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slúži na jednorázové ospravedlnenie 
pri ústnej odpovedi, predkladá sa 
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Do všetkého pchajú 

kôpor...
 /Medzinárodný vedecký kemp 2010 - 
Litva/

Kedy a kde sa tento kemp 
uskutočnil?
Konal sa 7.-14. augusta 2010 vo Vilniuse v Litve.
Kto každý sa mohol zúčastniť?
Mohli sa ho zúčastniť všetci od 15 rokov vyššie. 
Odkiaľ ste sa o ňom dozvedeli?
Vtedy, keď sme si pozerali, aké ocenenia boli v súťaži, na ktorej sme sa mali 
zúčastniť, inak sme o tom nevedeli....ale predsa som si spomenula.
Čo sa vám tam páčilo?
Asi všetko. Až na to, že hotel,  v ktorom sme bývali, bol biohotel a na večeru 
bola vždy zelenina -cvikla. A hlavne do všetkého pchajú kôpor. Do všetkého. 
Cestoviny, rezance, mäso, ale boli sme radi, že máme hotel, minulý rok sa 
spalo vo veľkom stane. Inak je to celkom pekná krajina aj ľudia sú celkom 
pekní, len trochu divní. Sprchujú sa 2x do dňa. Ráno a večer. 
Ako kemp prebiehal?
Do Vilniusu sme cestovali 6. augusta, leteli sme lietadlom. Na ďalší deň 
nasledovala registrácia. Následne sa nás ujali litovské dievčatá a ukázali nám 
hlavné pamätihodnosti mesta. Celý deň sme chodili pešo a večer sme boli 
radi, že sme konečne v posteli. Každý účastník bol ubytovaný s jedným 
domácim účastníkom. Potom sme boli rozdelení do skupín a nasledoval prvý 
workshop. Každá skupina mala zadelenú tému a mala hľadať riešenie na 
problém témy. Navštívili sme Fermentas (zaoberá sa výskumom, vývojom, 
výrobou a marketingom prvotriednych reagencií pre molekulárnu biológiu), 
Baltic Optical Disk a zistili sme ako sa vyrábajú CD a DVD. Potom sme šli do 
Molétai. To je observatórium, v ktorom sme mali pozorovať nočnú oblohu, ale 
kvôli zlému počasiu sa pozorovanie nekonalo. Na 12. august sme sa asi tešili 
všetci najviac. Konal sa výlet do národného parku Kuršių Nerija.

Bol to jeden z najkrajších dní kempu. Navštívili sme Baltské more, Dead Dunes 
(mŕtvymi sa volajú preto, lebo sa už nepresýpajú a už na nich rastie tráva) a 
plavili sme sa trajektom! Posledný deň kempu bol v znamení prezentovania 
riešení našich workshopov. To sa udialo na záverečnej ceremónii kde sa aj 
oficiálne uzavrel celý kemp. Večer bol ale plný tanca, jedla, pitia a rozlúčok. 
Takto sa to ale neskončilo. Priateľmi sme ostali doteraz.   
Čo bolo cieľom kempu?
Cieľom kempu bolo, ako to už cieľom kempov býva - zabaviť mladých ľudí. Tu to 
bolo vedeckou formou. Asi prevraciate oči, ale nebolo to až také zlé. Veď sa 
hovorí, že vedci sú blázniví ľudia. Je to pravda. Niektoré veci a hlavne skutky, 
nedokážeme pochopiť dodnes, ale aj to býva súčasťou kempov.  
Zúčastnite sa tohto kempu aj o rok? Kde bude?
Radi by sme sa radi zúčastnili aj o rok, hoci už len kvôli ľudom, ktorých by sme 
chceli zase stretnúť. O rok sa kemp bude konať v Dánsku, 7.-13. augusta.   
Aké krajiny tam mali svojich zástupcov?
Na tohtoročnom kempe ste mohli nájsť veľa ľudí. Približne 60. Z Nemecka, 
Dánska, Poľska, Kanady, Srbska, Turecka, Španielska a Portugalska. Možno som 
ešte niekoho zabudla. Portugalci mali super rubikové kocky, aké u nás nemajú.

                                                                    tomášgoboňa,milanžiak
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...“kreslí bielu čiaru na tmavej ceste“...

„Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. 
Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej 
ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.“
Celoslovenská verejná zbierka Biela Pastelka je tu pre všetkých, ktorým ľudia so 
zrakovým postihnutím nie sú ľahostajní. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska ju každoročne organizuje na podporu ľudí s ťažkým zrakovým 
postihnutím. Výnos verejnej zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí 
stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa 
použijú na špecializované sociálne poradenstvo a najmä na realizáciu kurzov, 
pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre 
každodenný život. Deviaty ročník zbierky sa koná od 1. júla do 31. decembra 
2010. Hlavným dňom zbierky sa stal 22. september, kedy bolo možné prispieť 
zakúpením odznaku alebo bielej pastelky v hodnote 1 €,  prípadne dobrovoľným 
príspevkom. Naša škola sa v tento deň do zbierky zapojila takisto. Dve naše 
spolužiačky od rána predávali pastelky a odznaky pred kaplnkou a za celý deň 
vyzbierali krásnych 145,6 €, za čo vám všetkým v mene únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska ďakujeme. My ostatní ( približne 27 ľudí zo septimy B) 
sme sa v dvojiciach resp. trojiciach vybrali do mesta kde sme pastelku predávali 
náhodným okoloidúcim. Každá dvojica mala svoj „rajón“ . Najväčšia suma ( ako 
je už zvykom ) sa vyzbierala vo vysokoškolskom areále a to presne 274,37 € . 
Celková suma ktorá sa podarila našej triede vyzbierať je 1571,47 € za čo 
všetkým veľmi pekne ďakujem. Touto cestou sa takisto chceme poďakovať pánovi 
učiteľovi Vargovčíkovi a Tkáčovi za pomoc :). 

                                                                                                        septimaB

Čo ťa nezabije, tak 
to ťa posilní...

Viete, pri Ktorom učiteľovi 
musíte skrátiť pobyt na WC? 
Viete, pri ktorom učiteľovi 
musíte behať do triedy keď 
zazvoní? Viete, ktorý učiteľ je 
najdochvíľnejší?

Koľko máte rokov?
Mám 27 rokov.
Ste ženatý?
Nie, som ešte slobodný?
Svadbu neplánujete? Kedy?
Plánujem. O rok.
Máte súrodencov? Ako sa 
volajú?
Áno, mám 4 súrodencov. Monika, 
Patrik, Martin a Jakub.
Aké ste mali detstvo? Kde ste vyrastali? Aj teraz tam žijete?
Výborné. U nás doma v Šarišských Michaľanoch. Áno.
Poslúchali ste rodičov?
Ako normálne dieťa.
Čím ste chceli byť keď ste boli malý? A čo Vás k tomu viedlo?
(Rozmýšľanie) Ťažko povedať, vyvíjalo sa to rôznymi smermi, od policajta, 
hasiča, vojaka a všetko možné. Ak mám povedať nikdy mi nenapadlo, že 
budem učiteľom. Z hodov okolností ani na štúdium VŠ som nechcel ísť na 
učiteľský smer, ale na poslednú chvíľu mi prišla taká ponuka, že či nechcem ísť 
študovať Matematiku a Fyziku do Prešova.
A nad čím ste vtedy rozmýšľali?
Dopravná škola v Žiline, ale som sa rozhodol ísť študovať do Prešova.
Učili ste aj niekde inde? 
Áno, na ZŠ v Medzanoch.
Keby ste mali porovnať našu školu a školu v Medzanoch ktorá je lepšia?
Nedá sa to porovnať, lebo táto škola má približne cez 800 detí, tamtá škola 
nemá ani 200, takže to sú neporovnateľné údaje. 
Ako ste spokojný so správaním žiakov?
Je normálna, tak asi ako na každej.
Mali ste už kurióznu situáciu na našej škole? Napríklad?
Až veľmi kurióznu nie, ale úsmevné príhody áno. Daná žiačka nevedela vysloviť 
to čo chcela povedať, proste dané slovo nie a nie prísť na jazyk, a stále chodila 
dookola a dookola. (Smiech)
Budete rešpektovať kupón?
Áno.
Aký je Váš názor na Brejky?
Keďže ja mám osobne rád mlieko, tak schvaľujem.
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Mali ste už Brejk? Aký máte najradšej?
Mal som a veľmi mi chutil a prijal by som aj kartu pre učiteľov. Nemal som 
všetky, ale asi kakaový.
Máte motto, ktorým sa riadite?
Čo ťa nezabije, tak to ťa posilní.
Chcete učiť dlhšie?
No po prvom mesiaci, ktorí som tu som nadšený z tejto školy a musím povedať, 
že táto práca začína baviť viac a viac.
Keby ste si mohli vybrať tak v ktorej krajine by ste chceli žiť? Prečo?
Žiť neviem kde by som chcel, ale chcel by som navštíviť Japonsko. Kvôli 
technickému pokroku a ich kultúre, napr.: majú 14 spôsobov vykania.
Máte fóbiu?
Z výšok. Hoci sa bojím výšok aj tak chodím na lanovky. Mám proste strach keď 
sa pozriem z veľkej výšky dolu pocítim slabosť v kolenách atď.
Už ste v živote niečo vyhrali?
Keď to mám tak povedať, s bratom sme podávali Lotto aj nejaké peniaze sme 
vyhrali, ale nebolo to nič čo sa týka veľkého odnosu peňazí. Ale čo som vyhral 
po ľudskej stránke je moja terajšia priateľka.
Obľúbená kniha? Farba? Jedlo? Film?
Naposledy som čítal Na západe nič nového. Zelená. Konkrétne jedlo nemám, ale 
mám rád cestoviny. Možno sa veľa ľudí bude smiať, ale rád si pozriem Nevera 
po Slovensky a Pásla kone na betóne.
Chceli by ste niečo odkázať našim čitateľom?
Buďte dobrí ak môžete.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám aby ste na našej škole vydržali 
až do dôchodku.

tomášgoboňa, braňojeriga, števomalatinec,simonaslivkaničová

Vianočné nákupy mám už z krku...

Na škole ste si už všimli určite ďalšiu novú tvár z učiteľského zboru. 
Nie je to nikto iný ako pani učiteľka Lucia Halčáková. Aby ste ju lepšie 
spoznali, prinášam vám krátke interview s ňou. 

Predstavíte sa našim žiakom v skratke?
Ocko bol vojak, takže sme sa sťahovali zo Slovenska na Čechy. Od šiestich 
rokov bývam v Prešove a potom som sa vydala do Kojatíc. Mám 3 deti, Erika 
má 7 rokov, Laura 5 a Marco 3 roky.
Čím vás oslovila práve kombináciu biológia – angličtina?
Biológia je moja srdcovka, odmalička som sa v nej vždy hrabala. Obľubovala 
som časopis Zdravie, ktorého všetky časti približne od roku od 1982 mám 
preštudované. Vyštudovala som biológiu s ekológiou, ale ekológia sa ako 
samostatný predmet neučí, tak som si vybrala angličtinu, lebo bez jazykov sa 
nikde nepohnete.

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?
Nikdy som o ničom inom  nerozmýšľala. Páčilo sa mi to už ako žiačke, asi som 
závidela učiteľom, ako píšu žiakom jednotky a päťky . Nevedela by som si 
predstaviť prácu v kancelárie. V škole je to vždy živé, každá hodina je iná, 
každý deň je iný a aj deti sú iné.
Máte súrodencov?
Mám dve sestry, jedna je tiež učiteľka a druhá študuje na gymnáziu.
Porovnávate si niekedy sestrou školy?
Ani nie, ona učí v Trnave. Skôr je tam vidieť posun. U nás na východe má 
rodina ešte stabilné miesto v spoločnosti, ale čím idete viac na západ, vidno 
rozdiel, že deti žijú napríklad len s jedným rodičom. Myslím si, že na každej 
škole sú deti, ktorým sa chce viac a menej učiť. Bolo to tak aj kedysi, je to tak 
teraz a bude to naveky.
Máte obľúbenú triedu?
Teraz som mala týždeň prekvapení, pretože triedy, ktoré pred tým vystrájali 
boli pokojné a naopak. Mojou srdcovkou je III. B, hlavne preto, že ich je málo a 
môžem každého skontrolovať, vypočuť ho. A aj napriek tomu, keď máme šiestu 
hodinu, normálne fungujú. Dúfam, že som to týmto nezariekla.
Športujete?
Momentálne na stacionárnom bicykly. Hrala som niekedy hádzanú, ale len 
krátko. Nie som veľká faninka vrcholového športu, myslím si, že šport by mal 
človek robiť preto, aby ho bavil. A ešte jazdím na kolieskových korčuliach s 
rodinou.

natáliabirknerová a danieladžubinská

Foto: S manželom Jozefom a deťmi Erikou, Markom a Laurou
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5.A ...sú ako 
moje deti

Mladý a šarmantný, Pavol 
Druska, triedny učiteľ 5. A 
triedy, učiteľ náboženstva 
a matematiky. Narodený 
pred približne 
dvadsiatimipiatimi rokmi, 
23. Októbra buďe mať 26
(môžete nosiť darčeky :D) 
v Dolnom Kubíne (niečo 
ako centrum Oravy), kde 
býval do šiestich rokov. 
Potom sa presťahoval do 
Bardejova, odkiaľ je jeho mama. A teraz krátke interwiew:

Učíte prvý rok? Teraz som vlastne skončil školu. V júni som mal štátnice. 
Študoval som na Katolíckej univerzite v Ružomberku matematiku a 
náboženstvo.
Ako znášate to, že hneď svoj prvý rok ktorý učíte, máte vlastnú triedu? 
Oni sa ma pýtali, že či chcem triedu alebo nechcem. Povedali, že 5.A a ja som 
súhlasil, lebo je to dobrý pocit podľa mňa, že mám niekoho, kto sú vlastne takí 
"moji", ako moje deti. Celkom sa mi to páči.
Prečo učíte práve matematiku a náboženstvo? Bavili ma aj prírodné vedy, 
ale bavilo ma aj nábožentvo. Bavili ma aj predmety ako biológia, matematika a 
geografia, ale chcel som niečo také ľudskejšie. Lebo matematika, tam je 
niekedy ťažko vychovávať a tak. Aby som to nemal nudné, že iba take prírodné. 
Tak som si dal aj náboženstvo, aby to bolo trochu zaujímavejšie a ľudskejšie.
Bolo odmalička vaším snom stať sa učiteľom? Tak asi až na strednej škole. 
Vtedy som mal tak 15 - 16 rokov a keď sa mi niečo zdalo nespravodlivé v škole 
alebo na hodine, tak som si vždy hovoril, aký by som bol učiteľ. Chcel som byť 
ku každému spravodlivý. Aj som doučoval už niekedy cez strednú školu, a 
povedal som si, že je to celkom zaujímavé.
Na akú strednú ste chodili? Na gymnázium v Bardejove.
A teraz, keď už ste učiteľom, nesklamali ste sa v tom? Nie je to iné ako 
ste si mysleli? Nie ani. Sú samozrejme niektoré veci, ktoré ma vyvádzajú z 
miery. V každej triede sa nájde možno jeden, dvaja žiaci, ktorí „kazia“ 
atmosféru, čo mi je ľúto potom, lebo je tam väčšina žiakov, ktorí sú dobrí.  Skôr 
si zapamätám mená tých, čo viac vykrikovali, vystrájalli a tak, než tých, čo sú 
dobrí a chcú sa učiť, lebo tí su väčšinou ticho. A to mi je niekedy ľúto, že aj keď 
je menšina, tak to môže vlastne celú triedu nainfikovať.
Ste s našou školou spokojný? Áno, zatiaľ dobre. Jedine to, že dochádzam z 
Bardejova. Tam mám ubytovanie a mama je sama doma s jedným súrodensom. 
Nechcel som, aby bola sama, pretože mám dvoch súrodencov v Bratislave, tak 
som ostal pri nej. Ráno prichádzam a poobede odchádzam. 

Čo radi robíte vo voľnom čase?
Milujem turistiku. Hľadám si miesta, ktoré sú esteticky pekné a cítiť tam 
atmosféru. Mám rada tichšie miesta, Tatry až tak veľmi nie, ale mám veľmi rada 
miesta na Spiši.
Keď som sa na materskej veľmi „nudila“, tak okrem toho, že som si rozšírila 
štúdium, tak som rozbehla kultúrno - spoločenské podujatia v našej obci, ktoré 
zahŕňali práve aj vydávanie časopisu. Mali sme napríklad stretnutie pre 
dôchodcov, juniáles, deň detí, karneval, cestu rozprávkovým lesom,  stávanie 
májov, krúžok varenia a pečenia... Chcela by som s tým pokračovať, ale 
situácia sa musí trošku ukľudniť a potom, možno o rok.
Aký počúvate druh hudby?
Moje obľúbené obdobie sú sedemdesiate a osemdesiate roky a taktiež česká 
hudba, ako Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Karel Černoch, Marie 
Rothrová, Lenka Filipová...Možno to súvisí aj s tým, že som v Čechách bývala a 
má to aj takú nostalgickú príchuť.
Obľúbené jedlo?
Mám veľmi rada klasiku - kurča s ryžou, grécky šalát a rôzne talianske 
cestoviny, ktoré aj rada varím, lebo sú rýchle a deti ich majú radi.
Aj keď sú Vianoce celkom Ďaleko, máte už nachystané niečo pre 
svojich blízkych?
Áno, už som zahájila vianočné nákupy. Pred Vianocami mám veľa povinností a 
neznášam ten veľký zhon, že každý niečo kupuje, len aby to bolo.
Budete brať kupóny?
Samozrejme , len nech sa to neopakuje každú hodinu.
Máte nejaké motto, alebo človeka, ktorým si by ste sa chceli riadiť?
Mojím veľkým vzorom bola moja babka, ktorá bola veľká svätica. Rozdávala 
okolo seba pokoj a k tomu by som sa chcela dopracovať. Materská dovolenka 
ma naučila, že každé dieťa je iné a na nikoho neplatia rovnaké pravidlá. Veľmi 
ma oslovila aj Matka Tereza. Pre mňa veľmi vzácnu vec v živote znamená 
rodina a vzorom sú pre mňa práve tí, ktorí tak žijú. Zaujal ma aj výrok od 
svätého Augustína: „Pane, daj mi silu konať, čo odo mňa žiadaš a potom odo 
mňa žiadaj, čo chceš“

Ďakujeme za rozhovor                         natáliabirknerová a danieladžubinská

AUTUMN

The sad autumn is coming
also to our minds,
silent calm of falling leaves
like bed-time story inside us.

All the trees fell asleep
without colour, without soul
rain is washing off our sins
we can catch the wind and go.

Go and fly away like kite!
The land of calmness waits for you
This is just a beginning
chance to find a real truth.

So leave the circle of death now
your soul will see the paradise 
you can try to walk your own way
But
Sorry, I don't tell you how.
                                            jurajčirč
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Chcete ostať na našej škole 
dlhšie? Asi hej. Ale ešte neviem, 
že čo sa stane. Či sa neožením 
niekde inde, lebo som slobodný, 
nájdem si ženu niekde inde, tak 
možno pôjdem ďalej. Uvidíme, čo 
bude.
Akí sa vám zdajú naši žiaci? 
Ako ktorí. Mám to pestré. Učím aj 
prvákov aj deviatakov. Prváci, to 
je také niekedy veľmi potešujúce. 
Ku deviatakom treba zase iný 
prístup, lebo oni sú už takí akože 
dospelí. A piataci sú tu tiež 
niektorí takí novší.
Chceli ste učiť na gymnáziu, 
základnej škole alebo radšej 
na strednej? Radšej základnú, 
lebo som chodil ku saleziánom a 
tam som bol animátor a tiež som 
mal také deti okolo piateho, 
šiesteho ročníka. Mal som s nimi 
už aj trochu skúsenosti, tak som 
si povedal, že piaty, šiesty ročník, 
to sú také celkom dobré deti. 
Ešte ani v puberte nie sú. S nimi 
sa mi asi najlepšie pracuje, aj keď so strednou školou nemám ešte skúsenosti.
Baví vás práca s ďeťmi? No, áno.
Nejakú motiváciu pre žiakov? Len nech sú dobrí. Čím budú lepší oni ku mne, 
tým budem lepší ja k ním. To je logické. Ja chcem každému určite len to 
najlepšie, a zaujíma ma každý žiak. Trápi ma, keď nepočúva. Aby sa snažili aj 
rešpektovať ostatných spolužiakov, ktorí sa chcú učiť. 
Akceptujete kupón? Tak 3x do polroka by som to akceptoval.

viktóriabirošová slavomíranemčíková barboraizvorská

AUTUMN LEAVES
The summer is leaving and so is my soul
merciless winds are now starting to blow.
All those feelings blown away, just like a kite
the leaves are fallin, I'm afraid that so does my might.
I'm tryin hard to change the colour on my mood ring
with you, the sunshine left me, or so I do think.
We were like those two trees standin together
the only wish I had was to stay with you forever.
Now it's so cold, how I'm posed to cope with it on my own?
I know there's gonna be summer again and so I'll hold on ...

peterfigeľ

Ďalší Einstein?

Dňa 19. septembra 2010 nás navštívil známy fyzik a vysokoškolský 
učiteľ  Univerzity Komenského v Bratislave. Nedajte sa zastrašiť týmto 
predmetom, lebo aj človek zaoberajúci sa prírodnými vedami môže mať 
v sebe cit pre písanie vedeckých článkov a zmysel pre humor ako práve 
doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD. Celé naše stretnutie s ním sa začalo 
prednáškou - Zázračný rok o Albertovi Einsteinovi, po ktorej sa ho 
študenti oktáv z našej školy a štvrtáci z Gymnázia svätej Moniky pýtali 
otázky týkajúce sa práve témy o slávnom vedcovi. Po besede som sa za 
pánom Mojžišom vybrala aj ja, aby som ho pre vás vyspovedala.
Prečo ste si vybrali prírodné vedy?
Prírodné vedy sa mi páčili ešte na základnej škole, konkrétne fyzika. Mali sme 
dobrú fyzikárku a hoci neskôr, najmä na vysokej škole, som na prednášky z 
fyziky často nadával, aj tak ma to vždy bavilo. A svoju úlohu zohralo zrejme aj 
to, že na vysokú školu som chodil ešte pred rokom 1989, čiže veci, ktoré by ma 
dnes možno lákali, napríklad právo, v tom čase neprichádzali do úvahy. Nemal 
som záujem študovať komunistické právo. Fyzika mala tú výhodu, že sa dala 
študovať bez ideológie.
Boli ste žiak ako Einstein - učili ste sa len predmety, ktoré vás bavili? 
Akým ste boli študentom?
Vždy som to uhral na istý počet dvojok, takže som  bol vyznamenaný. Na 

gymnáziu som mal vždy z ruštiny 
trojku, ale aj s jednou trojkou 
som bol ešte vyznamenaný.
Nikdy vás nelákali cudzie 
jazyky?
Jazyky ma nelákali. Angličtina 
bola jeden z tých predmetov, 
ktoré ma nebavili, ale naučil som 
sa po anglicky celkom dobre, ani 
neviem ako. Ruštinu som nemal 
rád, ale viem ju tak, že knihy z 
fyziky čítam po rusky plynule, ale 
inak s tou ruštinou neviem robiť 
nič. 
Ako ste sa dostali k písaniu 
pre Týždeň?
Pri založení Týždňa  sa uvažovalo 
aj o rubrike veda a že by som to 
možno mohol robiť ja. Keď som to 
počul, hneď som povedal áno. 
Dôvodom nebolo, že by som chcel 
písať o vede, ale chcel som sa 
zúčastňovať na výrobe Týždňa a 
na celom tom projekte, lebo to 
považujem za úžasne dôležitú a 
dobrú vec. O vede píšem preto, 

Foto: S rodinou na Vinbargu v Bardejove
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Ja tu chcem ostať navždy!
Krásne a spontánne reakcie. Napríklad takto sa dá opísať desať minút 
strávených v spoločnosti týchto drobcov. Možno ste už zabudli, aké pocity 
ste v sebe schovávali krátko po nástupe do školy. Oni to vedia, a aj preto 
sme sa ich na to spýtali. Niektoré odpovede sme nepredpokladali (teda 
aspoň ja nie), ale uznajte, odpovedali by ste po piatich- šiestich rokoch 
rovnako?
Tešili ste sa do školy? 11x Áno. +(smiech)
Páči sa vám na našej škole? 11x Áno. 
Čo/ aký predmet sa vám tu páči? Výtvarná. (4x) Slovenčina. (2x) Neviem. 
Že sa tu môžme naučiť písmenká. Angličtinu (všade naokolo nastal zdesený 
krik…). Ja mám všetko rada. Mám najradšej náboženstvo.
Je na vás pani učiteľka milá? Áno. (6x) Áno, hlavne pani vychovávateľka.
Áno, lebo na nás nekričí tak, ako v škôlke. 
Chceli by ste sa vrátiť späť do škôlky, alebo chcete ostať v škole? 
Chcem ostať v škole. (3x)Ja tu chcem ostať navždy! Nechcem už ísť do škôlky.
Prečo chcete byť v škole? V škôlke ste mohli spať… Nechcem spať. Ja som 
nechcela v škôlke spať, ale musela som. Škola je lepšia. 
Chce sa vám ráno vstávať do školy? Neviem… raz tak, raz tak. Áno. (2x)
Našli ste si už nejakých kamarátov?Áno. (2x)Našiel som si Adamka.
Áno našla som si a ešte mám jedného druháka ako kamarátku..
Je ťažké učiť sa? Nie, nie..ale sem-tam sa to nepodarí…Nie (2x)
Už viete niečo po anglicky? Good morning. Hello Teacher. (s výbornou 
výslovnosťou)
                                                      danieladžubinská,slavomíranemčíkováJa mám nulovú potrebu robiť populárno-vedecké články, ale pociťujem veľkú 

potrebu prispieť k tomu, aby Týždeň existoval.
Je náročné písať vedecké články?
Je to veľmi náročné, teda aspoň pre mňa. Zabíja mi to takmer úplne všetok čas 
a energiu. Trvá dlho, kým sa to napíše, a navyše čím ďalej, tým viac musím 
písať o veciach, o ktorých veľa neviem. Ale cítim, že sú zaujímavé, takže sa ich 
najprv do istej miery doučím a potom o nich napíšem. V škole nerobím nič, 
okrem učenia. Výskum je úplne u mňa dnes už úplne nulový. Teraz píšem o 
kukurici, zemiaku, tabaku a iných amerických plodinách. Na začiatku som vedel 
asi toľko, že zemiak hral dôležitú úlohu v dejinách Írska, že kukurica je 
zaujímavá z genetického hľadiska a že tabak úzko súvisí s otroctvom. To stačilo 
na to, aby som si bol istý, že sa z toho určite dá napísať dobrý článok aj do 
rubriky veda. Ak ho však chcem napísať, musím sa veľa učiť, najmä z internetu 
a z knižiek. Článok musí mať dramatickú výstavbu, musí obsahovať otázku, 
ktorá zaujme pisateľa i čitateľa. A s tým je veľa roboty aj keď o tom človek veľa 
vie, nieto ešte ak sa to musí učiť. 
Ako dlho píšete?
Keď som s tým začínal, tak mi Vlado Černý povedal, že sa to nedá robiť dlhšie 
ako rok. Ja som povedal, že vydržím dva roky. A píšem už šiesty rok.
 

Ďakujem za rozhovor    Daniela Džubinská
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