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Pomoc Ukrajine
Na škole burza 
kníh a predaj odznakov.
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Po novom roku (Šťastný nový rok! :D) sa Preklepy opäť vra-
cajú do vašich rúk s ďalšou nádielkou úžasných článkov, 
ktoré pre vás vymyslel, napísal a zeditoval náš skvelý tím.
V prvom čísle tohtoročných Preklepov to bolo ešte 
len niečo, o čom sa rozprávalo, no teraz vám môžem 
konečne spokojne oznámiť, že je už aj realitou – Pre-
klepy Report sa po dlhom čakaní dostáva do našich 
chodieb!!! Áno, čítate dobre, budeme mať školský 
rozhlas, ktorý bude pravidelne vysielať z malých re-
produktorov, ktoré visia na stenách v interiéri budov 
školy. Tento „pod-projekt Preklepov“ vám prinesie 
veľa nového. Nechcem vám veľmi spoilovať, aby som 
vám nepokazila prekvapenie, ale môžem vám s isto-
tou povedať, že to bude naozaj niečo ohromné. Pra-
videlné správy, ktoré nebudete počuť v školskom 
rozhlase, či čítať v novinách, budú vystavené na dol-
nej chodbe na nástenke rozhlasu. Nezabudnite sa pri 
nej raz za čas zastaviť, keďže sa bude stále obmieňať 
a vždy tam bude niečo, čomu sa oplatí venovať kvap-
ku pozornosti (napr. meniny vašich kamarátov...). 
Spozornite, pretože čoskoro začíname!!
Počujeme sa a prajem vám veľa šťastia vo vzdelávaní

/Kika

Editoriál preklepy reportEditoriál
Preklepy. Dávať dokopy niečo 
na čom ti nezáleží je jednodu-
ché, otvoríš Wikipédiu, skopí-
ruješ pár odstavcov a prepíšeš 
ich podľa seba. Je to ľahká za-
dosťučiniteľná práca nad kto-
rou sa už nikto nikdy nezamyslí 
okrem teba v daný moment 
keď ju píšeš. Je iné, keď píšeš 
niečo na čom ti záleží a dosta-
ne sa to mnohým do rúk. Slová do Wordu nejdú. Polhodinu, 
ak nie viac pozeráš, na prázdny biely digitálny papier. Po-
tom sa už rozpíšeš a ide to. Častokrát jedine preto, lebo na 
tom máš deadline. Čo sa ale stane keď deadline odstrániš? 
Na to, a mnohé iné otázky odpoveď neviem.  Ale viem aké 
je to robiť na niečom na čom ti záleží a čo si prečítajú všetci. 
Preklepy, sú školský časopis. Áno, expandujeme do rozhlasu, 
áno mali sme podcasty, áno, máme web stránku. Ale v jadre 
sme hlavne školský časopis. Naši redaktori, grafici, fotografi a 
aj šéfredaktori (áno, množné číslo) sme všetci z rovnakej školy 
ako vy, naši čitatelia (aspoň teda primárny) z GAVu. Ako každý 
sa teda tiež pýtame, na čo tie Preklepy vlastne robíme? Pred 
pandémiou odpoveď bola jednoduchá, ulievanie sa z hodín, 
občasné výlety a možnosť sa chvastať pred spolužiakmi, že 
tvoje meno je v časopise. Teraz? Sme radi, keď sme v škole. 
Mnohí na výlety už zabudli a ten posledný bod asi zostáva. 
Sme v situácií, kde sme všetci nútení robiť všetko bez odme-
ny, (áno, vitaj v reálnom svete, viem...) ale pravda je taká, že 
školy ako GAV, odmeny dávali. Pandémia každý ročník o nie-
čo obrala. Nás najstarších, o Kožaz a Stužkové, tretiaci prišli 
o Lyžiarsky a Kožaz, druháci o Lyžiarsky a Imatrikuli, prváci o 
Imatrikuli a malogaváci o Lyžiarske a Plavecké. Samozrejme sa 
zrušili aj všetky seminárové výlety (jediný dobrý dôvod prečo 
mať SEF v prváku, (keď sa akurát ide do CERNu)) a ŽŠR tiež ne-
vedela sprostredkovať mnohé akcie, ktoré by normálne orga-
nizovala. Všetci my, aj profesori melieme z posledného. Väč-
šina maturantov to už vzdala a chce čo najskôr zmaturovať. 
Čo teda zostáva ostatným? Nádej. Nádej, že veci čo počuli na 
dodčku GAVu pred toľkými rokmi dozadu sa aj reálne stanú 
skutočnosťou. A jednou z nich je aj tento časopis. Ktorý, i keď 
omeškaný, silne poznačený poslednými tromi rokmi pandé-
mie a posledný rok zaseknutý v predprodukcií, stále bojuje. 
Držíte v rukách malú knižku obsahujúcu energiu, myšlien-
ky a názory vašich spolužiakov. Ktorí, Vám aj počas všetkého 
tohto cirkusu prinášajú jedno klasické vydanie Preklepov. 

/William Williball Gevorg Urban - WWGU
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Rozhovor s pánom 
riaditeľom Vladimírom Tóthom

Dobrý deň, pán riaditeľ, 
Covid-19 je už pomaly v 
úzadí, opatrenia sa uvoľňu-
jú, žiaci už nemusia nosiť v 
triedach rúška. Je to veľmi 
oslobodzujúci pocit, ale pre 
učiteľov však ešte stále nie. 
Prečo oni ešte musia mať 
tieto “krásne ozdoby“ na 
tvárach a ako dlho ešte pod-
ľa Vás neuvidíme ich krásne 
úsmevy? Vidíte túto situáciu 
v blízkej budúcnosti pozitív-
ne?
Myslím, že sme všetci s úľa-
vou uvítali zmiernenie opat-
rení, ale opatrnosť je stále na 
mieste. Vývoj situácie a prog-
nózy odborníkov naznačujú, 
že Covid-19 sa zrejme stane 
dlhodobou súčasťou našich 
životov podobne ako chrípka 
a iné respiračné ochorenia. 
Žiaci veria, že sa opäť dosta-
nú do divadiel, na exkurzie 
alebo iné podujatia. Myslíte 
si, že je v dohľade, že žiaci 
znova budú môcť cestovať? 
Viete o nejakých plánova-
ných výletoch pre žiakov?
Návštevy divadelných pred-
stavení a exkurzie sa rozbie-
hajú,  niektoré triedy už majú 
naplánované aj koncoročné 
výlety. Z „covidového spán-
ku“ sa prebúdza aj Žiacka 
školská rada, ale o ňou pri-
pravovaných aktivitách ne-
budem nič prezrádzať.

Štvrtáci majú po písomných 
maturitách a ústne sú už za 
dverami. Napriek tomu, že 
tento rok bol chaotický aj z 
dôvodu karantén, pretože 
jeden týždeň boli žiaci doma 
a  druhý zase v škole. Myslíte 
si, že boli na tieto písomné 
maturity dostatočne pripra-
vení? 
Udalosti ostatných dvoch ro-
kov mali negatívny dopad na 
kvalitu vzdelávania na kaž-
dej škole a vo všetkých roč-
níkoch. Myslím, že aj naši 
maturanti si to v plnej miere 
uvedomovali. Preto väčšina 
z nich k maturitných testom 
pristupovala s rešpektom a 
zodpovedne. Verím, že vý-
sledky to potvrdia.   
Po korone tu máme ďalšiu 
nepríjemnú situáciu, vojnu 
v susednej krajine. Matky s 
deťmi utekajú a prichádzajú 
aj k nám do nášho mesta, do 

Levíc. V niektorých levických 
školách sa deti z Ukrajiny už 
učia. Prišli aj k nám nejakí 
žiaci (alebo prídu)?
Máme dve ukrajinské dievča-
tá v Kvarte a troch chlapcov 
v Prvej A. Jeden z nich, Jegor, 
momentálne študuje dištanč-
ne – každý deň má päť on-li-
ne hodín so svojou školou 
v Záporoží. Verím, že všetci 
piati sa u nás cítia dobre. Že-
lám im, v mene nás všetkých, 
aby dôvody, pre ktoré museli 
opustiť Ukrajinu, čo najskôr 
pominuli.
Nie len žiaci, ale aj učitelia 
sú pod určitým tlakom. Či 
už kvôli súčasnej situácii vo 
svete, alebo dvoch rokoch s 
covidom. Po dlhšom období 
sme boli opäť nepretržite v 
škole. Ako sa cítite, nemáte 
tiež občas pocit, že je toho 
na Vás veľa? Nemáte pre nás 
nejaké rady ako zvládnuť 
toto obdobie? 
Snažím sa utvárať si vlastný 
názor na aktuálne dianie na 
základe dostatku informácií 
a ich kritického spracovania.  
Snažím sa tešiť z maličkostí 
a vidieť poloprázdny pohár 
radšej ako poloplný. A nako-
niec sa snažím, pokiaľ je to 
vhodné, vo svojom okolí spo-
chybňovať ľahostajnosť, se-
beckosť a iracionalitu.   

/Simona Murajdová4

Oh, jasné, súťaže! Koncom 
apríla sme zapojili naše naj-
čerstvejšie vydanie (to so 
Shrekom)  do súťaže stredo 
a vysoko školských časopisov 
– do Štúrovho Pera vo Zvo-
lene. Súťaž s tradíciou iba o 
chlp väčšou ako naše školské 
noviny, vyhodnocuje a oce-
ňuje vo viacero kategóriách 
stredoškolské, vysokoškol-
ské časopisy a jednotlivcov. 
K nášmu prekvapeniu, i keď 
sme sa do súťaže zapojili 
prvý krát po mnoho rokoch, 
boli sme ocenení, rovno dva 
krát!
Prvú cenu sme si prevzali za 
„časopis s najväčším poten-
ciálom“ od primátorky mesta 
Zvolen.
Druhá cena bola od vydava-
teľstva Martinus za článok: 
„Čo čítam pri káve“ od našej 
redaktorky Nikol Prišťákovej.
Ale ako to so súťažami už 
býva, nie sú iba o cenách, ale 
o ľuďoch. Pozdravujeme na-
šich kolegov z Nitry, Trnavy a 
Považskej Bystrice, ktorí boli 
tiež odmenení za ich vydania, 
čiže im tiež gratulujeme.
Za stredoškolské časopisy vy-

hral časopis Rozhľad z Považ-
skej Bystrice. Od ktorých sme 
dostali osobnú pochvalu:

 

Za vyjadrenia ďakujeme.

/WWGU 

Shrek je (skoro) najlepší
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Štúrovo Pero, to znie ako meno súťaže... Lebo to presne JE! 
Konečne sa po lockdownovom chaose začal celý svet návrat do normálu. Pre nás študen-

tov to  znamená výlety, súťaže olympiády a aj maturity... 

„Preklepy hodnotim G/10. 
Máte veľmi moc skvelý časo-
pis. Meméčka sú extrémne 
dank a vaša titulka bola vr-
chol meme umenia.“   
-editor a redaktor časopisu 

Rozhľad  @rafajrichard

Keď sa mi dostali do rúk 
preklepy ihneď ma zaujala tit-
ulka, kde oko nechal nejeden 
porotca a súťažiaci. Koketne 
sa na vás škeril Shrek, no 
ani ten sa nevyrovnal orig-
inálnemu nadpisu vlast-
ným fontom. Trošku mi tam 
chýbali údaje o škole (žeby 
som si tú kreatívnu obálku 
privlastnila?), ale verím, že 
si v budúcom čísle na to dajú 
pozor. 
-šéfredaktorka časopisu 
Starý Blesk (Trnava) H.Š 

Preklepy zaujmú najmä 
svojim spracovaním a pú-
tavou titulkou, ktorá je veľmi 
dôležitá. Najviac sa mi páči 
ich výber fotografií a vtipných 
obrázkov, ktoré dokonale 
dotvárajú atmosféru. Oceňu-
jem osemsmerovku a testy, 
ktoré si čitatelia môžu vy-
plniť. Teším sa na ich ďalšie 
čísla.

- šéfredaktorka časopisu 
Rozhľad L.K 
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Petra Vlhová na nás nemá

Tohtoročný lyžiarsky bol roz-
delený dokonca až do troch 
turnusov – dva „prvácke“ a 
ísť sa podarilo aj niektorým 
druhákom. Všetkým prvákom 
bolo umožnené sa zúčastniť, 
ale s druhákmi to bolo nane-
šťastie inak. Mohlo ísť len 10 
žiakov z každej triedy, a tak 
triedni učitelia dostali nároč-
nú úlohu týchto 10 ľudí a za 
nimi 5 náhradníkov vylosovať. 
Pochopiteľne sa nedalo vyho-
vieť všetkým a mnoho žiakov 
zostalo nespokojných. Aby 
som zostala objektívna, tak sa 
k tomu nebudem ďalej vyjad-
rovať. 
Pred výletom sa všetci povin-
ne otestovali, keďže ešte stá-
le, žiaľ, žijeme v období pan-
démie. Napriek tomu sa však 
vrátilo veľa žiakov domov s po-
zitívnym testom, takže sa im 
voľno od školy predĺžilo ešte o 
týždeň. Zatiaľ čo sa ich ostatní 
spolužiaci už učili a dobiehali 
písomky a skúšania z rôznych 
predmetov, tak oni sa doma 
snažili čo najrýchlejšie vyzdra-
vieť a nabrať silu, aby toho prí-
liš veľa nevymeškali. Predsa 
len – vymeškať dva týždne na 

tejto škole nie je práve situá-
cia, v ktorej by sa niekto z nás 
chcel ocitnúť...
Prvého turnusu sa zúčastnili 
žiaci tried 1.A, 1.B a kvinta. Ly-
žovali na lyžiarskom stredisku 
Malinô Brdo od 7. do 11. feb-
ruára. Originálnych snehulia-
kov, ktorých postavili si môže-
te pozrieť na FB stránke našej 
školy. 
Druhý turnus absolvovali žiaci 
tried 1.C, 1.D a tercia, tiež na 
lyžiarskom stredisku Malinô 
Brdo v čase od 21. do 25. feb-
ruára. Bol mierne problema-
tickejší ako tie ostatné. Stalo 
sa tu niečo, o čom nikto nemal 
vedieť, takže automaticky o 
tom hneď vedela celá škola. 
Pár žiakov v následku určitých 
okolností bolo poslaných do-
mov ešte počas prvých pár dní 
výcviku.  
Tretí turnus boli žiaci druhác-
kych tried a sexty. Tí starší išli 
na lyžovačku do Tatranskej 
Lomnice od 7. do 11.
marca. Na začiatku boli viac-
krát špeciálne poučení, aby sa 
nesprávali tak, ako sa správali 
žiaci pred nimi. Úspešne sa im 
to podarilo a nikto nemusel ísť 

domov. 
Každá trieda si musela pripra-
viť program, ktorý neskôr po-
stupne odprezentovali svojim 
spolužiakom po večeroch svoj-
ho výcviku. Programy boli rôz-
ne: tančeky, vystúpenia, špor-
tové aktivity, testíky, diktáty a 
mnohé iné. Všetko to bolo pri-
rodzene neskôr vyhodnotené 
a tie najoriginálnejšie boli od-
menené diplomom za „Najlep-
ší program“ a niečím sladkým 
pod zub. 
Niektorí sa naučili lyžovať, iní 
prípadne vylepšili svoje schop-
nosti a techniky s pomocou 
našich skvelých pánov učiteľov 
a paní učiteliek; no a samozrej-
me si mládežníci upevnili vzťa-
hy medzi sebou, prípadne za-
čali nové kamarátstva. Všetky 
výcviky prebehli bez vážnych 
úrazov a žiaci si mohli spokoj-
ne povedať, že si nazbierali 
plno skvelých zážitkov, na kto-
ré budú ešte dlho spomínať. 
Fotky zo všetkých lyžiarskych 
výcvikov je možné nájsť na FB 
stránke našej školy, takže ak by 
ste mali záujem, tak si ich tam 
kľudne môžete popozerať. 

7

Po minuloročnom neuskutočnenom lyžiarskom sa tento rok študenti GAV-u konečne mohli 
opäť zúčastniť lyžiarskeho výcviku a s radosťou si zalyžovať. 

/Kika
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Určite každý z nás pozná ten-
to dátum ako Sviatok zami-
lovaných – Valentín. S týmto 
sviatkom sa nám spája prí-
beh Valentína, ktorý tajne 
oddával zamilované páry. 
Jeho činy však boli považova-
né za trestné, a preto ho Ri-
mania v tento deň popravili. 
Povráva sa, že posledné, čo 
spravil, bolo napísanie lístku 
s vyznaním lásky, ktoré bolo 
určené pre dcéru žalárnika. 
Aj toto sa stalo základom va-
lentínskej tradície.
Tento deň sa oslavuje aj na 

GAV-e. V tento deň majú štu-
denti možnosť kúpiť si v buf-
ete cupcake. Môžu ho zjesť 
sami alebo ho môžu darovať 
ako valentínsky darček a nie-
komu urobiť radosť.
14. február však nie je zná-
my len ako Sviatok zamilova-
ných. Tento deň sa považuje 
aj za Medzinárodný deň da-
rovania knihy.
Medzinárodný deň darova-
nia knihy sa vyznačuje rôz-
nymi kampaňami, napríklad 
celoslovenská kampaň Book 
Giving Day, ktorá sa koná 

každý rok. Významom tohto 
dňa je spájať ľudí, ktorí mi-
lujú knihy a urobiť im radosť. 
Preto by sme mohli zvážiť, že 
niekomu urobíme radosť a 
podarujeme mu knihu. Či už 
darujeme knihu dospelému 
človeku a urobíme mu ra-
dosť alebo dieťaťu, ktorému 
možno dopomôžeme k láske 
čítaniu, určite to bude dobrý 
pocit.

 /Riavi

14. februára. Deň určený 
zamilovaným a dušiam, čo 
chcú potešiť srdcia iných 
malým darčekom alebo 
slovom vysloveným z lás-
ky. Ani na našej škole to 
nebolo inak. Ani GAV na 
svojich žiakov nezabudol.
Na chodbách stála násten-
ka s romantickými pesnič-
kami a pri vstupe do ško-
ly na žiakov čakalo malé 
občerstvenie vo forme 
sladkostí. Samozrejme, ne-
mohla chýbať ani Valentín-
ska pošta, ktorá bola tento 

rok len na veľkom gympli. 
Výnimočne trvala celý týž-
deň, pretože veľa tried bolo 
v karanténe. Taktiež žiadne-
mu oku určite neunikla ani 
výzdoba, napríklad aj v po-
dobe papierových srdiečok 
napichaných v kvetináčoch.
Najväčšie ĎAKUJEM patrí 
PK ANJ, ŽŠR a študentom, 
ktorí sa na realizácií podie-
ľali a tým pádom vyčarili 
úsmev na tvári nejednému 
spolužiakovi.      

/Alica   

Valentín na GAVe

14. február – nie len Valentín

8

Naša škola sa tento rok 
zapojila do projektu Koľko 
lásky sa zmestí do krabice. 

Tí, ktorí ste o tom náhodou 
ešte nepočuli, projekt Koľko 
lásky sa zmestí do krabice je 
projekt pre seniorov v domo-
voch dôchodcov. Jeho úlo-
hou je hlavne potešiť a zlep-
šiť náladu našim starším.
Do projektu sa mohli zapojiť 
študenti aj profesori. Ako? 
Veľmi jednoducho. Potre-
bovali ste nejakú krabicu od 
topánok. Teraz niečo, čo by 

ste do nej zabalili. To niečo 
mohlo byť veľa vecí. Mohli 
ste tam dať niečo sladké 
(keksík, čokoláda), niečo sla-
né (tyčinky), niečo teplé (čaj), 
niečo mäkké (deka), niečo 
voňavé (sprchový gél), niečo 
na zábavu (kniha, sudoku), 
niečo zo srdca (pohľadnica, 
prianie). 
Krabice mali byť, samozrej-
me, aj zabalené v baliacom 
papiere, aby bola dostatočne 
splnená vianočná nálada a 
tematika. 

Do tohto projektu sme mali 
možnosť zapojiť sa od 19. 
novembra po 12. december. 
Balíčky sme mali možnosť 
zaniesť na vrátnicu, kde bolo 
zberné miesto. 
Týmto projektom sme mali 
možnosť ukázať, že si vážime 
starších ľudí a radi by sme im 
– v týchto náročných „koro-
nových“ časoch – urobili tro-
chu radosť.

/Riavi

Koľko lásky sa zmestí do krabice

Všetko čo ľudstvo dosiahlo 
bol vždy výsledok spoločné-
ho úsilia. Či už malé skupiny, 
ktoré dokázali rozvrátiť ná-
rody. A ďalšie, ktoré národy 
spájali. Také skupiny, ktoré 
životy zlepšovali, alebo práve 
naopak, urobili peklo z kaž-
dého dňa. 
Kríza, ktorá na východ od 
Slovenska prebieha v období 
písania tohto článku ešte ne-
skončila. Už teraz má ale via-
cero názvov a označení, ako 
sa dá zrátať na všetkých prs-
toch oboch rúk. Ako ju už na-
zvete a čomu veríte, je jedno. 
Hlavný fakt je, že bežní ľudia 
prišli o všetko a bezpodmie-
nečne im treba pomôcť. 
Tu na škole sme sa k situácií 

vyjadrili a stále vyjadrujeme, 
pravidelne robením propa-
gačných videí, tematických 
hodín, prednášok spojených 
práve s teraz aktuálnou situ-
áciou. 
Okrem vyjadrených názorov, 
aj pomáhame. 
Koncom marca a začiatkom 

apríla sme mali dve prvé 
charitatívne zbierky – ak-
cie, ktorých výnosy išli práve 
Červenému Krížu na pomoc 
Ukrajine. Posledný marcový 
týždeň to bol knižný bazár, 
kde sa vyzbieralo práve 751 
euro a v druhom týždni aprí-
la Erasmus projekt na našej 
škole organizoval dvojdňové 
predávanie odznakov, kto-
rých výťažok taktiež išiel na 
rovnaký účel.
Všetko čo ľudstvo dosiahlo 
bol vždy výsledok spoločné-
ho úsilia. Veľké aj malé skupi-
ny, najmä, keď cieľ je pomoc 
ďalším ľudom, dokážu preko-
návať vlastné hranice.

Na konci dňa sme všetci ľudia

/WWGU
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Na spovedi s kaplánom
Aký je Váš obľúbený film alebo kniha?
Obľubujem ságy, najmä Marvel filmy, Star 
Wars, Harryho Pottera, ale najradšej mám 
Pána Prsteňov. Ku knihe som sa síce dostal 
neskôr ako k filmom, ale páči sa mi tu spôsob 
akým Tolkien ako veriaci človek vkladal svo-
ju vieru do príbehov. Tieto filmy každoročne 
pozerám a vždy ma dokážu niečím nadchnúť.
Ako si zachovávate Vašu povest-
nú dobrú náladu a zdravú motivá-
ciu?
Priznám sa, že aj ja nad tým nieke-
dy rozmýšľam...Škola je pre mňa 
miesto, kde sa uvoľním. Rád sa tu 
porozprávam s mladými ľuďmi a 
pôsobí na mňa nostalgicky, preto-
že ja sám som navštevoval gymná-
zium v Banskej Bystrici. Skrátka mi 
to spôsobuje radosť, a predsa to 
aj hlásame; evanjelium znamená v 
preklade radostná zvesť, takže svoju radosť z 
viery prenášam okolo seba. Radosť a humor 
sú zbrane proti všetkým ťažobám a strachom.
Aké rozdiely ste spozorovali medzi našou 
školou a školami, na ktorých ste učili alebo 
učíte?
Najväčší rozdiel som spozoroval medzi zák-
ladnou a strednou školou. Starší žiaci majú 
vyzretejšie pohľady na svet. 
Máte nejakých kamarátov medzi učiteľmi, 
alebo obľúbených kolegov?
Je ich naozaj veľa a často sa tu strácam, či 
už v ľuďoch, alebo na chodbách. Na nijakej 
škole som ešte nezažil, že by ma kolegyňa 
tak ochotne previedla školou. Práve Miriam 
(Frajtová) ma uviedla do všetkých záležitos-
tí školy. Moje miesto je v chemickom kabi-
nete, no okrem chemikárok sa často bavím 
napríklad s pani zástupkyňami alebo s pani 
profesorkou Hreškovou. No najviac mi pri 
zoznamovaní sa pomohlo nahrávanie nášho 
vianočného megahitu. Mimochodom video 
na Vianočnú

akadémiu bol super nápad a som ochotný v 
prípade záujmu nahrať aj cédéčko...
Máte obľúbené športy, ktoré vykonávate?
Keď v zime všetko zamrzne, rád si zahrám s 
kamarátmi hokej. Najčastejšie v Novej Bani, 
odkiaľ pochádzam. 
Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťaťom, a 
čo Vás viedlo k výberu Vášho povolania?

Rok som študoval v Bystrici na 
Univerzite Mateja Bela ekono-
mickú fakultu. Bavia ma huma-
nitné vedy, matematika a polito-
lógia. Neskôr som sa rozhodol ísť 
do Kňazského semináru v Badíne. 
Bol tam úžasný komunitný život, 
rozvoj v duchovnom aj v akade-
mickom postupovaní jednotliv-
ca. Bolo to ťažké rozhodnutie, no 
napriek všetkým dilemám som 
počúvol Božie volanie a rozhodol 

som sa pre cestu ku kňazstvu.
Aký je Váš obľúbený kresťanský sviatok?
Ako všetci vieme, najväčší kresťanský sviatok 
je Veľká Noc, tam je základ. Veď ako sv. Pavol 
hovorí: ,,Keby Kristus nevstal z mŕtvych, már-
na je naša viera.‘‘ A tento sviatok oslavuje 
smrť a Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Čím som 
starší, tým viac si uvedomujem hĺbku týchto 
dní.
Tiež mám veľmi rád vianočné filmy, koledy, 
ktoré si vždy už od Adventu spievam v aute. 
Bonusová otázka: Pili ste už niekedy sväte-
nú vodu?
Hahaa, no tam je taký problém... Ona je to-
tižto slaná. Síce som už počul o prípadoch, 
kedy si ju ľudia dávali na Štedrý večer do po-
lievky...no neodporúčam. Funkcia svätenej 
vody je požehnávať. Keď ju požehnávame, 
tak požehnáme aj soľ, hlavne kvôli tomu, aby 
sa voda dlhšie uchovala. Slúži napríklad na 
upriamenie človeka na Boha, takže sa často 
nestáva, žeby si ľudia ponorili hlavu do svä-
teničky.

Na slovíčko s pánom profesorom Sebelédim
Ktoré športy najradšej hráte a ktoré najrad-

šej pozorujete?
Rád hrám volejbal, rád si zaplávam a tiež 
mám rád turistiku. Rád zase určite pozerám 

hokej a tiež volejbal.
Aký je Váš najväčší úspech v športe?

Ja som robil do každého športu, takže mám 
úspechy na krajských súťažiach v atletike, 
hrával som fotbal, hokej, chodil som aj na 
cyklistiku, z toho mám jednu okresnú medai-
lu...tiež som dostal aspoň päť strieborných 
Odznakov zdatnosti, raz mi dokonca jeden 
zlatý ušiel o tri body, vtedy som bol tiež v 

dorasteneckom veku.
Čo si myslite o tohtoročnom lyžiarskom vý-
cviku? Mali ste doteraz nejaké väčšie prob-

lémy?
S inštruktormi sme skonštatovali, že tento 
rok bol naozaj výnimočný, keďže sme nemali 
žiadne problémy, možno to spôsobila koro-
na, že ľudia boli, povedzme, menej odvážni. 
Na lyžiarskom sa pritom vždy niečo stane, 

ako napríklad zlomená noha, či vyvrtnutý 
členok. 

A čo kritériá pre lyžiarov druhákov?
Tento špeciálny výber sa robil po prvý raz. 
Kapacita chaty, ktorú sme mali objednanú 
nás obmedzila v počte. Najjednoduchším 
kritériom bolo zvolať všetkých, ktorí chcú ísť, 
dať do klobúka čísla a ťahať. Všetko ostatné 

je nespravodlivejšie. Vytiahneš si a ideš. 
Čo Vás priviedlo ku chtíču stať sa telocviká-

rom? Baví Vás učenie biológie?
Ja som robil v podstate každý šport, ktorý 
bol možný, od atletiky, cez futbal, hokej, cyk-
listiku, plávanie, dokonca som hrával šachy 
za Levice. No a keď má už človek takúto ná-
plň života, tak si nevie predstaviť robiť niečo 
iné. Pôvodne som chcel ísť študovať mate-
matiku a telesnú, neskôr chémiu a telesnú, 
no neotvárali...nikdy som nechcel ísť študo-
vať biológiu, no otvárali už len jazyky a teles-
nú, takže môj výber bol jasný. Momentálne 
bohužiaľ neučím biológiu, no už niekoľko ro-
kov každé ráno skoro vstávam o štvrtej a do 

siedmej robím na pracovných listoch, ktoré 
potom dávam na Moodle, teraz sa to síce vy-
užíva málo, no verím že sa to určite v budúc-
nosti zíde a využije. Takto si aj zopakujem 

učivo a mám v tom už záľubu.
Ako ste sa dostali k otužovaniu?
Už roky chodievam do sauny, viem, že to 
zvyšuje imunitu a ja som vlastne už roky ne-
bol na PN-k, keď tak, tak len kvôli návšteve 
zubára. Raz som videl fotku pani profesor-
ky Plašekovej na Facebooku, ako sa otužuje, 
povedal som si, že sauna je niečo podobné 
a že toto zvládnem. Prvý raz som vydržal vo 
vode skoro päť minút a nadupaný endorfín-
mi. Život je vtedy krajší. Okrem toho je to 
frajerina. Keď sa vedľa teba korčuľujú ľudia 
a ty sa tam vyvaľuješ vo vode...ja mám rád 
také momenty. 
Otázka od Hanky zo Sexty: Prečo ste mi mi-
nule nedali prednosť v jazde?
Som poriadny šofér a určite som prednosť 
Hanke dal. Mám rýchle auto – biely Peugeot 
s turbom. Poctivo ale dávam prednosť... Ešte 
som nemal na novom aute pokutu, a to ho 
mám už 4 roky.
Kto je Váš obľúbený kolega?
Moja obľúbená kolegyňa je jednoznačne 
pani profesorka Čechová, pretože sa vyzná. 
Pôvodne to bol Drahoš, ten sa tiež vyznal v 
biológií. Pani profesorka Čechová je mimo-
chodom aj moja bývalá žiačka, mal som ju 
pred mnohým rokmi v skupine na lyžiarskom, 
rád to vždy spomínam, pretože sa vôbec ne-
vedela lyžovať a to ma znervózňovalo... tak 
sme sa aj potom 
skamarátili. 
Posledná zaujímavosť?
No napríklad tie stromy vzadu za budovou 
som okrem tých najväčších, ktoré sú lipy, sa-
dil ja od roku 2000. Hrab je prvý strom, ktorý 
som zasadil aj spolu s pani profesorkou Pla-
šekovou. Všetky sú to slovenské druhy. Chcel 
som z toho urobiť také arborétum.
Ďakujeme pánovi profesorovi Sebelédimu za 
super rozhovor.

/Gréty, Evka

p. prof. Sebéldi

/Gréty, Evka
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Čo s odpadom?
Desiatky kíl jedla, ktoré sa buď nedojedlo 
alebo ktoré nebolo vyzdvihnuté putuje do 
nádob v špeciálnej miestnosti. Obsah nádob 
je každodenne odvážaný do spaľovne. Tento 
spôsob je drahý a energeticky náročný. Ke-
dysi sa takýmto odpadom mohli napríklad 
kŕmiť zvieratá, dnes to je už zakázané.
„Najviac nás mrzí, keď sa stravníci neodhla-
sujú z obeda. Jednak sú to zbytočne vyhode-
né peniaze z vašej strany a tiež je to škoda 
našej práce a ingrediencií. Ak sa nestihnete 
vyhlásiť deň dopredu cez edupage, môžete 
vždy ráno zavolať, poslať sms alebo do 7:30 
prísť osobne do jedálne a odhlásiť sa,“ vy-
svetľuje pani vedúca. 
Vec sa má tak, že ak sa niekto z obeda včas 
odhlási, suroviny, ktoré by sa použili na jeho 
porciu nebudú uvarené a odložia sa bokom. 
Takto odložené potraviny sa potom využijú 
inak, napríklad mäso do mäsovej polievky.

Dostanú sa k nám potraviny zo Slovenska, 
prípadne nášho regiónu?
Mäso v našej jedálni je mäso výhradne slo-
venského pôvodu, hovädzina je dokonca 
priamo z Kozároviec. Vajíčka máme tiež slo-
venské. Zeleninu a ostatné suroviny berieme 
z veľkoskladov, ktoré sa síce snažia ponúkať 
tovar zo Slovenska, no nie vždy sa im to po-
darí. Pôvod potravín je jedno z kritérií, na 
ktoré hľadíme pri výbere dodávateľov.

Ako je môžné, že náš obed stojí iba 1,23€?
1,23€, ktoré si platíme za obed je iba cena 
potravín použitých pri varení. Ak si cenu obe-
da vynásobíme počtom vydaných obedov, 
s takou sumou sa už dá pracovať. Ostatné 
položky ako napríklad platy zamestnancov, 
energie, stroje a vybavenie hradí štát, pres-
nejšie VÚC Nitra.

Veľmi zaujímavé je meranie úspešnosti 
jedla podľa množstva odpadu...
Keď do jedálnička pridávame nejaké nové 
jedlo, hneď sledujeme odpad a podľa neho 
rozhodujeme, či a ako často ho variť do bu-
dúcna. Ďalšia vec je, že pani kuchárky podľa 
množstva a zloženia odpadu vedia, čo štu-
dentom chutí. 
„Vyslovene vám nechutia tie zdravé veci, 
ktoré sa teraz propagujú, napríklad bulgur. 
Ryby takisto nepatria medzi populárne jedlá. 
Obľúbené sú zemiaková kaša, ryža a kuracie 
mäso. Väčší úspech majú mäsá, rezancovi-
tého alebo kockatého tvaru, ktoré netreba 
krájať. Z polievok naviac obľubujete tie s  
mäsom, fazuľovú, kuraciu či hovädziu. Tieto 
informácie potom využívame pri zostavovaní 
jedálneho lístka. Chceme, aby vám tie jedlá 
chutili, keďže si za ne platíte.“

metlička
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Ako vyberáte jedlá, ktoré sa dostanú na 
naše taniere?
(Pani vedúca vyťahuje aspoň 1000-stranovú 
knihu.)
Toto je kniha noriem, podľa ktorých sa musí 
variť v školskej jedálni. Pripomína bežnú ku-
chársku knihu. Je to zoznam polievok, múč-
nych jedál, mäsitých jedál, ale napríklad aj 
nápojov. Ku každej položke je tu presný zo-
znam ingrediencií a postup, ktorým sa má 
jedlo alebo nápoj pripravovať. Z tohto zozna-
mu následne zostavujeme jedálniček podľa 
možností našich dodávateľov a vybavenia ku-
chyne. Tu to však nekončí. Z jedál, ktoré vie-
me uvariť potom zostavujeme jedálny lístok 
podľa predpísaných nutričných hodnôt. Dva 
až trikrát týždenne by sa na tanieroch mali 
vyskytnúť zemiaky, dvakrát týždenne mäso, 
raz múčne jedlo, raz ryby. A ten zoznam po-
kračuje, je to pomerne zložitá logistická ope-
rácia.

Väčšina z nás navštevuje školskú jedáleň 
každý pracovný deň. Čo sa deje za tajom-
ným okienkom, z ktorého nám vydajú obed 
však zostáva záhadou. V tomto článku sa s 
pani vedúcou školskej jedálne ponoríme do 
tajomstiev našej kuchyne. Koľko obedov 
denne varia? Aké technológie na to použí-
vajú? Koľko ľudí sa na tejto práci podieľa? 
Odkiaľ berú ingrediencie? Čo robia s odpa-
dom? Odpovede na tieto otázky hľadajte 
nižšie.
Na začiatok...
Hlavná kuchárka začína svoj pracovný deň o 
6:00 ráno. Jej úlohou je prebrať mäso a ďalší 
tovar od dodávateľov. Čas hrá najdôležitejšiu 
rolu práve pri čerstvosti mäsa, preto musí 
byť dovezené skoro ráno v deň spracovania. 
Bežná dodávka je 45 až 50 kilogramov mäsa 
pri plnom počte stravníkov. O 6:30 do práce 
prichádzajú 2 ďalšie kuchárky a 4 pomocníč-
ky. Ďalšia osoba sa stará o prevádzku jedál-
ne, napríklad doplňuje polievku. Potom tu 
je pani vedúca s kolegyňou. Týchto 10 ľudí 
v bežný pracovný deň pripraví a vydá okolo 
550 obedov.

ZAUJÍMAVÉééééééé

obedy, alebo ako nakŕmiť 600 ľudí

ručná výroba knedle

120-litrová panvica s omáčkou
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Chcem sa poďakovať kolektívu školskej ku-
chyne za to, že nás privítali s otvorenou ná-
ručou a odkryli pred nami tajomstvo našej 
kuchyne a svojej veľmi 
zaujímavéééééééééééééééééééééééééééj 
práce.

Odkaz profesionálov
Je ešte niečo s čím by ste sa s nami chceli 
podeliť?
„Prijali by sme lepšiu komunikáciu, či už od 
triednych učiteľov alebo samotných žiakov. 
Nechceme, aby ste sa nás báli. Máme tu 
okienko, kde je vždy niekto pripravený po-
môcť. Môže sa to týkať už spomínaného od-
hlasovania z obedov, ale aj iných problémov. 
Či už ste na bezlepkovej diéte alebo trpíte ne-
jakou intoleranciou, vieme to riešiť. Vyberie-
me jedlá, ktoré vám vyhovujú, ale môžeme aj 
modifikovať recept, napríklad nepoužiť múku 
alebo vynechať mlieko. Takúto ústretovosť 
však zatiaľ nemôžeme ponúknuť vegetariá-
nom, keďže nám to nedovoľujú vyššie spomí-
nané normy.“
„Ďalší problém zvykne nastať, keď je niekto 
prihlásený na obed, no do jedálne príde v ne-
štandardnom čase. Na prvý pohľad sa môže 
zdať, že kuchyňa je prázdna, no kým sú otvo-
rené dvere a svieti sa, niekoho tu určite náj-
dete. Niektoré z nás tu zostávajú až do tretej, 
takže k objednanému jedlu sa určite dostane-
te, stačí zakričať.“ 
Pani kuchárky sa podelili o skúsenosti z ku-
chyne:
„Najviac nám dajú zabrať jedlá z kysnutého 
cesta, hlavne osie hniezda. Sú technicky ná-

ročné.“

 „Najradšej varíme to, čo sa zje. Vidíme, že 
vám to chutí a tým pádom naša práca nevy-

šla nazmar.“

„Ešte by sme chceli upozorniť, že hovädzia 
pečienka nie je hovädzia pečeň. Je to jedno-

ducho pečené hovädzie mäso.“
To be continued...

čistenie zeleniny

jedenásty zamestnanec

Levickí patrioti ovládli Alpsko-jadranský po-
hár
Klub BK Levickí Patrioti patrí už dlhé desať-

ročia k abso-
lútnej sloven-
skej špičke. 
Každoročne to 
potvrdzujú v 
najvyššej slo-
venskej súťaži 

a rovnako aj na medzinárodnej úrovni. His-
torický úspech Patrioti zaznamenali na mar-
covom Alpsko-jadranskom pohári. Na ňom 
po prvýkrát dokázali triumfovať a do bohatej 
zbierky trofejí pridali ďalšiu z prestížnej súťa-
že. Kapitán Levíc Šimon Krajčovič bol zároveň 
vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja.
Šachisti nechali za sebou totálnu spúšť
V 2.lige skupiny B, v 
ktorej súťažia kluby z 
Trenčianskeho a Nit-
rianskeho kraja, došlo 
k úžasnému momentu 
pre celý levický šach. 
Ešte dva zápasy pred 
koncom súťaže si tím 
ŠK Levice zabezpečil 
pohodlný triumf v ce-
lej súťaži. Po šiestich zápasoch majú doposiaľ 
plný počet bodov a budúcu sezónu si zahrajú 
1. ligu v konkurencii s elitou Slovenska. Po-
stupové družstvo tvorí viacero bývalých aj 
súčasných študentov nášho gymnázia, vráta-
ne Martina Solčana, Gabriela Galla, Mateja 
Mikulu a Róberta Šafára.

Hokejisti sa dokázali vyhnúť zostupu
Hokej má v Leviciach dlhoročnú tradíciu, o 
čom svedčí bohatá základňa mladých talen-
tov, ale aj fakt, že sa tím HK Levice dlhodobo 
drží v Slovenskej hokejovej lige. Tá však ne-
bola túto sezónu pre Levičanov najvydare-
nejšia. Zo 46 odohraných zápasov sa našim 
hokejistom podarilo zvíťaziť v riadnej hracej 

dobe len jede-
násťkrát. Spo-
lu s dvoma 
výhrami a tro-
ma prehrami 
v predĺžení to 
z n a m e n a l o 

celkových 40 bodov a záverečné 11. miesto v 
lige. Od zostupu do 3. ligy, ktorému sa nevy-
hlo Brezno, delilo Levičanov 4 body.
Trápenie futbalistov v 3. lige
Veľmi nestabilné výkony predvádzajú v sezó-
ne 2021/2022 futbalisti FK Slovan Levice. Tí 
momentálne figurujú v 3. lige na poslednom 
18. mieste. Z doposiaľ odohraných 25 zápa-
sov skončili triumfom našich hráčov len tri. 
Ďalších šesť remíz a hrozi-
vé skóre 18:66 znamená, 
že s 15 bodmi strácajú Le-
vice na predposledné Par-
tizánske 4 body. Ak sa le-
vickí futbalisti chcú vyhnúť 
zostupu do nižšej súťaže, 
budú musieť výrazne zlep-
šiť formu a v záverečnej časti sezóny bodovať 
aj proti favorizovaným súperom. 

V Leviciach to žije športom

15

Aj keď pandémia koronavírusu prekazila športové súťaže na školskej úrovni, na tej klubo-
vej už nie. V sezóne 2021/2022 sa podarilo viacerým levickým tímom, ktorého súčasťou 
sú aj niektorí žiaci našej školy, získať historické úspechy. Verme, že do budúceho školského 
roka sa situácia výrazne zlepší a športovci z Gymnázia Andreja Vrábla budú nosiť do našej 

školy trofeje ako na bežiacom páse.

/Martin Solčan

/Adi
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Mobilita do Španielska

Boli sme vybratí, oboznáme-
ní s podmienkami, a neskôr 
sme sa mohli vydať na svoju 
dlho-hodinovú cestu do cu-
dzej krajiny. Naša jazda sa za-
čala 28. marca už skoro ráno 
o pol druhej, keď sme pred 
budovou školy nasadli do mi-
nivanu, ktorý nás zobral na 
letisko do Viedne. Po nece-
lých 3 hodinách letu sme už 
spokojne mohli vystúpiť na 
obrovskom madridskom le-
tisku.
Neskôr sme mali šancu spo-
znať hlavné mesto krajiny 
osláv a poprechádzať sa nád-
hernými ulicami Madridu. 
Nezabudli sme nakúpiť suve-
níry, najedli sme sa na Hlav-
nom námestí a potom sme 
sa vlakom pobrali ďalej až 
do našej finálnej destinácie, 
mesta Valencia, kde na nás už 
čakali naše rodiny. Večer sme 
sa ubytovali v pohostinných 
domácnostiach a pripravili sa 
na ďalší deň.
V škole sme boli každý deň 
na začiatku oboznámení s 
programom, ktorý nás v daný 
deň čakal. Vďaka rôznym 
prednáškam, prezentáciám 

a návšteve múzea sme sa do-
zvedeli veľa o občianskej voj-
ne v Španielsku a o rôznych 
organizáciách, ktoré boli jej 
súčasťou. Táto vojna bola jas-
ným príkladom extrémizmu, 
čo bolo vysoko relevantné, 
keďže je to hlavná téma toh-
toročného projektu. Každá 
aktivita bola veľmi interak-
tívna, pretože žiaci zo všet-
kých krajín mali za úlohu sa 
dať do skupín a vypracovať 
krátke prezentácie o tom, čo 
sa naučili a potom ich odpre-
zentovať svojim rovesníkom z 
projektu. 
Po večeroch nám program 
vymýšľali naše rodiny, cho-
dili sme do centra Valencie, 
prechádzali sa po uličkách a 
zabávali sa s našimi kamarát-
mi. Dokonca sme navštívili aj 
pláž, ale voda bola na kúpa-
nie ešte príliš studená, takže 
na čarokrásne búrlivé more 
sme sa mohli len pozerať. :(
V Španielsku bolo veľa kul-
túrnych rozdielov, ktoré nás 
možno aj šokovali, ale väčši-
na skôr príjemne prekvapila 
– napríklad, že Španieli jedia 
večeru naozaj neskoro ale-

bo že sa radi objímajú. Bola 
to úžasná príležitosť spoznať 
nových ľudí, novú krajinu a 
podľa môjho skromného ná-
zoru, ochutnať množstvo vý-
borného jedla. Hlavne poma-
ranče, vysoko odporúčam!! 
V štvrtok večer nám dokonca 
milí žiaci z mestečka Paterna 
pripravili aj rozlúčkovú osla-
vu, na ktorej tiež nechýbalo 
vynikajúce jedlo a samozrej-
me hudba ideálna na tanco-
vanie. Zabávali sme sa dlho 
do noci a užívali si svoje po-
sledné spoločné chvíle v Špa-
nielsku.
1. apríla v piatok ráno, keď 
sme sa s ostatnými lúčili, tak 
nám určite všetkým bolo na-
ozaj veľmi smutno. Nechcelo 
sa nám ísť domov od našich 
nových kamarátov, ale žiaľ, 
nemali sme na výber. Vyme-
nili sme si kontaktné údaje, 
aby sa nám až tak nestískalo 
za ten čas, kým oni prídu sem 
ku nám na Slovensko. Už sa 
nevieme dočkať.

/Kika

Úspešný výlet do Nórska  vzbudil u študentov veľký záujem o projekt Erasmus+ aj o ďal-
šie mobility do rôznych krajín. O miesta sa hlásili mnohí, bolo ich vybratých len šesť, os-
tatní budú ale samozrejme zahrnutí v ďalších výmenných pobytoch, ktoré sa budú konať 

neskôr v tomto školskom roku.
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Uveďte jeden dôvod, prečo by sa žiaci mali 
pridať ku krúžku TOP SLIMÁK? 
,,No, je to zmysluplnejšie využívanie voľné-
ho času, ako sedieť doma a šúchať telefón.“
Aký je váš najlepší zážitok z turistického 
krúžku?
,,Takto rýchlo neviem vybrať jeden, ale 
posledná akcia na Zvoničke bola výborná a 
všetkým sa páčila.“
Preferujete pri opakovačke slaninu, 
špekačku, alebo klobásu?
,,Slaninu, klobásu a aj špekačku.“

Pridaj sa k nám – TOP SLIMÁK
Určite ste už zaregistrovali, že na našej škole 
funguje turistický krúžok a pokiaľ nie, tento 
príspevok je práve pre vás. Turistický krúžok 
TOP SLIMÁK nie je ako ostatné krúžky, za-
pojiť sa totiž môže ktokoľvek a kedykoľvek. 
Celá myšlienka TOP SLIMÁKA je založená na 
úplnej spontánnosti, dobrej partii a na pohy-
be. Naše dobrodružstvá zvyčajne začínajú na 
piatkových opekačkách v škole, kde sa okrem 
dobrej špekačky a rôznych hrách môžete te-
šiť aj na legendárne gitarové vystúpenia pána 
učiteľa Sebelédiho. Pri ohníku vymyslíme, 
kde sa pôjde v sobotu na turistiku. Navštívi-
li sme už mnoho miest a na niektoré sa radi 

vraciame. Super zážitky máme napríklad 
z turistiky na Hrad Revište, kde sme museli 
preskakovať rieku, aby sme sa dostali do cie-
ľa, alebo z kúpania sa v horúcom prameni na 
Lukavici. Radi sa tiež vraciame na rozhľadňu 
do Novej Bane. Naša posledná turistika bola 
na Zvoničku, kde sme okrem super prechádz-
ky zažili aj ferratu. Pre mnohých z nás to bolo 
prvýkrát, čo sme liezli po skalách, alebo po 
vysokých rebríkoch. Treba uznať, že aj cesty 
vlakom vždy stoja za to. Na záver pár otázok 
na pána učiteľa Sebelédiho, ktorý tento krú-
žok vedie.

18

Ďakujeme za zodpovedanie náročných otázok 
a pri najbližších akciách sa tešíme na nové a 

samozrejme aj na staré tvare.

/Nela Blažeková
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Pieseň 
V domčeku, s maľovanými okenicami, žila 
dievčina s červeňou v lícach a mašľou vo 
vlasoch. Bola láskavá a aj keď nemala veľa, 
vždy sa s ochotou podelila a pomohla kde 
mohla. Chodievala s nosom zaboreným v 
knihe, ostatní dedinčania o nej vravievali, že 
žije s hlavou v oblakoch.
Mala milujúcich rodičov, priateľov a všetko 
čo k životu potrebovala, no jej srdce pišťalo 
po láske. Po citoch ktoré opisovali hrdinky 
v jej knihách. Túžila sa pozrieť na chlapca s 
vedomím, že jeho srdce patrí len jej. Jedné-
ho dňa, už ani neviem kde to bolo, spoznala 
mladíka a jej srdce zaplesalo radosťou. Bol 
ako rozprávkový princ, vysoký, pohľadný s 
vľúdnymi očami a keď sa na ňu usmial, v 
lícach sa mu objavili jamky.
Netrvalo dlho a dedinčania si začali všímať, 
ako veľmi sa k sebe majú. Aké pohľady si 
vymieňali keď si mysleli, že ich nikto nevidí. 
A keď mesiac prešiel do splnu, držali sa za 
ruky.
Spočiatku si spolu nažívali ako v rozprávke. 
Všetko bolo perfektné. Ale rozprávky nie sú 
skutočné a nič netrvá večne. Čím viac času 

spolu trávili, tým väčšmi si dievčina uve-
domovala, akí sú rozdielny. Kým ona bola 
ochotná vzdať sa pre ich lásku všetkého, jej 
vyvolený sotva pohol prstom.
  Chlapec chcel viac. Viac lásky, viac 
pozornosti, viac času, viac všetkého, a diev-
čina sa mu to snažila splniť. Chcela ho vi-
dieť šťastného. Ale jemu to nestačilo. Začal 
vyhľadávať spoločnosť iných.
Dievčina to viac nemohla znášať. Jej sen o 
dokonalej láske sa rozplynul ako cukrová 
vata namočená do vody a srdce v hrudi sa 
jej rozletelo na milión malých kúskov. Odišla 
a viac sa neobzrela späť. Chlapec si z toho 
nerobil ťažkú hlavu. Až neskôr, keď potre-
boval aby ho niekto podporil alebo utešil, 
zostal sám. Nech sa snažil akokoľvek, nikto 
a nič nedokázalo zaplniť tú prázdnotu ktorá 
zostala po jeho milej.
Občas ju zahliadol, ako sa smeje so svojím 
manželom, alebo vedie deti za ruku do školy. 
On také šťastie nikdy nemal, a tak chlapec 
pochopil, že preberaním kamienkov, stratil 
drahokam, ktorý mal po celý čas.

/Laura Bartková

Literárna rubrika
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Halo Infinite
343 Industries vydalo dlho očakávané po-
kračovanie série Halo – Halo Infinite. Cieľom 
kampane je zastaviť “The Banished“ od ob-
novy prstenca Zeta Halo a vypustenia “The 
Endless“. Počas hrania sa postupne príbeh 
vyvíja a objasňuje prečo je vypustenie The 
Endless nebezpečné.
Toto vydanie ponúka taktiež aj free-to-play 
multiplayer, kde je možné hrať proti náhod-
ným hráčom, alebo si len precvičovať mecha-
niky hry.
Hra dostupná od 8.12. 2021 na platformách 
Microsoft Windows, Xbox One, Xbox series 
S/X. Cena od 60€.

Minecraft Caves & Cliffs
Mojang Studios vydalo dlho očakávaný up-
date Caves & Cliffs, ktorý priniesol okrem 
zmien generácie sveta aj nové biómy, sound-
tracky a taktiež aj achievementy, build limit a 
music disc. S novými typmi jaskýň a hôr boli 
pridané aj mloky, ktoré sa vyskytujú v “Lush 
Caves“ a kozy, ktoré možno nájsť v “Snowy 

Slopes, Frozen Peaks“.
Update dostupný pre Minecraft Java edition 
od 30.11. 2021. Cena za Minecraft Java edi-

tion od Mojang Studios = 24€.

/Putzai

rubriky
Koniec minulého roku nám priniesol do herného sveta mnoho dlho očakávaných klasík, 

na ktoré všetci netrpezlivo čakali a nevedeli sa ich dočkať.
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Elden Ring
Od tvorcov hier ako Dark Souls alebo Sekiro 
vyšla 25. februára hra s názvom Elden Ring. 
Ak sa čo i len trošku orientujete v hernom 
svete, tak vám určite nemusím predstavo-
vať túto hru. Pre ostatných by som zhrnul 
túto hru ako majstrovské dielo vo forme RPG 
(role-playing game) v otvorenom svete, kde 
bojujete s rôznymi stvoreniami a objavuje-
te nové miesta. Elden Ring vie ohúriť najmä 
svojou grafikou ale aj frustrovať obťažnosťou. 
Musím sa priznať, že som ešte Elden Ring ne-
hral, no akonáhle bude nejaká akcia tak si to 

schuti zahrám.

Gran Turismo 7
Už ôsme (áno ôsme) pokračovanie hry Gran 
Turismo od vydavateľstva SONY prichádza po 
dlhom, skoro dvoj ročnom čakaní na konzoly 
PS4 a PS5. Tento pretekársky simulátor po-
núka prekrásnu grafiku, širokú škálu áut a na 
nich mnoho úprav. Je ich presne 425 a môže-
te s nimi jazdiť na 34 reálnych ale aj vymys-
lených tratiach. GT7 ponúka možnosti jazdiť 
online alebo hrať pomerne dlhú kariéru za-
meranú na zbieranie áut. Pretekárske hry sú 
moja srdcovka a preto som mal možnosť si 
zahrať pár starších titulov, no GT7 sa mi ešte 

nepodarilo zahrať. Je to aj kvôli tomu, že hra 
je dostupná výlučne na konzoly PlayStation a 
vysokej cene 79,99€.

Shredders
Túto hru som len nedávno objavil v mojich 
odporúčaných hrách na Steame. Akonáhle 
som ju videl, musel som ju mať. Hra od vy-
davateľstva FoamPunch prináša zážitok zo 
snowboardovania každému. Graficky vyzerá 
úžasne a prienik medzi arkádou a realistic-
kým ovládaním sa mi veľmi zapáčil. Aj keď 
mám na tejto hre nahratých len pár desiatok 
minút, určite ju odporúčam každému milov-

níkovi zimných športov.
Shredders je dostupné na Xbox a PC za 25€

/Achmeed

Herné
Prvé tri mesiace roka 2022 priniesli do herného sveta veľa noviniek. Dnes sa pozrieme na 

tri hry, ktoré ma za toto obdobie najviac zaujali.
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BAZALKA – antickí Gréci a Rimania nenávi-
deli bazalku. Gréci verili, že cieľom bazalky 
bolo dostať mužov k šialenstvu. Neskôr v 
histórii sa stala bazalka v Taliansku symbo-
lom lásky. Muži si dávali stonku bazalky za 
ucho, aby oznámili plánované manželstvo. 
Folklór hovorí, že mladý muž, ktorý prijme 
bazalku od mladej ženy je predurčený sa do 
nej zamilovať.

TYMIÁN – predstavuje guráž, eleganciu a 
rytierstvo. Stonka tymiánu alebo malá adícia 
v kytici predstavuje oddanosť v mladej láske 
alebo dlhých priateľstvách. Táto slnko-mi-
lujúca bylinka v záhradách k sebe privoláva 
svojou nádhernou vôňou množstvo včielok.
 
LEVANDUĽA – je používaná v bublinkových 
kúpeľoch, krémoch, sviečkach a inej koz-
metike. Znamená lojalitu a nekonečnú lás-
ku, s levanduľou sa preto môžeme niekedy 
stretnúť na svadbách. 

MYŠÍ CHVOST – hoci sa často nepovažuje 
za bylinku, Rebríček obyčajný je jednou z 
najstarších medicínskych rastliniek. Európa-
nia využívali rebríček na vyvolávanie alebo 
exorcizáciu démonov a kvôli tomuto sa stal 
známym ako bylinkou ochrany. V dnešnej 
dobe znamená večnú lásku. Štipľavý kvie-
tok sa môže používať ako voňavá prímes do 
kúpeľov.

PAČULI – je asociovaná s vášňou. V Južnej 
Ázii sa už dlhé časy používa v esenciálnych 
olejoch pre relaxáciu a stimuláciu. Keďže je 
to bylinka vášne, tak sa hovorí, že ak sa ako 
sušená zastrčí do vrecúšok alebo obliečok, 
tak jej bohatá zemitá aróma naláka, povedz-
me...romantickú atmosféru. :D

V priebehu histórie boli bylinky znakmi lásky a oddanosti. A keďže sa blíži Valentín, tak 
som sa rozhodla vám sem vložiť pár byliniek, ktoré prinášajú lásku a upevňujú romantic-
ké vzťahy. Romantika a opeľovanie, láska a motýliky (či už v bruchu alebo na kvetoch), to 

všetko sa môže začať v záhrade.

Ak by vás zaujímalo, včielky a motýliky milujú kvietky. Napríklad tie bazalkové alebo tymi-
ánové. Ak je bylinka, ktorá kvitne, určite sa nájde aj nejaká tá včielka alebo motýľ, ktorý by 

ho opelil – a tak sa zo záhrady stáva spokojné a šťastné miesto.
Takže starajte sa o svoju záhradku a čarujte s bylinkami zodpovedne, pretože ako som už 
povedala, romantika a opeľovanie, láska a motýliky, to všetko sa môže začať v záhrade.

/Kika

okienko

DYMOVÝ KREMEŇ (rauch-
topaz) -  tento na prvý po-
hľad nevýrazný kamienok 
poskytuje  akúsi chránia-
cu auru, odstraňujúc tak 
negatívnu energiu a pesi-
mistické myšlienky, ktoré 

môžu zničiť či len narušiť prirodzenú schopnosť 
na rast alebo zmenu.

PYRIT – pyrit je akýmsi taliz-
manom pre rast a  blahobyt. 
Podporuje  sebavedomie, 
aby vám strach nebránil za-
čať niečo výnimočné. Je tak-
tiež veľmi silným ochranným 
minerálom, ktorý ochraňuje 

pred negatívnymi vibráciami a zlou energiou.

AVANTURÍN – prináša guráž, aby ste mohli 
vyšťaviť čo najviac z každej príležitosti, ktorá k 

vám príde. Zachováva vieru 
v dobrodružstvo, zatiaľ čo 
stráži emocionálnu stabilitu. 

KARNEOL – ochraňuje proti urieknutiu, kladne 
vplýva na vzťahy a podporuje pozitívne mysle-
nie. Je to kameň akcie,  zvyšuje vitalitu a seba-

dôveru na  asertívne 
posúvanie sa vpred. 
Má nádhernú výraz-
nú oranžovú farbu ako 
oheň vášne, s ktorým 
sa poberiete k sviežim 

rozhodnutiam.

MESAČNÝ KAMEŇ -  je to veľmi  flexibilný kryš-
tál, ktorý má nekonečne veľa využití. Keďže je 
ideálny pre nové začiatky, tak sa mu často hovorí 
aj kameňom tehoten-
stva, pretože ochraňuje 
mamičku pri nosení die-
ťatka a takisto aj život 
samotného bábätka. 
Uvoľňuje stres a posil-
ňuje  vnútorný pokoj 
a intuitívnu dispozíciu. 
Inšpiruje začínanie znovu a utvrdzuje motiváciu.

Spirituálne
Jar je známa  ako ročné obdobie nových začiatkov. Mladé klíčky  rastlín sa už ponáhľajú na 
svetlo jarného slnka  a už začínajú pučiť prvé kvietky. Potomkovia starších generácií naj-
rôznejších druhov zvierat  prichádzajú na svet, aby mohli ochutnať aj oni život na zemi. V 
tomto spirituálnom okienku som si pre vás práve preto pripravila pár kameňov, ktoré vám 

môžu podať imaginárnu pomocnú ruku pri tých vašich nových začiatkoch.

Ako inak, opäť vám pripomeniem, že sa nemôžete o kamienky zabudnúť poriadne starať. A 
to tak, že ich pravidelne čistíte a nabíjate. Tieto aktivity stačí opakovať tak raz do mesiaca, 

ale môžete aj častejšie.
Hlavne čistenie dymom z ezoterických paličiek je veľmi efektívne – v tomto prípade tre-

ba každý jednotlivý kamienok pár centimetrov nad dymom starostlivo pootáčať, aby dym 
pokryl celú plochu. Nabíjanie je veľmi jednoduchý proces. Všetko, čo musíte spraviť, je dať 
kryštály cez noc na svetlo Mesiaca. Akákoľvek fáza Mesiaca je dostačujúca na nabitie kryš-

tálov, ale odporúča sa fáza splnu.
22
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GAV v obrazoch

je to akési naše národné bohatstvo. 
A čo reči že „nič mi nie je“, alebo „nič ne-
chcem“? Jednoducho frázy, ktoré nájdeš v 
každej príručke prežitia v ženskej duši, slov-
níku mužsko-ženských nárečí alebo manuáli 
ovládania ženských nálad. Samozrejme, je 
pridlhé dávať som celý slovník, preto krátky 
výcuc z neho znie: urob presný opak delene 
tri, krát to čo povedala minulý týždeň od-
mocnené na názory jej kamošky. Jednodu-
ché nie? Netreba ale zabúdať ani na rokmi 
trénovaný cit u vybraných skúsených jedin-
cov, lebo keď ti povie, že dnes naozaj nemá 
chuť na ten plánovaný skok padákom alebo 
pivo s TVOJIMI kamošmi jednoducho to ber 

tak, že chce sedieť doma a pozerať futbal. V 
preklade do nášho jazyka - napustiť si horú-
cu vaňu a po 100 rokoch konečne zájsť ku 
kozmetičke.
Kým tento článok vyjde, budú už valentínski 
mackovia dávno vo výpredaji, ale ja aj tak ve-
rím, že ti tento článok aspoň trochu pomo-
hol vyznať sa v ženskej duši (aj keď vedci už 
dávno preukázali, že je to nemožné)  a ako 
by na záver povedal odborník na bozky vša-
de alebo aj takzvaný hovorca národa sloven-
ského: Majte veľkú ženu k úcte.

/Dada
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Ženy, alebo ako nám niektorí hovoria nežné 
pohlavie (no...o tom by sa dalo hádať, ale 
povedzme). Sme...to najkrajšie ale zároveň 
najkomplikovanejšie ( hneď po Andrejových 
prejavoch)  čo sa a tomto svete nachádza. 
Darmo si vyštudoval aj tri vysoké školy,(Gav, 
autoškolu a vysokú života) na nás si jednodu-
cho prikrátky. Ak patríš k tým vzácnym exem-
plárom, ktorí keď ti povie, že na Vianoce nič 
nechce a ty  jej naozaj nič nekúpiš, tak tento 
článok je práve pre teba. 
Blíži sa totiž Valentín- sviatok predražených 
kvetín, plyšových macíkov a Valentine’s in-
stapostov, (aj keď pochybujem, že ho po tom 
víťazstve nad Švédmi bude ešte niekto vôbec 
považovať za sviatok). Každopádne, by sa ko-
nečne patrilo zistiť o našej ženskej rase aj o 
trochu viac ako len to, že sme nevyspytateľ-
né, náladové a niekedy otravnejšie ako nová 
Lidl reklama. 
K tej náladovosti...(áno dokáže naštvať, keď 
nemáš svoj deň a nejaký idiot sa spýta či máš 
svoje dni, alebo keď máš svoje dni a niekto 
sa spýta či nemáš svoj deň )ale ja by som to 
nazvala skôr emočnou flexibilitou. V zlomku 
sekundy sa dokážeme svojou náladou pri-
spôsobiť novej situácii a to je predsa podľa 
poučky z psychológie znakom vyššieho IQ, 
nie? Alebo skôr IG?
A čo napríklad ženy a alkohol? Pijeme z flexu 
a takisto aby sme sa triezve nemuseli pozerať 
na opitých chlapov, ale inak ho nepotrebu-
jeme, dokonale sa dokážeme strápniť aj bez 
neho. Napríklad za tebou v práci príde starší 
pán a pýta sa kde by našiel mačacie žrádlo, a 
kým ti dôjde čo povedal, sa naňho čudne po-
zrieš a opýtaš sa : „Prádlo?“ Alebo ide oproti 
po chodbe generálny a oblastný riaditeľ fir-

my, kde si popri škole horko-ťažko zarábaš na 
svoje prvé auto, ale tvoj mozog si jednodu-
cho povie, že má chuť sa začať bezprízorne 
rehotať. Snažíš sa myslieť na pohreby, popra-
vy, zlé známky, že ťa vyhodia...no trikrát há-
daj či to pomohlo. A to nebolo prvýkrát, keď 
ma rúško zachránilo...
Okrem toho, že máme mať dokonalé povahy, 
väčšina chlapov akosi podvedome očakáva, 
že tým povestným kontrastom alebo reali-
záciou vety „protiklady sa priťahujú“ má byť 
protikladom vo vzťahu jeho spokojná slanin-
ka  a tvoje otapetované kosti... i keď, veľký 
chlap má aj svoje výhody: nech sa napchávaš 
koľko chceš aj tak budeš pri ňom vždy vyzerať 
ako Kendall Jenner.
Čo sa flexibility týka, nehovorím len o tom, že 
si dokážeme lakovať nechty cestou do práce, 
za  jazdy si vysať auto  a ešte do toho poroz-
právať kamoške všetky najnovšie klebety, ale 
aj o tom, že  sme flexibilné aj čo sa týka von-
kajšieho vzhľadu a dopravných prostriedkov. 
Sme anjeli s nádhernými krídlami.... Až kým 
nám ich nejaký idiot neodlomí ...potom  nám 
neostáva nič iné len letieť ďalej na metle. 
Odpúšťanie a zabúdanie? Tak toto ešte ne-
máme dostatočne rozvinutého alzheimera. 
V ženskom svete je predsa oveľa dôležitejšie, 
nezabudnúť , čo mi tá mrcha urobila pred 10 
rokmi ako kam som si pred 0,1 sekundami 
položila mobil.  Dvakrát by si sa nemusel pý-
tať, koho by som osrala ako prvého keby som 
sa náhodou stala holubom. A ďalšia vec. Kým 
synonymom slova chlap je „byť“, synonymom 
slova ženy je „riešiť“. Aké mala nechty, čo to 
mala za handru na sebe, nevedela ani chodiť 
v tých topánkach, aj tak im to dlho nevydrží...
nebyť podobných rečí, ani by sme neboli, 

Ženy
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Psychologička : Povedzte o sebe nejakú 
pikošku čo ostatní o vás nevedia. 
Ž1: *pýta sa spolusediacej* Čo mám o sebe 
mam povedať?
Spolusediaca : Že máš tie isté ponožky už 
týždeň.

Psychologička: Povedzte niečo o sebe.
Žiak: Ja som Alex  mám svoje vlastné 
auto, ale už je pokazené.

Žiaci: *kecajú*
Učiteľ na ANJ: Nevyrušujem niekoho?
Žiak : (zamrmle si pre seba) Ale áno.

Príde učiteľ na hodinu a jeho prvé slová sú :
Roman snívalo sa mi s vami.

Baby v zadnej lavici: (rehocú sa) 
U: Baby vyhodím vás za dvere? 
Žiak pred nimi: Prosím áno... 

Táto hodina bude plná triedy. 

Vie mi niekto povedať prečo tento kvíka? 

Ale ako mám vedieť že kto je to kulinár? 
Ja som myslela, že to je ten, kto vyrába 
perá, akože Kuli je po nemecky pero. 

Niekto múdry :Kňazi boli v minulosti jediná 
inteligencia na Slovensku. 
Zo zadnej lavice: Aj teraz sú.

Učiteľ na ANJ: Ako sa povie senná nádcha?
Ž: Upset stomach.

Znovu na ANJ: A ako sa povie nepekná 
vyrážka?
Ž: Dislocated shoulder.
U: A čo bude s tou vyrážkou?

Na GEO: Ako sa volajú tie odumreté rast-
linky a živočíchy, čo robia zem černejšou a 
úrodnejšou?
Hnoj.

Na GEO: Kde by sme hľadali Bretóncov?
Žiak: V slovníku.

Aká je najpočetnejšia národnosť na SK? 
Maďarská. 

Žiaci: *prezentujú prezentáciu o pomoci 
drogovo závislým*
Ten jeden spolužiak, ktorý to vie zhrnúť 
do jednej vety: Takže jednoducho, cho-
díte medzi feťákov a vymieňate im 
nádobíčko.

Ema: *je pri okne*
Random spolužiak: Ema neskáč! 
„Ten“ jeden spolužiak: Ema, idem s tebou! 

-Na hodine literatúry-
Profesorka: povedzte príklad na roman-
tického autora.
Žiak: Ivan Hraško (Krasko).

Hodina sssj: 
1. Čengerova: aké typy rýmov pozname?
Ziak: maly Rím Trnava.
2. Dráma - Capí spev
3. Ked sa na Hamletovi pred javiskom 
vytvorí mosh-pit
4. Rómeo a Júlia, ale stretli sa v Hard 
Rock Café

-pred písomkou-
žiak 1: Nič neviem, nič.
žiak 2: Nie, manifestuj. Všetko vieš.

Mn: niekedy sa mi len tak chcú zapisovať 
zlé známky...

Bobákova: “Je to legenda , lebo po smrti 
bol vyhlásený za mŕtveho”

Žiak: S akym i sa pise ypsilon?
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A toto sme my ...

... pridáš sa k nám?

FB: Web:


