Monika Koščálová 3.D
15. 01. 2009 sa zúčastnila študentka 1. D Denisa
Dudeková v okresnom kole z nemeckého jazyka, aby
preverila svoje znalosti a skončila na 2. mieste
a taktiež, lenže z jazyka anglického dopadla rovnako –
na 2. mieste Evka Stasinková z 3.A. Jej okresné kolo
sa konalo 21. 01. 2009.
Zatiaľ poslednou, zaujímavou udalosťou, z 3. 2. 2009
bola návšteva pána zo SAVIZY, ktorý prišiel na našu
školu hľadať mladé talenty do svojho programu. Išlo
o miesta a „prácu“ kameramana, redaktora,
moderátorky a mnohých ďalších. Bolo to veľmi
zaujímavé a lákavé a verím, že mnohí z tých, ktorí boli
oslovení, si to svoje vybrali a raz ich uvidíme v telke
a možno si spomenú aj na nás ☺
Viac informácií o tomto zaujímavom projekte nájdete
na stránke – www.saviza.eu.

5. 12. 2008 sa konal 1. ročník súťaže Memoriál J. M.
Hurbana, kde sa podarilo získať 1. miesto študentkám
– Monike Palarcovej(4.B), Janke Dejovej(3. A),
Majke Kožákovej(3.A) a Katke Tatarkovej(3.E)
v zimnom biatlone.
6. 12. 2008 bol všetkými obľúbený MIKULÁŠ, ktorý
netreba viac komentovať, veď zážitky hovoria za
všetko ☺

Tím Mikuláša

9.12.2008 bol halový futbal dievčat – okresné kolo,
kde sa dievčatá umiestnili na krásnom 1. mieste.

Zosumarizovala: Kika z 3. E
Zdroj foto: súkromný archív, archív OA

Víťazné futbalové družstvo
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A sú tu opäť. Pokračovanie super stužkových. Určite ste sa už všetci nemohli dočkať toho, kedy sa dozviete, akú mali
stužkovú 4. D trieda a 4. E trieda. Práve nastáva tá chvíľa, aby ste sa to dozvedeli… a ešte vás trošku pošpanujem… ☺
Už bolo dosť? Dobre teda, tak tu to máte v celej paráde… ☺

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Kedy sa začala vaša stužková, koľko
trvala a ako ste zvládli nástup?
Kto z našich super „bláznivých“
profesorov sa zúčastnil na vašej
stužkovej?
Ako ste boli spokojní s vaším programom
a kto sa podieľal na jeho vymýšľaní?
Na aký okamih určite nezabudnete?
Aké boli ohlasy na vašu stužkovú od
rodičov a profesorov?
Ako sa cítiš, keď vlastníš zelenú stužku?

Profesori na stužkovej 4. D triedy

Kedy a kde: 21. novembra
2008 v Kultúrnom dome
v Čadci

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Kedy a kde: 28. novembra
2008 v Horelici

Odpovedala: Katarína
Jarábková
Začala sa o osemnástej hodine, trvala 12
hodín, čiže do šiestej do rána. Na menšie
chybičky, ktoré si nikto nevšimol, bol
dobrý. ☺
Mgr. Vladimír Večerík, Ing. Zuzana
Faťarová, PhDr. Júlia Lendóciová a náš
super triedny Ing. Rastislav Šulgan
Prípravu radšej vynechám… ☺ale nie,
všetci sme sa snažili…Program bol
v pohode, taký všelijaký, čiže pestrý ☺
Na spievanie Stužkovej od Elánu, ale po
polnoci. ☺☺☺
Smiech. Páčilo sa. A tiež aj našemu
triednemu… Skoro odpadol od úžasu. ☺☺
Porozmýšľam… rozmýšľam… no čo ja
viem… potom keď na to prídem, tak ti
poviem niekedy na chodbe, keď ťa
stretnem. ☺

2.

3.

4.

Triedna kniha 4. D triedy

5.

6.

5

Odpovedala: Katarína
Belková
1.
Začala sa o šiestej
hodine večer a
trvala do šiestej do rána. Bol úplne super,
všetkým sa páčil. Nestalo sa nič
neočakávané. A keď náhodou sa stala malá
chybička, tak sme to urobili tak, aby to
nebolo vidieť.
Zástupkyňa Ing. Alena Jurgová, naša
triedna Mgr. Jana Majáková, Mgr. Marta
Kubalová, Ing. Janka Clarksonová, Mgr.
Tatiana Krišicová, PaedDr. Gabriela
Vrbinárová a potešila nás pani profesorka,
ktorá nás učila do 2. ročníka SJL, a to pani
profesorka Stanislava Sobolová.
Bola to kolektívna práca, bol veľmi dobrý
a dopadol super. Chceli sme, aby bol
zábavný a zároveň aj kultúrny, a to sa nám
aj podarilo.
Keď sme všetci stáli za dverami a boli
pripravený na nástup. Vtedy som mala
úžasný pocit, z toho, že sme naozaj
kolektív.
Veľmi dobré. Aj od študentov iných škôl
som počula len dobré ohlasy, dokonca
niektoré boli také, že sme doteraz mali
najlepšiu stužkovú. (z dobrých zdrojov aj
z našej školy môžem potvrdiť, že bola
skutočne najlepšia)
Ako maturantka. ☺

MIKS

Torta 4. E triedy

Stužkovanie 4. E triedy

A týmto naše stužkové ukončujem. Ďakujem Katkám,
ktoré mi boli ochotné odpovedať na pár otázok.
A poskytli mi fotky, ktoré trošku priblížili ich
stužkovú... Prajem vám v živote všetko dobré... ☺

Informácie zháňala: Janča, 1. A
Foto: archív štvrtákov ☺

Mafstory 4. E triedy

Dňa 12. februára 2009 v Martine sa konalo krajské
kolo v rýchlosti a presnosti písania na počítači. Adela
Červencová zo 4. A umiestnila na krásnom 4. mieste.
Mala 343, 7 čistých úderov za minútu. Na túto súťaž ju
pripravovala p. profesorka Elena Metruková. V tejto
súťaži pretekalo medzi sebou 7 obchodných akadémií,
z ktorých bolo 28 súťažiacich. Študenti museli za 10
minút odpísať text, čo najrýchlejšie a samozrejme bez
chyby.

Adelka
Červencová

Pripravila: Janča z 1. A
Foto: zdroj archív OA
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Dňa 16. 12. 2008 sme si my, žiaci 3. ročníkov privstali,
aby sme sa vybrali na menší výlet, pre niekoho aj
nákupy do metropoly Rakúska – Viedne.
Viedeň je jedno z najkrajších miest, aké som kedy
videla. Kde ste sa len pozreli, videli ste čisto
a nádherné pamiatky, napríklad viedenskú štátnu
operu, nádherný gotický Dóm sv. Štefana či radnicu,
pred ktorou sa konali tradičné a každoročné vianočné
trhy. Samozrejme, hneď, ako sme prišli na miesto
vianočných trhov, tak všetkých upútal obrovský (a keď
poviem obrovský, tak to tak aj myslím☺)adventný
veniec a za ním stánok s vianočným punčom, ktorý bol
straaaašne dobrý a v malom množstve ho odporúčam
každému☺.
V radnici boli maličké dielne, tzv. „Ježiškove dielne“,
kde maličké, troj-, štvor – až päťročné deti piekli
koláčiky, kreslili alebo niečo modelovali. Bolo to
nádherné a veľakrát som počula za svojím chrbtom
vetu: „Aj ja také chcem!“☺ No, neviem, či by to bol
v tomto veku dobrý nápad, ale proti gustu žiaden
dišputát☺

Špeci autká☺

Dóm sv. Štefana

Samozrejme, mali sme aj rozchod, a tak sme všetci
trochu chaoticky s mapkou v ruke behali po nákupnej
ulici Viedne. Vyhýbali sme sa všetkým Rakúšanom
(česť výnimkám☺) a kukali oblečenie a občas si kúpili
aj niečo na zobnutie.
Myslím, že Viedeň sa páčila všetkým a aj keď tam bola
trochu veľká zima, stála nám za to a aj tá cesta, ktorá
vyzerala ako nekonečná, lebo všetko omínalo☺
A teraz pár fotiek, aby tí, ktorí nešli, vedeli, o čo
prišli☺

„Niečo“ na rakúskom parlamente☺

Vysvietená radnica

Pripravila: Kika z 3. E
Foto: súkromný archív
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Vianočná akadémia. Pod týmto slovom každý študent našej školy vie, že je koniec
kalendárneho roka a opäť sú tu Vianoce. ☺ Určite sa všetci tešili hlavne na prázdniny,
zimnú guľovačku… Tento rok boli naše scénky veľmi zaujímavé a pekné. Povedali to aj
študenti, ale i učitelia. Tu si môžete prečítať ich názory… Vybrala som si troch ľudí,
ktorých som sa opýtala takmer na tie isté otázky. Rozdiel medzi týmito ľuďmi bol
v
tom, že jeden bol profesor, druhý hral v programe a tretí len sledoval…
1.
2.
3.
4.
5.

Čo hovoríte na to, že takto trávime koniec roka?
Ako sa Vám páčil program?
Ako sa vám hralo pred takým davom?
Chceli by ste niekedy hrať? Hrali ste niekedy vy v nejakej scénke?
Čo by ste chceli odkázať všetkým študentom a učiteľom do nového roka?

Odpovedala: Ing. Jitka
Konáriková
1. Toto je niečo úžasné, je to tradícia na škole a vždy sa teším, že sa takto všetci
stretneme.
2. Tento rok bol veľmi pekne
pripravený program, hlavne prváci
nás všetkých príjemne prekvapili,
ale samozrejme, že ani ostatné
triedy za nimi nezaostávali.
4. V každom čísle som účinkovala,
no a hlavne v tanci.☺
5. Chcela by som im zaželať veľa
úspechov, radosti. Štvrtákom
úspešne zvládnutie maturitnej
skúšky a do života len to najlepšie.
Odpovedala: Miroslava
Holáková, 1. A
1. Páči sa mi to, to je taká rozlúčka so
starým rokom.
2. Bolo to super. Páčilo sa mi, že boli
rôzne kategórie, čiže sa tam nachádzal spev, tanec a aj scénky…
3. Óóó, zo začiatku som mala strašný strach, ale potom to opadlo. Samozrejme aj
preto, lebo nás podporili spolužiaci.
4. Hrávala som divadlo atď.. Dúfam, že ešte budem
hrať. ☺
5. V prvom rade im prajem šťastné a veselé sviatky v rodine. Nech je ten nový
rok ešte lepší ako ten minulý.
Odpovedala: Monika
Urbanová, 1. A
1. Smiech. Lepšie to ani nemohlo byť.
2. Bola to pecka.
4. Hej, neviem.
5. Všetko dobré v novom roku.
Scénka 2. E triedy
Riaditeľka školy Ing. E. Kováčová
Veľmi pekne ďakujem osloveným ľuďom za poskytnutý rozhovor. A tiež by som sa
chcela poďakovať za celú redakčnú radu a aj za profesorov slovenčinárkam PaedDr. E.
Černekovej, PhDr. A. Škrobánkovej, PaedDr. G. Vrbinárovej za super zorganizovaný
program a celý priebeh Vianočnej akadémie. Jedno veľké ĎAKUJEME.
Pripravila: Janča, 1. A
Foto: K. Zátková, 1. A
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čítame zhruba tak, ako ho píšeme? Sú to začiatočné
písmená anglického Acquired Immuno deficiency
Syndrome ( syndróm získaného zlyhania imunity ).

V minulom čísle MIKS-u sme spomínali už všetkým dobre
známe kamarátky ,,červené stužky“. Chytilo to za srdce
mladé dievča z 1. C Mirku Poláčkovú, ktorá nás a našu
školu so svojou prezentáciou reprezentovala
v celoslovenskej súťaži, v BOJI PROTI AIDS, kde
skončila na krásnom 2. mieste .Prinášame vám krátky
rozhovor a čo-to o tejto, bohužiaľ, známej chorobe.

- Prvé prípady ochorenia zistili lekári roku 1981 v USA.
- Nápadné bolo, že postihnutí boli takmer vo všetkých
prípadoch mladí homosexuálni muži, pacienti liečení na
krvnú chorobu hemofíliu pomocou opakovaných krvných
transfúzií.

1.Kto ti vnúkol nápad s prezentáciou?
- p. profesorka Vrbinárová.

- Pri prenose je najnebezpečnejší priamy kontakt s
infikovanou krvou o čom svedčí i to, že druhou
najpočetnejšou skupinou ohrozených sú narkomani
- Prenos sexuálnym stykom je však na prvom mieste.
- Pozitívny test na HIV alebo AIDS zaväzuje jeho nositeľa
k určitým bezpečnostným opatreniam, pretože dnešný stav
vedy predpokladá, že dotyčný v sebe nosí okrem protilátky
i vírus, a že ho môže predať inému človeku. Preto:
1. pozitívna osoba by mala svojím sexuálnym partnerom
poctivo oznámiť, že je "pozitívna"
2. pozitívna osoba by mala chodiť na pravidelné lekárske
kontroly, všímať si prípadných ďalších prejavov a radiť
sa s lekárom, nemala by zaťažovať svoj imunitný systém
nedostatkom spánku, alkoholom, nikotínom, drogami a
mala by sa zdravo stravovať ( žiadne odtučňovacie kúry! )
3. pozitívna osoba je povinná oznámiť svojmu zubnému
lekárovi a ostatným svojim lekárom, že je pozitívna
4. pozitívna osoba nesmie byť darcom krvi pre transfúzie
či výrobu krvných derivátov, ani spermií pre umelé
oplodnenie….

2.Čo obsahovala tvoja prezentácia?
- Napr. témy ako prevencia proti AIDS, všeobecné
poznatky, atď.
3.V čom spočívala celá táto súťaž? Hodnotili sa len
prezentácie, alebo...?
- Nie, boli prezentované prezentácie, pohľadnice, a iné...
4.Čo iné ťa zaujímalo, okrem vyhodnotenia výsledkov?
- Napr.: prednáška s p. doktorkou o danej téme, no nielen
o tom - boli v tom zahrnuté, aj iné témy, napr. iné
návykové látky atď.
5.Aké boli tvoje pocity z výhry?
- ☺ asi, ako každý z nás... radosť, prekvapenie ☺
6. A nakoniec, pochváľ sa ☺ , čo si získala?
- Veru, odmena bola štedrá,☺ poukaz na nákup v hodnote
600Sk ☺ a iné ☺...
A teraz niečo o TEJTO ZÁKERNEJ CHOROBE
AIDS - slovo, ktoré ešte pred rokom 1981 nikto
nepoznal, je zrazu v ústach všetkých. Rozpráva i píše sa o
ňom veľa, ale stále to nie je dosť, stále je tu plno otázok.
AIDS sa totiž dotýka nás všetkých. Žiadna iná choroba
moderného veku nepriniesla so sebou toľko obáv, strachu,
odporu, ale i zdravotníckych a spoločenských problémov
ako táto.
Čo vlastne znamená toto skratkové slovo, ktoré u nás

Vidno, že nielen na celom svete sa snažia bojovať proti
tomuto „zákeráctvu“, ale aj na našej škole sa nájde pár
JEDINCOV, ktorí majú chuť zapájať sa do mimoškolských
aktivít.

(Mirka Poláčková,1.C)
Pripravila:*M*,1. D
Foto: zdroj osobný archív

9

MIKS

Keďže naši študenti sa radi zapájajú aj do mimoškolských činností, v ktorých sú úspešní
minimálne tak, ako v tých školských, priblížim vám organizáciu spoločenských tancov,
a napokon aj samotný záverečný kurz spoločenského tanca, ktorému sa „nadáva“ Venček.... Celé
sa to začalo vylepovaním oznamov o otvorení tohto kurzu tak ako po iné roky veľmi uznávaného
a hojne navštevovaného. Všetci absolventi by sme mohli povedať veľké ĎAKUJEM pani
Ľuboslave Matejíkovej, ktorá je hlavnou organizátorkou. Kurz mal 11 lekcií a k tomu posledný
záverečný. Celý kurz trval necelé tri mesiace, počas ktorých sme sa naučili aj tieto tance:
Mazúrka, Blues, tango, Valčík, Wales, Polka, Chacha, Foxtrot, Quick step, Džaiv( nenašla som
presný a oficiálny názov:D) a samozrejme náš „milovaný“ Čardáš....Keďže sa na kurzy zapísalo
veľa dychtivých tanečníkov, záverečné Venčeky sa konali v štyroch termínoch, všetky v Dome
kultúry v Čadci: 12. 12. 2008
13. 12. 2008, 19. 12. 2008 a 20. 12. 2008.
Na tieto večery sme si mohli pozvať rodičov, aj keď nie každý to využil(☺)Na Venček nás počas
celých dlhých kurzov pripravoval veľmi milý manželský pár: Jiří Foltýn a Šárka Foltýnová.
Keďže nie hneďod začiatku nám všetko išlo, hral nám na klavíri pán Peter Mikeska, ktorý sa dal
spoľahlivo zastaviť, narozdiel od CD☺ Slávnostné ukončenie kurzu spoločenského tanca malo
viacero zaujímavých tancov a zábavných hier.
Venček otvorili absolventi kurzu Polonézou (pre menej zdatných v oblasti spoločenských tancov
- slávnostný nástup☺). Nasledovalo predtančenie: Mazurka a mohlo sa pokračovať prehliadkou
všetkých ostatných tancov. V tento dôležitý večer nesmel chýbať ani rodičovský tanec a
samozrejme zábavný program, ktorý tvorili tanec tanečného súboru JOJA a dvaja profesionálni
tanečníci z Třinca. Tu sme videli, že na nich ani zďaleka nemáme, ale ako tam niekto správne
poznamenal, snažili sme sa☺. Ďalej náš večer skrášľovali zábavné súťaže, ktoré ostávajú
v tajnosti. V programe boli samozrejme zahrnuté aj tanečné súťaže: Súťaž o kráľa valčíka a
Súťaž v takzvanom štvorboji, ďalej Vizitkový tanec, Stužkový tanec a Darčekový tanec.
Účastníci kurzu hodnotili aktivitu pani Matejíkovej ako veľmi vydarenú a pútavú. Možeme
prehlásiť, že to ona sa zaslúžila o akú-takú vzdelanostnú úroveň mladých ľudí tu v Čadci
v oblasti spoločenských tancov.
Na záver môžem už len dodať, že to bolo naozaj zábavné sledovať, ako sa kurz od kurzu
zlepšujeme aj napriek toľkej vynaloženej námahe!!!

Aby ste sa aspoň trošku vžili do zábavy, ktorá tam vtedy panovala, tak Vám navrhujem pozrieť si
menšiu fotogalériu na druhej strane.....Ak chcete samozrejme :)

Odtancovala: Maja, 3. E
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Foto: zdroj osobný archív
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A hneď dva v jednej triede ☺ Volajú sa Mirka
Rokyčáková a Táňa Kopasová a sú z 1. E.
Keďže naše talenty už idú maturovať alebo nemajú
čas, môžeme len dúfať, že takéto nadané prváčky
a prváci k nám budú zo základných škôl dodávaní
ďalej ☺
No, zatiaľ viem len o týchto dvoch babách a tak som si
ich pekne krásne vypýtala cez dejepis (ďakujem pani
prof. Kubalovej☺)
Obe dievčatá rady športujú, Táňa sa venuje už 7 rokov
futbalu, Mirka 4 roky floorbalu. Každú jednu akciu,
ktorá sa konala v škole, absolvovali spolu a ich
nasledujúce úspechy sú:

a Táňa vyhrala 1. miesto vo vytrvalostnom behu
Ak sa pýtate, či sa tieto dva „zázraky“☺venujú len
a len športu, tu je odpoveď:
Táňa: „Áno, ja sa venujem iba športu ☺ Okrem futbalu
aj lyžovaniu a snowboardu.
Mirka: „No, ja sa venujem priateľom a chatovačkám,
stanovačkám a koncertom ☺
Takže berme si všetci z nich príklad, najmä my,
pasívni športovci, ktorí sa podobne, ako ja, riadia
pravidlom – Športom k trvalej invalidite ☺Možno to
nie je celkom pravda a oplatí sa chodiť na telesné ☺

1. miesto vo futbale
2. miesto vo floorbale
1. miesto v šprinte

Táňa a Mirka
Pripravila: Kika z 3. E
Foto: Kika z 3.E
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Dnes sa budem venovať tomu, čo ma baví. Väčšina
z vás bude na mňa nadávať, ale ja to nejako prežijem,
veď každý má právo na svoj názor.
Kapela, o ktorej budem písať, nie je ani tak môj výber
ako Milanka Koňušíka z 1 D. Na jeho návrh som ju tu
zaradila a výber sa náhodou zhodoval s mojím ☺
Konečne niekto, s kým som na rovnakej vlnovej
dĺžke☺
Nepoznám snáď nikoho, kto by nepoznal kapelku
Blink 182.
Blink-182 bola kalifornská punk-rocková skupina,
ktorú v roku 1992 založili Tom DeLonge (vokály a
gitara), Mark Hoppus (vokály a basová gitara) a Scott
Raynor (bicie). V 1995 vydali album Chesire Cat, z
ktorého najznámejšia vec je song Carousel, ktorý
hrávali aj na neskorších koncertoch. Album Dude
Ranch zaznamenal pomerne značný úspech, pretože
singel Dammit sa dostal na vrchol mnohých
amerických punkrockových rebríčkov. V roku 1998 po
nezhodách s ostatnými členmi oddchádza Scott a na
pozíciu bubeníka nastupuje Travis Baker. O rok neskôr
nahrali album Enema of The State, ktorý už nahrávali
ako album s ktorým definitívne prerazia, a ktorý mnohí
považujú za najlepší počin ich kariéry. O dva roky
nasledoval záznam koncertu pod názvom The Mark,
Tom and Travis Show.

Zľava: Mark Hoppus, Travis Baker a Tom DeLong

Obsahoval jeden nový song - Mans Overboard. V tom
istom roku nasledoval radový album Take Off Your
Pants and Jacket, ktorý vyšiel v štyroch rôznych
verziách. Tri boli s bonusmi a štvrtý bol cenzurovaná
verzia bez bonusov. Album sa predával, no kritika ho
neprijala priaznivo. Samotná kapela povedala, že
nemohla kvôli nahrávacej spoločnosti hrať, čo chcela.
Po útokoch na U.S.A. 11. septembra 2001 objavil Tom
v sebe "citlivé jadro" a rozhodol sa nahrať niečo úplne
iné ako doteraz robil s blinkáčmi. Na pomoc si zavolal
aj Travisa, čo však nepriaznivo zapôsobilo na Marka
Hoppusa, aj keď celý projekt bol od začiatku
avizovaný ako jednorazovka. V roku 2003 vychádza
album Blink 182, ktorý blinkáči považujú za svoje
vrcholné dielo, kde kapela pokračuje v citovejších
témach. V roku 2005 sa Tom DeLonge rozhodol, že s
kapelou Blink 182 končí a založil Angels and
Airwaves. Ostatným 2 členom to oznámil cez ich
spoločného manažéra. Znechutený Mark a Travis
založili +44. Tom vravel, že jeho album bude niečo
nové a extra, aj keď to bola pravda len z polovice.
Kritika bola dosť tvrdá a fanúšikovia, tí sa rozdelili na
dva tábory. Na tých, ktorí Toma podporujú a tých,
ktorí si myslia, že urobil blbosť. Ešte v roku 2005
vyšla výberovka Greatest Hits, ktorá obsahovala jednu
doteraz nevydanú pesničku - Not Now - jediný singel z
tohto albumu. Blink 182 sa objavili aj v epizódnej
úlohe vo filme Prci, prci, prcičky. Vydali 1 DVD
z koncertu.
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No a aký by sme to boli časopis bez prekladu jednej
pesničky?? No, biedny ☺ Takže, tu ho máte:

Blink 182 – I miss you – Chýbaš mi
Hello there, the angel from my nightmare
the shadow in the background of the morgue
the unsuspecting victim of darkness in the valley
we can live like Jack and Sally if we want
where you can always find me
We'll have Halloween on Christmas
and in the night we'll wish this never ends
we'll wish this never ends.

Zdravím ťa, anjel z mojej nočnej mory
tieň v pozadí márnice
nepodozrivá obeť temnoty v údolí
mohli by sme si nažívať ako Jack a Sally, keby sme
chceli
tam, kde ma vždy nájdeš.
Môžeme na Vianoce sláviť Halloween
a v noci si priať aby sa to nikdy neskončilo.

(I miss you, miss you)
(I miss you, miss you)

Chýbaš mi...
Kde si, je mi ľúto...
Dnes v noci nemôžem spať ani snívať,
potrebujem niekoho stále
táto chorá čudná temnota
sa sem vždy tak desivo prikradne
ako tak hľadím,
počítam si pavučiny tých všetkých pavúkov
chytajúcich muchy, požierajúcich ich vnútra,
je to ako nerozhodnosť či ti zavolať
a počuť tvoj zradcovský hlas.
Vrátiš sa dnes v noci domov a zastavíš túto bolesť?

Where are you and I'm so sorry...
I cannot sleep, I cannot dream tonight,
I need somebody and always
this sick strange darkness
comes creeping on so haunting every time
and as I stared I counted
webs from all the spiders
catching things and eating their insides
like indecision to call you
and hear your voice of treason.
Will you come home and stop this pain tonight
stop this pain tonight?

Nezabíjaj so mnou čas
už dávno si hlasom v mojej hlave...

Don't waste your time on me you're already
the voice inside my head... (I miss you, miss you)
don't waste your time on me you're already
the voice inside my head ...(I miss you, miss you)

A čo vravíte na Blink182 vy, študenti OA???
super, fajn texty, niečo, čo sa dá počúvať
bez toho, aby mi od „sladkosti“ prišlo zle☺
sú fajn, ale nedokázala by som ich počúvať
stále, asi by som dostala depku
no, nič moc, nie je to môj štýl, dúfam, že
nabudúce tu dáte nejakú inú kapelu (pozn.
aut. no, ak nám dáš nejaký tip☺)

Don't waste your time on me you're already
the voice inside my head... (I miss you, miss you)
don't waste your time on me you're already
the voice inside my head ...(I miss you, miss you)
Don't waste your time on me you're already
the voice inside my head... (I miss you, miss you)
don't waste your time on me you're already
the voice inside my head ...(I miss you, miss you)

Pripravila Kika z 3. E
Foto: zdroj internet
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profesorky a profesori:
01. 01. - Mgr. Lenka Marčišová
06. 01. - PaedDr. Emília Černeková
16. 01. - Mrg. Miroslav Kuzma
02. 02. - Ing. Alena Jurgová
08. 02. - Mgr. Ľubomíra Goliášová
09. 02. - Ing Zuzana Faťarová
23. 03. - Mgr. Eduard Gábriš

1. C
10. 01. - Mirka Ondrušková
15. 02. - Dalibor Ficek
09. 03. - Michaela Kopasová
13. 03. - Veronika Jurgová
29. 03. - Veronika Koperová
1. D
07. 01. - Boris Kopásek
11. 01. - Gabriela Jendrišáková
22. 01. - Lucia Strapáčová
19. 02. - Veronika Chovancová
25. 02. - Silvia Papíková
26. 02. - Monika Čierňavová
04. 03. - Monika Mitková
08. 03. - Martina Zelenková

študenti:
1. A
30. 01. - Natália Učníková
12. 02. - Michaela Sačková
26. 02. - Gabriela Kubušová
09. 02. - Erik Hanuliak
20. 03. - Pavlina Jančíková
29. 03. - Peter Čišecký
1. E
07. 01. - Erika Králová
22. 01. - Katarína Belková
02. 02. - Miroslava Cyprichová
20. 02. - Jana Cingelová

1. B
05. 03. - Kristína Foldinová
15. 03. - Andrej Kulla
22. 03. - Ivana Stoláriková

V mene celej redakčnej rady prajeme všetkým
oslávencom len to najlepšie.....
Gratulovala: Maja, 3. E
Foto: zdroj internet
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Kde sa lepšie spoznáte? Kde si dobre pokecáte? No predsa v dobrej pizzerii pri dobrom jedle. A prečo práve tu? No snáď
preto, lebo sa už len hovorí, že láska ide cez žalúdok. ☺ A chcete vidieť, kde sa takáto pizzeria nachádza? No napríklad
v supermarkete Terno a volá sa Pizzeria Vanessa. Trošku som vyspovedala čašníčky, ktoré tu pracujú.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiež som vyspovedala aj zákazníkov.
1. Ako často chodíte do pizzerie?
2. Čo si najradšej a najčastejšie
objednávate?
3. Koľko času tu trávite?
4. Kebyže máte niekoho pozvať na večeru,
bolo by to tu?
5. Prečo?

Odkedy tu pracujete?
Páči sa vám tu?
Aký máte kolektív?
Ktorá je vaša najobľúbenejšia pizzeria
a prečo?
Prečo by mali ľudia zavítať práve do
tejto pizzerie?
Akí sú podľa vás zákazníci?
Čo by ste chceli na nich zmeniť?

Odpovedal: stály zákazník Štefan
1. Každý deň. Kvôli čašníčkam, príjemnej
a usmiatej obsluhe. ☺
2. Cestoviny, kávičku.
3. Hodinku.
4. Jednoznačne.
5. Tu sa cítim najpríjemnejšie.

Odpovedali: Miška a Danka
1. Od začiatku. To je sedem rokov.
2. Áno, samozrejme.
3. Jednoznačne dobrý.
4. Naša, lebo je tu dobrá obsluha. A aj preto,
lebo sa tu nefajčí a je tu pekné prostredie
pre rodinky s deťmi.
5. Pretože sa tu nefajčí, je tu dobrá kuchyňa
a musím povedať, že sa nám ešte nikto
nesťažoval na jedlo.
6. Je to taká zmes. Nájdu sa aj takí, aj takí.
Niektorí sú príjemní a niektorí veľmi
nepríjemní.
7. Aby boli trpezliví...a aby vedeli pochopiť,
že aj my sme ľudia a sme na nohách už od
rána.

Odpovedal: Miloš zo Športu v Terne
1. Pravidelne, každý deň. Kvôli strave –
gastronómii.
2. Jedlo – špeciality miestnej kuchyne
a výbornú pizzu.
3. Celú obedňajšiu prestávku – pol hodinku.
4. Hej.
5. Je to blízko – v centre, je to výhodne
a hlavne je tu rýchla, príjemná obsluha.

Čašníčky Miška a Danka

Zákazník Miloš
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Pizzeria Vanessa

Na záver by som sa veľmi pekne chcela poďakovať za príjemný rozhovor nielen s vysmiatymi čašníčkami, ale aj
so zákazníkmi, ktorí nemali problém rozprávať alebo sa vyfotiť. ☺ Myslím, že už dosť bolo rozprávania... Musíte
si to skúsiť sami. Tak hor sa do toho...
Pripravila: Janča z 1. A
Foto: archív Janče z 1. A

Nechýba vám tu niečo? Určite áno… A chcete vedieť čo? No samozrejme, že vtipy…
Tak tu ich máte…
Mladá študentka sa nechala
odviezť taxíkom. Na konci
jazdy sa spytuje:
Koľko platím?
Šesťdesiat korún.
Júj, ale ja mám iba
päťdesiat… Viete
čo, zacúvajte o
desať korún naspäť!

Skupina mužov sleduje na druhom
brehu rieky kúpajúce sa dievčatá. Mužov
je päť vo veku od dvadsať do šesťdesiat
rokov. Ten, čo má dvadsať rokov hovorí:
„Chlapci, poďte, preplávame rieku a na
všetky tie dievčatá vyletíme!“ Ten, čo má
tridsať rokov, povie: „Na všetky nie.
Budeme si vyberať…!“ Štyridsaťročný
povie: „A viete čo? Počkáme až ony
doplávajú sem!“ A päťdesiatročný kričí:
„Bacha, bacha, už sem plávajú!“
Šesťdesiatročný vykríkne: „Robme sa, že
sme mŕtvi!
Medveď a prasiatko idú po lese.
Prasiatko: Kam ideme?
Medveď: Ideme svini rozbiť hubu!
Prasiatko: A neutečie nám?
Medveď: Hm, kam by si len utekalo…

Našla: Janča, 1.A
Zdroj vtipov: sms-kový zošit☺
Foto: zdroj internet
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V poslednom čase sa mladí ľudia čoraz viac zaujímajú o
nezvyčajné adrenalínové športy a o nové spôsoby trávenia voľného
času. V tomto čísle vám predstavím jednu zaujímavú športovú hru,
ktorá si našla svojich nadšencov aj medzi študentmi našej školy –
airsoft. Práve tento nezvyčajný koníček totiž objavila študentka
3. A Katka Najdeková.
Katka, môžeš nám prezradiť, čo to vlastne je airsoft?
Airsoft sa dá ľudovo nazvať hrou na vojakov. Je to simulácia
bojov. Podobá sa na paintball, ale pri airsofte sa používajú verné
kópie reálnych zbraní a strelivo sú plastové guličky.
Prečo práve airsoft? V našich zemepisných šírkach je to dosť
nezvyčajný šport.
No, nie je ani tak nezvyčajný ako skôr neznámy. Na Slovensku sa airsoft hrá už niekoľko rokov. Vybrala som si ho,
pretože je to adrenalínový šport, pri ktorom prežívam dobrodružstvo a aj sa pri ňom zabavím, hoci sa to možno nezdá. Pri
hraní airsoftu som spoznala veľa zaujímavých ľudí.

Spomínala si, že airsoft sa na Slovensku rozširuje. Existujú tu nejaké skupiny či kluby nadšencov tejto športovej hry?
Stretávame sa s mnohými tímami zo Slovenska aj z Čiech, najčastejšie hráme s tímom z Dolného Hričova pri Žiline.
Konajú sa aj veľké akcie, na ktorých sa stretáva veľké množstvo ľudí asi tak dvakrát do roka, napr. pravidelne sa koná
stretnutie na Korcháni. Viacej o našom tíme nájdete na stránke www.hpc.tym.sk
Pri airsofte sa používajú plastové guličky, preto by ma zaujímalo či postrelenie veľmi bolí? Vyskytli sa nejaké zranenia?
Vážnejšie zranenia sa našťastie nevyskytli, pretože máme povinné ochranné okuliare, bolieť to bolí a zostávajú nám po
tom modriny.
Myslíš si, že airsoft môže mať na mladých negatívny vplyv?
Nie. Myslím, že je to viac o dôvere a spolupráci členov tímu, než o boji. Naopak, keď si chalani vybijú agresivitu pri
airsofte, sú potom pokojnejší.
Mohla by si teda vymenovať nejaké dôvody, pre ktoré by si airsoft odporučila aj iným mladým ľuďom?
Hlavne možnosť pohybu, zážitkov, spoznávanie skvelých ľudí a nových priateľov a poznať pocit, aké to je byť vojakom.
Katka v plnom nasadení
Airsoft tím

Pripravila: Samantha, 3. A
Foto: zdroj Katka Najdeková
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Tu je pár názorov ľudí, ktorí boli na plese, a ktorých
som sa opýtala, ako sa im páči ples.

Ako určite všetci viete 13. februára 2009 sa v našej
škole konal 1. ročník školského Valentínskeho plesu.
Prípravy naň boli dlhé a určite mi organizátori dajú za
pravdu, že aj plné problémov a stresov, ako to všetko
dopadne.
Myslím, že stresy mohli v ten piatok 13. opadnúť,
pretože prvý ročník sa vydaril – výzdoba bola
jednoduchá a krásna, jedlo bolo chutné, DJ – Peťo
Čišecký hral tak, že na parket dostal absolútne každého
☺ A čo je najdôležitejšie – 140 ľudí sa bavilo. Bez
alkoholu (až na výnimky, ktoré boli veľmi rýchlo
spacifikované☺), nadávok a hádok. Bolo to krásne,
vznešené a milé.
Neviem, čo mám k tomu dodať, ten, kto tam nebol,
prišiel o veľa a verím, že o rok sa na ples dostavia
všetci študenti a profesori☺

Lukáško, 3. E: „Je to tu super, len pivo chýba☺“
Dušanko – hosť (SOU – strojárske): „Historické chvíle
tejto školy – prvé a posledné☺“
Katka, 3. B: Je to tu úplne super!“
Stanka, 4. E: „Na to, že je piatok 13. všetko vyšlo
super. Na začiatku sa zdalo, že ľudia sa nebudú baviť,
ale neskôr sme to tu riadne roztočili☺“
Maťko, 2. A: „Je to tu v pohode.“
Ľubimka, 3. E: „Kde sú super ľudia, tam je super
atmoška a zábava. Dúfam, že si ples ešte užijem aj
ďalší rok☺“

Teraz pár foto:

Úžasná moderátorka Katka Belková

Majka s Peťom - 2 mozgy plesu☺

Tanec s „cudzími“partnerkami☺

Pedagogicky dozor – Pani prof. Goliašová, Čekanová,
pán zástupca Večerík a pani prof. Padychová
Plesala a fotila: Kika z 3. E☺
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Myslím, že toto nepotrebuje komentár ☺
Všetci napäto čakajú...

Jedna zo súťažných disciplín
Aj pani profesorky – Padychová a Čekanová

Foto „náhodne“ vybraných párikov ☺
Slávnostné otvorenie plesu valčíkom v podaní pána
zástupcu Večeríka a Katky Belkovej

Pripravila. Kika z 3.E
Foto: zdroj súkromný archív
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V škole sa nájde vždy niekto, kto píše básne. Akurát v tomto čísle som sa rozhodla zakotviť v 1. A u Kataríny
Zátkovej a jednu báseň jej ukradnúť a zverejniť ju… Tiež som zakotvila v 3. A u Evky Stasinkovej a spýtala sa
jej, aké to je, keď píše básne...
Katarína Zátková
LÁSKA
Keď nastane najkrajšie obdobie života,
v očiach sa láska mihotá,
na problémoch nezáleží,
čas tak rýchlo beží...
Stále chcete byť spolu,
už nechcete mať smolu,
veď teraz je vám super,
nepremôže vás žiadny súper...
Pocit šťastia, sily,
naplní láskou žily,
celý svet je farebný,
tvoj dotyk veľmi príjemný,
úsmev ma vždy poteší,
moje srdce podskočí...
O teple tvojho objatia,
nech nemá iná poňatia,
milujem, keď ma objímaš
a krásne slova rozprávaš...
Tvoj pohľad do mňa preniká
a všetka starosť uniká...
Tvoje pery sú bránou do raja,
vstúpme doň obaja... ☺
Prechádzať sa ruka v ruke
v krásnej letnej búrke,
šepkať krásne slovíčka,
dať ti pusu na líčka...
Každý večer vídať v snoch
v objatí len nás dvoch... ☺

3. Čo najradšej píšeš?
Pesničky /anglicky/ odkaz: píšem texty
/prevažne metalové/, takže ak nejaká
začínajúca kapela chce s niečím takým helfnúť,
viete na koho sa obrátiť!
4. Čo ti na to hovoria rodičia a ostatní známi?
Tak to fakt neviem, povedala by som, že ma
podporujú.
5. Čo to bola za súťaž, v ktorej si ako
poslednej uspela?
Záhorská Senica Laca Novomeského - II.
kategória - poézia, II. miesto. Bola som smutná,
že som nemohla ísť na odovzdávanie cien, lebo tam
bol aj seminár o víťazných prácach. No keď mi
poslali moju výhru, aj som bola rada - poslali mi
jednu jedinú knihu s názvom Planéta zem. Žiaľ ju
vôbec nevyužijem. Inak chcem ju predať /cena
dohodou/, takže nejakí prípadní záujemcovia ma
môžu nájsť v 3. A.
6. Na koľkých takýchto súťažiach si sa
zúčastnila a aké si mala umiestnenia?
Pamätám si, že som vyhrala súťaž Žilinského
samosprávneho kraja s esejou na tému Ako prežiť
školu... /moja esej s názvom Príručka, ako prežiť
prvý ročník na strednej škole vyšla minulý rok
v MIKSe /a jednu súťaž, ktorú usporadúvala
Kysucká knižnica v Čadci spolu s CVČ. Ale chceš
priveľa, ak si mám spomenúť, o čo tam išlo. No a
ešte tá Záhorská Senica, to je prvá súťaž, kde som
uspela s poéziou.

KATKA

Rozhovor s Evkou Stasinkovou z 3. A
1.

2.

Od koľkých rokov píšeš?
Akože naozaj alebo tak, že kedy sa to
začalo prejavovať? Lebo už ako osemročná
som vymyslela prvú rozprávku, ale nikdy
nebola zaznamenaná. Skutočne som začala
písať ako 12-ročná. Len pre vašu
informáciu som vtedy začala písať román a
vyzeralo to celkom sľubne, až kým som
nenastúpila na našu „šikovnú“ školičku.
Ako si sa k tomu dostala?
O tom teda rozhodne nechcem hovoriť, ani
to nikomu povedať.

E
V
K
A
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A tu máte jednu báseň Evky z 3. A
Kde kráča pútnik v daždi sám,
kde pole duše tvojej nikdy nezakvitne,
lieta plameň túžby mojej tam,
veriac, že z mysle tvojej vznikne
cit horúci.
Nebude viac bralom studeným,
nebude slepým v záhrade kvetov,
vyhasnutý popol opäť žiarou zahorí,
prekročiac hranice všetkých svetov
nájde ma.

a chladivá.
V našej škole máme aj ďalší talent, a to Janu
Cyprichovú zo 4. A, ktorá na celoslovenskej súťaži
Jašíkove Kysuce získala čestné uznanie v tvorbe
mladých prozaikov.

V rozpuku života voda živá
sa vo mne pomaly na ľad mení,
nebyť teba, nikdy by necítila,
prečo tvoj rozum ten cit neocení,
drahý môj.
Srdca bôľ čne sa ako stĺp k nebua čierno čierna tma
tvoju myseľ zakrýva,
nevieš dať lásku, nepoznáš nehu,
si pre mňa len hviezda žiarivá

Na záver by som chcela poďakovať Katke za
básničku a Evke za rozhovor a krásnu poéziu.
Nech sa vám a aj Janke darí v písaní aj naďalej.

Zohnala: Janča z 1. A
Foto: zdroj archív OA

Brepty... alebo /nielen/ študentské preklepy
Určite ste už aj vy zažili, že ste z úst vypustili nejakú „hovadinu“. Dúfam, že nasledujúce riadky vás presvedčia o tom, že
v tom nie ste sami, pretože týmto ochorením trpí 99 % svetovej populácie. Prajem teda dobrú chuť!

•

Ján Smrek je predstaviteľom?!
Lesa!

•
•

Zelektrizovala ma lavica
Čo ťa drevo koplo?


•

•


Máte auto?
Áno, prečo? Chceš mi kúpiť nové?



Ja ti vykám, Zuza.

Koľko má noha stoličiek?
Štyri.

•

Bolia ma oči, keď sa na vás
pozerám.



Čo vy tam robíte? Chytáte
signál?

•

Veľkou nevýhodou je, že sa tu
veľa ľudí utopilo.


•

Kto je zakladateľom nadrealizmu?
Ja!



Počet obyvateľov asi v kusoch.



36. 06. 2007? To kde si vtedy bol?

profesor
študent

•



•

Ako sa povie zastrkovač?
Ja nechápem, čo chcete stále čosi kdesi
strkať.


•

Kto to napísal, chlap či baba?
Smrek!



Má to takú výhodu ... ale neviem, prečo
vám o tom hovorím.



Nevykrikujte tu, ja sa vás bojím.

Zozbierala vaša najvernejšia Samantha, 3. A
Foto: zdroj súkromný archív 3. A
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Prváci sa týždeň ulievali, a to tak, že boli na
lyžiarskom výcviku od 2. februára 2009 do 6. februára
2009. Lyžovačka sa konala v Oščadnici vo Veľkej
Rači. Výhodou pre prvákov bolo to, že sa mohli
zúčastniť aj na snowboardoch. Vyspovedala som jednu
snowboardistku a spýtala som sa jej, ako sa tam mali.
A čo sa týka fotiek, tie som im „ukradla“ z pokecu. ☺

Lyžiari

Odpovedala: Nikola Vojčiniaková z 1. A
1.
Koľko bolo skupín lyžiarov a koľko
snowboardistov?
Lyžiarské skupiny boli tri a snowboardistov
boli dve skupinky.
2.
Ako sa ti snowboardovalo?
Vynikajúco, akurát posledné dni boli horšie.
3.
Prečo?
Bol mäkký sneh a z rána bola hmla.
4.
Si rada, že si sa zúčastnila takéhoto
výcviku?
Určite áno.
5.
Aká bola vaša inštruktorka?
Bola veľmi zlatá.
6.
Tešila si sa na snowboardovanie a aj na
to, že sa uleješ zo školy?
Jasné, ináč by som tam ani nešla.

Taktiež aj náš profesorskí zbor sa rád šantí v snehu
a radi aj lyžujú, nie len sa guľujú. ☺ Preto si mohli aj
oni zalyžovať. Aj si zasúťažili v lyžiarskom stredisku
DOLINKY-ŽIAR, kde sa konal dňa 12. – 13. februára
2009 - 2. ročník
lyžiarskych pretekov
o POHÁR PREDSEDU
OZ PŠaV 2009 na
Slovensku. Odhodlanci,
ktorí sa na takúto trať dali,
boli p. profesorka Mgr.
Marcela Šavelová, p.
profesorka Mgr. Tatiana
Krišicová a ako jediný
chlap medzi ženami sa
odhodlal náš telocvikár Mgr. Miroslav Kuzma. Títo
profesori sa nedali zahanbiť a pekne sa umiestnili. Na
krásnom zlatom mieste skončila s dobrými počtami
naša matematička Mgr. Marcela Šavelová. Na veľmi
peknom 4. mieste skončila Mgr. Tatiana Krišicová.
No a náš telocvikár tiež nezaostával za „babami“
a skončil na mieste, ktoré je zliate z medi a cínu a to
bronzovom. Srdečne vám všetkým gratulujeme
a veríme, že takých výborných lyžiarov budeme mať
ešte viac.
Mgr. Tatiana Krišicová

N
i
k
a

Mgr. Miroslav Kuzma
Na záver by som vám všetkým chcela zaželať
príjemné lyžovanie a snowboardovanie aj do
budúcna. Ďalšie pekné zážitky... ☺
Napísala: Janča z 1. A
Foto: zdroj archív OA,
zdroj archív prvákov

Snowboardisti
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Februá r- mesiac, v ktorom „slávime“ nielen začiatok
druhého polroku, ale aj deň ZAĽÚBENÝCH všetkým dobre známy VALENTÍN. Ako máme
MNOHÍ z nás možnosť vidieť ☺, aj na našej škole si
ľudia prejavujú lásku (nielen vo februári ☺)rôznymi
spôsobmi. Preto vám prinášam malé „interview“ so
,,začarovanými“ študentmi našej školičky a p.
profesorom KUZMOM..

5.Obrovská kytica ruží. ☺
6. Žiaden- ja mám Valentína po celý rok. (Katka,3.E)

1.Aká je tvoja/ vaša predstava ideálneho
valentínskeho večera?
2. Veríte v lásku na ´´prvý ´´pohľad? Prečo?
3. Čo si najviac ceníš/te na partnerovi?
4. Ktoré chvíle s ním / ňou si najviac vychutnávaš?
5. Čo je pre teba/vas najideálnejší valetnínsky
darček?
6. Aký význam má pre teba/vás tento sviatok?

p. profesor KUZMA:

Katka, 3. E

1.V živote som nad tým nerozmýšľal. Oslavoval som
len MDŽ. ☺
2.Asi áno, myslím, že existuje. ☺
3. Zmysel pre detail, poriadok, pravdivosť. ☺
4. Všetky voľné.
5. Ou, napríklad víkendový pobyt v luxusnom hoteli so
všetkými vymoženosťami. ☺
6. No, taký ako každý iný, trochu viac zasvietený
zaľúbeným. ☺

DOMINIKA SLÍŽOVÁ,3.E
1.Večera pri sviečkach, sladké ,,pomaznanie“ a iné. ☺
2. Áno, verím, pretože nikdy nevieš, kde stretneš ,,prvé
pohľady“ lásky. ☺
3. Jeho presnosť, spoľahlivosť, zmysel pre humor,
vernosť, časté prejavy lásky. ☺
4. Prechádzky v tmavých uličkách. ☺
5. On sám. ☺
6. Aspoň majú zaľúbený možnosť prejaviť, to ako sa
majú radi a môžu sa obdarúvať rôznymi spôsobmi. ☺

p. profesor Kuzma
Láska je všetkých vášní najsilnejšia, lebo zároveň útočí
na hlavu, srdce i telo.
(Voltaire)

Dominika,3. E
KATKA ŠURABOVÁ,3.E

P.S : Ďakujem, za poskytnutie rozhovoru.
☺

1.Večer strávený s partnerom, kdekoľvek, za
akýchkoľvek podmienok. ☺
2. Áno, lebo prvý pohľad na moju lásku bol
neuveriteľný. ☺
3.Najmä spoľahlivosť, prejavy lásky. ☺
4.Chvíle osamote, prejavy lásky, jeho obdarenie
úsmevom. ☺

Pripravila :*M*,1.D
Foto: zdroj osobný archív

24

