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Nová, svieža, lepšia... 
                          naša Horvátka 
 
Vážená pani riaditeľka, drahocenní profesori 
a usilovne študujúci GIH-áci, 
 
 
 
 
 
 
o všetkých akciách, výletoch, novinkách školy, či o našich študentoch, ktorí   
sa s nami s radosťou podelili o ich príbehy. 

Spolu s našou maturantku Janou si môžeme na chvíľu oddýchnuť            
a vychutnať si atmosféru jesene so šálkou vynikajúceho ovocného čaju v ruke, 
kým nás zavedie do nikdy nespiaceho, no okúzľujúceho sveta módy                    
s najnovšími trendmi a poradí nám ako ich nosiť. Jej spolužiačka ,,od vedľa” 
Barbora sa podelí o zážitky z výletu po východnom Slovensku najmä s tými, 
ktorí si nechali túto skvelú príležitosť ujsť, ale aj so všetkými, ktorí spomínané 
veľké dobrodružstvo zažili spolu s ňou. Neskôr prejdeme k nášmu novému 
pánovi profesorovi Svrčkovi, ktorého vyspovedala Patrícia a prezradila nám 
mnoho vecí zo ,,zákulisia". Budeme pokračovať rozhovormi s tými šťastnými 
z našich maturantov, ktorí zažili americký školský život na vlastnej koži a veľa 
sa toho naučili počas roku pobytu za veľkou mlákou. Veronika nám 
pripomenie slnečný, veselý a najmä veľmi aktívny športový deň. Nasleduje ju, 
už z posledného vydania minuloročnej Horvátky známa Marta, s exkluzívnym 
rozhovorom s celkovým víťazom športového dňa. Samozrejme, že  sme 
nezabudli ani na skvelé divadelné predstavenie v anglickom jazyku 
Frankenstein, kde nám naša nová členka redakčnej rady Laura predstavila 
názory, postrehy a dojmy niektorých z vás. Medzi nováčikmi sa ukázala aj jej 
spolužiačka Mirka, ktorá nám zistila, ktoré knihy momentálne čítate. Keď sme 
už hovorili o minulom roku, tak spolu s Barborou pocestujeme na juhovýchod, 
do Rumunska a Bulharska, na projektové stretnutie Comenius. Na záver 
nezabudneme ani na ďalšie akcie, ktoré sa odohrali od začiatku školského roka 
a ešte budú pokračovať. Myslím si, že máte pestrý výber, tak vám želám 
príjemné čítanie a veľa síl do druhého štvrťroka.  

Od tohto roku si za náš školský časopis zaplatíte 0,50€. Máte                   
k dispozícii kupón DNES NIE, ktorý slúži na oslobodenie od odpovede. 
Kupón môžete použiť vtedy, keď vás profesor/ka vyvolá odpovedať, no vy nie 
ste dostatočne naučení. Toto ospravedlnenie môže byť použité jedenkrát           
so SÚHLASOM VYUČUJÚCEHO. Dúfame, že vás táto novinka v našej 
Horvátke potešila.  

 
                                                                    

!

!

Dominika Szabóová 
ŠÉFREDAKTORKA 
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prinášame vám prvé číslo v tomto 
školskom roku, na ktorom sme tvrdo 
pracovali a snažili sme sa, aby bolo čo 
najlepšie len pre vás. Veríme, že ste 
netrpezlivo čakali  kým si znova prečítate 
 

S 153024, 
Na obálke: 
Jakub Varhoľ, 
Laura Balážová,  
Roland Krausz, 
Laura Junasová 
Foto: pán profesor Eštok 
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!                       + si nezabudnite užiŤ  
 

Všetci hovoria, že jeseň je plná depky. Pretože opadáva lístie? Pretože je sychravé počasie a ľudia 
sú pochmúrnejší? Alebo preto, že sú ľudia bez energie? Ja to vidím celkom naopak. V listoch si všímam 
ich pestrosť, pretože sú farebnejšie než kedykoľvek predtým. Pochmúrnej nálade kvôli dažďu tiež 
nerozumiem.Veď kto mal cez leto chuť spraviť si čaj, zabaliť sa do deky a čítať si knihu? Namiesto čaju 
sme pili chladené drinky a deku nám ani len nenapadlo hľadať, skôr ovládač od klímy. No a na knihu nebol 
čas. Teraz to môžeme všetko dohnať. I keď namiesto knihy to bude skôr učebnica, ale písmenká ako 
písmenká. Aspoň spojíme príjemné s užitočným, či jak sa to klišé hovorí. 

Kde sa podela tá letná energia, keď sme cez noc nepotrebovali spať a stačil nám krátky šlofík cez 
deň pri bazéne? Mala to byť síce rečnícka otázka bez odpovede, ale nebudem trápna. Podľa mňa totiž 
nezmizla nikam. Cez týždeň sme v škole unavení a piatok nám 13:30 žiaria očká jasnejšie ako Slnko v júli 
na pravé poludnie. Treba len motiváciu, vtedy pôjde všetko ľahšie a rýchlejšie. Možno aj čas, ktorý              
sa snažíme očami posúvať celý piatok v škole. Priznajme si, nielen v piatok. 

Viem, že fantázia je niečo, čo si niektorí ľudia jednoducho nevedia predstaviť, ale predsa sa skúsme 
na chvíľu preniesť do leta,letíčka. Rekapitulácia fotiek alebo počúvanie letných hitov, skrátka čokoľvek! 
Ak ste mali podobné leto ako ja, tak vás to jednoznačne nabudí aj bez Red Bullu. Pretože, ak som niekedy 
na nejaké leto povedala, že bolo najlepšie, tak len preto, že som nezažila tohtoročné. Je mi jasné, že sa 
teraz usmievate, idete písať kamošovi/kamoške, ako vám posledné leto chutilo a spustí sa lavína zážitkov 
cez spamy v mobile. Len pozor, nech vám nezamrzne, mne sa to vtedy stáva. Čiže nezabúdajte, pípl. 
Všetko je dobré. A čo nie je, bude! 

 
 

 
 
 
                                   Kožušinkové dámy 
 

Kočeny, jeseň je tu a s ňou aj všetko kožušinkové! Áno, huňaté vestičky, kotničky či bundičky          
sú túto jeseň presne to, čo tvorí módne nebo. Vyzerajú totiž maximálne neodolateľne v kombinácii 
s čipkou a tylom. Jemné, napasované, na dotyk príjemné tričko, v bledoružovom odtieni, ktoré si zapravíte 
do nohavíc. Tie nezabudnite doplniť opaskom, nemusí byť giganticky veľký, veď ste elegantné dámy. 
Stačí tenký, so zlatou prackou. Na vrch tú najlepšiu chlpatú vestičku.  

Krk, výstrih, dekolt, nezabudnite doladiť výrazným náhrdelníkom, môže byť skutočne akýkoľvek. 
Myslím, že je toho plné mesto a ani si nebudete vedieť vybrať. Náušničky zvoľte jemnejšie, najlepšie 
trblietavé kamienky do ucha, keďže vsádzame na výraznejší náhrdelník. Náramky môžu byť, hodinky tiež. 
Podľa toho, čo vás menej tlačí, keď ste zapnuté v bunde. Odporúčam hodinky, nakoľko pravá dáma             
by nemala meškať. Ale ako sa hovorí, trochu meškať je vraj elegantné. Niekde som to čítala. Prstienky 
zvoľte jemné, tenké, buďte za decentné, prosííím. Topánky po členok - kotničky volím vysoké. Kým nás                      
na chodníku netrápi šmykľavý ľadík, môžete si pokojne dopriať aj opätočky. A čo! Kabátik teplejší a dlhší, 
treba chrániť ľadvinky. Samozrejme, nakoniec obrovský šál, ktorý dodá celému outfitu šmrnc. Viem,            
že s vlasmi máte najväčšie problémy, v čapici sa pokazia a bez nej je vám na ušká zima. No dajú sa nájsť     
aj také, ktoré majú väčší otvorček na hlavu, hore sú tenšie so zajačím chlpatým brmbolcom. Veď viete aké. 
Vlásky si nechajte jemne zvlnené, momentálne sa to nosí. Uľahčí vám to polhodinový ranný proces               
so žehličkou, čo je super!  Kabelku môžete streliť úplne inej farby či vzoru ako ste oblečené, nech svieti, 
veď musíte byť niečím iné ako ostatné.  

Líčenie a drápky? Nebojte, nezabudla som. Tentokrát jemné očká, na bledohnedo vytieňované, 
s ružovými líčkami a perami. Myslím, že to úplne stačí. Keď dodáte na husto špirálu, bude to presne to,        
čo chcete. Drápky pokojne zlaďte s farbou kabelky a prstenník namaľujte odlišne. Vraví sa, že ide o znak 
,,single’’, but who cares?! Je to španielska manikúra.  
No a teraz fakt migajte do obchodov holčiny, 
 
 

TEXT: Jana Beňušková 
FOTO: weheartit.com 

už teraz idete neskoro!!



 
Aj vy ste rozmýšľali doma, či ísť alebo 

nie na výlet po Slovensku? Veď Slovensko to je 
nuda, nič zaujímavé tu nie je, tu predsa žijem 
a som tu stále.Načo ho potrebujem vidieť, na to 
budem mať čas, keď budem starý/-á! Ej, vážení, 
nože popravte hnáty na stoličke a čítajte, čo sme 

zažili na potulkách po tom „nudnom“ Slovensku! 
 Hneď v prvý deň sme po ceste na východ navštívili na strednom 

Slovensku Banskú Štiavnicu, mesto Juraja Červenáka, výnimočného slovenského autora, 
a prechádzali sa po uliciach, ktoré brázdili Stein s Barbaričom. Banská Štiavnica je nielen významným 
banským mestom, ale má hneď niekoľko svetových prvenstiev! Napríklad je to prvé mesto, kde bola 
zriadená banská akadémia, prvýkrát tu bol na banské účely použitý pušný prach a štôlňa Horná Bieber 
kedysi vyťažila najviac zlata a striebra na svete. Mesto, ktoré je srdcom chránenej oblasti Štiavnické vrchy 
a zároveň je zapísané v Zozname Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO nás naozaj 
prinútilo hlavy obracať na všetky strany. Počas schádzania do centra mesta sme sa zastavili pri Klopačke. 
Pre toho, kto nevie, čo je klopačka: Je to veža, kde sa nachádza drevená doska, na ktorú sa klopalo, keď mali 
baníci ísť fárať. „Vstávaj Jano hore, náá baňu klopajú, kééď neskoro prídeš, fárať ti nedájúú,“ už vieme?  
 V centre sme obdivovali múr, kde boli vyobrazené všetky slovenské banské mestá, spolu 
s baníckymi škriatkami permoníkmi a koniec plastiky zdobia veľké jašteričky s kúskami zlata a striebra 
v ústach, pretože Štiavnica bola založená podľa povesti, práve vďaka nim. Od múru sme sa presunuli            
na Námestie svätej Trojice, kde nás ohúril monumentálny morový stĺp, nepovšimnuté nezostali                       
ani renesančné fresky či dom Sládkovičovej Maríny. 
V neposlednom rade nám bolo predstavené lýceum, na ktorom 
študoval okrem iných aj Andrej Sládkovič. Počas rozchodu 
boli naše hladné bruchá dotankované a aj mlsné jazyky si prišli          
na svoje v jedinečnej kaviarni Divná pani. Po skoro možno 
povedať romantickom oddychu v mäkkých sedačkách s kávou 
alebo čajom v ruke nám stúpol adrenalín, keďže nás čakal 
zostup do štôlne Bartolomej. Pred vstupom pod zem sme 
dostali prilby, plášť aj svetlo a mohlo sa ísť veselo bádať pod 
zem a spoznávať banícke remeslo. Neuveríte, ale mali sme to 
privilégium uvidieť, ako vidia baníci spln Mesiaca zo štôlne. 
Skúste sa ich na to opýtať...  A pretože deň má len dvadsaťštyri 
hodín, po návšteve štôlne sme prášili rovno do Rožňavy. 
 Čerstvý rožňavský vietor prebral zo spánku spravodlivých aj najospalejších jedincov a po výdatných 
párkových raňajkách sme sa odobrali spoznávať krásy východného Slovenska. Ako prvá bola na programe 
jaskyňa Domica, kde sme sa, bohužiaľ, neplavili pre nedostatok vody. Myslím však, že veľkoleposť 
stalagmitov, stalaktitov a výnimočne sfarbených jaskynných stien nám plavbu loďkami vynahradila. 
K tajomnej jaskynnej atmosfére prispelo aj zopár netopierov, z toho jeden spiaci chudák, ktorého sme             
sa snažili zobudiť. Buď to hral, že spí, alebo sme ho naozaj nezobudili.  

Z Domice naše cesty smerovali rovno do mesta s najväčším kostolom na Slovensku a zároveň 
najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Áno, tým mestom sú Košice. Cez park sme si to namierili 
rovno do Dómu sv. Alžbety, ktorý, aspoň mňa osobne, uchvátil do bodky. Nielen pre dokonalú gotickú 
  
!

!

                   VŠETKY CESTY VEDÚ  
De2ep1sno-ze5ep1sná exkurz1a  

!

architektúru, ale najmä pre skvostné maľby a do detailu prepracované sochy a oltáre.Aby nebolo všetko také 
ružové, nastala mierne ošemetná situácia a postrach celej exkurzie s názvom VEŽA.  

  VÝLET       4 
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TEXT: Barbora Tatierska 
FOTO: pán profesor Eštok 
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Toto slovo sa stalo po 
skončení výletu jednozna- 
čnou asimiláciou pre 
svalovicu, úzke priestory, 
ale najmä veľa, veľa, 
naozaj veľa schodov! 

Mimochodom, vedeli ste, že jeden chrlič na katedrále je 
celkom netradičný? Ako vyzerá? Pohľadajte!                   
Po náročnom výkone sme sa dočkali výhľadu na košické 
divadlo, park a nespočetne veľa kaviarní, reštaurácii 
a obchodíkov kol´ námestia. Nanešťastie čas bol k nám 
neúprosný a my sme sa museli vybrať do ďalšieho významného východoslovenského mesta, do Prešova. 
Tam sme nakukli, ako a pomocou čoho sa vyrábala soľ a odkiaľ sme ju získavali. Rozlúčka s Prešovom bola 
jemne dojemná, pretože nám začalo riadne pršať, preto sme sa, celkom unavení, dali na cestu do Bardejova. 
 Sobotňajšie počasie nám prialo celý deň, takže sme sa nemuseli obávať nepriaznivých zrážok. 
Bardejov nie je síce veľké mesto, ale za to má čo ponúknuť! Veď nie je v UNESCO len tak, pre nič za nič! 
Súčasťou Baziliky sv. Egídia bola na naše nie príjemné zistenie opäť veža. Áno, aj na túto sme poslušne 
vyšli. Napriek únave sme na nej nasávali pohodovú atmosféru stredovekého mestečka. Cez Radničné 
námestie, ktorého dominantou je nielen bazilika, ale aj goticko-renesančná radnica na vrchu s rytierom 
Rolandom, sme sa dostali cez uličky až k zreštaurovanej synagóge. Čo nás však prekvapilo, príjemne 
samozrejme, bol nápaditý dom dieťaťa prírody, miestneho umelca, ktorý očividne miluje Beatles a éru 
Hippie, pretože celý dom si vyzdobil maľbami členov kapely The Beatles, zboku má krásny nápis All you 
need is love (Všetko čo potrebuješ je láska) a vedľa domu majú pamätné pomníky členovia skupiny                
aj výnimočné skladby. Nebolo by treba viac takýchto inšpiratívnych ľudí na Slovensku?  

Keďže je Bardejov kúpeľným mestom, bol by hriech, aby sme si neobzreli aj tamojšie kúpele, ktoré 
sa môžu pýšiť tým, že ich navštívila a liečila sa tam Sissi, ktorá tam má aj nádhernú sochu doplnenú 
kvetinovým záhonom. Do Bardejovských Kúpeľov chodila dokonca aj Napoleonova manželka Mária Lujza. 
Tamojší skanzen si tiež vyslúžil našu pozornosť a doplnil fotoaparáty o zábery so stavbami s typickou 
šarišskou a rusínskou architektúrou. 
 Program bol nabitý najviac ako sa dalo, takže rovno z Bardejova sme leteli do Svidníka, kde sme 
boli zasvätení do vojenskej techniky z prvej a druhej svetovej vojny. Neobišla nás ani prehliadka vojenských 
vozidiel, kde sa najmä chlapci bujaro vyjašili. Neďaleko Svidníka nám bolo umožnené počuť ľubozvučnú 
rusínčinu v Bodružali, kde sa nachádza drevený kostolík zapísaný v UNESCO. Dôkladne sme si prezreli 
ikonostas, samotný oltár za ním, spevníky v rusínčine aj Sväté písmo v gréčtine. Od architektúry                        
a náboženstva sme sa presunuli k histórii, presnejšie k Pamätníku československých vojakov na Dukle, kde 
sme sa chceli pozrieť, okrem cintorína padlých vojakov aj na novú sochu, avšak bola ešte v igelite.                
Po pravde, mali sme pokušenie igelit nepatrne a nenápadne stiahnuť, ale nevydalo.Možno nabudúce niekde 
inde! 
 Unavení po sobote sme prijali uvoľnenejšiu nedeľu ako veľkorysý dar, hoci nás znovu čakala VEŽA 
na Spišskom hrade. Nachádza sa tam tiež expozícia zbraní, mučiacich nástrojov a archeologických nálezov. 
z okolia Spišského hradu. Poslednou zastávkou našej exkurzie bola Levoča, charakteristická pre drevený 

oltár Majstra Pavla   Momentálne prebieha rekonštrukciou, čiže sme ho nemohli vidieť celý, ale čo-to 
sme predsa len zazreli. Okrem neho sme si prebehli vnútrajšok kostola 
a s doplneným palivom v podobe obeda sme vydali na cestu späť do hlavného 
mesta. Cestu nám spríjemnil vedomostný kvíz a anketa, ktoré pre nás pripravilo 
profesorské trio Tvrdoňová, Gaálová a Eštok. Najúspešnejší z nás si odniesli  
vecné ceny a sladkosti. 
 Ešte stále si myslíte, že Slovensko nestojí za pozretie? Tí, čo ste                   
na exkurzii neboli, ľutujte a plačte nad fatálnym pochybením... No nemusíte až 
tak, ale skutočne, bol to výlet preplnený poznávaním našej domoviny, z ktorého 
si odnášame zase nové a vtipné zážitky, fotky, videá, jednoducho perfektné 
spomienky. Hovorí sa, že jeseň je posledný a zároveň najkrajší úsmev jari a to,    
ako sa na nás túto jeseň usmievali slovenské hory a príroda, to je k nezaplateniu, 
priatelia.!

NA VÝCHOD 
VD-0odné S4ovensko  
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Kulturista, moderátor, básnik…pán profesor  Svrcek 
 

 
 

Aké boli vaše začia-
tky v Bratislave? 
Býval som na inter- 
náte Družba, ale 
musím ťa sklamať, 
internátnym životom 
som až tak veľmi 
nežil. Žilo to tam, 
kde boli právnici          
a medici.Moji spolu- 
žiaci - prírodovedci  

boli dosť nudní. Čiže ja som si to kompen-                
zoval tak, že som mal kamaráta právnika a s ním 
sme chodili večer von.        
Zo začiatku som  nechodil 
nikam, pretože som sa bál, 
aby ma nevyhodili. Boli 
sme 6 chlapci a mojich 
spolužiakov vyhodili, ostal 
som len ja.  
 
Keď zadáme vaše meno do Google, nejde             
si nevšimnúť, že ste sa venovali kulturistike. 
Hej venoval. Začalo to tak, že som sa ako deviatak 
zastal svojich spolužiačok, pretože siedmaci           
ich pokrikovali. V deviatom ročníku som bol ešte 
taký chudučký…až mi začali robiť napriek.            
Po čase som si povedal že stačí, veď sú mladší           
a stanem sa ochrancom mojich spolužiačok, takže 
som začal na sebe makať. Už viac som nechcel 
byť obeťou týh grázlov z nižšieho ročníka. Jasné, 
že som sa aj chcel páčiť babám. 
 
Dosiahli ste aj nejaké úspechy? 
Bol som dvojnásobný majster Slovenska a vice-                   
majster Rakúska medzi mužmi. 
 
Ale tak hádam ste všetok svoj voľný čas len 
neprecvičili, mali ste aj iné záľuby? 
 
 
 

 
 
Po čase mi to začalo chýbať. Rok po odchode            
z gymnázia som založil v Ružomberku Gympel 
Stars - stretnutie absolventov gymnázia a ich pria-         
teľov. Je to pohárová súťaž v plesovom štýle,          
v ktorej sa vyhlasuje najkrajší pár, sympaťák, 
sympaťáčka. Máme dokonca aj web stránku. 
 
Po chodbách sa šušká, že ste robili modela.         
Je na tom niečo pravdy? 
Modela som vyslovene nerobil, ale fotil som pre 
športové časopisy. Raz som však fotil pre jednu 

módnu značku, ale tým 
že mám široký chrbát        
a nemám typické 
rozmery muža, tak sa        
to nedá. Pred pár dňami 
som natáčal súdnu sieň. 

 
!

,,Vždy som moderoval bažantské večierky                  
a školské plesy.Po čase mi to začalo chýbať,             
a tak som, rok na to, čo som odišiel z gympla 
založil v Ružomberku Gympel Stars” 

Náš nový pán profesor biológie pochádza z Ružomberka, kde vyštudoval gymnázium a prišiel viesť 
svoj intrákový život na Prírodovedeckú fakultu v Bratislave. Nasledovať vzor svojho starého otca a stať          
sa učiteľom bolo už od základnej školy jeho snom. 

Vždy som moderoval bažantské večierky 
 a školské plesy. 

PROF SORI  6 
!

TEXT: Patrícia Pošová 
FOTO:  pán profesor Svrček 

ˇ 
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žiakom nikto neverí, vtedy im to začne byť 
ľahostajné. Tam žiakov chvália za maličkosti            
a aj tak sa buduje sebavedomie, ktoré je naozaj 
dôležité.  

 

Bolo to...veľmi zvláštne. Hlavne kvôli tomu,           
že som počula dosť o tom, ako sa niektorí dostali 
do príšerných rodín. Toto ale vôbec nebol môj 
prípad. Prišla som do hlavného mesta Virgínie, 
Richmondu, do mladej rodiny s dvoma synmi 
(teraz už 2 a 4 ročnými). Ako dcéru ma nebrali, 
(pochopiteľne,keďže mali o 15 rokov viac ako ja), 
ale boli sme a vlastne aj stále sme rodina. 
V kontakte sme každý týždeň a plánujeme              
aj spoločný výlet do Paríža. 

Ako ťa prijali žiaci v škole? Je to tak, ako vidíme 
v amerických filmoch? Bola si aj ty to neznáme 
dievča, ktoré nevedelo ku komu si sadnúť 
v jedálni? 
Moja škola mala okolo 2000 žiakov a bolo priam 
nemožné sa zaradiť hneď v prvý deň, ktorý bol 
mimochodom príšerný, ale aj na to teraz už len 
s úsmevom spomínam. A áno, bola som ten 
„outsider“, čo si nemal kam sadnúť, no len prvý 
deň.

MÔJ RO K V USA  

 

Dlho som premýšľala nad prvou otázkou, až 
som prišla na jednu...Ako sa máš? 

 
 

 
Hovorí sa, že najlepšie sa naučíš plávať, keď 
ťa hodia do vody. A tak to platilo pre Vílu 
Amálku v Amerike. Naučila som sa tam veci, 
ktoré sa ani nedajú vlastne napísať na papier, 
ale niečo by som teda spomenula aspoň            
zo školy. Videla som to, že učitelia nemusia 
byť prísni, chladní a prejavovať nadradenosť, 
aby mali u žiakov rešpekt. Napríklad môj 
učiteľ angličtiny: vyzeral ako Tobey Maguire 
(Spiderman) a keď prišiel do triedy                   
so všetkými si dal „high five“. Všetci                
ho milovali a pritom vedel aj učiť. Ak niekto 
niečomu nerozumel/ nevedel, učitelia mu 
nedali päťku z otočky, ale snažili sa pomôcť. 
Ide tu podľa mňa o to, že na Slovensku 
. 

Dvaja naši maturanti spomínajú na svoj   AMERICAN DREAM  
AMY, 4 B 

Nepísal som ich veľa, lebo muž je lenivý tvor  
a nerád plytvá energiou na zbytočnosti, takže 
až keď som chcel naozaj všetky kalibre použiť, 
tak vtedy som nejakú napísal. 
 
To sa vám naozaj nikdy nestal žiaden trapas? 
Najväčšia hlúposť, čo som urobil bolo, že som 
sa jednej spýtal či nechce so mnou chodiť. 
Bolo to tak na konci deviateho a ona išla              
s mamou z obchodu, no hanba. Ale vedel som, 
že ju už neuvidím, bola to posledná šanca tak 
som šiel do toho! Žiaľ nesúhlasila, bola zadaná. 
 
A to ste si predtým nezistili? 
Ale kde, mňa mama ani poriadne von 
nepúšťala.V siedmej triede som ešte do družiny 
chodil, čo sa mama bála, že nechám doma 
zapnutý plyn. A tým som teda na dievčatá            
v triede veľmi nezapôsobil…!

Mal som rolu milenca, neviem ešte kedy ten 
diel odvysielajú. Hral som aj vyadzovača            
v seriáli Deň a noc. Len role súvisiace               
so svalmi som hral. 
 
Taká jedna intímčo otázka: S kým trávite 
chladné jesenné večery? 
Asi nemám odpovedať, že opravujem testy,hej?  
Momentálne som zadaný, mám priateľku 
medičku, ale ženiť sa ešte nejdem. 
 
Spravili ste niekedy kvôli láske niečo úplne 
šialené? 
Neviem či šialené, ale písal som básne. Mal 
som k tomu blízko, pretože môj starý otec bol 
slovenčinár. Neboli to také tie nudné, že luna 
svieti, skôr aktuálne, napríklad ,,Keď sa ti 
začervená líce myslím si, že to je sexi síce“.  
 

Mám sa celkom dobre, len si stále viac 
myslím, že týždeň by mal mať aspoň 10 dní, 
aby som všetko stihla... 

Čo ťa život za mlákou naučil? 

!

Aké bolo prvýkráť prísť do novej rodiny?         
Brali ťa ako vlastnú dcéru?!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenčina, matematika, geografia, biológia, sú u nás  
na Slovensku bežné predmety. Aké predmety si mala ty? 
Ja som musela mať sedem predmetov, povinnú angličtinu, 
históriu Virgínie a USA, vedu (pre mňa chémiu) 
a matematiku. Čo sa týka voliteľných predmetov, vybrala 
som si španielčinu, hodiny fotografie a tzv. „independent 
study“, kde som hrala na klavíri, bez učiteľa, čo bol 
doslova voliteľný, relaxačný predmet... 

A čo mimoškolské aktivity? Bola si aj ty tzv. 
„cheerleaderka“? Zúčastňovala si sa typic- kých 
amerických „parties“? Ako si trávila čas mimo školy? 
Keďže nie som veľmi, takmer, skoro vôbec športový typ, 
cheerleaderka som nebola. Čas mimo školy som trávila 
úplne inak ako na Slovensku. Tu ak nejaký mám, tak          
ho venujem učeniu – zase škola. S rodinou sme chodili na 
rôzne výlety, s kamarátmi sme pozerali filmy, nakupovali 
alebo sa len tak bavili u niekoho doma, asi sa to dá radiť 
do skupiny „typická americká párty“ (ale samozrejme bez 
vyhoretého domu a štyroch policajných áut). 

Odporučila by si takýto pobyt aj ostatným žiakom? 
Určite áno. Je to skúsenosť, na ktorú sa nezabúda 
a pomôže v živote každému vo šetkých smeroch. 
Niektorí ľudia – respektíve väčšina – si myslí, že to je 
o učení angličtiny. Po prvé, nedostatky v angličtine       
sú asi ten najmenší boj, ktorý tam niekto prekoná a po 
druhé, NECHODÍ sa tam na štúdium angličtiny. 
.          ,re mňa Ao bolo o spoEnáCaní 

Ľudí, krajiny, kultúry, 
o Aoleran4ii, reMpe9Ae, 

EodpoCednosAi a samosAaAnosAi         
V s9raA9e o Aom, Re musíme maO 

oči otvorené a vidieŤ svet 

okolo  

Nielen študentov, ale aj profesorov zaujíma, čo ťa život 
v Amerike naučil?............................................................ 
Hm, toho je veľa. V prvom rade by som asi povedal 
vážiť si viac, či už rodinu, kamarátov alebo hocijaké iné 
veci. Rok v cudzine ma tiež naučil byť viac 
zodpovedným, nesebeckým. Naučil ma aj to, že ľudia  
sa vedia k sebe správať omnoho milšie ako som                  
si dovtedy myslel.   

Chcem sa ťa spýtať, v ktorej časti Ameriky si žil? 
Vybral si si túto destináciu sám, alebo ti bola určená?  
Žil som v Califonii. Bola mi „určená“ resp. hostiteľská 
rodina si ma odtiaľ vybrala spomedzi študentov 
uchádzajúcich sa o výmenný pobyt. Keď sa ma ale 
pýtali, aký štát by som chcel, povedal som tiež 
Californiu, takže nakoniec destinácia bola super.  

Aký pocit bol prvýkrát prísť na neznáme miesto,        
do neznámej rodiny? Boli tvoji rodičia prísni, milí? 
Pocit to bol veľmi zvláštny. Privítalo ma slnko 
a pekných 23°C, takže prvý dojem bol dobrý. Býval som 
v malom mestečku Nipomo v Cenral Coaste, čo je  
oblasť medzi Los Angeles a San Franciscom. Pláž som 
mal od domu vzdialenú asi 10 míľ (16 km). Rodičia boli 
na jednej strane prísni, ale na druhej veľmi milí 
a ústretoví ľudia. Pôvodom boli z Mexika, čiže som mal 
tú česť spoznať o jednu kultúru viacej (jedlo bolo TOP). 

Spolužiaci ťa prijali do kolektívu? Boli tam                
aj ľudia z iných krajín?............................................. 
Spolužiaci je dosť široký pojem, kedže škola mala 
okolo 1500 študentov. Hneď v prvý deň si všetci 
všimli, že „nezapadám“  a tak začali prvé konverzácie 
s ľuďmi, ktorí boli veľmi milí. Na to, že sme sa nikdy 
nestretli, ma ich správanie veľmi potešilo. U mňa           
na škole bolo 8 výmenných študentov (Nemecko, 
Taliansko, Švédsko, Japonsko, Taiwan). Mimo toho 
na mojom území  bolo viac ako sto výmenných 
študentov zo všetkých kútov sveta.  

Mal si niekedy problém vyjadriť to, čo si chcel? Zažil 
si niekedy vtipnú situáciu ohľadom angličtiny? 
Nemyslím si, že by som sa mal problém vyjadriť, vždy 
som to dajako obmotal, aj keď som to nevedel presne 
vysvetliť, pochopili čo od nich chcem. Vtipných 
situácií bolo však mnoho. Na každej hodine som 
zadelil zopár záderov. Spomeniem napríklad jednu 
z môjho úplne prvého dňa v USA. Host mama sa ma 
spýtala, či mám rád Pizzu ale vyslovila to „pixa“.         
Ja som jej na to odpovedal, že neviem, čo je to, ale          
že to vyskúšam, tak sa čudovali, že neviem čo je pizza.  

MARCO, 4 D 
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Š9ola Aam nebola braná len a9o budoCa, 9de sa uPí, ale a9o súPasO RiCoAa a boli a8 na ňu paAriPne pDMní  

Odporučil by si aj iným takýto pobyt? Ak áno, prečo? 
Jednoznačne ÁNO! Bezpochyby. Bol to najlepší rok v mojom 
živote. Zažil som toľko vecí, ktoré by som tu na Slovensku 
nemal šancu zažiť, spoznal kopu ľudí z celého sveta, objavil 
a spoznal nové kultúry a samozrejme zdokonalil jazyk.               
Na študijný pobyt v zahraničí som sa rozhodol ísť najmä kvôli 
jazyku, ale vrátil som sa s pocitom, že jazyk bol ten najmenší 
článok, ktorý si odnášam. Takže pokiaľ niekto má rád 
cestovanie a má možnosť, tak nech vôbec neváha.  

Ako si trávil voľný čas? Zapojil si sa aj                  
do mimoškolských aktivít? Futbal, volejbal alebo 
tanec?  
Voľný čas som trávil rôzne, spočiatku som 
chodieval cvičiť s kamarátmi zo školy.  
Na jeseň som využil jednu z mnohých 
mimoškolských aktivít, ktoré tam mali a začal som 
chodiť na wrestling, tréning trval 3 hodiny.              
Po mesiaci tréningov nám začali aj súťaže, veľa sme 
cestovali, aj na iné školy – čo bol veľký zážitok. 
Zápasiť v stredne veľkej telocvični plnej ľudí           
na tribúnach z oboch strán. Na jar som vyskúšal 
zasa Track&Field a vybral som si netradičnú 
disciplínu, vrh guľou a diskom. Pre mňa úplne 
neznáma vec, ale povedal som si, že vyskúšam 
niečo nové. Taktiež tréningy mali 3 hodiny, počas 
ktorých som zažil kopec srandy. Okrem nej sme 
však aj tvrdo trénovali, čo sa prejavilo                         
aj na výsledkoch, ktoré neboli na začiatočníka 
vôbec zlé a taktiež aj v silovom tréningu. Bol            
to zážitok ako spolužiaci/spoluhráči podporovali 
jeden druhého k stále lepším výkonom. Okrem 
športov som trávil voľný čas aj klasickým „hang 
out“ s kamarátmi na hamburgeroch alebo pizzi, kde 
bývala väčšinou akcia „all you can eat“ . Taktiež 
nesmiem zabudnúť na výlety (po celej USA), 
z ktorých si odnášam nezabudnuteľné zážitky. !

Aké predmety by si chcel pridať do slovenských osnov? V čom by sme si v školstve mali 
brať príklad?.............................................................................................................................. 
Ťažko povedať. Školský systém tam funguje na úplne iných princípoch. Tam si každý mohol 
vybrať predmety, aké chcel, o aké mal záujem a v rôznych úrovniach. Jednoznačne by som 
prijal ten vzťah medzi učiteľom a žiakmi. Učitelia brali žiakov ako motor školy, bez ktorého 
by nefungovala a brali nás ako seberovných, čo bolo veľmi prekvapujúce pre mňa, v dobrom 
slova zmysle. Príklad by si malo zobrať hlavne ministerstvo a parlament. Z dôvodu dotácií   
na školstvo, ktoré sa u nás a v USA nedajú porovnávať. Najviac sa mi na tom systéme páčilo 
prepojenie školy a poškolských/mimoškolských aktivít, napr. športov. Ľudia v meste žili 
školou, žiaci nosili mikiny, tričká, dresy s logom školy. Škola tam nebola braná len ako 
budova, kde sa učí, ale ako súčasť života a boli aj na ňu patrične pyšní.  

!!!!!!!!!!!!!!!

TEXT: Marta Fandlová 
FOTO:  Amy Mack,  

Marco Knittl 
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Počasie nám vybavil pán profesor Glesk, tak niet divu,                 
že obloha bola čistá a nebol takmer žiaden mráčik. Zatiaľ, čo iné školy 
mali riadne vyučovanie, na Horvátke sa konala každoročná súťaž             
o najšportovejšiu triedu. Avšak tento rok sme odštartovali s novinkou, 
súťažou parochní. Na našej škole asi nikdy ešte nebolo toľko farieb.        
O výsledkoch rozhodovala objektívna porota, ktorej členmi boli 
profesori aj študenti. Prvé miesto o najoriginálnejšiu parochňu vyhrala 
žiačka 1.B Zina Furinová so svojím originálnym exotickým kostýmom tigra. Veľa študentov bolo 
jedinečných a pobavili porotu, aj nás zúčastnených. Bolo to úžasné oživenie toto dňa. Súťaž parochní           
ale nebola jediná novinka. Tento rok vymysleli naši kreatívni profesori aj nové aktivity, do ktorých                 
sa zapojili aj oni, napríklad štafeta s nákupom, trojboj a hod na cieľ.  

  

 

 

 

Každý si ťa stopercentne pamätá z 
nedávneho športového dňa, počas 
ktorého si sa stal absolútnym 
víťazom. Aký to bol pocit? 
To, že som vyhral, som zistil            
až úplne na konci, keď ma 
vyhlásili. Vôbec som si nemyslel, 
že sa mi niečo také podarí. Všetky 
disciplíny, v ktorých som sa 
zúčastnil, som bral s rezervou, 
pretože som bol dosť vyčerpaný  
po rannom tréningu a nemyslel 
som si, že môžem vyhrať.No za to, 
že som bol celkový víťaz, by som 
mal hlavne poďakovať svojim 
úžasným spolužiakom, s ktorými 
sme spoločne vyhrali dve disciplíny. Víťazstvo 
bolo príjemný pocit a rád by som ho zopakoval  
Venuješ sa nejakému športu? Ako dlho? 
Hrám hokej už asi štyri roky. Keďže som neskoro 
začal, musím veľa dobiehať mojich spoluhráčov,  
mám o to väčšiu motiváciu a priestor na zlepšenie. 
Ako často trénuješ? Sú tréningy namáhavé? 
Trénujem päťkrát do týždňa a cez víkend mám 
zápasy. Tréningy sú namáhavé fyzicky aj časovo. 

 

 

 

Chodím dosť neskoro domov                
a nemám toľko času na učenie, ale 
vždy sa snažím dať zo seba 
maximum. 
Máš pri toľkých aktivitách aj čas  
 
Tak snažím sa tráviť s ňou čo najviac 
času. Aj keď to často nie je také 
jednoduché, ale myslím, že sa to dá  
(a dúfam, že si to myslí aj ona).  
Veľa ľudí zaujíma, ako si si užil 
hokejový zápas? Alebo si lístky  
 
Lístky som daroval 2 spolužiakom, 
pretože som mal,  bohužiaľ, tréning, 
ale počul som, zápas si veľmi užili. 
Čím sa chceš živiť v budúcnosti? 
Odpoviem typicky hokejovo - Tak 

určite by som sa chcel živiť hokejom, aj keď je       
to veľmi náročné a nemusí sa to podariť. Ak by to 
nevyšlo, tak by som chcel určite ostať pri tom 
športe, napríklad ako tréner.    
Posledná otázka, prečo športovať? Ako by si 
mladých ľudí presvedčil, aby robili nejaký šport?  
Nakoniec by som chcel povedať, že šport je 
najlepšie trávenie voľného času. Urobíte veľa pre 
seba, pre svoje zdravie a často pri športe 
zabudnete aj na svoje problémy. 
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Rozhovor s víŤazom š9ortovA2o 0ň. 

A4 ti1to slová vysti2u4ú 9ri1b12 š9ortovA2o 0ň., ktorý s. kon.l 24 9 2014 
Snaha, pot, krik burácajúceho davu 

Víťazmi športového dňa sa stali študenti z 3.C. ( Nemôžem si odpustiť, že sú super kolektívni  
a snažili sa zapojiť do všetkých možných aktivít. Pani profesorka Kubánková je na nich určite veľmi pyšná  
a bude ich menej skúšať na hodinách angličtiny.) Gratulujeme im k titulu najšportovejšej triedy roku 
2014/2015.Samozrejme nechýbalo aj zopár zranení, ale to sa pri poriadnom športovom zápolení stáva. 
Našťastie všetci žijeme a už teraz sa tešíme na ďalší športový deň. 

na frajerku?!

!
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TEXT: Veronika Žirošová 
FOTO:  fotoalbum školy 

TEXT: Marta Fandlová  FOTO: Adam Duffek 

 niekomu daroval?!



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglické divadlo 

Páčil sa mi žáner, ktorý bol vybraný ako divadelné 
predstavenie. Čo ma zaujalo bolo, že to nebola žiadna 
rozprávka ani love story, dokonca sme sa niekedy aj zasmiali. 
Páčilo sa mi aj to, že v hre hrali iba štyria ľudia, čím dali viac 
najavo akí sú dobrí herci. – Monika!

Divadlo sa mi veľmi páčilo. Myslím si, že je 
skvelé mať tú môžnosť tráviť aj takýmto 
spôsobom čas, pretože si nielen zlepšujeme 
angličtinu, ale vidíme aj príbehy, ktoré nás 
môžu zaujať, pobúriť či rozosmiať. Dúfam, 
že takéto predstavenia sa budú konať 
častejšie. – Marta!

Bolo to celkom 
zaujímavé 

predstavenie, 
najviac sa mi 
páčili naše 

dialógy, ktoré sme 
viedli v skupine. 

Páčil sa mi aj 
anglický akcent pri 
slove  Peter. Čiže 

Pítr – to bolo 
veľmi vtipné. Pri 
čítaní nezabudnite 

to Pítr prežiť             
a budete mať 

rovnaký zážitok.  
– Adam 

2.10.2014 

!

Najprv som si myslela, že to bude nuda a nič 
nebudem rozumieť. Nakoniec som však 
rozumela väčšinu až na pár slangových 
výrazov. Celé predstavenie bolo dobre 
spracované a výborne sme sa bavili. .  
-Dominika 

Tipy od nás 
Faust Johann Wolfgang von Goethe 
Pýcha a predsudok Jane Austenová 

DaVinciho kód Dan Brown 
Stopárov sprievodca galaxiou Douglas Adams 

Púštny kvet Waris Dirieová 

Medzi odpoveďami na otázku ,,Akú knihu 
práve čítaš ?“ sa u dievčat veľakrát 
opakovalo 50 odtieňov šedej(E. L. James). 
Príbeh o mladom, atraktívnom Christianovi 
a Ane, ktorým v láske bránia Christianove 
temné stránky. Ďalej knihy od slovenského 
spisovateľa Maxima E. Matkina alebo 
napríklad veľmi známa, sfilmovaná kniha 
Na vine sú hviezdy (John Green). 

Chlapčenské obľúbené knihy sú žánru 
fantasy. Hobbit (J. R. R. Tolkien) bol 
jednou z najčastejších odpovedí na otázku. 
Rozprávkový svet plný dobrodružstva, 
statočnosti a hrdinstva, v ktrom nakpokon   
víťazí dobro nad zlom. Delí sa o prvé 
miesto spolu s World Of Warcraft. 
Samozrejme, nechýbali ani klasiky ako 
Malý Princ (Antoine de Saint-Exupéry) 
alebo Harry Potter (J. K. Rowling).!

Neviete, čo s voľným časom? ŠKOLSKÁ ANKETA ukázala, ktoré KNIHY sú medzi žiakmi NAJPOPULÁRNEJŠIE. 

TEXT: Laura Balážová 
TEXT: Mirka Balentová 

     Š.UDEN.I 
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Projektové stretnutie Comenius v Rumunsku a Bulharsku 
  

Dňom detí sa začala naša cesta do srdca 
Balkánu, Rumunska a Bulharska, na tretie 
stretnutie partnerských škôl v projekte Comenius. 
Z Bratislavy sme s našou koordinátorkou, pani 
profesorkou Kubánkovou a profesormi Eštokom, 
Némethovou a Gaálovou vyrazili skoro ráno            
do Budapešti. Potom nás čakala dvanásťhodinová 
cesta vlakom, počas ktorej sme sa mohli kochať 
obrázkami maďarského vidieka, čarom starých 
rumunských staníc a mohli sa čudovať nad tým, 
prečo vlak cúva. 

Po vyčerpávajúcej ceste sme sa konečne 
dostali do rumunského mesta Drobeta Turnu 
Severin, kde nás už očakávali hostiteľské rodiny 
aj riaditeľka s veľkým úsmevom na perách. 
Počiatočného ostychu sme sa zbavili celkom 
rýchlo a na úplné aklimatizovanie v malom 
príjemnom mestečku nám stačila večerná 
prehliadka mesta, námestia, neveľkého prístavu 
a miestneho parku. 

Daniela Ecobici, riaditeľka školy, nás 
privítala aj s učiteľským zborom hneď na druhý 
deň ráno a odtiaľ sme sa pobrali do školy, kde bol 
pre nás všetkých pripravený program zameraný    
na život v stredoveku. Najprv sme si vyskúšali 
predstavivosť a zručnosť v zliepaní, strihaní 
a skladaní krepového papiera, z ktorého mal 
vzniknúť kostým. Nám sa podarilo stvoriť 
Gandalfa, teda aspoň si to myslíme... Stredovek 
sme neopustili ani pri ďalšej aktivite, ktorá bola 
už troška náročnejšia na pohyb, pretože sme            
sa učili medieválny tanec. Sprvu to bolo komické, 
ale po desiatykrát sme sa do toho dostali 
a tancovali sme to, sťaby sme sa pre to narodili. 
Nadšenie rumunských žiakov pre umenie nám 
bolo ukázané aj v nasledujúcom programe plnom 
tanca, spevu a hraných scénok s tematikou 
projektu. Najviac sme sa však tešili na púšťanie 
lampiónov šťastia a veru, nie každému sa lampión 
vzniesol dohora. Neviem, čím to bolo, ale väčšina 
zhorela po zapálení. Dôležité je, že naše úsmevy 
nie. 

Utorok bol nabitý o trochu viac, pretože sme 
absolvovali exkurziu v hydroelektrárni Železné 
vráta. Voda nás neopustila a čakala nás 
štvorhodinová plavba po Dunaji. Počas nej nám 
síce začalo pršať a voda z lodného igelitu 
kryjúceho palubu sa vyliala na našu medzinárodnú 
posádku, ale atmosféra na lodi rozhodne upršaná 
nebola! Poslednou zastávkou bol Kláštor sv. 
Anny, kde sa nám podarilo stihnúť časť 

bohoslužby a aj si vychutnať atmosféru čarovného 
kláštora na kopci. 

V stredu nás v Rumunsku čakalo už iba 
slávnostné odovzdávanie diplomov, posledné 
fotky, objatia, želania a mohli sme vyraziť              
do Bulharska! Po necelých dvoch hodinách cesty 
v horúcom balkánskom slnku a autobuse bez 
klímy sme dorazili do Vidinu. Schladili sme           
sa v tradičnej bulharskej reštaurácii, odkiaľ si nás 
prišli zobrať naši bulharskí ubytovatelia. 

Zoznámenie s rodinou a prostredím netrvalo dlho, 
pretože sme sa rovno vybrali do školy a do múzea 
pozrieť si výstavu abstraktných malieb                   
na gramofónových platniach.  

Čo by to bol za výlet, keby tam nebola plavba 
po Dunaji? Počas bulharskej plavby sa nám 
naskytol pohľad na rozľahlý starší industriálny 
prístav a krásny most spájajúci Rumunsko 
a Bulharsko. Plavba ubehla rýchlo aj vďaka 
mierne parodizovanej scénke z Titanicu. 

Vo štvrtok ráno každá krajina vítala študentov 
vo svojom rodnom jazyku, po slovensky, 
chorvátsky, maďarsky, nemecky, bulharsky 
a rumunsky. Na projektové stretnutie sa prišla 
pozrieť a dokonca niektorých aj vyspovedala 
regionálna televízia! Každá skupina mala 
špecifickú úlohu. Jedna napísať správu             
do sklenenej fľaše, ktorá bola hodená                     
pri vidinskom hrade Baba Vida do Dunaja, druhá 
zase stavala puzzle na čas. Prehliadku pevnosti 
Baba Vida, kde sme mohli vidieť výstavu hradov 
na Dunaji, ale aj mučiarne, nám spríjemňovala 
štvorčlenná skupina violončelistiek a huslistiek. 
Deň sme zakončili spoločnou večerou 
a poriadnym tancom! 

Piatok bol dňom zasväteným turistike. Užili 
sme si deň plný slnka, krásnych výhľadov 
v Národnom parku Belogradčik i schladenie 
v jaskyni Magura. Po tom všetkom opäť 
nasledovalo dojemné lúčenie sa s rodinami. 
 Ak chodievate do Bulharska či Chorvátska 
na dovolenky, skúste sa raz autom odviesť              
do vnútrozemia. Z vlastnej skúsenosti vám 
hovorím, okrem nádhernej prírody a chutného 
jedla spoznáte skutočne mentalitu domácich             
a zažijete pravý nefalšovaný Balkán! 
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„Počas bulharske2 plavby sa nám naskytol pohľa.           
na rozľahlý starIB 1n.ustr1álny prBstav a krásny most 
spá2a2Cc1 Rumunsko a Bulharsko. Plavba ubehla rýchlo 
a2 vďaka m1erne paro.1zovane2 scAnke z T1tan1cu.E 
!

AKCIE         2 TEXT: Barbora Tatierska 
FOTO:  pán profesor Eštok 
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KTO? 4.C a 4.D 
ČO? Trojhodinová exkurzia 
KEDY? 10. október 
KDE? Staré mesto  
,,Anglický výklad zabezpečila 
pani profesorka Víziová, ktorá si 
na každej pamiatke dala poctivo 
záležať. Priblížila žiakom 
históriu pamiatok, akými sú 
napríklad Primaciálny palác, 
Stará radnica, Dóm svätého 
Martina a ako správni študenti 
nesmeli vynechať ani Academiu 
Istropolitanu. Dopoludnie bolo 
rozhodne poučné a príjemne 
strávené.”–Patrícia Pošová, 4.C 

KTO? D. Harmaniak, D. Dragún, T. Sýkora,  
L. Rovder, M. Chmelík, J. Pisarčík, M. Bútora,  

S. Antálek, S. Deák, P. Simončič, A. Slinčák  
ČO? Okresné kolo futsalového turnaja 
KEDY? 6. október KDE? SOŠ Ivanská cesta  ,,V konkurencii ďalších 9 škôl sa nám podarilo 

obsadiť 1. miesto a tým sme si zaručili miestenku 

v ďalšìch fázach turnaja. Postupne sme zdolali OA 

Nevädzovú, SOŠ Sklenárovu, SOŠ Exnárovu,          

v semifinále sme si poradili s domácou SOŠ 

Ivanská cesta a vo finále zdolali SOŠ Sklenárovu. 

Nezabudnite nám držať palce v ďalších kolách, 

ktoré sa budú konať v nasledujúcich týždňoch.”        

–Tomáš Sýkora, 3.A 

KTO? Dievčatá z 2 - 4.ročníka a p.p.Holubová 
ČO? Vytvor si vlastnú sieť, Code Week  
KEDY? 17. október 
KDE? Polus City Center  
,,Naučili sme sa ako vytvoriť vlastný sieťový 
kábel, ktorý slúži na prepojenie počítača a routera. 
Každá z nás dostala kúsok kábla, z ktorého sme 
špeciálnymi nožnicami odrezali kúsok gumovej 
časti a naskytol sa nám pohľad na 8 farebných 
káblikov, ktoré sme museli usporiadať presne 
podľa pokynov, zastrihnúť na rovnakú dĺžku 
a opatrne nasadiť koncovku, ktorú sme tiež 
zacvakli špeciálnymi nožnicami, následne nám       
na skúšacom prístroji blikali svetielka z oboch 
koncov rovnako. Na záver sme mali priestor            
na otázky ohľadne štúdia na FIIT. Niektorí z nás 
poskytli aj rozhovor pre Televíziu JOJ zaujímajúcu 
sa o toto nevšedné podujatie venované dievčatám 
a ženám, aby zviditeľnili šikovnosť žien 
v informatike a ich nedostatok.”  
–Lucia Svičeková, 3.A  

,,Kreativite sa medze nekladú! Práve preto 
Žiacka školská rada usporiadala fotosúťaž            
na tému TICHO, aby sa študenti zamysleli            
čo všetko sa dá pod tichom rozumieť a svoje 
myšlienky vyjadrili formou jednoduchej peknej 
fotografie. Takže rýchlo vytiahnúť fotoaparáty, 
cvaknúť jeden záber a 20 eur môže byť vašich. 
Členovia ŽŠR zvolia víťaznú fotografiu a spolu     
s ňou aj ostatné fotografie budú prezentované        
v priestoroch školy.” 
DO TOHO!–Laura Junasová, 3.A 

GIHFORMÁCIE 
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Školské prázdniny a sviatky 2014/2015 
15.9.2014 Sedemboles:ná Panna Mária 
30.10. - 31.10.2014 Jesenné prázdniny 

17.11.2014 Deň bo1a za slobodu a demo2raciu 
22.12.2014 - 7.1.2015 Vianočné prázdniny 

2.2.2015 Polročné prázdniny 
2.3. - 6.3.2015 Jarné prázdniny 

2.4. - 7.4.2015 Vel2onočné prázdniny 
1.5.2015 Svia:o2 práce 

8.5.2015 Deň ví:azs:va nad fašizmom 
1.7. - 31.8.2015 Le:né prázdniny  
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Hodina geografie 
Pani profesor2a Tvrdoňová: „Aký komisár 
je za Slovensko v komisii? “  
Š:uden: 1: „Rex.“ 
Š:uden:  : „To bol Nemec.“ 
Pani profesor2a Tvrdoňová: „Mňa už asi 
odvezú.“ 

Hodina nemciny 
Š:uden: 1: „Niečo spadlo.“ 
Š:uden:  : „Kameň zo srdca.“ 
Š:uden: 1: „To až po nemčine.“ 
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