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ČO VIDÍM

ŠKOLSKÝ ČASPOPIS SPOJENEJ ŠKOLY V IVANKE PRI DUNAJI

REDAKČNÝ TÍM: M. Lukášová, Patrik Srnec a doborovoľní prispievatelia
JAZYKOVÁ ÚPRAVA: Mgr. Zuzana Valíková (*niektoré texty neprešli jazykovou úpravou)
FOTOGRAFIA NA OBÁLKE: Katarína Brunovská  III.V

 Vidím mladých ľudí túžiacich po slobode, ktorí žijú ako otroci. Vidím vzácnych mladých 
ľudí. Často sa však k sebe správajú, akoby boli poslednými z posledných. Vidím generáciu, ktorá 
nevie. Nevie, čo ju baví, čo ju napĺňa, ktorá nevie za akým cieľom ide. Vidím, ľudí plných množ-
stva darov a talentov. No namiesto toho, aby ich rozvíjali, ich zakopávajú pod hromady odpa-
du, ktorým sýtia svoje vnútro. Vidím ľudí, z ktorých sa niekedy akoby vytratil život a nemiesto 
neho sa v nich usídlila apatia. Kam zmizlo nadšenie a obyčajná radosť? Vidím ľudí hladných po 
pravde, ale nevedia kde ju hľadať. A ak ju aj nachádzajú, býva to len napodobenina tej skutočnej. 
Vidím učiteľov, ktorí sú mnohokrát unavení a znechutení. Možno vám už dávno nikto nepovedal, 
že vaša práca je dôležitá. Možno ste dlho nepočuli slová povzbudenia. Možno je práve tu a teraz 
je na to priestor. Ďakujeme za vašu námahu, za vaše nasadenie a obetavosť.  Ďakujeme za vaše 
odhodlanie a za vašu prácu. Tieto slová nepatria, len učiteľom. Patria všetkým, ktorí sa každode-
nne podieľajú na živote školy. 
 Vidím aj zanietených ľudí, ktorým záleží na ich okolí, ktorých ich práca baví a napĺňa. 
Vidím tých, ktorí mnoho obetovali pre našu školu. Vidím snahu  a množstvo oddretých hodín 
práce. Ľudí, ktorí sa snažia posunúť školu vpred. Vidím mnoho šikovných žiakov, plných života   
a nových nápadov. Vidím túžbu a odhodlanie.
 Často, keď prechádzam chodbami pozerám do očí ľudí, ale nevidím ich. Nevidím ich ta-
kých, akí naozaj sú. Pýtam sa, či je škola miesto, kde sa cítíš bezpečne? Je to miesto, kde mô-
žeš byť sám sebou? Alebo si každé ráno, častokrát aj nevedomky nasadíš masku, a tak vyjdeš 
do sveta. Masku, ktorá ukáže len to, čo chceš aby ostatní videli? Lebo čo ak by sa o mne do-
zvedeli kto naozaj som. Poskytne ti zdanlivý úkryt pred svetom a pohľadmi druhých. Môžeš sa 
skryť pred druhými, ale kam utečieš pred sebou? Z úkrytu, spoza masky predsa nevidíš svet, aký 
naozaj je. Potrebuješ vyjsť von na svetlo. 
 Čo ak by sme na svet začali pozerať inak? Čo ak by sme zahodili masky? Čo ak by sme 
namiesto kritiky pozerali na seba s úctou a povzbudením. Čo ak by sme namiesto ohovárania 
a intríg hovorili o sebe v dobrom. Nehovorím, aby sme boli naivní a falošní. Ale myslím,  tým, 
aby sme k rozumnej kritike priložili omnoho viac povzbudenia. Čo ak by sme si začali vážiť tých, 
ktorých nepokladáme hodných. Čo ak by si namiesto frflania, prišiel s nápadom na zmenu. 
Viem, stojí to kus odhodlania. Možno sa ti to ani nepodarí. Ale dôležitejšie ako výsledky je tvoj 
postoj. Čo ak by si dnes neohováral spolužiaka, ktorý ti naozaj lezie na nervy. Čo ak by tvoja 
malá zmena, znamenala pre niekoho veľa. Nemusíš zmeniť školu, ani triedu. Stačí, ak dnes sprá-
víš jednu malú zmenu. 
 Mnohí si poviete, že sú to naivné predstavy. Že toto nie je v dnešnom svete možné. Je to 
príliš idealistické. Áno je. Je to prehnane dobré a dobré veci sa predstavujú veľmi ťažko. Preto, 
že stoja veľmi veľa úsilia a veľa času. Lenže to, čo za niečo stojí aj niečo stojí. 

-toto je môj pohľad- (aspoň z malej časti)
s úctou m.l.
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INDIA
krajina tisícich jazykov

 Od  27. septembra 
do 5. októbra 2017 sme my,  
študenti  Spojenej školy Ivan-
ky pri Dunaji,  už druhýkrát 
privítali vo svojich domácnos-
tiach študentov, z pre nás tak 
odlišnej a vzdialenej krajiny, 
akou India určite je. Slováci 
sú známi svojou pohostinnos-
ťou a práve ňou boli Indovia 
doslova nadšení. Očarili ich aj 
krásy našej krajiny, ktoré sme 
s nimi spoznávali počas ce-
lého týždňa. Sprevádzali sme 
ich uličkami nášho hlavného 
mesta, no zavítali sme aj do 
rakúskej metropoly – Viedne 
– a to priamo loďou po Dunaji. 
Navštívili sme tiež hrad Devín, 
skanzen vo Vlkolínci, krásny 
Bojnický zámok a zažili mínu-
sové teploty v Nízkych Tatrách 
na Chopku.
 Od 2. novembra do 16. 
novembra 2017 nám našu 
pohostinnosť odplatili indickí 
priatelia a my sme mali mož-
nosť spoznať druhú najľudna-
tejšiu krajinu sveta. India nás 
doslova fascinovala od prvej 
minúty po tú poslednú.  Škola 
Svätého Marka v New Dillí pre 
nás pripravila pestrý kultúr-
ny program za účasti nášho 
veľvyslanca JUDr. Žigmunda 
Bertóka.  Počas nášho pobytu 
sme navštívili jeden zo sied-
mich divov sveta, UNESCO 
pamiatku a najmä symbol 
večnej lásky Taj Mahal v Agre.      

do domu ministerskej pred-
sedníčky Indíry Gándhiovej, 
ktorá patrí medzi najvýznam-
nejších lídrov indickej politiky.
 To, že India sa pýši 
titulom krajina všetkých chutí, 
sme mali možnosť skúsiť aj 
vlastnými jazykmi. Ich rôzno-
rodé chute a korenisté jedlá 
otestovali, no aj poriadne 
potrápili naše žalúdky. Ale aj 
o tom je India. 
 Sme radi, že sme mali 
možnosť spoznať krajinu 
s úplne odlišnou kultúrou 
a históriou, vytvoriť si nové 
kamarátstva a zlepšiť si svoju 
angličtinu. Našu vďaku azda 
najviac vyjadrili slzy na letisku, 
keď sme sa s ňou lúčili. Táto 
návšteva ostane v našich srd-
ciach a spomienkach navždy. 

Všetci spolu na výlete v Agre (India)

A keďže Indovia sú hlboko 
nábožensky založení ľudia, 
o návštevy chrámov sme 
nemali núdzu. V nich sme sa 
veľa dozvedeli o hinduistic-
kom náboženstve a vyskúšali 
si mnohé indické tradície 
a zvyky na vlastnej koži.
Azda najviac nám utkvela 
v pamäti návšteva pomerne 
novopostaveného chrámu 
Akshardham, kde sme nechá-
vali oči na očarujúcej fontáno-
vej šou s príbehom o hindui-
stických bohoch. Okrem Dillí 
sme boli aj v sídle maharadžu 
-  krásnom meste Jaipur. No 
a v múzeu  sme sa mohli ne-
chať inšpirovať životom také-
ho úžasného a veľkého, aj keď 
vzrastom malého, človeka, 
akým Gándhí  rozhodne bol. 
Naše kroky neskôr smerovali 
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mld. obyvateľov
väčšia rozloha ako Slovenská republika
                je vzdušná vzialenosť Bratislava - New Delhi
      je posvätná
       národný šport
                najväčší producent filmov
      má najvyšší vrch Káčaňdžunga

1.3
70x
cca 5 500km
KRAVA
KRIKET
BOLLYWOOD
8586m

V Ivanke pri Dunaji s p. starostom 
Ing. Ivanom Schrajnerom

St. Marks secondary school , Dílí (India) 
s p. veľvyslancom Judr. Žigmundom Bertókom.

S priateľmi  na pôde Spojenej školy 
v Ivanke pri Dunaji

ZOPÁR FAKTOV o INDII 
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EXKUZRIA TOPOĽČIANKY
Viktor Keszan III.CE

Začiatkom septembra sa konal 
tretí ročník celoeurópskej aktivity 
Európsky týždeň športu, do ktorého 
sa zapojila aj naša škola. V dopo-
ludňajších hodinách si žiaci preverili 
svoje bežecké schopnosti. Úlohou 
celej triedy bolo zabehnúť dva okru-
hy na bežeckom ovále. Trasa bola 
nenáročná, avšak našli sa aj takí ži-
aci, ktorí mali komplikácie už v prvej 
zákrute bežeckého oválu. Nejeden 
žiak si siahol na dno síl.  Kolektívny 
duch sa prejavil, najmä v momen-
toch , kedy zdatnejší žiaci doslova 
priniesli na chrbtoch spolužiakov na 
pokraji vysilenia. V najrýchlešia bola 
trieda III.CE

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

1.
III.CE

Trieda 3.CE sa zúčastnila exkurzie vo vinárni v Topoľčiankach. Bola to veľmi zaujímavá exkurzia, 
veľmi veľa nových a hlavne zaujímavých vecí sme sa dozvedeli o výrobe vína. Ale taktiež aj o 
jeho histórii, a o histórii vinárne. Našu triedu sprevádzala veľmi milá a príjemná pani. Na našej 
exkurzii s nami bola pani profesorka Hrancová a Pitlaničová. Na začiatku exkurzie sme hneď 
nazreli do histórie, po ktorej nám dovolili aj ochutnať ich výborné hrozno z ich vinice. Tá vinica 
bola neskutočne veľká. Hneď potom všetkom sme sa presunuli k výrobe vína, presnejšie tam, 
kde sa naplňujú fľaše, etiketujú sa fľaše, a balia sa na export. Keď sme skončili v tejto časti 
exkurzie, presunuli sme sa do pivnice, ktorá bola taktiež obrovská, ale o to zaujímavejšia. Videli 
sme mnoho vín, ktoré získali veľmi veľa ocenení a hlavne cenné ocenenia. Videli sme rôzne dru-
hy vína, taktiež aj burčiak. Hneď, ako sme skončili na exkurzií, sme navštívili obchod, v ktorom 
predávajú ich výrobky. Exkurzia bola výborná, odporúčam ju každému navštíviť.
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EXKUZRIA KOČÍN
Laura Luknárová I.V

  Po necelej 1 a pol hodine cesty autobusom sme dorazili do Kočína, ktorý sa 
nachádza blízko Piešťan.  Ako prvé sme prešli popri kravách, ktoré boli umiestnené 
v hale k malým teliatkam. Boli ustajnené v plastových búdkach so slamou a malou 
ohrádkou, kde mali nádoby s pitím. Chceli sa maznať, tak sme ich tam všetci škrabka-
li. Potom hneď vedľa nich boli väčšie teliatka ustajnené po 4-5 kusoch. V ohrádke mali 
okrem nádob na pitie už aj nádoby na žrádlo. Ďalej sme išli k prístrešku, kde boli kra-
vičky ustajnené vonku a podstlané mali slamou. Popri sklade sena sme prešli k hale, 
v ktorej bola prehliadka kráv Holsteinského plemena (typické mliekové plemeno). Tam 
sme si nabrali katalógy a obdivovali pekne upravené vystavované  kravičky. Potom 
sme išli do stanu s občerstvením, kde sme si dali mlieko, chleby s rôznymi nátierkami 
a syr. Taktiež tam boli pagáče a iné slané pečivo. Odtiaľ sme išli do haly, kde boli kravy 
ustajnené podľa WELFARE (program v rámci EÚ, ktorý má zvieratám zabezpečiť poho-
du a vhodné podmienky pre život v zajatí). Mali tam škrabadlá, ventilátory, zvlhčovače 
vzduchu na horúce dni a robota, ktorý pomedzi nimi chodil a upratoval. Potom sme išli 
do mliekarne, kde sme si pozreli stroje na dojenie a prečítali, ako sa pomocou neho 
dojí. Odtiaľ sme znovu išli do haly s prehliadkami, kde práve vyhlasovali víťazov, chvíľu 
tam pobudli a vyšli opačným vchodom. Hneď sme tam uvideli ovečky a poníky. Potom 
sme sa vrátili naspäť cez halu, nakoľko pršalo a bola zima a pokračovali cez teliatka 
k autobusu. O 12:00 sme vyrážali naspäť do školy a dorazili sme o 13:20. 
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rozhovory

Patrik Srnec III.V

Denisa navštevuje našu školu už tretí rok a je žiačkou 
odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Denisa je 

v skupine, ktorá sa stala Majstrami Európy v írskom tanci. 
Trošku sme ju vyspovedali a zistili niečo viac o írskom 

tanci a aj o jej úspechoch.

1. Povedz nám, koľko rokov sa 
tomu venuješ a kam chodievaš na 
tréningy?
Venujem sa tomu už 5 rok a na 
tréningy chodím vlastne do Brati-
slavy do Avalon Academy of Irish 
Dance.

2. Kde všade si bola na súťaži-
ach?
Tak naposledy som bola v Londý-
ne. Ďalej taktiež Viedeň, Miláno, 
Keila, Praha, Bratislava, Mníchov 
... 

3. Vyhrala si aj nejaké ďalšie vý-
znamné ceny?
Napríklad v sólo tancoch sa umie-
stňujem veľmi dobre. Tento rok 
v septembri v Londýne som vy-
hrala 1.miesto v sólo tanci. Ďalej 
naposledy v Keily sme sa umiest-
nili ako Majsterky Európy.

4. Keď skončíš strednú školu, chceš sa 
tomu venovať naďalej?
Tak uvažovala som nad tým, možno 
áno. Ak si spravím trénerské skúšky, tak 
by som s tým aj naďalej chcela pokra-
čovať.

5. Čo je vlastne na tom ťažké?
Tak začiatky sú vždy ťažké. Ak to nie-
koho baví, tak sa to dá zvládnuť podľa 
mňa. Ale najlepšie írske tanečnice sa 
tomu venujú minimálne 10 rokov a viac.

6. Mala si niekedy pocit, že s tým skon-
číš?
Veľakrát. Trénerka je v tomto ohľade 
prísna. Raz sa mi tak stalo, že ma veľmi 
nahnevala a uvažovala som nad skon-
čením, aj keď som vedela, že ma chce 
len povzbudiť a dodať mi ďalšiu silu. Je 
tam jednoducho prísna disciplína.

Ďakujeme Denise Plunárovej 
za príjemný rozhovor a praje-
me jej veľa ďalších úspechov 
v írskom tanci.  

TVÁRE ŠKOLY
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1. Pani profesorka povedzte nám, prečo 
ste sa rozhodli práve pre našu školu?
Rozhodla som sa práve preto, lebo po-
znám týchto profesorov a aj preto, lebo 
som sem chodila na strednú. Dosť ma 
podnecuje tá osveta toho, že je momen-
tálne málo ľudí, ktorí by sa chceli za-
mestnať v poľnohospodárskom sektore 
a tým študentom vysvetliť to, že to má 
budúcnosť a aj oni sú našou budúcnos-
ťou.

2. Vieme, že ste tu aj študovali, vedeli 
by ste nám povedať Váš názor, aká bola 
škola vtedy, keď ste tu študovali vy a te-
raz, keď tu učíte?
No momentálne niektorí učitelia, čo tu 
stále sú, tak som ich zažila, keď som tu 
študovala. Oni sa stále snažia podať to 
najviac, aby nás to zaujalo...síce viem, 
že je to niekedy ťažké, ale ja som mala 
z toho veľmi dobrý dojem, pretože oni 
všetci sa snažili. A ja osobne som si 
toto cenila.

Ing. Krisztina Kovalcsiková učí biológiu, hydrobiológiu, chov psov, plemená 
psov a tiež prax rybárov.

3. Keď ste zmaturovali a išli na vysokú 
školu, boli ste pevne rozhodnutá, že 
budete učiť?
Nie, to som ešte pevne rozhodnutá 
nebola, boli tam ešte rôzne cesty, kadiaľ 
by som sa vybrala. No, ale vlastne po 
štátniciach som bola oslovená pánom 
Madžunkovom, že či by som sem ne-
chcela ísť učiť, a s tým som súhlasila. 
No aby som sem mohla ísť,  musela 
som sa ešte podrobiť ďalšiemu štúdiu 
na pedagogické minimum, aby som 
mohla byť učiteľom odborných predme-
tov. 

4. Aký máte názor na uplatnenie našich 
absolventov v živote a práci?
Tak ja si myslím, že nároky by sa mali 
zvyšovať, pretože aj tá kynológia sa do-
stáva viac do popredia a ak sa študenti 
budú snažiť, nebudú mať problém sa 
uplatniť, či už pri polícii, vojakoch... Čo 
sa týka rybárstva, chalani, ktorí študova-
li na vysokých školách, majú tiež uplat-
nenie, napríklad v susednom Česku, kde 
sa uplatnia v nejakých organizáciách. 
A veterinári, to síce za mňa ešte nebo-
lo. Ale ja si myslím, že to uplatnenie je 
stále dobré, pretože sa majú študenti 
možnosť naučiť viacej vecí a máme aj 
dobrých učiteľov, pretože napríklad pán 
MVDr. Hluchý je trieda a môžeme byť 
radi, že ho tu máme a učí študentov.

5. Čo najčastejšie robíte vo voľnom 
čase? Máte nejaké hobby?
Momentálne nemám veľa voľného 

FOTO: Krisztina Kovalcsiková

TVÁRE ŠKOLY
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Patrik Srnec III.V

Ďakujeme za príjemný rozhovor s našou 
pani profesorkou Ing. Krizstinou Kovalcsi-
kovou a prajeme jej veľa šťastia v živote, 
ale aj v práci.

času, lebo sa snažím zabezpečiť kva-
litné materiály čo sa týka biológie 
a ostatných odborných predmetov. Ale 
popritom si nájdem chvíľku na vybehnu-
tie von, či už pofotiť niečo alebo k vode, 
pretože to je fakt taký relax.

6. (otázka ohľadne toho daného hobby)
Čo sa týka toho fotenia, tak som zame-
raná skôr na tie zvieratá. Vlastne počas 
školy som využívala program ERAS-
MUS, za pomoci ktorého som chodila 
do rôznych ZOO a snažila som sa pofo-
tiť zvieratá. Rada taktiež chodím k vode 
a tam fotím nejaké to makro, živočíchy.
7. Ak by ste mohli, čo by ste zmenili? (či 
už vo svojom živote alebo práci)
Niekedy mám pocit, že by bolo lepšie 
niečo iné, ale keď si to tak zoberiem, 
tak keby som si toto nevybrala, tak by 

som nespoznala tých ľudí, ktorých teraz 
poznám, čo by bola veľká škoda.

8. Stalo sa Vám niekedy počas vyučova-
nia niečo prekvapivé od žiakov?
(smiech) ... Príjemne ma prekvapia, keď 
sa naučia, samozrejme. Stalo sa mi 
napríklad to, že si chceli samovoľne na-
písať písomku, pretože tu minule neboli 
a chcú si ju napísať. ... (smiech)

9. Čo Vám vie urobiť radosť počas dňa?
Napríklad, keď prídem domov a nečaká 
ma upratovanie a môj priateľ všetko 
urobil a upratal to za mňa. Ale aj to, že 
sa žiaci pýtajú a že tu len nesedia bez 
záujmu celý deň.
  10.  Ak by ste mali možnosť robiť čo-
koľvek, čo by to bolo?
Ja stále rada pracujem so zvieratami, 
povedzme si to na rovinu. Sú to veľmi 
vďačné tvory. Kebyže nie som tu, tak 
zostanem v tej ZOO asi. Ale zase mô-
žem to dokopy skĺbiť aj s touto prácou.

   11. Najkrajší darček, čo ste dostali na 
Vianoce?
To, že sme všetci doma, je pokoj, kľud. 
To je ten najväčší dar pre mňa.

12. A na záver chceli by ste niečo odká-
zať našim žiakom?
Chcela by som im odkázať, že nech sa 
učia pre seba, nech sa snažia, pretože 
oni sú naša budúcnosť.

FOTO: Krisztina Kovalcsiková
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 Kristína Petrežilová II.V

V druhej polovici septembra sme mali v rámci školy možnosť ísť na predstavenie s protidrogo-
vou tématikou. Bolo to určené pre žiakov druhého stupňa a žiakov stredných škôl. Žiaci z toho 
neboli veľmi nadšení, pretože niektorým takéto predstavenia pripadajú ako zbytočné. Počas 
predstavenia sme však všetci pozorne sledovali a veľmi nás to zaujalo, pretože to bolo dobre 
a moderne spracované. Skupina mladých chalanov, ktorí predstavenie viedli, si celý dej sami 
prežili a vďaka tomu, čo si kvôli drogám zažili, to chcú vo svete zastaviť, hlavne v okruhu mla-
dých ľudí a tínedžerov. Veľmi zaujímavým spôsobom poukázali na to, aké sú drogy, či už tvrdšie 
alebo mäkkšie, škodlivé. Človek sa na úkor nich môže zapliesť do nemalých problémov a veľmi 
ľahko prísť o veci, ktoré sú v jeho živote dôležité. A to bolo podstatou tohto predstavenia, príbeh 
mladých ľudí, ktorí práve vďaka drogám ničili svoj vlastný život, až kým sa stala v ich životoch 
nejaká prelomová vec, vďaka ktorej si uvedomili, čo je pre nich v živote naozaj dôležité a čo chcú 
dosiahnuť. Zistili, že drogy k tomu nepotrebujú. Bol to silný a pravdivý príbeh na zamyslenie a 
nejednému divákovi vyhŕkli slzy z očí. Povedzme aj my spoločne STOP DROGÁM, pretože nám 
v živote nie sú potrebné. My sami svojou osobnosťou a tým, čo v nás je, vieme dosiahnuť oveľa 
viac a plniť si svoje sny bez drog. 

ZDROJ: FB THE DARK TRIP

TRIP
THE

cesta do tmy
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ST
UŽ

KO
VÉ

 Napriek všetkým ne-
zhodám a  nedorozumeniam 
si trúfam povedať, že sa nám 
stužková slávnosť vydarila vy-
nikajúco, či už z organizačné-
ho hľadiska (s pár zádrhelmi ☺) 
alebo pohľadu hostí. 
 Večer začínal oficiálnym 
privítaním hostí a  nástupom 
študentov. Nasledovali prího-
vory, poďakovania a  odovzdá-
vanie stužiek. Pred začatím 
programu sa podávala večera 
a  predávala tombola, potom 
prebehlo pasovanie rybárov 
a ich prijatie do rybárskeho ce-
chu, ktoré si podľa reakcií pub-
likum veľmi užívalo. Žiaci ako 

V jeden štvrtkový večer, presnej-
šie 16. novembra sa uskutoč-
nila stužková slávnosť žiakov 
4.E v priestoroch našej školy. 
Na tento deň žiaci netrpezlivo 
čakali a naplno sa pripravova-
li, aby v ten osudný deň bolo 
všetko dokonalé. Začali to per-
fektným nástupom a následne 
pokračoval príhovor a samotné 
stužkovanie. Stužková mala 
bohatý program a najväčší 
tzv. “stending ovejšn” zožalo 
číslo chlapcov, ktorí predviedli 
fantastický tanec mažoretiek 
v nariasených sukničkách. 
Nesmela chýbať ani scénka o 
Popoluške a  samozrejme, pa-
sovanie kynológov, keďže to je 
kynologická trieda.
 Celý večer sa niesol v 
dobrej nálade a zábave, každú 
voľnú chvíľu vyplňoval harmo-

nikár, ktorý je tiež žiakom našej 
školy. Večer obohatila aj skve-
lá tombola, kde mohli hostia 
vyhrať skvelé ceny, akou bola 
aj hlavná výhra - živé prasa. 
Program ukončoval sviečkový 
pochod spojený s videom na-
šich fotiek z detstva a súčas-
nosti, každej mame sa pritom 
tisli slzy do očí. Po polnočnom 
krájaní torty nasledovala voľná 
zábava a všetci sa premiestni-
li na tanečný parket, kde sa o 
zábavu staral skvelý DJ. Na 
tento večer sa bude spomínať 
ešte veľmi dlho :)

aj hostia sa zabávali a užívali si 
program naplno. Program, kto-
rý bol pripravený pre hostí, bol 
krátky ale zábavný, skladal sa 
z  piatich čísiel. Prvým číslom 
bol Country tanec čiže Kovboj-
ský tanec, v ktorom vystupovali 
štyri dievčatá. Druhé číslo bola 
ukážka stredoškolského WC, 
ktoré predviedli chlapci z našej 
triedy. Tretie číslo bolo parodo-
vanie známej tanečnej scénky 
z  filmu Hriešny tanec 1, ktoré 
takisto predviedli dvaja šikov-
ní tanečníci. Štvrté číslo bola 
divadelná scénka U  Slováka 
a nakoniec finálnym číslom bol 
ľudový tanec v krojoch, ktorý 
odtancovali štyri dievčatá a šty-
ria chlapci. O polnoci sa konala 
záverečná oficiálna časť ve-
čera, a  to bolo slávnostné krá-
janie torty a  príhovor triednej 

učiteľke. Po oficiálnom progra-
me nasledovala voľná zábava, 
ktorá sa niesla v duchu nadše-
ného tanca a  pretrvávala do 
skorého rána.

Natália Szásziková IV.E

Paulína Verešová IV.AB

pasovanie rybárov

IV.E

IV.AB
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Dňa 1. decembra 2017 o 19:00 
hod. sa každá dušička študen-
ta 4.CD rozjasala od radosti, 
pretože nastala slávnostná 
chvíľa – odovzdanie zelených 
stužiek dospelosti.
Príprava na stužkovú nás stá-
la veľa síl a starostí, lebo ka-
ždý z nás cítil zodpovednosť 
voči tejto významnej udalosti. 
Najskôr sme sa sústredili na 
tvorbu programu, s ktorým 
sme začali až týždeň pred 
stužkovou . Snažili sme sa byť 
originálni a jedineční, iba tak 
by sme sa vryli do pamäti pro-
fesorov, rodičov a kamarátov.
V konečnom dôsledku sa po-
darila organizácia, ale i prí-
prava programu. O tom Vás 

presvedčíme v nasledujúcich 
riadkoch. Po privítaní všetkých 
hostí začala oficiálna časť 
stužkovej slávnosti. Každý bol 
plný očakávaní. Oficiálna časť 
prebehla hladko a rýchlo, bez 
väčších chybičiek.
Vypočuli sme si niekoľko do-
jemných prejavov, pri ktorých 
sme si uvedomili vážnosť da-
nej situácie. Prišlo k odovzdá-
vaniu stužiek a potom zaznela 
hymna študentov – Gaudea-
mus igitur. Keďže sa oficiálna 
časť blížila ku koncu, začali 
sme sa sústreďovať na zvlád-
nutie programu.
Program bol veľmi pestrý, ka-
ždý si prišiel na svoje. Hostia 
boli svedkami rôznych scénok, 
ale najviac sa im páčila Diri-
donda, do ktorej sme zapojili aj 
pána profesora Vavru. Najväč-
šie emócie sa rozpútali začiat-

kom spoločného  tanca – pes-
ničkou Stužková. Ale i ostatné 
časti programu stáli zato. Ľu-
dia sa smiali, bavili a tlieskali. 
Celý priebeh dopadol nad naše 
očakávania. Keď sme mali 
všetko za sebou, začala voľná 
zábava. Užili sme si to naplno 
a  budeme mať krásnu spomi-
enku. Prajeme každému jed-
nému, aby si to užil minimálne 
tak, ako my.  Nedá nám nespo-
menúť na polnočné originálne 
prekvapenie pre nášho milo-
vaného triedneho profesora 
Ing. Michala Pitlaniča, ktorý 
nás vychovával ako vlastných 
a  zaslúžil by si omnoho viac, 
ale je to naša vďačnosť aspoň 
v podobe poukážky na wellnes 
pobyt a  našej spoločnej foto-
grafie.

Nicol Panáčová IV.CD

IV.CD
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BUFET

BUFET 
cez prestávku

cez hodinu
„Robíte dobrú kávu, 
vaše zapekačky sú 
veľmi dobré.“

Dám vám hádanku: Ktoré 
miesto žiaci našej školy na-
vštevujú najradšej a dokonca 
aj dobrovoľne?

„BEZ NICH BY TO NEFUNGOVALO“rubrika:

JEDEN BUFET, JEDNA BUFETÁRKA A ASI TISÍC HOT-DOGOV

Chodby pri triedach sú prázdne. Takmer všade ticho a pokoj. Nie, 
nič sa nestalo. Je len veľká prestávka a väčšina ľudí trávi tento čas 
v bufete (alebo na desiate).
 Bufet na konci tmavej chodby, je niečo ako svetlo na konci 
tunela. Otváram veľké sklenené dvere a predo mnou prázdne stoly 
a pokoj. V tej chvíli mi pomenovanie bufet príde skôr ako krycí 
názov. Predovšetkým je to útočisko pred školským zhonom, oáza 
ticha uprostred hluku a samozrejme záchrana života pre hladujú-
cich. 
 Život v bufete má svoj kolobeh. Obdobie zhonu a obdobie 
pokoja. Prestávka a hodina. Všetko tu beží. Len žiaci z bufetu na 
hodinu nebežia. Spokojne vyčkávajú v dlhočiznom rade v domnení, 
že to bude dostatočne dobrý dôvod ich meškania na hodinu. Ako 
každý miestny podnik, aj náš bufet má svojich stálych obyvateľov 
so svojimi každodennými rituálmi. Z dlhodobých pozorovaní sme 

zistili, že bez rannej návštevy bufetu sa nezaobíde ani naša 
pani   riaditeľka. Pán profesor Madžunkov dokonca tvrdí, že 
raňajky v bufete sú jednou z jeho najkrajších častí pracovného 
dňa. A pani profesorku Novú nájdete skôr v bufete, ako v kabi-
nete. Jednoducho je tu dobre. 
Môžete si povedať, že bufet nie je potrebný. Mnohí si však 
neuvedomujeme dôležitosť bufetu. Máme dôkazy o tom, že 
niektorým žiakom doslova zachránil život, pretože počas vy-
učovania tvrdili, že ak nepôjdu do bufetu zomrú od hladu. 
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Jeden hot-dog si prosím, slaninový rožok už nemáte? Adrika 
môžem si urobiť kávu. Adrika máš ešte šišky? Adrika, nanuky 
sa minuli? Adrika?

Adrika

Svetoznáma pani bufetárka, ktorá má toto tajuplné miesto 
pod palcom. Našla si na nás čas a my sme jej položili zopár 
otázok. Samozrejme, že počas rozhovoru stihla predať dve 
tresky a pribináčika. Ktovie, možno opäť zachránila život na 
smrť vyhladovenému žiakovi. 

*text neprešiel jazikovou úpravou

„viac sladkých 
pečív“

„Je to úplne TOP bu-
fetárka, ale mohla by 
mať viac mliečnych 

brumíkov.“

hot-dogov 
obložených rohlíkov 
zapekaniek
tresiek
litrov kávy (to som si vymyslela)

BEHIND THE SCENES

BUFET V ČÍSLACH denne:
70
70
40
10 
7

Ako dlho už pracuješ v bufete? 
13 rokov

Chcela si vždy pracovať v bufete alebo si chcela robiť niečo iné? 
Chcela som byť veterinárka.

Čo je na tejto práci najťažšie? 
Asi to ranné vstávanie. Ale inak ma veľmi baví. Nemenila by som 
to.

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? 
5:00 budíček. Idem do práce. Príde pečivo, ktoré povykladám. 
Pripravím rohlíky a ostatné veci. Prídu prví ľudia, všetko zjedia a 
pripravujem odznova. Je to to isté dookola. 

Tri slová, ktoré ťa charakterizujú?
Úprimná, príroda a zvieratá

Čo ťa vie nahnevať v práci? 
Keď mi kradnú poháre a nevrátia :)

„Robíte parádne za-
pekačky.“

„Aby sa viac usmievala.“

Ďakujeme Adrike za rozhovor a tešíme sa na 
ďalšiu návštevu v bufete.
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Tak a je to tu. Je ráno a budík neprestajne zvoní. Je trištvrte na šesť a my 
rybári rýchlo vstávame, aby sme sa stihli pobaliť, naraňajkovať a nastúpiť 

do školského autobusu, ktorý odchádza okolo pol siedmej do Veľkého 
Blahova na výlov rýb. Všetci sme plní očakávaní. Po príchode do Blahova 
sme vyložili siete a iné náradie na výlov a išli sme sa prezliecť. Prišiel čas, 
kedy sa začali rozdeľovať úlohy a samozrejme, my prváci sme dostali za 

úlohu ísť plašiť ryby do loviska. Zo začiatku sme vôbec nevedeli, čo máme 
robiť a tak k nám pán profesor pridal jedného štvrtáka, ktorý nás to ako-tak 
naučil. Konečne! Ryby sú v lovisku. Ostatní štvrtáci už boli pred loviskom 
a za nami stavali plot zo siete, aby sa ryby z loviska nedostali naspäť do 
rybníka. Medzitým sa chystá druhá sieť, ktorou sa robí záťah ku brehu. 
Sieť je pri brehu a začíname ju zjadrovať. Asi sa pýtate, čo to jadrovanie 

je? Je to postupné sťahovanie stredu sieťe na kraj, tým sa vytvorí takzvané 
korýtko, z ktorého sa ryby nakladajú na triedičku. Tam sa triedia a dávajú 
sa do malých bazénov. Z bazénov putujú na nakladač, ktorý ich vynesie 

do nádrže na nákladnom aute a to ide naspäť do školy. A sme po výlove. 
Ideme sa prezliecť a na obed. Po obede sa vraciame späť do školy, kde sa 

osprchujeme a unavení ideme spať. 

*text neprešiel jazikovou úpravou

Matúš Timko I.AB

VÝLOV
Veľké Blahovo
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‚
Imatrikulacie

Patrik Srnec III.V, Silvia Fajnorová II.V

*text neprešiel jazikovou úpravou

Slávnostné imatrikulácie našich nových prváčikov sa ako každý rok uskutoč-
nilo v zmysle mikulášskeho večierka. Prváci počas neho skladali slávnostný 
sľub a vstup do nášho cechu študentského. Jednotlivo sa predstavovali 
a nasledovali úlohy, ktoré museli splniť. Za každú úlohu boli odmenení 
sladkosťou od Mikuláša a jeho pomocníkov. Keď sa blížila posledná úloha, 
tak sa pomaly spúšťala hudba a po jej ukončení sa hudba zosilnila a nasta-
la diskotéka, na ktorú boli pozvaní samozrejme prváci a aj staršie ročníky. 
Dúfame, že si prváci užili imatrikulácie a dobre sa zabavili na záver.

Dňa 6.12 .2017 sme ako internátna(domová) rada uskutočnili imatrikulácie spoje-
né s mikulášskym večierkom pre žiakov internátu. Z pohľadu organizátorov nebolo 
ľahké vymyslieť program tak, aby bola minimálne polovica našich prvákov spokoj-
ná. Dali sme do toho veľa úsilia, snahy a verili sme, že prvákov, ale takisto aj star-
šie ročníky zabavíme.  Program bol veľmi pestrý a úlohy pre prvákov sme museli 

veľmi dobre premyslieť . Na prekvapenie s nami žiaci spolupracovali dobre, až na 
nejaké tie upozornenia, aby sa utíšili.

Myslíme si, že sme imatrikulácie  zvládli, pretože na záver sme si pripravili disko-
téku a na parkete sme videli takmer všetkých prvákov a na naše prekvapenie aj 

staršie ročníky, čo sme boli veľmi radi. Chceli by sme sa poďakovať celému vede-
niu: Pánovi vychovávateľovi ,pani vychovávateľkám a v neposlednom rade pánovi 

Fabovi, pretože bez nich by sme to nezvládli . Taktiež ďakujeme žiakom, pretože 
boli ochotní s nami spolupracovať, zabávať sa a spraviť veľmi dobrú akciu . Za 

mňa osobne sa chcem poďakovať celej domovej rade a Jakubovi Martošovi, preto-
že aj cez všetky nedorozumenia sme si našli cestu a vytvorili pekný večer, ktorý bol 

od nás venovaný pre našich žiakov. ĎAKUJEME.  

NAPÍSALI O IMATRIKULÁCIACH ORGANIZÁTORI
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ŠPORT

Všetkým športovcom, zúčastnených nielen na 
školských súťažiach, gratulujeme k dosiahnu-
tým úspechom a držíme im palce v nasledujú-
cich bojoch

*text neprešiel jazikovou úpravou

FLORBAL

BASKETBAL

CEZPOĽNÝ BEH

SILNÁ RUKA

STOLNÝ TENIS

1. miesto, žiaci
Naši chlapci nenašli premoži-
teľa a vyhrali okresné kolo vo 
florbale. Postupujú do krajské-
ho kola, ktoré sa uskutoční na 
jar. 

Dievčatá sa nielen zúčastnili 
okresného kola v stolnom 
tenise, ale sa aj umiestnili na 
peknom druhom mieste. 

2. miesto, žiačky

3. miesto, žiaci aj žiačky
Ďalšie okresné kolo bolo v zna-
mení oranžových lôpt a košov. 
Chlapci aj dievčatá sa trafili 
presne na tretie miesto. 

Počas jesenných mesiacov sa konali okres-
né kolá v rôznych športových disciplínach. 
Naši žiaci si z nich priniesli nejeden dobrý 
výsledok.

Žiačka Diana Škrovinová z 
II.AB triedy vyhrala krajské 
kolo a postúpila do celoslo-
venského kola kde obsadila 
siedme miesto.

Najrýchlejší v cezpoľnom behu boli 
žiaci našej školy.  Veronika Rajko-
vičová z I.V  a Tomáš Ružič z III.AB 
vyhrali okresné kolo jednotlivcov aj 
družstiev
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ZBIERKY
Dňa 10.11. 2017 sa zúčastnili  šty-
ria žiaci  z  III.CE – LOG a  dve žiač-
ky z II.CE- LOG  na zbierke ,,Hodina 
deťom“. Oslovovali sme ľudí v  Bra-
tislave a  Ivanke pri Dunaji. Zbierka 
,,Hodina deťom“ je určená pre deti na 
celom Slovensku.  Zo zbierky pod-
poruje deti v  detských domovoch, 
krízových centrách, rehabilitačných 
zariadeniach, ale aj deti v  organizá-
ciách zameraných na výchovu, roz-
voj detí a mladých ľudí a pod. Je to 
celoročná verejná zbierka Nadácie 
pre deti Slovenska a je zapísaná v re-
gistri verejných zbierok.  Keď nám 
ľudia prispeli, rozdávali sme odzna-
ky a  samolepky s  Hugom.  Hugo je 
maskotom nadácie ,,Hodina deťom“. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

Dňa 20.10.2017 sme sa zúčastnili zbierky Biela pastelka pre nevidiacich a slabozrakých.
Pani profesorka Burianková nás oslovila, či by sme neboli ochotní sa podujať  tejto akcie. S rados-
ťou sme to prijali, pretože sme vedeli, že ideme robiť dobrú vec. Dostali sme biele   tričká s logom 
Biela pastelka a materiál, ktorý obsahoval, o čom to všetko je.   Zbierku sme začali v škole, kde 
prispeli žiaci, učitelia a vedenie školy, potom sme sa presunuli do ulíc obce Ivanka pri Dunaji. 
Stretli sme sa s mnohými ľuďmi s rozličnými názormi. Niektorí  ľudia mali k tomu kladný postoj 
a prispievali ochotne a s radosťou, iní zasa sa k tomu stavali negatívne. Bola to pre nás dobrá sk-
úsenosť, pretože sme mali možnosť  vyskúšať niečo nové a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. 

Dňa 5. 12. 2017 sa naša trieda III. CE zú-
častnila zbierky pre deti z detských domo-
vov, aby sa mohli zaradiť do bežných rodín.
Naši dobrovoľníci boli na zbierke v  Brati-
slave, Senci a Ivanke pri Dunaji. Naša naj-
silnejšia motivácia bola pomôcť deťom 
a vysvetľovať túto problematiku. Pri tejto 
zbierke sme sa stretli s  rôznymi  ľuďmi, 
mnohí z  nich mali záujem aj prispeli. No 
stretli sme aj aroganciu, kritiku a nedôveru.
Môžeme len poďakovať ľuďom, ktorí pris-
peli a  mali záujem pomôcť. Ďakujeme.

                          
Samanta Vajglanová, 
Simon Bohunický III.CE

Klaudia Mušitzová III.CE

Gabika Chovancová, 
Natália Šprlová IV.E
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DEŇ BOJA PROTI AIDS
Červené stužky

SVETOVÝ

text prevzatý z http://www.cervenestuzky.sk

Žiaci našej školy sa do tejto iniciatívy zapojili rôznymi spôsobmi. Zatiaľ čo, si niektorí si svoje 
znalosti o danej probelmatike vyskúšali vo vedomostnom teste,  iní bojovali o víťazstvo vo flor-
balovom turnaji. A ak sa niekto nezúčastnil žiadnej  z aktivít, mohol svoj postoj vyjadriť aspoň 
oblečením červenej farby. 

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s pod-
porou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie 
a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny orga-
nizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO 
na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných 
pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?

S Spoločenský problém?
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ŽIVOT NA INTERNÁTE

Dňa 4. 10. 2017 sa konal v školskom internáte prvý stolnotenisový turnaj v tomto školskom 
roku. 
Do turnaja sa prihlásilo 12 žiakov našej školy. Z objektívnych príčin sa samotného turnaja zú-
častnilo 9 chlapcov,  ktorí boli rozdelení do dvoch kvalifikačných skupín. Turnaj sa hral v priesto-
roch telocvične našej školy.
Ceny pre súťažiacich boli zakúpené z fondu ZRPŠ

CELKOVÉ PORADIE:
 1. Miesto  PARŠO Viktor
 2. Miesto  MARTINKOVIČ Samuel
 3. Miesto  ŠTOLC Tomáš
 4. Miesto  LICHTNECKER Patrik
 5. Miesto  TIMKO Matúš
 6. Miesto  BORKA Dávid
 7. Miesto  GYÖRGY Balázs
 8. Miesto  KRČMÁR Markus
 9. Miesto  KESZAN Viktor

Dňa 22.11. 2017 sa konal v školskom internáte turnaj zmiešaných dvojíc v stolnom futbale.
Do turnaja sa prihlásilo 5 súťažiacich dvojíc  chlapcov a 3 súťažiace dvojice dievčat, ktorí boli 
rozdelení do dvoch kvalifikačných skupín.
Turnaj sa hral v priestoroch vestibulu našej školy.
Ceny pre súťažiacich boli zakúpené z fondu ZRPŠ.
 

            1. miesto            - PARŠO Viktor, TELUCH Roman
 2. miesto  - ANTALIČOVÁ Nina, ORSZÁGHOVÁ Paulína
 3. miesto  - MRÁZ Andrej, BARTOŠÍK Damián
 4. miesto  - FÁBER Patrik, JURČA Pavol
 5. miesto  - MAKK Mário, KROČIL Matej
 6. miesto  - MARTINKOVIČ Samuel, LICHTNECKER Patrik
 7. miesto  - LIŠKOVÁ Zoe, TRUBANOVÁ Viktória
 8. miesto  - BRUNOVSKÁ Katarína, ARVAYOVÁ Andrea

*text neprešiel jazikovou úpravou
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SÚŤAŽE

Dňa 11.12. 2017 prebehlo u nás školské kolo už 6.ročníka súťaže študentov stredných škôl 
s poľnohospodárskym zameraním „NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec“.
Cieľom súťaže je spropagovať slovenský agrosektor, stredné školy s poľnohospodárskymi od-
bormi a zvýšiť záujem o štúdium poľnohospod.odborov a o prácu v agrobiznise.
Organizátorom súťaže je vydavateľstvo časopisu Slovenský CHOV, ktorý vydáva časopisy Slo-
venský CHOV, AGROMAGAZÍN, Naše pole, Sady a vinice a VINOTÉKA.

Súťažiaci ( 13 dievčat a 6 chlapcov) sa prejavili v dvoch disciplínach – test všeobecných vedo-
mostí a ústny prejav.

Výsledky školského kola : 

1. Martin Lehotský (I.E)   
2. Filip Augustín (II.V)
3. Matúš Timko (I.AB)

1. Lenka Janská (I.AB)
2. Nikoleta Nemčeková (III.V)
3. Kristína Krištofová (II.AB)

NAJ agro
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Na semifinále v Nitre, ktoré sa uskutoční 14.2.2018, nás budú reprezentovať prví dvaja z oboch 
kategórií (3. miesto je náhradník).
V prípade, ak postúpi niektorý z našich školských víťazov, cestujeme opäť do Nitry na finále 
súťaže, ktoré prebehne začiatkom apríla 2018 v areály Agrokomplexu.
Víťazi získajú finančnú odmenu a víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby zdarma, taktiež do-
stanú možnosť dekorovať najlepšie zvieratá počas súťaží organizovaných v roku 2018 (Agro-
komplex, Chovateľské dni.....). Fotografie finalistov budú uverejnené v spomínaných časopisoch 
a tiež budú mať možnosť nafotiť nástenné kalendáre, ktoré vydáva organizátor.

Naši žiaci si mohli 30.11.2017 zmerať sily na celoslovenskej vedomostnej súťaži pre žiakov zá-
kladných a stredných škôl Expert geniality show.
Súťaž podporuje logické a kritické myslenie. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné 
a slabé stránky na vedomostnej pôde.
Zúčastnilo sa jej 25 žiakov, ktorí si vyberali dve témy z týchto piatich oblastí :
- mozgolamy
- svetobežník
- do you speak english?
- dejiny, udalosti, umenie
- góly, body, sekundy
 Vďaka téme  „Góly, body, sekundy“ si súťaž získala aj takých žiakov, ktorí sa bežne do vedo-
mostných súťaží nezapájajú.
A ako dopadli naši nádejní experti?
Dozvieme sa 9.januára 2018.  Držme im palce !!!

Mgr.Anna Bognárová

Expert
geniality
 show

olympiada v anglickom 
jazyku

‚

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA
1. Jozef Bihary IV.CD 
2. Martin Mondočko III.V
3. Zdena Tomanóczyová II.V
4. Adam Koleň I.CE
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ČO NÁS  ČAKÁ

A MNOHO INÉHO...

UDIALO  SA

Exkurzia Hainburg III.CE, I.NLP
 a iné exkurzie JESENNÁ CEMA STREDNEJ ŠKOLY

IVANKA PRI DUNAJI

VÝSTAVA CHOVATEĽOV

Žiaci II.AB triedy boli pozrieť na 
majstrovstvách sveta vo florbale 

žien. Mimochodom slovenské 
florbalistky obsadili 5.miesto, čo je 

doteraz najlepší výsledok.

LYŽIARSKY VÝCVIKVYSVEDČENIE
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„ Pani  učiteľka, mne vyšlo číslo s pomlčkou!“                                                  (hodina  matematiky)

„ Veselá, dám ťa  utratiť !“ 
„ Ja  vám  pomôžem, pán profesor!“.....ozve sa spolusediaci dotyčnej.        (hodina chovu psov)

„ Kto  objavil  Ameriku?“  
„ Kristus  Kolumbus“                                                                                                (hodina  dejepisu)

„Vymenuj  vyššie mastné kyseliny“
„RAMA, FLÓRA, HERA“                                                                                            (hodina chémie)

„Aké stupne oznáme pri prídavných menách?“
„Prezervatív (správne -pozitív), komparatív, superlatív“                                   (hodina slov.jazyka)

„Nechápem, prečo mi vždy zoberiete mobil, keď sa na ňom hrám!“                (hodina biológie)

                                                                                                          

Otec sa pýta syna:
- Čo ste robili dnes na vyučovaní?
- Na hodine chémie sme sa zaoberali výbušnými látkami. 
- A čo máte na programe zajtra v škole? 
- V akej škole?

- Jožko, keď poviem: ja obdarujem, ty obdaruješ, on obdaruje... aký je to čas?
- Vianočný, pani učiteľka.

Pred vianočnými prázdninami hovorí učiteľ matematiky:
- A aby ste si mali čo zavesiť na stromček, rozdal som z vašich testov samé gule…

Na prvej hodine v škole...
- Deti, budem vaša učiteľka, volám sa Marta Baranová a vy?
- My nie...

Z triedy sa ozýva veľký krik. Riaditeľ rázne vojde dovnútra a zmocní sa mládenca, ktorý 
najviac kričí. Vyvedie ho na chodbu a v triede nastane ticho. Hrdo sa vráti: 
- Kde máte učiteľa?
- Na chodbe...

Rodičia hovoria, že cenné veci do školy nepatria. Tak prečo tam posielajú nás?

zozbierala : 

vtipy

MÚDROSTI NAŠICH ŠTUDENTOV

Mgr.Anna Bognárová

A MNOHO INÉHO...
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(nielen)pre Adriku
VIANOCE

Štedrý deň (24.12) mal na Slovensku viacero pomenovaní.
Napr. Kračún  (od slova krátiť, v zmysle skracovania dní), Vilija ( z latinského vigília, tzn.predve-
čer sviatku), alebo ................................................( tajnička).

(  dialóg, vakcinácia, opereta, jeseň, hala, voltýž, idea, exil, zinok, duel, north, yard, vajda, Ema, čert, elipsa, ryba)

súvislý rozhovor dvoch osôb

ochranné očkovanie

spevohra

ročné obdobie

veľký zastrešený priestor

akrobatické cvičenie na koni

myšlienka

vyhnanstvo

kovový prvok zn.Zn

súboj

sever po angl.

anglická  dĺžková miera

náčelník cigánskeho kmeňa

má meniny 30.1.

opak anjela

ovál

vodný živočích

T-A-J-N-I-Č-K-A

Mgr.Anna Bognárová

PRAJEME VÁM KRÁSNE SVIATKY!
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Jedna z výnimočne pamätných príhod, dokumentujúca spoluúčasť dospelých na klamstvách 
detí, je nehoda, čo sa stala bratovi môjho priateľa..........
Ten chlapec sa veľmi bál písomky z matiky. Požiadal svojho spolužiaka, aby mu vyznačil, kde sa 
presne nachádza slepé črevo.
Potom sa zosypal  a  simuloval strašný záchvat. Vedenie školy mu ani za mak neverilo. Ale po-
slali ho domov, aby sa ho zbavili.
Odtiaľ ho rodičia, ktorým predviedol ďalší záchvat, bez veľkých ilúzií odviezli do nemocnice. Tam 
ho na prekvapenie všetkých okamžite operovali. Po operácii prichádza chirurg, v ruke nádoba 
s čímsi dlhým a zakrvaveným, a vyhlási s rozžiarenou tvárou, nevinnosť sama: „ Ešteže som ho 
operoval, inak by došlo k perforácii  (prederavenie čreva)“ !.........

 Alebo novšia príhoda......
N.riadi parížske gymnázium a rozhodla sa posvietiť si na absenterizmus. Osobne robí kontrolu 
v maturitných ročníkoch.
Sústreďuje sa na recidivistu, ktorému pohrozila vyhodením pri ďalšej neospravedlnenej  neprí-
tomnosti.
Chlapec ráno chýba. Čo je veľa, to je veľa.
.N. ihneď zo sekretariátu zavolá  rodine. Matka sa ospravedlňuje a potvrdí, že jej syn je naozaj 
chorý, leží v posteli s vysokou horúčkou. Matka uisťuje, že sa práve chystala informovať školu.....
N. zloží telefón. Je spokojná, všetko je v poriadku.
Vlastne bolo by, keby toho chlapca nestretla v zápätí na chodbe. Jednoducho bol na záchode, 
keď kontrolovala žiakov..........

Úryvky z knihy  „Trápenia  so  školou“    (Daniel  Pennac)

Mgr.Anna Bognárová
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RADŠEJ TVOR 
tento časopis by nevznikol bez dobrovoľnej práce 
niektorých študentov a učiteľov. Všetkým, ktorí prispeli  
ďakujeme.
S tvojou pomocou by mohol  byť lepší

napíš článok zo školskej akcie
alebo pekne fotíš? 

viac info u pp. Lukášovej 

ZAPOJ SA

NEBUĎ NETVOR


