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Zdravím,
viete, ako dlho trvá napísať dobrý článok? Je to asi dvakrát toľko, ako napísať vy-
nikajúcu slohovú prácu. A viete prečo? Vašu školskú prácu bude čítať len vaša 
profesorka, na rozdiel od fejtónu, rozhovoru či básne, ktorú uverejníte v novinách a 
je jedno, koľko bude mať čitateľov. A preto je to tak náročné...
Nikdy som si nemyslela že Editoriál budem písať práve ja. V skutočnosti, či už 
našťastie alebo možno aj bohužiaľ, to tak je. Mojím cieľom však nikdy nebolo dostať 
toto preceňované privilégium spísať svoj názor hneď na prvú stranu.  Keď sa na to 
tak spätne pozriem, tak pred tými všetkým prebdenými nocami, keď sme spolu s 
grafikom tvorili toto vydanie, som len chcela vytvoriť komunitu ľudí. Takých, ktorí 
by spolu písali, navzájom sa podporovali a zo svojho výsledku by boli úprimne na-
dšení. Ich hnacím motorom by bola zmena. Za moje krátke pôsobenie na poste 
šéfredaktorky môžem povedať, že obidva moje ciele sa postupne plnia. A preto 
vám teraz vieme poskytnúť časopis, ktorý reprezentuje našu školu rovnako ako i 
nás samotných, a to vo svojom vynovenom šate. Nájdete v ňom množstvo dobrých 

rozhovorov, rubriku ako napr. ZVERY, ZVIERATÁ, ZVIERATKÁ, ktorá vám nielenže poskytne množstvo zaujímavých 
informácií, ale najnovšie obsahuje aj originálnu antistresovú omaľovánku. Zlúčili sme časť 8G- plus so zvyškom časopisu 
i vytvorili samostatnú časť vo forme literárnej prílohy a uskutočnili množstvo  možno nie až tak okatých  zmien... Moja 
práca sa však týmito vetami o aktuálnom čísle končí.  A preto jediné čo vám môžem zaželať, sú príjemné chvíle strávené 
čítaním týchto riadkov...                                                                                                         Hana Lőrinczová/šéfredaktorka

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu umeleckú fotografiu
• I. miesto - Adela Mácsaiová /a.
• I. miesto - Dominika Szalaiová – Očarujúci východ slnka pri útulni 
 pod Rakytovom /b.
• II. miesto - Janka Krajčíková – Šišky v objatí zimy /c.
• III. miesto - Martin Bielik /d.
Všetkým výhercom gratulujeme  a zúčastneným ďakujeme , že sa do našej súťaže zapojili.
Špeciálnym, a hlavne neočakávaným  súťažiacim sa stala p. profesorka Plašeková, a tým nám vnukla myšlienku us-
poriadať  v budúcnosti čisto učiteľskú  súťaž. Pani  profesorke preto ďakujeme a dúfame, že v budúcom čísle budú 
uverejnené aj fotografie ďalších z našich pedagógov.                                                                              Hana Lőrinczová
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Rozhovor s pánom riaditeľom

Ako inak odštartovať prvé vydanie Preklepov v 
roku 2020 ako rozhovorom s pánom riaditeľom Mgr. 
Vladimírom Tóthom.?

Pán riaditeľ, dovoľujem si Vám v mene celej redakcie 
popriať v novom roku len to dobré, veľa zdravia, radosti 
a úspechov v pracovnom i súkromnom živote.
Aj v tomto roku Vám chcem položiť v mene našich či-
tateľov niekoľko otázok.

Čo očakávate od budúceho kalendárneho roka? 
Prinesie nám na GAV-e niečo nové?
Školy si svoju najbližšiu budúcnosť plánujú väčšinou 
na školské roky. Tie sú delené na prirodzené etapy – 
štvrťroky, každý so svojimi špecifikami, klimatickými 
podmienkami, závažnosťou svojich výstupov a z nich 
vyplývajúcimi pochvalami, pokarhaniami, odmenami a 
trestami. Kalendárny rok je vhodnejší skôr na osobné 
predsavzatia.

Je na obzore nový projekt, prípadne spolupráca?
Na najbližšie obdobie pripravujeme dva nové projekty 
v rámci Erasmus+. Spoluprácu s partnerským zlínskym 
gymnáziom posúvame na kvalitatívne vyššiu bázu. Od 
februára 2020 spúšťame projekt „Tvorivosťou ku kval-
ite“, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu  prírodovednej a či-
tateľskej gramotnosti prvákov a druhákov. Okrem toho 
sa v priebehu roka zapojíme do zaujímavých jednora-
zových tematických projektov. A budeme držať palce 
našim DofE –ákom, ktorí si tento rok stanovili vyššie 
ciele ako vlani. 
V lete by sme chceli vymeniť všetky pôvodné okná v 
prístavbe budovy na Mierovej ulici za plastové a urobiť 
nejaké úpravy v exteriéri. Chceme tiež rozšíriť možnosti 
športovania na školskom dvore. Koncom apríla organ-
izujeme Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiakov 
stredných škôl, čo tiež vnímame ako výzvu.

Môžeme sa aj tento kalendárny rok tešiť na zah-
raničné návštevy a výmenné pobyty, ako tomu bolo 
po minulé roky?
Výmenné pobyty a návštevy budú. Ale v podstate som 
na túto otázku už odpovedal.

Dali ste si novoročné predsavzatie? Ak áno, prez-
radíte nám aké?
Ak poviem, že som si predsavzatia dal, tak vám ich 
nebudem môcť prezradiť, lebo potom by sa asi nesplnili 
(nie, že by som bol poverčivý, ale poradila mi to moja 
osobná veštica). Ak naopak poviem, že som si žiadne 
predsavzatia nedal, tak vám budem klamať a z toho by 
som nemal dobrý pocit. Odpovedi sa preto vyhnem a 
položím si ďalšiu otázku.

Čo by ste chceli zaželať do nového roka GAV 
Levice?
Verím, že rok 2020 prinesie našej škole a celému 
školstvu pozitívne zmeny. Verím, že sa k nám zapíše 
dostatok šikovných a sebavedomých prvákov. Našim 
maturantom želám úspešné zvládnutie posledných 
skúšok na GAVe.  A nakoniec si dovolím vysloviť nádej, 
že celému 740-člennému gaváckemu osadenstvu sa v 
novom roku budú vyhýbať choroby, ťažkosti  a nezdary.
                                                                                              

Za rozhovor veľmi pekne ďakujem.
Andrea Gőczeová
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Oživujme tradície – 29.11.2019 a 18.12.2019
Žiaci zapojení do projektu HEREDITAS mali možnosť na vlastné oči 
vidieť vyšívanie krivou ihlou, pletenie košíkov, výrobu oblátok, tradičný 
tekovský odev i vystúpenie Detského folklórneho súboru Tekovanček 
v Tekovskej knižnice v Leviciach a neskôr aj na pôde GAV-u.

Exkurzia: Viedeň – 3.12.2019
Výber žiakov 1. a 2. ročníka spojil príjemné s 
užitočným a navštívil prekrásne vianočné trhy 
i múzeum vo Viedni spolu s pani profesorkou 
Mgr. Bíňovskou a Mgr. Kvočkovou. 

Filmový večer – 4.12.2019
Žiaci 8G si vďaka ŽŠR mohli užiť „Mi-
kulášky podvečer“ s príjemnými filmami 
a kopou popcornnu. 

Vianočné trhy – 16.-18. 12.2019
Žiaci 1.-3. ročníka predviedli svoje tvorivé i kulinárske schopnosti na 
Vianočných trhoch  posledný školský týždeň v roku 2019. Výťažok 
z trhov 440,- EUR  putoval do domova dôchodcov Jeseň života v 
Leviciach.

Batôžtek aktivít pre 8G – 19.12.2019
Aktivity pre Prímu až Kvintu sa vydarili 
za pomoci ŽŠR, Rovesníckeho progra-
mu a skvelým pani profesorkám. 

Vianočná akadémia 20.12.2019
Rozlúčka so starým rokom ako sa patrí v Zborovom dome Cirkvi bratskej, 
plná hudobných vystúpení, recitácii, tanca, vrúcnych slov a lúčenia. Ne-
smieme zabudnúť ani na nesmierne vydarený GAV REWIND. 

Súťaže
Poslednom mesiaci v roku 2019 sa naši žiaci zúčastnili predmetových 
olympiád a súťaží, ktorými boli: školské kolo OSJL, školské kolo GO, 
Matematický B deň, Šaliansky Maťko, školské kolo MO, školské kolo 
Pytagoriády.

Zbierky
Naša škola sa v decembri zapojila do dvoch zbi-
erok: Zbierka pre komunitné centrum (pomoc 
ľu´dom v núdzi) a Finančná zbierka pre útulok 
zvierat Šťastný domov AG
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Vianočná akadémia
Náš posledný školský deň v kaledndárnom roku sa 
už tradične niesol v duchu pokoja, mieru a myslím že 
aj spokojnosti. Pred nami boli vianočné sviatky a viac 
ako dva týždne voľna.
Ráno nás v škole vítala milá atmosféra. Triednické 
hodiny vyzerali rôzne, no myslím že vo väčšine 
prípadov sa odohrávali v rovnakom duchu ... Koledy, 
koláče a náš ,,tajný Santa‘‘. Myslím, že všetci sme si 
užili daný moment naplno. To už je raz tak, keď viete, 
že v  pondelok sa nebudete musieť ponáhľať na prvú 
hodinu a potom si odsedieť ďalších sedem hodín na 
tvrdej stoličke. Po ukončení všetkých interiérových 
aktivít sme sa pomaličky, tradične, pobrali do Cirkvi 
bratskej.
Na Vianočnej akadémii množstvo našich šikovných 
spolužiakov opäť ukázalo svoj talent. Boli skutočne 
úžasní. Všetci. Tí ,ktorí spievali a aj tí, ktorí recitovali, 
tancovali či hrali na hudobných nástrojoch. Pre mňa 
bolo možno prekvapením aj pomerne veľké množst-
vo účinkujúcich prvákov. 
Čerešničkou na torte, aj keď nie na úplnom konci, bol 
GAV REWIND. Nikto to asi skutočne nečakal. Nikto 
z nás nemal čas sa na to pripraviť. Bolo to úžasné. 
Vtipné, pohodové a výstižné- náš rok 2019. Všetko, 
čo sme spolu zažili. Pán riaditeľ  to rovnako pekne 
zhrnul aj vo svojom príhovore.
Nakoniec vystúpila skupina The Origins a každý z nás 
sa pobral v ústrety  voľným dňom,  Vianočným sviat-
kom a Novému  roku , ktorý sa spája aj  s opätovným  
nástupom do školy. 

Hana Lőrinczová                                                                         



6

ERASMUS+
Školské výmenné partnerstvá na GAV-e

Už viac ako 30 rokov financuje EÚ programy ERAS-
MUS, ktoré ponúkajú príležitosti pre školy, učiteľov, 
žiakov, stážistov a dalších, aby si zlepšili svoje jazyk-
ové zručnosti, získali nové poznatky a spoznali kultúru 
rôznych krajín. Jedným z takýchto projektov, ktorý sa 
realizuje na našej škole, je EU. Adventures. com, v rám-
ci ktorého sme od 18. novembra 2019 do 22. novembra 
2019 na GAV-e hosťovali našich partnerov z Bulharska, 
Malty, Walesu a Talianska, ktorými boli tak  učitelia ako 
aj žiaci. Ako je už dobrým zvykom, žiakov si zobrali pod 
krídla naši gaváci, ktorí ich ubytovali u seba doma. Všet-
kých však čakali rôzne aktivity, spoznávanie našej školy 
ale aj okolia Levíc a Slovenska vôbec. Pre zahraničných 
žiakov bola toto jedinečná príležitosť objaviť slovenskú 
kultúru a pohostinnosť, a naopak „naši“ si mohli skúsiť 
komunikáciu so zahraničnými žiakmi. Ako som však už 
spomínal, so žiakmi prišli na Slovensko aj učitelia, ktorí 
si navzájom povymieňal iskúsenosti z praxe a nápady, 
ale na otvorených hodinách pozorovali tiež priebeh vy-
učovania na našej škole. Spýtal som sa troch z nich, aké 
sú ich dojmy z našej školy, ale aj ako hodnotia žiakov či 
slovenskú kultúru.

EMILIYA BALKANDZHIEVA, Bielorusko
S akými očakávaniami ste prišli na Slovensko?
Na Slovensko sme prišli, aby sme si povymieňali 
nápady s ostatnými krajinami, ktoré spolupracujú  v pro-
jekte EU.Adventures.com a tiež aby sme sa na Sloven-
sku oboznámili s novými učebnými metódami, aby sme 
sa detailnejšie spozanli vašu školu. Rovnako sme chceli 
získať návrhy na metodické postupy od učiteľov, ale aj 
žiakov, ktoré by sme mohli použiť u nás. 
Aké najvýraznejšie rozdiely ste si všimli medzi 
našou a vašou školou?
Vaša škola je oveľa väčšia ako naša, my máme len oko-
lo 240 žiakov a 28 učiteľov.  Vaši žiaci prejavujú veľkú 
chuť sa učiť, sú dobre namotivovaní,  dosahujú výborné 
výsledky a následne študujú na zahraničných školách. 
Ja učím na základnej škole, a len približne štvrtina žiak-
ov dosahuje dobré výsledky, ostatní sú len priemerní či 
podpriemerní. Snažíme sa prispôsobiť každému z nich.
Čo Vás na našej škole prekvapilo, či už v dobrom 
alebo v zlom?
Najviac ma prekvapila úroveň vašej  angličtiny, je veľmi 
plynulá. Bola som už na viacerých školách, kde je sa vy-
učuje angličtina ako prvý jazyk, no vaša škola je na tom 

určite najlepšie. Veď som sa aj dopočula že ste jedna z 
najlepších škôl na Slovensku. Taktiež ma prekvapilo, že 
učitelia sú veľmi milí ku žiakom, sú zhovievaví a nápo-
mocní, čo nie je všade samozrejmosťou.
Čo sa Vám najviac páčilo na pobyte tu na Sloven-
sku?
Naviac ma potešili ľudia, ktorí tu sú. Sú veľmi srdeční, 
energickí, milí a nápomocní. Slováci sú bez pochyby 
najsrdečnejší národ, s ktorým som sa stretla. Veľmi ma 
však prekvapila aj vaša architektúra. Aj vaša kuchyňa je 
však veľmi zaujímavá, skúsila som viacero slovenských 
jedál a vštky mi chutili.

DANIELA LIEANDRO, Taliansko
S akými očakávaniami ste prišli na Slovensko?
Predtým ako som sem prišla, som vedela že ste vyni-
kajúca škola, a bola som veľmi prekvapená z vašich 
výborných výsledkov. Úroveň vás, žiakov, ale aj úroveň 
vybavenia či učiteľov je veľmi vysoká. Učitelia sú 
zohratí, veľmi milí, veľmi sa mi páčil štýl vašich  hodín, je 
pre žiakov veľmi zaujímavý, žiaci môžu viac rozmýšľať, 
zapájajú sa, vidno na nich, že ich hodiny bavia. A  potom 
vidieť aj tie úžasné výsledky.
Aké najvýraznejšie rozdiely ste si všimli medzi 
našou a vašou školou?
Škola, na ktorej učím sa skladá z jasličiek, škôlky a 
prvého a druhého stupňa základnej školy, pričom ja 
učím na druhom stupni. Naša angličtina nikdy nebude 
nikdy taká dobrá ako tá vaša. Máme len tri hodiny an-
gličtiny do týždňa, pričom na strednej škole sa angličtina 
neučí vôbec. Je veľmi ťažké učiť angličtinu dobre  pri 
takej nízkej hodinovej dotácii. Ďalším rozdielom je, že 
iba veľmi malá časť žiakov v triede dosahuje vynikajúce 
výsledky. Polovica žiakov je priemerných a zvyšok tvo-
ria problémoví žiaci. Taktiež máme žiakov so sociálnymi 
problémami alebo žiakov, ktorí vyžadujú špeciálny príst-
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up. Je veľmi ťažké venovať sa adekvátne všetkým tak, 
aby bola pre nich hodina čo najzmysluplnejšia. Keby 
sme spravili hodinu vyhovujúcu priemeru, nudili by sa 
nadaní žiaci a naopak podpriemerní alebo problémoví 
žiaci by nestíhali. Každému žiakovi musím zadávať 
iné úlohy vyhovujúce jeho úrovni a toto je realita, ktorá 
platí v skoro každej triede. Často musím dávať aj rôzne 
domáce úlohy, čo ešte sťažuje vyučovací proces.
Čo bolo pre Vás na pobyte na Slovensku najkrajšie?
Vaša škola bola veľmi pekná, aj vaše vyučovanie bolo 
pre nás veľmi zaujímavé. Výlet do Banskej Štiavnice 
bol pre mňa veľkým prekvapením, baňa bola nádherná, 
rovnako ako kultúra mesta. Na projekte Erasmus je 
krásne, že sa pozriete aj do menej (pre nás) známych 
miest, ktoré vedia veľmi často príjemne prekvapiť. Keby 
som mala zhrnúť náš pobyt tu na Slovensku, musím 
povedať že bol naozaj úžasný. Aj Slovenská kuchyňa 
nám veľmi chutila.

ANGÉLIQUE PERRAULT, Wales – koordinátorka pro-
jektu EU. Adventures.com
S akými očakávaniami ste prišli na Slovensko?
Veľmi som chcela, aby naši žiaci a moji kolegovia z 
Walesu strávili istý čas v zahraničí, aby žiaci okúsi-
li novú kultúru a iné prostredie a aby spoznali nových 
ľudí a vytvorili si dlhotrvajúce priateľstvá, aby mali dobré 
spomienky. Ja osobne som sa veľmi tešila na stretnutie 
s kolegami z iných krajín, aby sme pracovali a rozvíjali 
náš projekt. Máme rovnaký ciel, ktorý chceme dosiah-
núť.
Čo Vás na nšej škole prekvapilo, či už v dobrom ale-
bo v zlom?
Veľmi ma prekvapila vaša angličtina, jej úroveň je veľmi 
vysoká, máte veľmi vysoké komunikačné schopnosti aj 
napriek tomu, že to nie je váš prvý jazyk. Taktiež ma 
potešilo úžasné privítanie, ktoré nám vaša škola ponúk-
la, žiaci aj učitelia boli veľmi milí. Čo sa týka vášho 
školského systému, je samozrejmé, že medzi sebou 
prirodzene súperíte a snažíte sa byť čo najlepší. Veľmi 
ma však prekvapilo, že sa snažíte zdokonaľovať sa, 
študujete a neustávate vo svojej snahe aj mimo školy. 

Veľmi ma to fascinovalo, hlavne v porovnaní s mojou 
školou, naši žiaci nemajú ten pocit istoty, aby robili viac 
a robili to čo najlepšie, necítia sa komfortne, čo u vás 
rozhodne neplatí. Neveria si v štúdiu tak veľmi ako vy.
S akými spomienkami sa vrátite do Walesu?
Je ich dosť veľa. Ten nápad, že mnoho náhodných ľudí 
z mnohých kútov Európy sa zrazu stretne  v rámci jed-
ného projektu v srdci Európy, je pre mňa neuveriteľný, 
ba až úžasný. Sme lepšími ľuďmi už len preto, že sme 
sa takto stretli. Citim sa byť lepším človekom, pretože 
sme sa nestretli len kvôli jednému projektu, ale získali 
sme tiež mnoho priateľstiev a dobrých vzťahov. Pocho-
pili sme, že aj keď sme z rôznych kútov sveta, máme 
jeden spoločný cieľ, a to robiť všetko spolu, snažiť sa a 
robiť všetko čo najlepšie.

Ďakujem všetkým trom pani učiteľkám za rozhovor, 
verím že ich pobyt na Slovensku bol úžasný a  že si ho 
užili plnými dúškami. Zároveň dúfam, že tento rozhovor 
nakopne aj nás gavákov.  Je úžasné že aj učitelia z in-
ých krajín vnímajú našu školu ako nadpriemernú a nás 
žiakov ako usilovných a cieľavedomých ľudí budúcnosti.

                                                                    /Peťo
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Nový model spolupráce s našou 
partnerskou školou

Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená 
do partnerskej spolupráce s gymnáziom v Zlíne. V 
rámci nového modelu spolupráce zavítali do triedy 
3.D dve žiačky zo Zlína a my sme si nenechali 
príležitosť vyspovedať ich.

Prečo si sa rozhodla zapojiť do výmenného pro-
gramu medzi našimi školami  a aké  boli tvoje 
očakávania?
Natálie Janešková, 17
Naša škola spolupracuje s vašou školou dlhodobo 
a Naty s Romčou sa zúčastnili výmenného pobytu v 
Zlíne minulý rok. Keď prišla táto možnosť aj k nám, 
rozhodli sme sa zúčastniť.  A očakávania? Tešili 
sme sa, ale zároveň sme mali aj obavy.
Amálie Minaříková, 17
Ako už povedala moja spolužiačka, naša škola spo-
lupracuje s vašou a baby u nás už boli minulý rok 
na jeseň. Celkom sme si sadli, tak sme prišli teraz 
my k vám. Veľmi sme sa na ne tešili. A očakávanie? 

Bála som sa, či týždeň nebude veľa a či si budeme 
rozumieť, nakoľko sme boli spolu predtým len veľmi 
krátko. Nepoznali sme sa až tak dobre. Bála som sa 
aj reakcií rodičov, ale je to super.

Páči sa ti u nás?
Natálie Janešková
Áno, páči.  Máte tu isté veci, ktoré by som nevyme-
nila za naše, podľa mňa sú u nás lepšie a naopak 
niektoré veci robíte lepšie vy.
Amálie Minaříková
Áno.

Čo vás najviac prekvapilo, prípadne pobavilo?
Natálie Janešková
Hmm... Najviac ma prekvapilo, že každý má vlast-
nú kmeňovú triedu, takto to u nás nie je. Pobavilo... 
hm...(smiech), neviem, niektoré hodiny boli celkom 
vtipné. 
Amálie Minaříková
Asi nič, iba to, že máte každý vlastnú triedu, kde si 
môžete nechávať veci, u nás to tak nie je. Pobavilo? 
Pán učiteľ matematiky je celkom vtipný (smiech).

Vychádza aj na vašej škole časopis? 
Natálie Janešková
Áno.
Amálie Minaříková
Áno a máme aj školskú televíziu.
                  
Babám ďakujem za rozhovor a verím, že spoluprá-
ca našich škôl bude v budúcom školskom roku ešte 
intenzívnejšia.
                                                                                                                       AG
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ANKETA
Ako sa zmenil prvákom život po príchode na strednú?

Zmena školy po deviatich rokoch nie je žiadna zába-
va, hlavne ak ste si vybrali školu, akou je naše gymná-
zium. Viac učenia, menej voľného času, iný systém v 
škole nehovoriac o novom prostredí spolu s neznámymi 
ľuďmi. Je jasné, že každého príchod na strednú značne 
ovplyvní, preto sme sa spýtali prvákov, ako to zasiahlo 
ich. 
Aký si mal/a pocit na začiatku školského roka a aký 
máš teraz?
Samo: Na začiatku som mal zvláštny pocit. Možno to 
bolo aj  tým,, že že  že nie som Levičan. Prišiel som 
a nikoho som nepoznal, ale teraz sa už sa ako trieda 
všetci poznáme, takže je to v pohode.
Hanka: Zo začiatku som sa dosť bála, lebo som neve-
dela, čo mám čakať, ale teraz sa cítim už lepšie, pretože  
poznám viac ľudí a už viem, ako to tu chodí.
Alex: Najprv som bol vystresovaný. Prechod zo základ-
nej na strednú bola divná zmena.
Iva: Spočiatku som mala zmiešané pocity, bola som 
plná očakávaní a obáv, no po čase sa ukázalo, že obavy 
boli zbytočné, lebo sme sa stretli super trieda a super 
kolektív.
Čo ťa najviac príjemne prekvapilo a čo si vôbec 
nečakal/a?
Samo: Tak prekvapilo ma, že tu vôbec nie je toľko hodín, 
akože čo sa učíme. A nečakal som, že sa na škole or-
ganizuje toľko akcií, ako tie vianočné trhy, akadémia a 
všetko ostatné.
Hanka: Najpríjemnejšie ma prekvapilo priateľské pros-
tredie v rámci celej školy už od prvého dňa, ale nečakala 
som, že ten čas v škole bude plynúť tak pomaly.
Alex: Prekvapil ma príjemne prístup profesorov na škole 
a na druhej strane som si nemyslel, že to bude taká 
veľká zmena oproti základnej.
Iva: Bolo príjemné prestúpiť zo základnej školy na stred-
nú školu. , Nečakala som, že si tak rýchlo zvyknem.
Ako hodnotíš strednú v porovnaní so základnou?
Samo: Na strednej majú profesori už iný prístup, inak sa 
s nami aj rozprávajú  ako na základnej. A aj spolužiaci 
vedia, že v tej škole nie je čas na vymýšľanie nejakých 
somarín, pretože na základnej si nepamätám deň, kedy 
sme niečo nevyviedli.
Hanka: ZŠ mi prirástla k srdcu a bolo to tam ľahšie, no 
viac sa mi páči na strednej.

Alex: Dá sa tu naučiť oveľa viac vecí a profesori sú 
chápavejší.
Iva: Oveľa viac sa mi páči na strednej škole.
Myslíš si, že sa musíš viac učiť oproti základnej?
Samo: Učím sa viac, lebo predsa stredná je ťažšia. Na 
základnej som sa nezvykol veľa učiť, ale teraz na stred-
nej sa učím niekedy dosť dlho, aby som bol pripravený.
Hanka: Na ZŠ som sa skoro vôbec neučila, takže teraz 
sa učím o mnoho viac, ale dá sa to zvládnuť, len v tom 
treba mať systém, ktorý som ja dlho hľadala a ešte ho 
stále nemám.
Alex: Určite sa musím viac učiť, ale zatiaľ sa to dá zv-
ládnuť.
Iva: Určite sa musím učiť viac, ako na základnej, ale 
keď sa učím systematicky a pravidelne, tak sa to dá zv-
ládnuť.
Ako ti je v kolektíve, čo hovoríš na spolužiakov?
Samo: Ostatní sa navzájom poznali a ja jediný som 
nepoznal nikoho, tak som sa najprv cítil taký sám, ale 
postupom času sme sa spoznali a myslím si, že sme 
super kolektív.
Hanka: Myslím, že v našej triede máme dobrý kolektív a 
cítim sa celkom dobre. Poznala som 50% ľudí z triedy, 
takže nájsť si kamarátov nebolo ťažké.
Alex: Kolektív sme celkom dobrý, no na začiatku som 
nepoznal takmer nikoho.
Iva: Máme veľmi dobrý kolektív a triedu. Pár ľudí som 
poznala aj predtým.
Ako si sa začlenil/a do ,,rýchleho“ diania na škole?
Samo: Ja som sa vždy vedel všade  rýchlo začleniť, 
takže mi to netrvalo dlho a nemal som s tým problém.
Hanka: Zo začiatku to bolo ťažšie, musela som prejsť na 
ten systém a zvyknúť si, že sa musím viac snažiť a učiť 
sa, a že voľný čas, ktorý som mala sa nejako vytráca, 
ale teraz som si už zvykla.
Alex: Trvalo mi to zhruba mesiac, kým som si zvykol na 
presuny a kde sú aké učebne.
Iva: Tak prirodzene, netrvalo to dlho.

Ďakujem Samovi, Hanke, Alexovi a Ive za ich odpovede 
a želám veľa úspechov na našej škole.

/Nikol Prišťáková, I.A
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Stužková IV.A
,,Obleky, kravaty, dievčatá šata-
mi zmenené na dámy. Úsmevné 
spomienky, už je to za nami...“ Vš-
etkým sa až dych zatajil, keď do 
sály sme vchádzali. Hodiny tanca 
tak nekonečné, a predsa to bolo 
niečo výnimočné. Prihovor tak si-
ahodlhý, no napriek tomu nám po 
tvári slzy stekali. Stužky sa pripli, 
poháre štrngli, v ten okamih stali 
sme sa dospelými. Bola to stužková 
ako každá iná, my povieme počkaj 
chvíľa! Slzy, smiech, hudba, tanec, 
džbán múdrosti do dna vypitý a jeho 
črepy si raz v našich spomienkach 
poskladáme znovu dokopy... 
Pre niekoho obyčajný deň, no pre 

nás mal neobyčajné čaro. 23.11. 
sme vykročili tou správnou nohou 
do dospelosti a už len malý krôčik 
vpred, kde sa otvoria dvere s náz-
vom život, kedy sa 4.A rozletí do vš-

etkých kútov sveta a bude hrdo hájiť 
meno našej školy Gymnázia Andre-
ja Vrábla...

Radoslava Horváthová 

Stužková IV.B
Ak sa na chvíľku utíšite, začujete 
tiché búšenie sŕdc. To sme my. Vš-
etkých 30 žiakov 4.B, pripravených 
vkročiť do sály. Miešajú sa v nás 
rôzne pocity. Radosť aj strach z 
toho, čo aj po mesiacoch príprav 
pokazíme.
Oficiálny program otvoril náš vst-
up do sály. Dodržiavali sme medzi 
sebou odstup troch krokov, ruku 
držali vo výške pásu a nehrbili sme 
sa. Táto časť nám myslím vyšla. 
Teraz nasleduje najdôležitejšia časť 
večera. Vychádzame na javisko. 
Niekomu to možno trvá trochu dl-
hšie, aby si vo vysokých opätkoch 
nepostúpal šaty, ale nakoniec to 
ustojíme všetci. Stojíme tam a počú-
vame príhovor pána riaditeľa, ktorý 
sa vyjadruje k nášmu mottu, t.j. :‘‘3,6 
vôbec nie je zlý priemer‘‘. Nasledu-
júci príhovor je od našej prvej 
triedenej pani profesorky Dankovej, 
ktorá nás rok a pol podporovala a aj 
vďaka nej sme tam, kde sme, za čo 
jej ďakujeme. Pani profesorka Kor-
pová, naša druhá triedna, sa na 
stužkovej žiaľ nemohla zúčastniť. 

Príhovor nám však poslala. Po jeho 
prečítaní  nám boli jedinou pomock-
ou už len vreckovky. Vychválila nás 
aj v takých veciach, o ktorých sme 
ani my sami netušili. A nakoniec 
nám ešte pár milých povzbudivých 
slov povedala naša tretia triedna, 
pani profesorka Ďurišová.
Potom nasledovalo stužkovanie, 
žiacka hymna Gaudeamus, ktorá 
asi znela trochu falošne, ale musíte 
chápať, že sme boli pod stresom. 
Neskôr nasledoval tanec a po večeri 
zábavný program, ktorý bol ma po-
tešil, lebo bol fakt zábavný. Aj keď 
nebudem tajiť, že vo štvrtok pred 
stužkovou polovica z neho ešte ne-
existovala. Prvýkrát sa tiež odvysie-
lalo naše kradnutie triednej knihy, 

ktoré sa nám celkom podarilo, tak 
ak ho ešte nevidel, je na kanále 
‘‘Samuel Grosz‘‘. Po programe nás 
čakali ešte častušky. Tu poviem 
len toľko, že boli podarené. Džbán 
sa rozbil, a my teda snáď zmaturu-
jeme. Ďakujeme pani profesorke 
Filovkinovej za to, že sa nás pri čas-
tuškách ujala.
Potom nasledovala už len zábava, 
ktorá vyvrcholila v ranných hod-
inách a my sme unavení, ale spoko-
jní odišli domov. 
Záver? Viete ako sa hovorí. ,,Navždy 
sa zachová, v pamäti stužková...‘‘ A 
hoci táto pieseň za celý večer ne-
odznela, bolo to naozaj nezabud-
nuteľné.

/ Lenka
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Stužková IV.C

Stres, nervozita a napätie. Tieto pocity panovali takmer 
v každom z nás. Zatiaľ čo poniektorí z triedy si nedopri-
ali kvalitný spánok týždeň pred stužkovou a stále museli 
riešiť organizačné veci súvisiace s týmto jedinečným 
večerom, iní sa už s radosťou nevedeli dočkať, kedy 
ten veľký deň nastane. Trojhodinová rezerva, ktorá nám 
mala pomôcť upraviť nedostatky, bola nedostačujúca a 
polovica programu závisela od improvizácie a šťastia. 

Oficiálnu časť sme všetci zvládli bez problémov, a to aj 
napriek bolestiam nôh, ktoré  museli prekonať zvlášť di-
evčatá. Každý sa tešil na večeru a nasledujúci program, 
ktorý sme museli miestami zachrániť improvizáciou z 
dôvodu neočakávaného vypadnutia jedného čísla. Ale 
nie nadarmo sa hovorí, že najlepšie momenty sú tie 
neočakávané. A čo boli tie okamihy? Určite spievanie 
študentskej hymny Gaudeamus, kedy sme nestihli zači-
atok piesne a museli sme sa v polovici pripojiť. Určite 
za spomenutie stojí aj naša záverečná spoločná pieseň, 
ktorej text sme videli prvýkrát v ten večer a každému 
najlepšie išiel refrén . Vždy ma rozosmeje spomienka 
na vystúpenie chlapcov v plavkách, na náš nerozbitný 
džbán, v ktorom chýbalo legendárne šampanské, či na  
neustále padajúce balóny symbolizujúce 4.C, ktoré boli 
súčasťou výzdoby. Verím, že sme si stužkovú všetci do 
jedného úprimne užili a budeme na ňu  spomínať len v 
dobrom. 
Koniec koncov, záleží na maličkostiach, ktoré tento 
večer urobili naozaj  
výnimočným.      
 / Erika Matiašovičová

No, nešťastie to nebolo. Bola to vy-
slovene katastrofa. 4.D mala totiž 
stužkovú slávnosť. Všetci sme sa 
na ňu tešili, ale aj z nej mali strach a 
obavy. Čo ak to budem ja, čo pokazí 
tanec? Čo ak stúpim profesorke na 
nohu pri tancovaní? Alebo horšie. 
Potknem sa na schodoch a hodím 
papuliaka na pódiu. To by bol tra-
paaaas. Nikomu sa našťastie nič 
také nestalo.
Už od septembra sme boli v napätí, 
že ako to bude. Čas nás neúprosne 
tlačil, no my sme to mali na háku. 
Veď ju máme až poslední. Veď je až 
v decembri, takže času dosť. 
Tieto a  podobné výhovorky sme 
si našli vždy. No keď prešla polka 
októbra, a my sme nemali ešte ani 
jednu hodinu tanečnej, niečo sa už 

muselo robiť. No tak sme aj začali. 
A keby že mi poviete, že 5 týždňov 
na nácvik tanca na stužkovú stačí, 
vysmial by som sa vám. No u nás 
to bolo dostačujúce, aby ten tanec 
dopadol na výbornú. 
Ako prvého ostužkoval pán riaditeľ 
predsedu triedy, mňa. Potom triedna 
učiteľka zvyšok triedy. Nasledovali 
príhovory rodičom a učiteľom. Boli 
sme do nich taký hrr, že sme tak-
mer nepustili triednu k slovu, a jej 
príhovoru o tom, aby sme si udrža-
li naše štyri rozmery: Dĺžku, Šírku, 
Hĺbku a Čas. 
Nasledovala večera a človek by si 
už aj pomyslel, že sa nedá nič po-
kaziť. Ale Murphyho zákony platia aj 
na stužkovej...
Neoficiálna časť začala našou 

„paródiou“ na známu vianočnú 
pieseň Let it snow, ktorá sa nezao-
bišla bez pripomienky: „No spievaj 
už dofrasa!“ priamo počas spievania 
do mikrofónu. Nasledovali ďalšie vy-
stúpenia napr. gospelove vystúpenie 
piesne I will follow him, kúzelnícke 
číslo, Medici či Cup song. Bolo to 
pestré a v konečnom dôsledku sme 
to dali na pánov.
Po tombole sa pomaly začali dvíhať 
na odchod učitelia a aj mnohí 
rodičia. No a nám už nič nebránilo 
pokračovať až do rána bieleho. 
DDDDali sme to na PÁNOV. Sme 
najstarší a už aj so zelenou stužk-
ou!!

                                                                                                           
/Alex Repka, DDDD
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Stužková IV.D
Na Luciu v piatok 13. Žeby nešťastie?
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Stužková Oktáva
Návštevy boli výnimočným zážitkom. 
Síce sme všetci čakali, že tých ľudí 
bude veľa,  ale aj tak nás to každého 
prekvapilo. Človek vyjde von z hote-
la a celý priestor pred ním je zapl-
nený hlučnou masou známych ľudí. 
Niektorí volajú tvoje meno, pozývajú 
ťa k sebe na pokecanie, prípitok. 
Tešia sa z nás a my sa tešíme z 
nich. Triedna nás vopred upozornila, 
že máme návštevy skrátené z hod-
iny na pol hodinu a máme to strik-

tne dodržať. Po hodine a štvrť nás 
niekoľko klopalo na hlavné dvere 
– volali sme recepciu, pretože nás 
vymkli. DJ bol po desiatej už pod 
vplyvom. Kamarát za ním šiel, nech 
zahrá po tom kvante šlágrových 
pesničiek Depeche mode. DJ ho 
poslal viete kam. Druhý pokus bol 
na mne. Tentoraz som ho vychválil, 
že lepšieho DJ-a sme ešte nevideli 
a vyjadroval mu obdiv, ako to záz-
račne dokázal, takto ľudí dostať do 

varu. DJ skromne prikyvoval hlavou 
– súhlasil. O minútu sme už tanco-
vali na „Enjoy the silence“.  

Mr H

Radi prijmene nových a kreatívnych prispievateľov.

Ak píšeš poviedky, básne či fejtóny a chcel by si 
zverejniť svoju tvorbu. Skontaktuj nás cez 

email- preklepygav@gmail.com
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Rozhovor s posilou profesorkého zboru
Určite ste si na začiatku školského roku všimli, že do 
učiteľského zboru pribudli nové tváre. Jednou z nich 
je aj pani profesorka Mgr. Jana Kozlíková. Pripravili 
sme pre vás krátky rozhovor, v ktorom nám (nielen)
o sebe prezradila niekoľko zaujímavých informácií.

Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou?
Baví ma práca s mladými ľuďmi a tiež geografia a 
anglický jazyk. Tak nejak to do seba zapadlo. Počas 
vysokej školy som stihla vyskúšať rôzne brigády a aj 
to mi uľahčilo rozhodovanie. 

Čo je pre Vás na tomto povolaní najkrajšie?  
Myslím si, a to zatiaľ nehovorím z vlastnej skúse-
nosti, že je úžasné vidieť ako sa mladí ľudia menia 
pred očami učiteľov. Nastúpia do školy neistí, možno 
v strachu a po rokoch odchádzajú ako dospelí mladí 
ľudia so všeobecným prehľadom, s kritickým mys-
lením, s množstvom vedomostí,  pripravení na vy-
sokú školu. Je to ako keby som mohla byť súčasťou 
tohto vášho formovania a mať možnosť nejakým 
spôsobom prispieť. 

Čo Vás zaujalo na našej škole?
Na našej škole som študovala takže som vedela, že 
je to jedna z najlepších škôl, s najlepšími žiakmi v 
okolí. Páči sa mi ale ten progres, ktorý som videla 
po mojom návrate. Veľa sa toho zmenilo k lepšiemu. 
Viem to porovnať s bratislavskými gymnáziami, na 
ktorých som praxovala. Myslím, že sme na tom oveľa 
lepšie - od vzťahov až po vybavenie školy. 

Čo hovoríte na žiakov našej školy?
Žiaci, ktorých učím sú skvelí, mám ich rada. Je tu 
veľa kreatívnych študentov, množstvo talentov a som 
si istá, že kopa budúcich úspešných ľudí. Priznávam, 
že prísť ako náhrada za p. profesorku Korpovú nebo-
lo ľahké. Učila aj mňa a viem, že je skvelá učiteľka. 
Takže latka bola veľmi vysoko. Žiaci to ale neberú 
tragicky ,tak je to asi v poriadku. :D

Pred niekoľkými rokmi ste našu školu opusti-
li ako študentka. Aké boli Vaše prvé pocity po 
návrate na GAV ako učiteľka¬? 
Mala som menšie obavy z prvého dňa v práci po let-
ných prázdninách. Z toho ako ma prijmú učitelia ako 
novú kolegyňu, nakoľko ma väčšina z nich poznala 
ako bývalú študentku. Nevedela som si hneď zvy-
knúť na to, že už nie som ich žiačka ale kolegyňa. 
Všetci sú ale veľmi milí a je tu veľmi príjemná pra-
covná klíma. 

Chceli by ste niečo odkázať našim študentom?
Znie to ako klišé, ale buďte radi, že máte takéto super 
podmienky na štúdium. Viac sa zaujímajte. Sledu-
jte dianie vo svete, okolo vás, nech máte prehľad. 
A nezabúdajte, že veľmi dôležité sú aj medziľudské 
vzťahy. Vážte si ľudí okolo seba, ktorí vám dávajú 
akýkoľvek feedback, vnímajte názory rodiny, pri-
ateľov, známych…nemusíte podľa nich „skákať“, 
ale svojím úprimným záujmom o ľudí okolo seba si 
vzťahy zachováte a zlepšíte. Nezabudnite, že všetci 
múdri čerpali vždy z múdrosti iných. A vážte si aj svo-
jich učiteľov, pretože aj oni by sa možno radšej občas 
„uliali“ zo školy, ale sú tu vždy pre vás a dávajú vám 
oveľa viac než len nové vedomosti.

Pani profesorke ďakujem za rozhovor a v mene celej 
redakcie jej želám príjemné pôsobenie na našej šk
ole.                                                                                                            
                              

 /Zuzka
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INŠPIRATÍV
Počuli ste už niekedy o Denníku N? Či už áno alebo 
nie, dúfame, že vás zaujme náš rozhovor s Lukášom 
Filom, riaditeľom vydavateľstva N Press, ktorý bol pri 
samotnom zrode už spomínaného denníka. Lukáš 
Fila je však omnoho viac. Je novinárom, právnikom a 
dokonca aj hudobníkom. O tom ako sa dostal k žur-
nalistike a hudbe, či aj to ako hodnotí svoju profesiu v 
týchto, pre žurnalistiku, búrlivých časoch, sa dočítate 
v našom článku. Tak nech vás inšpiruje..
.
Vyštudovali ste právo, ale napriek tomu sa venu-
jete žurnalistike, prečo ?
Už popri vysokej škole som začal pracovať. Najprv 
som rok pracoval ako asistent účtovníka, následne 
rok v advokátskej kancelárii. Potom som jedného dňa 
uvidel inzerát, že The Slovak Spectator hľadá poli-
tického redaktora. Tak som sa dostal do médií a už 
som tam ostal, lebo je to zaujímavá práca, ktorá má 
zmysel. V čase, keď som končil štúdium práva som 
už vedel, že sa mu nechcem a nebudem venovať. 

Ako vnímate svoju súčasnú prácu v Denníku N ?
Nemám dostatočný odstup na to, aby som hodnotil 
vlastnú prácu. Pokiaľ ide o Denník N, tak sa mu darí, 
čo mi robí radosť. Práca ma baví, stále sa nám darí 
hľadať nové projekty a príležitosti, len za posledných 
pár mesiacov sme pomohli rozbehnúť české Nko, 
spustili ekonomický Denník E, výrazne rozšírili našu 
knižnú produkciu, robíme vzdelávacie aktivity. Vidím 
v tej práci zmysel.  

Postrehli ste nejakú zmenu vo svojej profesii po 
nie až tak vzdialených udalostiach súvisiacich s 
vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ?
Novinári museli zmeniť svoje vnímanie toho, čo na 
Slovensku je a nie je možné. Vznikla tak atmosféra 
neistoty, v ktorej sa nanovo definuje, čo to znamená 
byť novinárom. Zároveň narástla solidarita medzi 
novinármi a novinárska práca získala väčšiu prestíž. 
Procesy, ktoré sa vraždami spustili, ešte neskončili, 
až s odstupom uvidíme, čo sa vlastne udialo.

Ste známy svojim pôsobením v hudobnej skupine 
Korben Dallas, čo to pre Vás znamená ?
Hudbe sa venujem od puberty, mám rád všetko sú-
visiace s hraním v kapele - nahrávanie, koncerty, 
kamarátstvo, spoznávanie nových ľudí. V Korben Dal-
las sa zázračne stretlo všetko - výborní ľudia, výborní 
hudobníci, ohlas publika, vďaka ktorému môžeme 
fungovať na naozaj profesionálnej úrovni. Podobne 
ako práca v Nku, aj táto moja druhá práca ma napĺňa.  

Prečo Korben Dallas ? Ste fanúšikmi Luca Besso-
na alebo ide o niečo hlbšie ?
Názov skupiny vznikol úplnou náhodou, spevák Juro 
Benetin ho našiel napísaný na papieriku v krčme 
na toaletách. V tom čase sme ani nevedeli, čo to 
znamená, len sa nám páčilo, ako to znie a už sme 
súrne potrebovali názov. Piaty element som videl, ale 
nemám k nemu žiaden zvláštny vzťah. Zdá sa však, 
že nám tento náhodný názov priniesol šťastie.   

Ak by ste Vy boli čerstvým maturantom, kam a 
prečo by viedli Vaše kroky ?
Na svojom živote by som nič nemenil, takže keby 
som sa spätne ocitol v rovnakej situácii, postupoval 
by som rovnako. Ešte aj štúdium na tom nešťastnom 
bratislavskom práve mi do života niečo dalo. Keby 
som bol maturantom dnes, tak netuším, čo by som 
robil. Asi by som sa snažil byť aktívny a skúšať rôzne 
veci, aby som prišiel na to, aká cesta dáva mne na-
jväčší zmysel. 
      

Ďakujem za rozhovor.
 Hana Lőrinczová
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Vianočný batôžtek aktivít
Toto podujatie sa odohrávalo dva 
dni pred zimno-vianočnými prázd-
ninami. Všetci sme už boli trošku 
vo vianočnej nálade. Hneď ráno 
sme sa my príma spolu so sekun-
dou, terciou a kvartou zhromaždili 
v malej telocvični, kde sme mali 
malý úvod k priebehu dňa. Pár dní 
pred danou školskou akciou sme 
dostali informácie s aktivitami na 
tento deň. Hlasovali sme, akej ak-
tivity sa zúčastníme. Možnosti boli 
rôzne: šachový turnaj, ozdobovanie 
a háčkovanie vianočných ozdôb a 
taktiež ozdobovanie medovníčk-
ov, na ktorom som sa zúčastnila aj 
ja. Musím povedať, že boli naozaj 

chutné. Zúčastnila som sa aj di-
vadelného čítania, kde bola naozaj 
skvelá zábava. Na chodbe školy 
sa varil výborný vianočný punč, 
ktorý bol ponúkaný nám všetkým. 
Po skončení týchto aktivít sa kon-
al rovesnícky program, kedy sme 
si zahrali rôzne vianočné hry a 
uskutočnil sa kvíz o našej škole. 
Prišiel čas na program, ktorý sme si 
pripravili všetky štyri triedy. Usadi-
li sme sa opäť v malej telocvični a 
program sa mohol začať. 
Kvarta sa nám predviedla ako prvá 
a zaspievala nám typickú vianočnú 
pesničku. 

Program tercie sme si naozaj všet-
ci užili: zatancovali nám všetkým 
známe Tiktok tance a dve dievčatá 
nám predviedli svoju choreografiu.
Potom prišla na rad sekunda: vy-
počuli sme si vianočnú nemeckú 
pesničku a hru na klavír. 
Nakoniec sme sa predviedli my 
primáni: program bol veľmi pestrý. 
V našom programe sa viackrát pre-
striedala hra na klavír, spievali sme 
dve slovenské vianočné piesne a 
jednu anglickú spojenú s tancom. 
Bol to skvelý deň, ktorý sme si všet-
ci užili.

/Nela Blažeková                                       

Návraty k Vianociam 
s prímanmi

Rozhovor s Evkou z Prímy: 
Čo pre teba znamenajú Vianoce?
Evka: Vianoce pre mňa znamenajú veľmi veľa.Je to ob-
dobie pokoja, lásky a všetci sedíme za jedným stolom 
ako rodina.
Čo pokladáš za najlepší darček?
Evka: Najlepší darček čo som si mohla priať bolo, že 
sme boli všetci na Vianoce spolu zdraví, šťastní a plní 
pokoja a lásky.
Čo sa ti tieto Vianoce najviac páčilo?
Evka: Najviac sa mi páčilo, ako boli ľudia ku sebe 
nežní, láskaví a ako sa vedeli navzájom spolu po-
rozprávať bez hádok a násilia.
Rozhovor s Miou z Prímy:
Čo pre teba znamenajú Vianoce?
Mia: Vianoce sú pre mňa krásny čas, lebo sa môžeme 
stretnúť s rodinou a porozprávať sa o rôznych veciach.
Čo pokladáš za najlepší darček?
Mia: Pre mňa najlepším darčekom bolo, keď k nám 
prišla rodina, ktorá najskôr prísť nemala, ale prišla a 
užili sme si čas spolu.
Čo sa ti tieto Vianoce najviac páčilo?
Mia: Tieto Vianoce sa mi páčilo, že sme piekli veľa 
koláčov, od klasických medovníkov až po slnečnicové 
košíčky. 

/Nela Blažeková
                                                                                         15

VIZITKA

Meno a priezvisko:
Nela Blažeková

Prezývka:
Nely

Poznávacie znamenie:
Empatická, ukecaná,aktívna 

Záľuby:
Hudba, tanec, divadlo, šport  

Prečo píšem pre Preklepy:
Lákajú ma nové veci, dianie, rada svoje 

nápady zdieľam s ostatnými
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Čo čítam pri káve
MENGELEHO DIEVČA

Druhá svetová vojna-fenomén na ktorý nikdy nezabudneme. To určite platí 
aj o  hlavnej postave románu, ktorou je  Viola Fisherová.
Viola  sa v spomienkach vracia do 22. roku svojho života, kedy bola po 
prvýkrát transportovaná do Osvienčimu, kde ju vybrali na pokusy doktora 
Mengeleho. Jeho pokusy boli drsné, desivé až šialené. Snažil sa deťom 
zmeniť hnedú farbu očí na ,,árijskú,, modrú. Chcel spojiť telá dvojičiek, 
zošíval im tepny, rôzne časti tela, iným vyrezal orgány alebo im ich vy-
mieňal... Pokusy robil pri ich plnom vedomí a bez anestetík. Ani jeden jeho 
pokus nevyšiel a nepriniesol pre lekársku vedu žiadne poznatky ani benefity.
Jej druhý transport trval od 13. do 16. augusta 1944. V tomto ,,koncentráku“ 
sa nachádzali domy, ktoré mali rámy okien natreté na bielo. Na odľahčenie 
deja sú v príbehu spomenuté pekné spomienky pani Fisherovej, ako 
napríklad jej rodinné stretnutia alebo prvá láska. Knihu vrelo odporúčam. Je 
to síce ťažko stráviteľné čítanie, ale zanecháva v nás dlhotrvajúcu a hlbokú 
stopu, ktorá nás núti zamyslieť sa nad hodnotou života. Aj my sami sme 
veľakrát nútení uvažovať nad vlastným životom, ale právo na život prináleží 
každej  ľudskej bytosti, a to musí platiť navždy.

Patrícia Gaálová                                                                                                                                      
TRACYHO TIGER
Metaforický príbeh o mladom Tracym, ktorý chcel mať vždy svojho 
tigra. Získal ho až v pätnástich, keď navštívil zoo, no videl ho iba 
on. Tracy pracuje ako nosič kávových vriec, no jeho snom je stať 
sa ochutnávačom kávy. Jedného dňa stretne Lauru, do ktorej sa 
zamiluje, no neskončí to dobre. Stretá sa s ňou až o 6 rokov na 
psychiatrii, pretože jedného dňa ľudia Tracyho tigra začnú vidieť a 
myslia si, že je blázon. 
Pre milovníkov literatúry je toto povinné čítanie. Jeden z najväčších 
skvostov prózy 20. storočia. Skutočne nádherný príbeh, v ktorom sa 
skrýva nespočetné množstvo metafor a interpretácií. Príbeh každý 
pochopí inak a môže sa k nemu vrátiť mnohokrát, stále v ňom ná-
jde niečo iné. Komu sa ťažko hľadí za oponu, možno sa mu bude 
zdať kniha nezmyselná, či zvláštna. Avšak stojí zato sa zamyslieť. 
Odmena bude sladká. 
Spisovateľ: William Saroyan

MODRÝ VRCH
Rozhodol som sa zakomponovať do knižnej rubriky i poéziu, tentoraz spo-
jenú s hudbou. Dežo Ursiny nahral v roku 1981 album „Modrý vrch“, do 
ktorého skladal text Ivan Štrpka. Ide o naozaj krásne, poetické texty, ktoré 
veľmi zaujímavo dopĺňajú hudbu. Text až impresionisticky vystihuje danú 
atmosféru, okrem toho v ňom vďaka metaforickosti môžeme nájsť rôzne 
významy. Zakomponujem sem i malú ukážku, avšak bez hudby to nie je ono. 
Vyskúšajte niečo nové. 

Hodnotenie: 

Hodnotenie: 
Mr H
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NOC NA ZEMI
Oddychový, zaujímavý, vtipný a  poučný film. Ide o 
originálny nápad: dej pozostáva z piatich rôznych 
príbehov, každý o taxikárovi a jeho pasažiero-
vi/-och. Príbehy sa odohrávajú za sebou, každý 
na inom mieste na Zemi, počas jednej noci. V 
každom z nich nasadne do taxíka pasažier, ktorý 
je niečím zaujímavý, tak isto ako taxikár. Na konci 
cesty vďaka ich rozdielom a vlastnostiam vyplynie 
zaujímavé, niekedy neštandardné ponaučenie. 
Počas filmu má divák pocit krásna, z filmu ide prí-
jemná atmosféra, ľahký vtip, no niekedy aj vážna 
téma. Rozdielnosť príbehov dodáva deju farbu a 
človek sa nenudí, naopak, každým malým príbe-
hom sa teší na ten nasledujúci. Hrajú tu aj známi 
herci v kombinácii s úplne neznámymi, no práve tí 
neznámi dodávajú filmu dojem autentickosti. Per-
fektný nápad, perfektné spracovanie, perfektný 
dojem. 
Režisér: Jim Jarmusch 
     
Hodnotenie: 

APOCALYPSE NOW
Bezpochyby kultová záležitosť. Kto má rád dejep-
is, obzvlášť históriu 20. storočia, môže sa tešiť. 
Tento film sa totiž odohráva počas vojny vo Vi-
etname. Človek môže rozoznať kvalitu filmu už 
pri prvej scéne: americké vrtuľníky podpaľujú vi-
etnamské dediny a lesy napalmom, do čoho hrá 
skladba „The end“ od The Doors. Dychberúce 
intro. Dej sleduje kapitána Willarda, ktorý dostal 
príkaz plaviť sa po rieke z Južného Vietnamu do 
Kambodže na malej loďke, aby spáchal atentát 
na bývalého dôstojníka Kurtza, ktorý sa vymkol 
spod kontroly armáde a ušiel do džungle. Podľa 
všetkého sa zbláznil a teraz vedie skupinu do-
morodcov a vojakov, ktorí ho považujú za boha. 
Willard zažije počas cesty mnoho psychických 
skúšok a i on musí čeliť hrozbe zbláznenia sa. 
Film zdôrazňuje šialenosť a nezmyselnosť vojny, 
takisto chaos ktorý v nej vládne. Najskôr ponúka 
hroznú realitu fungovania vojakov vo Vietnamskej 
vojne, neskôr sa stáva dej čoraz viac psycholog-
ickejším, temnejším a mystickejším. Čím ďalej, 
tým viac z neho plynú silné odkazy a filozofické 
otázky. Vo filme vystupujú svetoví herci, ktorí 
vedia uveriteľne stvárniť pomätenosť. Tento film 
je skutočne povinná jazda pre milovníkov kine-
matografie. 
Režisér: Francis Ford Coppola
     
Hodnotenie: 

Mr H
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Svet ZaujImavostI
VesmIr

Počúval pozorne, ako najlepšie len vedel, prijímal, 
spracúval a ukladal si informácie, ktoré zachytil. To bolo 
jeho poslanie. Mal dosť času na všetko, živý nebol, a 
pohybovať sa nevedel. Svoju prácu robil správne a mu 
aj priniesla výsledky. Pre neho bezvýznamné, pre nás 
fascinujúce. Bol to NASA InSight lander.
Vitajte vo Svete zaujímavostí. Na zemi sa nič nestalo, 
čiže ideme do vesmíru. 
Prvá správa. Ako som už v úvode naznačil, pozrieme 
sa na sondu InSight a jej výsledky, ktoré získalala na 
Marse. InSight nám dodáva informácie o otrasoch a 
„marsotraseniach“ na červenej planéte už od konca No-
vembra 2018. Už dávnejšie sme na Marse objavili puk-
liny a prepadliny spôsobené zemetraseniami, ale až do 
pristátia Insightu sme ich len videli, ale  nemohli sme ich 
podrobne posúdiť. Tento Mars lander má na sebe jeden 
z najcitlivejších seizmometrov, aké boli kedy zostrojené 
a priebežne posielal dáta o malých otrasoch. Teda, do 
začiatku Apríla 2019, kedy zachytil prvé poriadne mar-
sotrasenie. Odvtedz sa otrasy znásobovali a boli stále 
silnejšie a nebolo ich málo (300). Prečo sa ale Mars tak 
veľmi trasie? O tom zatiaľ existujú iba dohady. Na Zemi 
sú zemetrasenia spôsobené tektonickými platňami a ich 
narážaním jednej do druhej. Mars je jeden zamrznutý 
celok – nemá platne. Sopky vyhasnuté milióny rokov tiež 
nie sú odpoveďou, takže ako „jednoduchá“ odpoveď sa 
zdá, že zvyšky vody a magmy z jadra sa snažia dostať 
na povrch pod vplyvom stáleho ochladzovania planéty. 
Nech je odpoveď akákoľvek, verím, že o otrasoch Mar-
su ešte budeme počuť.
Austrália- krajina plná fauny a flóry s cieľom zabíjať. Má 
meteorit s doposiaľ nepoznaným minerálom. Železný 
meteorit Wedderburn sa objavil už v roku 1951 (pri 
meste Wedderburn) a obsahoval okrem železa aj 210 
gramový kúsok vesmírneho kameňa, ktorý vedci po ne-
vedeli identifikovať celé dekády. Teraz dospeli k záveru, 
že tých 210 gramov je unikátnych. Totižto železo-uhoľný 
obsah minerálu sa v prírode ešte nevyskytol. Nazvali ho 
„Edscottite.“  Minerál sa ďalej skúmať, lebo nepoznáme 
všetky jeho vlastnosti.
Jedna dekáda je za nami. Okrem iného, bola aj plná 
významných úspechov na zemi vo vzduchu a aj vo 
vesmíre.
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2010:
-V apríli americký prezident Barak Obama odhalil vere-
jnosti nový plán NASA -
Asteroid Redirect Mission, ktorej cieľom bolo dostať as-
tronautov na asteroid.
-V októbri spoločnosť Virgin Galactic testovala plach-
tiace vlastnosti SpaceShipTwo- projekt komerčného 
„lietadla“ pre skoro vesmírne lety. Test bol úspešný, aj  
keď bol bez motora.
-V decembri sa uskutočnil prvý úspešný test SpaceX 
Falcon 9.

2011:
-V marci bola po 13 rokoch konečne dokončená ISS.
-V júli sa uskutočnil posledný let vesmírnych lodí. A to 
konkrétne lode Atlantis

2012:
-Počas leta prvýkrát zakotvila  na ISS nákladná loď 
Dragon a SpaceX sa stala prvou zásobovacou orbitál-
nou komerčnou spoločnosťou.

2013:
-V novembri India úspešne vyslala sondu MOM na 
skúmanie života a metánu na planéte. Stala sa tak 4. 
krajinou so satelitmi okolo červenej planéty spolu s 
americkou NASA, European Space Agency a bývalým 
Sovietskym zväzom.
-V decembri Čína úspešne pristála s lunárnym vozidlom 
Yutu na mesiaci.

2014:
-Loď Virgin Galactic, SpaceShipTwo:  jeden s dvoch pil-
otov zomrel a z lietadla nič nezostalo.
-NASA predstavila nový koncept rakety na Mars -  Ori-
on, ktorá bola v tom isto roku úspešne  testovaná.

2015:
-Po piatich rokoch sa japonská sonda Akatsuki dostala 
na obežnú dráhu Venuše, kde študuje  jej atmosféru.
-SpaceX stratila zásobovaciu raketu Falcon 9, ale po 
redizajnovaní ešte v tom istom roku vyštartoval Falcon 
9 znovu! Doručil na orbit 11 satelitov.

2016:
-Čína úspešne dostala ich druhú vesmírnu stanicu na 
orbit.  Na Tiangong-2 skúmali malé organizmy a rastliny 
vo vesmíre. 
-Virgin Galactic zaznamenala úspešný let s novým VSS 
Unity (SpaceShipTwo).

2017:
-India vyslala naraz 104 satelitov. Prekonala tak dovtedy 
ruský rekord, ktorý predstavoval číslo 37.
-NASA oznámila projekt Artemis s cieľom vrátiť sa na 
Mars.

2018:
-Auto. To vyniesla Falcon Heavy do vesmíru. Momentál-
na najsilnejšia raketa na svete úspešne vzlietla, vyložila 
svoj náklad a úspešne pristála.
-Virgin Galactic do dokázala. VSS Unity úspešne 
prekročilo hranicu vesmíru (82km) a bezpečne pristálo. 
Ani zďaleka to nie je koniec testov.

2019:
-Čína úspešne pristála Chang´e lander a Yutu rover na 
vzdialenej strane mesiaca, odkiaľ posiela nové poznat-
ky o našej prirodzenej družici.
-SpaceX mala poruchu kvôli ktorej kapsula Crew Drag-
on vybuchla. Poruchu našli a na január plánujú test 
Crew Dragona.
Povedal by som, že to bola celkom úspešná dekáda. Čo 
nám prinesie nová dekáda, ešte nevieme, ale vieme o 
plánoch aspoň na tento rok. 

2020: 

-SpaceX Crew Dragon a Boing Starliner majú dostať 
prvých astronautov do vesmíru, a to  prvej polovici tohto 
roka. 
-Mars bude tento rok najbližšie v júli, a tak sa mnohé 
vesmírne agentúry budú biť o miesto na orbite čer-
veného suseda. Medzi nimi aj NASA, European Space 
Agency, Rusko, Čína a aj Spojené Arabské Emiráty.
-SpaceX bude ďalej pracovať na projekte Starlink (satel-
ity), Crew Dragon a Starship Mk 3 pre hlbokovesmírne 
výpravy.
-Čína chce vyslať misiu na získanie nových vzoriek z 
Mesiaca. Nové vzorky z mesiaca nemáme už od misie 
Apolla v roku 1972.
-US. Air Force pokračuje v testovaní ich nového a ta-
jomného X-37B.
-Virgin Galactic bude poskytovať lety pre pasažierov. 
Jeden lístok: $250,000!

Hurá do vesmíru!     
                                Williball          

Tu je prehlaD vesmírnych úspechov, ktoré sa stali od roku 2010:
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ZVERY, ZVIERATÁ, ZVIERATKÁ
Žraloky

V predchádzajúcom článku sme si 
povedali top zaujímavosti a fascinu-
júce zistenia 
o mačkách. V dnešnom článku 
si priblížime život o niečo nebez-
pečnejších predátorov – žralokov. 
Tak neváhajme a poďme sa do toho 
zahryznúť!
Priemerný žralok má asi tak 40 
– 45 zubov, pričom tam má ešte 
vždy rezervu – 7 náhradných ra-
dov zubov. O svoje zuby sa však 
žraloky nemusia báť , ani sa o ne 
príliš starať, lebo počas života im 
pravidelne vypadávajú a dorastajú, 
čiže ich za svoj život vystriedajú viac 
ako 30 000. Vďaka nespočetnému 
množstvu filmov o žralokoch sú tie-
to tvory po celom svete známe ako 
predátori-zabijaci, avšak aj tento 
mýtus má od pravdy dosť ďaleko. 
Každoročne je žralokom zabitých 
len 30 ľudí, čo znamená, že človek 
má väčšiu šancu zomrieť po včelom 
bodnutí alebo zasiahnutí bleskom. 
Okrem toho stojí za zmienku aj 
neveľmi známy fakt o tom, že žraloky 
sa väčšinu svojho života zdržujú vo 
veľkých hĺbkach, kde sa živia plank-
tónom alebo morskými živočíchmi 
ako sú krevety a k hladine vyplávajú 
buď kvôli nedostatku potravy alebo 
v čase párenia. Telo človeka má pre 
nich neznáme obrysy, pretože sa 
vymyká ich doterajšiemu poznaniu 
a plavky sú pre nich mätúce, takže  
pri väčšine útokov na človeka sa len 
snažia zistiť, o aký druh živočícha 
ide a preferujú spôsob ochutnávania 
po častiach. Ale žiaden strach, ide o 
číru zvedavosť, a tú pociťujú zo 400 
druhov žralokov len tri: tigrie žraloky, 
žraloky biele a býčie žraloky.

Čo sa týka ich zmyslov, uši, ktoré, sa 
nachádzajú uprostred hlavy dokážu 
zachytiť zvuk až na kilometer, čo 
im zaručuje úspech pri love koris-
ti. Nezaostáva ani dobre vyvinutý 
zrak, ktorý vďaka očiam na bokoch 
hlavy poskytuje jedincom fascinujúci 
rozhľad až 360°. Jediným slepým 
bodom je ňufáčik a zadná časť hlavy.
A to sú oni. Boli tu už pred dino-

saurami a prežili až dodnes, hoci 
ich lov neustále pokračuje a ročne 
je ich ulovených až 73 miliónov, no 
oni stále žijú, držia sa, ako vedia, a 
preto si zaslúžia predovšetkým život 
a to, aby sme ich rešpektovali, pre-
tože to nie sú oni, kto ničia nás ale 
my, ktorí ničíme ich.                                                       
                                                                                    

 /Dada 
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Miesto v dome a naša charita
Každoročne  naše žiačky pod vedením pani profesorky 
PhDr. Jaďuďovej tento rok aj Mgr. Hajnišovej pripravujú malé 
predvianočné posedenie plné aktivít  adrčekov, pre dedičky 
z marginalizovaného prostredia, s ktorými pracuje občian-
ske združenie Miesto v dome. Prinášame vám rozhovor s 
riaditeľkou spomínaného občianskeho združenia a koor-
dinátorkou predaja časopisu „Nota bene“ v Leviciach Mgr. 
Ľubicou Prištiakovou.
Pani Prištiaková, čo Vás viedlo k práci v tejto sfére? Boli 
ste k dobročinnej činnosti vedená od malička alebo Vás 
k tejto práci priviedla istá životná situácia? 
Čo ma priviedlo k tejto práci? Ja som mala dve deti, s ktorými 
som bola, myslím si, že nadštandardne dlho doma a medzi 
tým bol aj rok 1989. Pracovala som  v textilke. Podnik sa 
zrušil a zrazu som sa ocitla v takej situácii, že som nevede-
la, čo budem ďalej robiť. Vtedy som dostala istú ponuku od 
ľudí, ktorí premýšľali nad založením dobročinnej organizácie 
a prizvali ma do prípravného tímu. 
Čo je hlavnou náplňou práce Mieste v dome?
V roku 2004 sme začínali s výdajom jedla. Dávali sme desi-
atovú polievku s chlebom každý pracovný deň od 11-tej do 
12-tej hodiny. Bola jeseň a ľudia prichádzali uzimení s pre-
močenými topánkami a bez kabátov. Tak sme začali rozdávať 
aj šatstvo. Postupne sa naše služby nabaľovali jedna na dru-
hú. Jednotlivé potreby ľudí vyplývali prirodzene zo situácie a 
my sme mapovali, čo ľudia potrebujú. Jednoducho sme sa s 
nimi stretávali a zrazu sme reálne videli, aké majú potreby. 
Tak sme sa snažili rozšíriť naše služby. V súčasnosti vydá-
vame jedlo pre ľudí bez domova. Máme hygienické centrum, 
kde sa môžu naši klienti osprchovať, dostanú čisté ošatenie 
a robíme pre nich aj sociálne poradenstvo. Prostredníctvom 
našej organizácie sa predáva časopis „Nota bene“. Nadvi-
azali sme spoluprácu s občianskym združením Proti prúdu 
v Bratislave, ktorý vydáva tento časopis a začali sme s dis-
tribúciou aj tu v Leviciach. Je to súčasť našej práce. Našou 
cieľovou skupinou sú ľudia bez domova. Na Ul. Kpt. Nálepku 
máme nízko-prahové denné centrum. Keďže k nám chodili 
aj rodiny s deťmi, následne sme sa začali venovať aj tým-
to deťom zo sociálne vylúčeného prostredia. Teraz je to už 
komplexná práca.
Akú konkrétnu funkciu zastávate?
Ja som začínala samotným výdajom jedla. Čiže bola som ten 
človek, ktorý prichádzal do kontaktu s  ľuďmi úplne bezpros-
tredne.  Po niekoľkých rokoch som dostala ponuku na post 
riaditeľky. Nastala krízová situácia a ja som si povedala, že 
úlohu riaditeľky prevezmem na pol roka alebo na rok, proste 
kým sa nájde niekto iný. Riaditeľku robím už jedenásť rokov, 
a za tých jedenásť rokov  som absolvovala vysokoškolské 
štúdium. Študovala som popri zamestnaní. Preto sme mo-
hli začať robiť aj sociálne poradenstvo, predtým sme na to 
kvalifikovaného nemali človeka. Sociálne poradenstvo robím 

priamo ja.
Deti, s ktorými pracujete navštevujú školské zariadenie 
a podporujete ich vo vzdelávaní. Robíte  s nimi aj iné 
projekty, do ktorých sa môžu zapájať? Ako ich vediete k 
tomu, aby pokračovali vo vzdelávaní?
Medzi našich bezdomovcov sa prirodzene zamiešala aj 
skupinka ľudí z Ladislavovho dvora, kde sú vysťahovaní 
neplatiči z Levíc. Dá sa povedať, že 98% z nich sú rómske 
rodiny. Cez jeden projekt sme zapojili asi 9 občanov z komu-
nity z Ladislavovho dvora a spoločne sme navštívili ďalšie 
dve organizácie mimo Levíc, ktoré si založili Rómovia a  aj si 
ich vedú. Týmto sme chceli motivovať k aktivite našich ľudí 
a viesť ich k tomu, aby videli, že nemôžu len čakať, že za 
nich všetko urobíme my. Ukázali sme im dobré príklady, že 
Rómovia si môžu byť sami sebe pomocou. Z takejto spo-
lupráce vzišla myšlienka o práci s deťmi priamo od nich. 
Začali sme s doučovaním, ale nemali sme na to priestor.  Tak 
sme začali doučovať skupinku detí priamo v jednej z rodín 
na Ladislavovom dvore. Nie všetky deti však vedeli prísť, tak 
sme začali hľadať inú možnosť. Špeciálna škola v Leviciach 
nám každý štvrtok poskytla dve triedy, kde mohlo prebiehať 
naše doučovanie. Deti vedieme aj k voľnočasovým aktivitám.
Spolupracujete aj s inými nadáciami?
Áno, napríklad s Nadáciu pre deti Slovenska, Hodina deťom, 
aj s Telekomom, ČSOB, s Cloettou v Leviciach. Vďaka fi-
nanciám získaných z týchto nadácií môžeme robiť rôzne 
výlety napr. do  Štúrova, Ostrihomu, Zvolena, Banskej By-
strice a mnohých iných miest alebo tvorivé dielne.
Koľko detí približne navštevuje Miesto v dome? 
Počet detí, s ktorými pracujeme nie je veľmi konkrétny. 
Robíme vždy s deťmi, ktoré sú v škole. Práve aj s výletmi ich 
vedieme k tomu, aby neboli záškolákmi, pretože ak nie sú 
v škole nemôžu ísť s nami na výlet. Počas  školského roka 
pracujeme približne s 30 deťmi. 
 

Za rozhovor veľmi pekne ďakujem. 
                                                                                           AG
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Denník GAVáka
Sviatky GAVáka

Kedysi sme zvykli robievať koláče a vianočné pečivo vždy okolo 10. 
decembra. Lenže tento rok som mal ako štvrták aj iné povinnosti. Pos-
tarať sa o to, aby moje polročné vysvedčenie dopadlo čo najlepšie. Tu 
je úryvok z môjho denníka. 
Tento denník je čistá fikcia, akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je 
čisto náhodná, prvoplánová. Všetky miesta a aj postavy sú vymyslené 
a tento príbeh len skresľuje realitu. 
16.12. Pondelok- Zajtra zase SEC. Nebudem prekvapený, ak nám dá 
zas nejaký test na malú známku, radšej si to zopakujem. Máme vlastne 
organiku alebo anorganiku? Už ani neviem. Mýlim si to so štvrtkom. 
17.12. Utorok- Aby nás profka netrápila po prázdninách, tak poslednú 
písomku vraj píšeme ešte tento týždeň, hneď zajtra. K tomu ďalší test 
zo seminára. Bože, daj mi silu
18.12. Streda- Test z matiky som pokazil ako sa patrí. Po prázdninách 
idem na náhradný termín. Už to vidím, že aj náhradné termíny sa mi 
budú prekrývať. 
20.12. Piatok- Akadémia. Konečne prázdniny. Bože, konečne pokoj
21.12. Sobota- Ako som sa len mýlil? Som si myslel, že dospím. Ani za 
oný. Musím robiť poriadok už od skorého rána. Staré legendy vravia, že 
vtedy ide špina ľahšie preč. 
23.12 Pondelok- Stavba stromčeka. Lebo predtým nebolo kedy. Chval-
abohu, včera sme robili šalát, čiže ten netreba. Večer mám čas sa učiť.
25.12. Streda- Konečne sa dostávame k pečeniu pečiva a koláčikov. 
Hádam sa do 6.1. zjedia. Večer mám čas robiť si  maturitné testy z netu.
26.12. Štvrtok- Čas vypustiť paru. Idem teda na Štefanskú do klubu 
Jednoty tuna v Meste. Žiaľ, stretol som tu polku školy vrátane najnovšie-
ho prírastku do učiteľského zboru, zK. Ani tu mi tá škola nedá pokoj. Po 
novom už ani učitelia ...
27.12.- 30.12. Rodinné návštevy. Nepočúvam nič iné len otázky ako ide 
škola, kam idem ďalej a kedy a či bude svadba. Už aj tie prijímacie testy 
a maturita znejú lákavejšie.
31.12. Do 23:59:50 sa učím maturity a na prijímačky. A aj na všetky 
testy v prvý týždeň školy. 
Od 23:59:50 odpocitavam. Idem sa pripojiť k rodičom.
1.1.2020  0:00 Otec povedal trápny novoročný otcovsky vtip. Idem sa 
radšej učiť. Ani som nedopil svoj pohár šampusu.
1.1.-7.1. Zvyšok prázdnin strávim vo svojej izbe s občasným jedlom. Je 
to lepšie ako interakcia s rodinou. Po tom, čo som vravel, že sa necítim 
na to, aby som šiel na Lekársku, mám pocit, že ma naši chcú vydediť. 
Aj keď ja viem, že to nie je nič pre mňa. Chvalabohu, zajtra je už škola. 
Neverím, že som to vypustil z vlastných úst.
                                                                         

/Alex Repka DDDD
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Rozhovor s Predsedníčkou ŽŠR 
Milí čitatelia, prinášam vám rozhovor s Alexandrou 
Mészárošovou, predsedníčkou ŽŠR. Som veľmi 
rada, že si našla čas a odpovedala na naše otázky. 
Verím, že vás jej odpovede zaujmú.

Prečo si sa rozhodla kandidovať na post preds-
edníčky ŽŠR?
Myslím si o sebe, že som celkom spontánny človek 
a keď sa naskytla možnosť kandidovať, tak som si 
povedala, že prečo to nevyskúšať a šla som do toho. 
Zo začiatku som vlastne ani nevedela, čo idem ro-
biť, no rozhodla som sa stať sa predsedníčkou a tej 
myšlienky som sa už akosi nevedela zbaviť.

S akým volebným programom si kandidovala?
Tento rok prebiehali voľby do ŽŠR trošku iným 
spôsobom ako po minulé roky. Namiesto samostat-
nej voľby predsedov a členov sa volili len členovia 
do rady a predsedu sme si volili medzi sebou. Čiže 
volebný program sme tento rok vlastne nemali, 
ale chcela som zlepšiť komunikáciu medzi ŽŠR a 
študentmi, pretože si myslím, že veľa z nich má 
skvelé nápady (týmto odkazujem na našu schránku 
pod zastupovaním, kde nám tieto nápady môžete 
hádzať) a tiež som chcela zaviesť viac tematických 
dní a urobiť našu školu miestom, ktoré študenti 
neberú len ako miesto, kde sa musia učiť a stresujú 
z písomiek, ale chodia tam radi.

Myslíš, že sa v pozícii predsedníčky nejakým 
spôsobom líšiš od ostatných?
Ja si myslím, že sa nejak veľmi nelíšim od ostat-
ných študentov na GAVe. Mám rovnako veľa píso-
miek, tiež stresujem pred každou odpoveďou, na 
obed si rad musím vystáť rovnako ako ostatní. Ale 
tak v čom sa možno trošku líšim, je tá chuť niečo 
robiť a meniť, pretože nápadov čo zmeniť, či zlepšiť 
má podľa mňa každý strašne veľa, ale je málo ľudí, 
ktorí sú pre tú zmenu ochotní niečo urobiť a obe-
tovať jej svoj voľný čas.

Keď je reč o nápadoch a zmenách, chystáte 
niečo, na čo sa naši študenti môžu tešiť?
Plánujeme veľa zaujímavých akcií, no všetky nám 
musí schváliť vedenie, čiže nechcem sľubovať do-
predu. Sama v tejto chvíli neviem povedať, čo z 
toho sa nám vôbec podarí zrealizovať.

Ples 2020 je za dverami, a tak nás zaujíma aký 
bude, aké novinky možeme očakávať a v čom 
bude iný v porovnaní  s minulými rokmi? 
Ples je jedna z akcií, pri ktorých sa držíme takých 
overených štandardov, aj keď tu bol návrh spraviť 
maškarný ples... Takže čo za plesu týka, nejaké 
obrovské zmeny nechystáme. Môžete sa však tešiť 
na dobré jedlo, dobrú hudbu, tombolu, vyhlasovanie 
kráľa a kráľovnej plesu či parketového leva a levice. 
Myslím si, že aj kultúrny program bude tento rok 
veľmi zaujímavý, môžte sa tešiť na skvelé spevácke 
zoskupenie a možno takou novinkou alebo obzv-
láštnením bude tanečné vystúpenie v modernejšom 
štýle, na ktoré sa ja osobne veľmi teším.

Ďakujem za rozhovor.
Ľubica Kovalíčková
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ŠPORTOVÁ RUBRIKA

Po nekonečne dlhej dobe (zvlášť 
pre nás študentov) sme sa na 
našom gympli dočkali a prerábka 
telocvične sa stala skutočnosťou. 
Okrem vynovenej telocvične sa 
tešíme z nových šatní, spŕch, 
náradovne a ďalších priľahlých 
priestorov. Pri tejto príležitosti 

sme vyspovedali pána profesora Sebelédiho o tom, aké 
zmeny nastali a aké športové plány máme na škole  do 
budúcna. 

Aké zásadné zmeny nastali oproti telocvični pred pre-
rábkou?
Spravili sa normálne šatne a sociálne zariadenia pre štu-
dentov, kabinety pre učiteľov, bezpečná výdreva a plafón. 
Novou podlahou sa znížila sa prašnosť prostredia.

Ako veľmi ste spokojný s touto zmenou priestorov?
Zmeny sú fajn, no veľkosť telocvične vzhľadom k počtu 
žiakov na GAV je nedostatočná.

Na ktoré športy sa môžeme tešiť najviac?
Vo vynovenej telocvični sa dá improvizovane robiť každý 
šport, takže na všetky.  

Môžeme v najbližšej dobe očakávať aj úpravu škol-
ského dvora a s ním spojené možné aktivity na tele-
snú výchovu?
Neviem, či v najbližšej dobe, ale raz to príde ...

Máme ako škola v týchto priestoroch v pláne organ-
izovať súťaže, či už na okrese alebo kraji?
Veľkosť telocvične = veľkosť ihrísk ... pre súťaže majú 
ihriská požadované štandardné rozmery ... takže podľa 
mňa zrejme nie.
                                 
Pánovi profesorovi ďakujem za rozhovor a dodávam, že 
zo zrekonštruovanej telocvične máme samozrejme všetci 
radosť.

/Martin Solčan

Máme zrekonštruovanú telocvičňu!
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Horoskop
Vodnár 
20.1. — 12.2.
Ste nadpriemerne tvrdohlaví a nemáte radi 

ľudí. A úprimne? Vôbec to s vami nie je jed-
noduché. Vždy si robíte veci po svojom a aj keď nemáte 
pravdu, ste schopní sa za ňu pobiť. Stále robíte rovnaké 
chyby, asi ste stratili rozum.

Ryby 
21.2 — 20.3.
Ryby sú obeťou. Vždy keď sa dá tak k veci-
am, ktoré počuli pridajú ešte niečo svoje, niečo 
odoberú a až potom to pošlú ďalej. Radím: Ak 

nemáte povedať niečo čo stojí za to, radšej buďte ticho.
Baran 
21.3. — 20.4.
Všetci sú podľa vás priemerní alebo hlúpi. 
Musíte byť vo všetkom najlepší a keď nie, tak 

je to pre vaše okolie veľký problém. Ste dosť sebeckí, 
ale napriek tomu máte priateľov. Záhadné.

Býk 
21.4. — 21.5.
Ste veľmi šikovní, ale kvôli vašej lenivosti to 
nikto nevidí. Máte voči veciam predsudky. Veľa 

predsudkov voči mnohým veciam. Ste stále hladní a nik-
to nechápe prečo. Ale upozorňujem, nič netrvá naveky a 
aj tento stav “nepriberania” sa môže zmeniť. Dávala by 
som si pozor.

Blíženci 
22.5. — 21.6.
Máte sklony požadovať veľa zadarmo. Má to 
prostý dôvod, a to ten, že ste žgrloš. Stále 

rozprávate a ste veľmi zlý poslucháč. Kto vám má stále 
radiť? Ale nevešajte hlavu máte aj veľa dobrých vlast-
ností, ale bohužiaľ teraz si neviem na žiadnu spomenúť.

Rak 
22.6. — 22.7.
Raky sú známe tým, že sú veľmi citlivé, čiže 
len obyčajné hysterky. Neberte to osobne, 

ale aj ostatní majú city a nie ste na Zemi sami.  Upo-
zornenie pre ostatných: ak si poštvete rakov proti sebe, 
máte peklo ešte nadlho, pretože oni minulosť nenechajú 
len tak plávať.

Lev 
23.7. — 23.8.
Neuveriteľne sebeckí ľudia. Majú v sebe zako-
renený pocit vládcu a sú doslova závislí na 

pozornosti. Ľudia vás nemajú radi, ale to len preto, lebo 
kade chodíte, tam sa chválite. Skúste v sebe prebudiť 
aspoň kúsok empatie a možno sa to zmení.

Panna 
24.8. — 23.9.
Neznášate neporiadok. Ste puntičkár. Bude 
z vás dobrý človek v politike (neviem či to je 

dobrá správa). Ste inteligentní a čakáte, že sa vašimi 
pokynmi budú všetci riadiť, ale v kariére vás bude brzdiť 
to, že vám nerobí problém uraziť všetkých naokolo.

Váhy 
24.9. — 23.10.
Neznesiete keď vás niekto nemá rád, a pre-
to ste ochotný ho zasypať všetkými falošnými 

lichôtkami, ktoré existujú. Možno vás prekvapím, ale 
ľudia to neznášajú. Ste človek, ktorý si nestojí za slo-
vom a veľmi rád sa podlizuje.

Škorpión 
24.10. — 22.11.
Neveríte ľuďom a ani sa vám nečudujem. Keď 
vás niekto sklame, druhú šancu nedostane ani 

keby sa postavil na hlavu, lenže keď sklamete niekoho 
vy, je to v poriadku. Milujete peniaze a to občas vyzerá 
choro.

Strelec 
23.11. — 21.12.
Optimista, ktorý sa spolieha na šťastie, pre-
tože popravde nič poriadne nevie. Často 

meníte názory a nálady, ľudia proste nevedia, čo od 
vás majú čakať. Snažíte sa každého presvedčiť, že ste 
niečo viac.

Kozorožec 
22.12. — 20.1. 
Niekto od vás niečo chce? Tak nech na to 
rýchlo zabudne, pretože ste kozorožec. Ex-

istuje jedine váš názor. Kozorožec je neskutočne tal-
entovaný, vie všetko, čo nie je potrebné. Na empatiu 
ani nepomyslite, kozorožec nevie čo to slovo znamená.
                                                                                                            

Ľubica Kovalíčková I.C
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Perličky
Na ANJ:

I haven't seen Al lately.
A: Čo je to Al?
B: To je meno.

A: A to nie je náhodu 
name?

Čo je to geografia?
Odpovede v písomkách:
- Jazykovedná disciplína, 
ktorá sa zaoberá štátmi a 

pomáha si aj inými jazykov-
ednými 

 disciplínami.
- Vyučovací predmet.

Na ANJ: 
Pay attention!

I am too poor to 
pay attention.

U: Roman, to čo 
robíte s tým atlasom, 
chcete ho platiť? 24 

eur stojí.
Ž: Čože?! Za toto 

24 euro? To by som 
nedal.

Na SEG-u:
U: Kultúrne pamiatky 
UNESCO, Peťo ideš.

A: Spišiacky hrad.
B: Spišiacka je borovič-

ka ty hlupák, hrad je 
Spišský.

Na GEO s p. prof. Ba:
U: Jedna modelka raz hovor-
ila, že sa jej život otočil o 360 

stupňov.
Ž: Hahaha, tá bola ale hlúpa, 
to bola určite blondína, určite, 

ja to viem!
U: Roman, toto si 

zapamätám.

U: Akú spotrebu 
má auto na 100 

kilometrov?
Ž: 10 – 15 litrov?
U: Ale ja som sa 
pýtal auto, nie 

tank.

Vyjadrovanie 
Gaváka: To 
hore tam je 
mínusové...

Na DEJ:
Bola veľká búrka, pri ktorej 

všetci zahynuli ...
Ž1: A to mohli zomrieť pri 

búrke? Čo, napršalo a 
zomreli?

Ž2: Nie, ty debil, však sa im 
potopili lode.

Postavy neod-
povedajú na 

otázky druhých 
postáv.

To jak Fico na 
tlačovke.

Na GEO: 
U: Tento dôsledok  sa dá 
všimnúť, keď prší a idete 
ráno autobusom ... Ale 
Levičania asi nechodia 

autobusom ...
Ž: Ale chodia!

B: Roman, ty nie si Levičan, 
ty si z Novej Dediny, 
nevieš, kde bývaš?

U: Aké sú 
pevné častice 
v atmosfére?
Ž: Lietadlo.

U: Ako sa volá tento 
prostriedok: 

Duní Dunaj a luna za 
lunou sa valí?

A: Zvukomaľba:
U: A iným slovom? ...E...

Eu...
B: Eutanázia.

Na BIO:
U:Nahosemenné 
rastliny sa volajú 

borovicorasty.
A: Prečo borovicoras-

ty?
B: No lebo borovič-

ka...

Na ETV:
U: Rasťo, ty si čo mys-

líš?
Ž: To isté, čo povedala 

Ráchel.
U: No jasné, to je na-
jľahšie povedať. A keď 

Ráchel skočí do studne, 
skočíš aj ty?
Ž: Nie, ja jej 
pomôžem.

( Žiak nie je 
prezutý.) Adam-
ko, kde máte tie 
pekné papučky 

IKEA?

Zemiaky 
ako vesmírne 

teleso...

Našlo sa 
v prváckom slohu: 
... všetci robíme 
chyby, no mali 

by sme ich 
zlepšovať...

René 
mládenca 
príhody a 

povinnosti.

A: Červeného 
mora mám už plné zuby, 

tak teraz niečo viac o 
vnútrozemí.

B: Ja mám Červené more 
pravidelne dvakrát do 
roka , keď sa donesú 

diktáty.
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rojnica     
(voj.       

slang.)

2. as     
tajni ky

idant     
(gen.)

ženské    
meno

sekala,    
rúbala

páli ,   
svrbie

strácala   
sviežos

vtip      
(hovor.)

ohmatá    
(hovor.)

staro-     
rímsky     
básnik

3. as     
tajni ky ošúchaná

nech,     
po esky

Alfonz     
(dom.)     
niekde

hrdina    
(bás.)

mužské    
meno     

po ítaš

titul   
doktora   

medicíny

vykráda    
trezorov   
polihujú

Pomôcky: 
švarm,     
etanol,     
gracht

skuto né   
prostredie  
cit. zvuku  
kuku ky   

kmotor    
(hovor.)    

obyvate ka 
Nemecka

vyrobená   
z kosti

obrnený 
transportér 

lesnatá    
step

priviaže

pla e      
(bás.)     

zn. cukro-  
viniek

aký       
(hovor.)

kone bie-   
lej srsti    

prehýnam  
do oblúka

beží,      
uteká      
(expr.)

etylalkohol

orgán     
sluchu

zaiste     
kanál v ho- 
landských  
mestách

Pomôcky: 
Naso,     

alni, oak,   
koma

pokos

zna ka    
ortuti      

Tomáš    
(dom.)

povel      
psovi      
liaty    

materiál

týraním    
utrápi

týkajúca   
sa ôs      

dub, po    
anglicky

robilo
tamten    

citoslovce  
trúbenia

obrástlo    
machom

1. as     
tajni ky

Kolega hovorí kolegovi:
- Som hladný! Tu máš 5 eur, sko  do bufetu           
a kúp mi dvadsa  deka šunky. Ak nebudú ma  
šunku, kúp mi nie o iné!
Kolega sa o polhodinku vráti a vraví:
- Šunku nemali, tak...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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