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Ak si banke dlžný 100-tisíc korún, máš Už som sa tu celkom zabýval a
problém.
vidím, že je všetko pripravené na
Ak si dlžný 100-miliónov, problém má Tvoj zajtrajší príchod. Želám Ti
banka.
šťastnú cestu a čakám Ťa.
Ide blondína s walkmanom po chodníku,
Ľúbim Ťa, Tvoj manžel.
zrazu jej walkman spadne na zem,
P.S. Tu dole je čertovsky horúco!
blondína stuhne. Príde mladík a počuje:
- Viete, ako môžeme predísť
- Pravá, ľavá, pravá...
rakovine?
Muž sa vrátil z poľovačky:
- Infarktom!
- Žena moja, teraz nebudeme celý
Odkaz na stole: Jesť máš v pračke.
mesiac kupovať mäso.
Som u psychiatra.
- Toľko si nalovil?
Mama
- Nie, prepil som výplatu.
Stretnú sa dve blondínky a
- Pán farár, hovorí miništrant, - včera som jedna vraví:
našiel hodinky.
- Počúvaj, dala som si spraviť
- Dúfam, že si si ich nenechal!
vodičák, ale nedostala som ho.
- Nie, pán farár, už som ich predal!
- A to už prečo?
Zomrie programátor a dostane sa do - Keď som jazdila, tak som bola
pekla. Po týždni Lucifer volá Bohu:
pred kruhovým objazdom a tam
- Čo za blázna si mi tu poslal? Zničil mi bola napísaná 30tka, preto som
všetky kotly, poškrtil všetkých čertov ten kruhač obišla 30-krát.
a už tri dni bezhlavo behá po všetkých -Počúvaj a počítala si správne?
chodbách pekla a reve:
Chlap v krčme pije pivo, príde za
- Kde je prechod do druhého levelu?
ním dievča a pýta sa:
Manželský pár sa rozhodne na chvíľu
- Prečo to piješ?
uniknúť tuhej zime a stráviť týždeň
- Lebo som z toho nesmrteľný, veď
na juhu pri mori. Z pracovných dôvodov sa pozri. Chlap sa rozbehne vyskočí z 8
stane, že manželka môže odletieť až o deň poschodia, opráši sa, vráti sa do
neskôr. Manžel odletí podľa plánu. Po
baru a povie:
príchode sa ubytuje v hotelovej izbe,
- Vidíš, nič sa mi nestalo, teraz ty.
vytiahne svoj laptop a ihneď posiela e-mail Dievča sa napije piva, vyskočí a
svojej manželke. Pritrafí sa mu však hlúpa zabije sa. Barman na to:
chyba a pri zadávaní e-mailovej adresy
- Superman, ty si iná sviňa, keď sa
vynechá jedno písmeno a e-mail sa tak
ožerieš.
dostane do e-mailovej schránky istej
vdovy, ktorá práve odprevadila svojho
muža do hrobu. Vdova si práve prezerá v
počítači poštu, či jej neprišli nejaké
sústrastné vyjadrenia od priateľov alebo
známych. Vo chvíli, keď jej syn vstúpi do
slúži na jednorázové ospravedlnenie
izby, žena už leží v bezvedomí na zemi.
pri
ústnej odpovedi, predkladá sa
Zrak mu padne na monitor počítača, kde
len s celým vydaním Ikvača, je
číta:
neprenosný, podpisuje sa učiteľom,
Komu: Mojej opustenej manželke.
platný do 25. februára 2011
Od: Tvojho muža, ktorý odišiel skôr.

ročník XIII.
február 2011
cena 0,30€
Gymnázium a základná škola Svätého Mikuláša v Prešove

KUPÓN

Vec: Dorazil som.
Najdrahšia, práve som v poriadku došiel.

......................................
podpis

Pozor! Magnetický čiarový čip...

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK

...ikvač Vás zdraví

...ikvač

Ak držíte v rukách toto číslo Ikvača, iste vám neuniklo, že ste museli
zaplatiť viac ako zvyčajných 20 centov. Mohli by sme sa vyhovoriť na 20% DPH, ako
to robí väčšina, avšak kto má minimálne vedomosti z matematiky o percentách a
zvyšky zdravého rozumu správne tuší, že s DPH to nesúvisí.
Dôvod je čisto prozaický - v tomto školskom roku sme začali vychádzať
farebne. Náklad 100 kusov stojí vo VMV / Vydavateľstvo Michala Vaška/ 80 eur,
takže keď si porátate naše zisky, ľahko prídete na to, v akej hlbokej strate stále
končíme. Na našu žiadosť o financie kladne odpovedalo Rodičovské združenie a
prikleplo v tomto školskom roku redakcii školského časopisu Ikvač 150 eur
/http://gzsmikpresov.edupage.org/files/Rozpocet_RZ_sk.r.10-11.pdf/, ale ako
správne tušíte, to bohužiaľ nestačí ani na dve čísla. Je to menej ako dostal
divadelný súbor Trnky - Brnky /180e/ alebo oslava Dňa detí pre 1. stupeň /250e/.
Takže tu je aj odpoveď na otázku, s ktorou sa nás obracajú žiaci:
- Kedy už konečne vyjde nové číslo?
- Keď pozháňame peniaze alebo presvedčíme rodičov, že podporiť školský časopis
je správna vec. Čo sa práve stalo, ak držíte v rukách toto číslo Ikvača.
mgr.monikabanásová
Ospravedlnenie:Radi by sme sa ospravedlnili pani učiteľke Halčákovej za
uverejnenie neautorizovanej verzie rozhovoru.
Redakcia

Kongres mladých bádateľov
/Mi snimiRetro hotel, milí ľudia, krásne mesto. No nie preto sme tam boli./
Je štvrtok, 21. októbra 2010 , 7.30 a my (ja, Maja Straková a pani učiteľka
Feretová) sa náhlime na rýchlik. O šesť hodín vystupujeme s miernym meškaním v
Bratislave. Vzrušená a plná očakávaní sa pozerám všade naokolo, a Maja s pani
učiteľkou na mňa dávajú pozor, aby som sa nestratila. Spoločne sa dopravíme do
hotela Kyjev v centre mesta rovnako ako aj iní 25 účastníci. Naše izby boli na 11. a
12. poschodí, takže sme kvôli dokonalému výhľadu boli celé bez seba. Milí páni
organizátori nám dali ,,až“ päť minút na zabývanie sa a mohol sa začať program
pozostávajúci z odborných prednášok účastníkov. Prvý deň prednášali štyria
chlapci, neskôr sme sa navečerali a pobehali sme najbližšie a najzaujímavejšie
miesta večernej Bratislavy. V piatok sme znova celý deň presedeli v kongresovej
sále a ja som ako posledná predniesla prácu- bola som poriadne vystresovaná, no
hlavne, že to mala za sebou. Horšie na tom ale bola Maja, ktorá mala prednášať
úplne posledná v sobotu. Stres doľahol aj na ňu, no šťastná bola dvojnásobne,
pretože získala čestné uznanie za kvalitnú prácu (resp. prednášku).
Takže naša cesta splnila účel, jednak pre to čestné uznanie, no aj preto, že

Výroky slávnych

sme získali veľa skúseností a rád od odbornej komisie.

- Keď ku tebe skočím, perie bude lietať až na Sabinovskej!

slavomíranemčíková

pani učiteľka Koremová
Pred písaním ťažkého testu z chémie s pánom učiteľom Tkáčom:
Žiaci: - Máme na to...?
Učiteľ: - Máte na to!
Žiaci: - Ale koľko minút?
Na hodine geografie:
- Aké sú typické zvieratá savany?
- Antilopy, slony a Dede.
- Napíšeme si päťminútovku, ale dlhšie
ako desať minút trvať nebude.
pani učiteľka Čiripová
Pri skúšaní:
- Čo je to medzný uhol?
- Uhol z Medzan.
Počas vysvetľovania učiva o hubách vraví
praktikant žiakovi, ktorý vyrušuje:
- Poď pred tabuľu a drž hubu,- podávajúc
mu model huby.

šéfredaktor:
danieladžubinská O5A
redaktori:
benedikthöger O4A
štefanmalatinec O4A
tomášgoboňa O4A
natáliabirknerová O4A
slávkanemčíková O3B
grafika:
danieldzivý O5A
zodpovedná osoba:
p.uč. Banásová
tlačiareň:
VAŠKO
náklad: 100ks
Foto: Slavomíra Nemčíková druhá zľava
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Editorial

...ikvač predstavuje

...ikvač

27. novembra 2010 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo
Florbalového Exel cupu v kategórii mladšie žiačky, kde sa okrem našej školy
zúčastnili aj ZŠ Petrovany, ZŠ Lesnícka, ZŠ Kúpeľná, ZŠ Mirka Nešpora a ZŠ
Májové námestie. Na prvom mieste skončila naša škola – Gymnáziu sv. Mikuláša.
Všetky hráčky prišli podporiť nielen fanúšikovia z našej školy, ale aj žiaci zo
súperových škôl. Postúpili sme na krajské kolo do Sabinova, no žiaľ, tam sme už
takí úspešní neboli. Skončili sme na peknom 3. mieste, no na postup na
celoslovenské kolo to nestačilo. Starším žiačkam, ktoré reprezentovali našu školu,
sa darilo o niečo viac, keď sa aj v okresnom aj v krajskom kole umiestnili na prvom
mieste. Blahoželáme dievčatám aj ich trénerovi PaedDr. R. Hudákovi.
Mladšie žiačky: Daniela Brindová, Martina Sajdáková, Zuzana Janků, Simona
Janků, Jana Petríková, Mária Galdunová, Sára Verčimáková, Miriam Jacková,
Viktória žabková, Andrea Kuchariková, Kristína Bednárová, Jana Čorňáková
(brankárka)
Staršie žiačky: Linda Hudáková, Jana Krivdová, Martina Kuchariková, Lenka
Gumanová, Silvia Majirská, Ivica Semančíková, Alexandra Javorská, Lenka
Daňová, Zuzana Potočňáková, Natália Pavlinská, Alexandra Príhodová
(brankárka)
tomášgoboňa benedikthöger

Foto:Florbalový tím mladších žiačok s trenérom
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Pokračovatelia najlepších prešovských
vedcov?
Zopár našich žiakov spolu s pani učiteľkou Feretovou sa v dňoch 29.
novembra až 4. decembra 2010 nachádzalo v Bratislave. Prečo? Čakalo ich zopár
ľudí z Kongresového centra Technopol Bratislava na Celoštátnej prehliadke
vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl. Súťažilo sa o cenu
Sciente Pro Futuro pod záštitou vlády a ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Eugena Jurzycu.
Naprázdno sa zo súťaže nevrátili ani traja pedagógovia, ktorí sa zúčastnili
na vedeckej prehliadke. Konkurencia bolo veľká – 52 projektov z prírodných a
technických vied, no reprezentanti našej školy (Marián Babinčák a Juraj Goč Sledovanie vplyvu olova na prieduchové bunky cibule kuchynskej, Dávid Kocan –
Ovplyvnenie oxidačnej stability nápojov prírodnými aditívami a Márie Strakové –
Inhibícia rastu mikromycét prírodnými látkami) to len tak nevzdali a vykonané
úsilie premenili na úspech. Majky to dotiahli až na prvé miesto a získali tiež aj
špeciálnu cenu Scientia Pro Futuro – nomináciu na Intel 2011, ktoré sa uskutoční
8. – 13. mája 2011 v Los Angelos. Zo spomínaných troch pedagógov bola ocenená
aj pani učiteľka RNDr. Miriam Feretová. Všetkým zúčastneným blahoželáme a
tých, ktorých tiež oslovila biológia, neváhajte a skúste to aj vy.
danieladžubinská

Foto: Naši úspešní mladí vedci u primátora Prešova JUDr. Pavla Hagyariho
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Exel Florbal Cup

...otvorme dušu s vedomím, že strach tu nemá
miesto
(úryvok z autorskej skladby Juraja Goča)
Ak by ste chceli predčasne podpis od budúcej slovenskej speváckej
jednotky, máte ideálnu šancu, pretože tým nadaným chlapcom nie je
nikto iný, ako Juraj Goč, žiak oktávy B. V krátkom interview sa vám ho
pokúsim trochu predstaviť aspoň cez tieto riadky.
Kto bol ešte z našej školy na Alžbetinej ruži? Kde sa to celé vlastne konalo?
Na súťaži som bol ja s Martinom Mularčíkom a súťažili aj Márie Strakové. Bola s
nami taktiež aj pani učiteľka Paľová. Bol to siedmy ročník speváckej súťaže
stredných škôl O Alžbetinu ružu, konal sa v Košiciach 19. novembra 2010.
Dozvedel som sa o nej na chodbe akosi úplne náhodou. Martin prišiel, či to
neskúsime, tak sme skúsili:).
S akou skladbou si vystúpil?
Spieval som pieseň Hallelujah, ktorú som už párkrát spieval aj na našich omšiach
so zborom.
Zaoberáš sa aj vlastnou tvorbou?
Začal som tvoriť asi pred pol rokom, predtým to bolo len v rámci kapely, no to sme
nenahrávali. Prvé pesničky boli s Peťom Figeľom ( "Kefaso"). On robil texty, rap a ja
hudbu a spevy.

...ikvač
V poslednej dobe robíme viac samostatne, predsa len máme odlišný štýl. Takže, ak
ma kopne múza na text, prípadne na hudbu, tak sa to snažím skombinovať,
skomponovať, nahrávať a výsledné veci dám na internet.
Kam ťa súťaž posunula?
Súťaž bola dobrá skúsenosť. Vystupovanie na javisku pred ľuďmi a veľmi dobrá
technická úroveň - cítil som sa ako na skutočnom koncerte. Človeka poteší, ak
jeho snahu niekto kladne ohodnotí. Trochu ho to nakopne a je to dobrý pocit robiť
niečo, čo sa páči, najmä keď ma to baví.
Plánuješ ísť na nejakú súťaž v blízkej budúcnosti?
Ešte uvidím, teraz sa blíži veľká televízna, tak to možno skúsim.
Kto ťa viedol v hudbe? Máte v rodine nejakého hudobníka?
K hudbe ma viedli rodičia, najmä otec. Prihlásili ma na základnú umeleckú školu,
kde som odchodil prvý stupeň (7 rokov) klavíra. Potom som sa dal v Prešove na
spev na podnet našej bývalej pani učiteľky Kotosovej po takej triednej Superstar
už kedysi dávno. Teraz je už všetko na mne, ale podporu zo strany rodičov mám.
Otec hrával v dychovke na klarinet a potom v kapele na gitaru a spieval. Chodili
často hrať na "zábavy" po dedinách, lebo v ich časoch diskotéky veľmi neboli v
kurze.
Na akú školu sa chystáš?
Plánujem ísť zrejme do Košíc na prírodovedeckú - niečo s biológiou a chémiou.
Hudbu sa veľmi neoplatí študovať, hlavne kvôli uplatneniu a financiám, ale kto je
dobrý, vie sa prebojovať aj bez školy. Čo sa spevu ako profesie týka, je to ťažké.
Človek musí mať šťastie, dobrých ľudí okolo seba a hlavne v ňom niečo musí byť,
niečo, čo zaujme. Plány veľmi nemám, skôr je to o tom, že sa budem snažiť robiť
vlastnú hudbu, nájsť si partiu hudobníkov okolo seba a v rámci možnosti, voľného
času a financií to robiť pre radosť. Možno sa pošťastí, ale škola je teraz určite
prednejšia. Hudba je hobby, aj keď venovaný čas nasvedčuje o inom :).
Máš pocit, že si sa po súťaži a väčšom zviditeľnení zmenil?
Myslím, že som sa výrazne nezmenil, aj keď nejaký nepriamy vplyv tam určite je,
ako vo všetkom. Od okolia necítim žiadnu zmenu, takže zatiaľ ma nemalo čo meniť.
Spievam, lebo ma to baví, robím to rád a keď sa to páči, o to s väčšou chuťou to
robím.
Ďakujeme za rozhovor

natáliabirknerovádanieladžubinská

Školnoviny
- 9. marec - testovanie žiakov 9. ročníka a kvarty A a B (Monitor)
Písomné maturitné skúšky
-utorok -15. marca -Externá časť a písomná forma intertnej časti maturitnej
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
-streda -16. marca -Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej
skúšky z anglického a nemeckého jazyka
-štvrtok -17. marca -Externá časť maturitnej skúšky z matematiky

Foto:Zľava - M. Straková, M. Mularčík, M. Straková a Juraj Goč
6

7

...ikvač

...ikvač

...ikvač predstavuje

...ikvač spomína

...ikvač

...ikvač

...ikvač

Kde je vôľa, tam je cesta
Charizmatická, talentovaná, vtipná a vždy usmievajúca sa pani
učiteľka, ktorá na našej škole učí anglický jazyk… Ak ju stretnete na
chodbe, nie vždy budete môcť povedať: to bola ona, pretože popri vás
preletí ako víchor. Pani učitelka Andrea Korkobcová.
Predstavte sa, prosím, čitateľom, ktorí vás nepoznajú/vedia o vás málo.
Som učiteľka, mama troch detí, nadšená turistka a cestovateľka – ak je čas a ak je
za čo. Angličtine sa aktívne venujem už 15 rokov. Pôsobila som aj v jazykových
školách a so svojimi deťmi sa snažím komunikovať od mala výhradne anglicky.
Myslím, že koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom. Prax potvrdila, že nie každý
má vrodený talent , ale pri vhodnej motivácii je každý schopný naučiť sa cudziu reč
na uspokojivej úrovni.
Dopočuli sme sa, že máte spisovateľské ,,sklony". Čo viac nám o tom
môžete povedať?
Áno, sú obdobia, keď to na mňa príde... V živote sú rôzne udalosti a obdobia,
ktoré niekedy potrebujem dať na papier. V zdanlivo obyčajných ľudských
situáciách sa skrývajú dojmy, ktoré týmto spôsobom spracúvam. Venujem sa
prevažne poézii.
Ako ste sa dostali k písaniu?
Prvé pokusy boli na strednej škole. Väčšina ľudí vtedy poníma báseň ako určitú
formu prejavenia svojej slobody i revolty. Je to veľmi vhodná forma na
sebavyjadrenie.
Kedy najčastejšie píšete?
Najlepšie sa mi vždy píše v noci. Všetko sa stíši a zdá sa, ako keby i čas plynul
inak. Viacero básní takto vzniklo počas príprav na skúšky na vysokej škole.
Keďže tieto zlaté časy sa už minuli, spontánne využívam momenty inšpirácie
počas dňa. Keď dostanem nápad, hoci len zaujímavé prirovnanie alebo
metaforu, musím si to okamžite zapísať. Potom sa k tomu vrátim, keď mám
chvíľu čas. Tento systém neodporúčam, veľmi ťažko sa to dodatočne hľadá.
Píšem na účtenky, vstupenky, kartónové podložky pod pohár. Musím sa ovládať,
keď mám v taške zošity s vašimi písomkami...
Čo vás motivuje k ďalšiemu písaniu?
Jednoznačne pozitívna odozva od priateľov alebo kritiky. Aj keď v tomto
kontexte mi to znie ako nejaký výkonovo orientovaný šport. Dovolím si
parafrázovať Joža Urbana, ktorý povedal, že inklinácia k literatúre je ako vlak, z
ktorého sa nedá len ak vystúpiť.
Čo vás inšpiruje (osoba, správa, miesto, situácia...)
Všetky tieto veci. Najviac však asi láska, vzťahy medzi ľuďmi, partnermi,
príroda. Priťahuje ma irónia a paradox.
Čo bolo pre vás ťažšie, prinútiť sa písať alebo záverečná korektúra?
Nechcem odpovedať vyhýbavo, ale ani jedno a zároveň obe. K tomu, aby som
dala do kopy všetky tie roztratené papiere, ma prinútilo ťažké podvrtnutie
členka. Korektúru mi robila mama, to bola záležitosť jedného mailu. Nápad
poslať básne do súťaže prirodzene vyplynul zo spoločného projektu s maliarkou
Katkou Slávikovou-Volčkovou. Povedzme, že veci sa dali do chodu súhrou
okolností. A za ne som veľmi vďačná.
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Foto: Spoznávate ju?
Čo považujete za mimoriadne dôležité ako spisovateľka?
Talent a nadšenie podporené teóriou tvorby. Nasledujú priatelia, ktorí sa už
vyznajú, dajú vám cenné skúsenosti a „popchnú“ vás ďalej, ak by ste mali
tendenciu ustrnúť na mieste.
Ako reaguje vaše okolie na to, že píšete?
Ľudia sú prekvapení. Nie som klasický štylizovaný typ poetky. Myslím
alternatívny vzhľad, baretka, kožený kabát s patinou, pruhované punčochy a
štrikovaná taška cez plece. Som dynamický extrovertný typ a pre poéziu je
charakteristická skôr hĺbavosť. A tú nemusíme navonok vidieť.
Boli vaše diela už niekde uverejnené?
Plánovala som vydať si svoju zbierku sama. Projekt je však finančne náročný,
preto sme s hore spomínanou priateľkou zvolili prezentáciu internetovou
formou. Na stránke www.kreativita.sk sú jej kresby a moje básne. 14. októbra
2010 bola v Šarišskom osvetovom stredisku otvorená spoločná výstava.
Aké najväčšie úspechy ste v rámci písania dosiahli?
Dve čestné uznania v 15. ročníku súťaže Gorazdov literárny Prešov.
Najcennejšou pre mňa bola následná účasť na tvorivom seminári, kde sa
porotcovia súťaže kriticky vyjadrovali k príspevkom.
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Konštruktívna kritika dáva príležitosť vidieť svoje literárne nedostatky v novom
svetle a ponúka možnosti ich eliminácie. Dve z mojich básní boli vydané v
zborníku súťaže. Na vlastnej koži som si overila, že poslať básne do súťaže
neprináša žiadne riziká a môže priniesť ovocie.
Na čo sa má človek najviac zamerať, ak chce začať písať?
Veľa čítať. Získať cit pre jazyk a vyjadrovanie. Mám svoj recept, ako sa
nenechať znechutiť poéziou, ktorej nerozumiete. Nie sme všetci naladení na
jednej vlnovej dĺžke, a mám aj autorov, ktorých básne ma neoslovujú. Zo
zbierky si vždy vyberám len pár básní. Prečítam si ich postupne a nechám ich
rozvinúť sa. Keď sa k básniam vrátite po rokoch, vidíte ich zas v inom svetle.
Medzi mojich obľúbených autorov patria M. Válek, V. Mihálik a M. Rúfus. Veľa
podnetov môžete získať v časopise pre mladú literatúru a umenie, v Dotykoch.
Z anglicky píšúcich autorov mám rada S. Plathovú a W. Whitmana.

Mikulášsky polliter
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Čo by ste chceli odkázať žiakom?
Niečo, čo sa vzťahuje na moju poznámku o motivácii vo výučbe jazyka: Where
there is a will there is a way (Kde je vôľa, tam je cesta).
Ukážka z tvorby:
Modlitba na odchod
Odchody...
Sklamal som ťa?!
Choď si v pokoji,
to ma vždy odzbrojí.

Chcem to vysvetliť a záleží mi,
no moje argumenty,
príliš hranaté pre túto skladačku,
padajú na dno pochopenia ako
kameň.
Myšlienkové obchody…

Amen

Samého seba klamem.

Ďakujeme za rozhovor.

slávkanemčíkovábenedikthöger

Ako nás prekvapila strecha
Po príchode do školy po zimných prázdninách nás všetkých nemilo
prekvapili zatečené steny a stropy na 2. poschodí v niektorých častiach budovy
našej školy. Z vyučovacieho procesu boli dočasne vyradené jazykové učebne
angličtiny a nemčiny, mimo prevádzky bola aj školská knižnica a toalety.
Príčinou bola prehrdzavená plechová strešná krytina, ktorá si už dlhší čas
vyžadovala opravu. Z toho dôvodu boli iné nákupy tovarov a menej potrebné

V pondelok 17. januára 2011 od 8.00 do 11.00 sa na našej škole prvýkrát
uskutočnil Mikulášsky polliter. Je to akcia, počas ktorej môžu rodičia, zamestnanci
školy a študenti starší ako 18 rokov dobrovoľne darovať svoju krv. Odber prebehol
v jedálni. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže
poskytnúť chorým ľuďom a ľuďom po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a
jednoduchý humánny krok. Jeden odber trvá len 5 – 15 minút, počas ktorých
daruje darca 450 ml krvi. U nás darovalo krv 26 ľudí.
natáliabirknerová

Výroky slávnych II
- Máme preberať stavbu vtáčieho vajíčka. Pokiaľ nevykradnete orlie hniezdo, je
mi jedno, aké vajíčka donesiete.
pani učiteľka Halčáková

opravy pozastavené a museli sme pristúpiť k oprave strechy, pri ktorej boli
vymenené medzistrešné žľaby, lemovania, vetráky z pozinkovaných rúr,
odhrdzavenie kovových konštrukcií.
V jarnom období bude ešte vymenená lepenková strešná krytina nad
jedálňou a tiež urobený kompletný ochranný náter celej strechy.
Predpokladaná výška opravy je 4.000 €.

- Sadnite sa a postavte sa na svoje miesta.

pani učiteľka Wožniaková

Na hodine slovenčiny:
- Pozri sa na graf, čo je medzi podmetom a prísudkom?
- Dve čiarky.
- Dve čiarky máš tak na tehotenskom teste, tu je prisudzovací sklad.
pani učiteľka Banásová

RNDr. valériajacková
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Oprava telocvične stála cca 15.000 €
Určite ste všetci netrpezlivo čakali, kedy bude otvorená
telocvičňa a kedy si budete môcť opäť zašportovať. Všetci ste boli zvedaví,
čo sa zmenilo. My vám tieto zmeny priblížime v krátkom rozhovore s pani
zástupkyňou Jackovou.
Čo konkrétne sa
zmenilo?
V telocvični aj vo fitnes
bola prevedená oprava
palubovky, konkrétne
drevená palubovka bola
kompletne vybrúsená.
Ďalej boli farebne
vyznačené jednotlivé
ihriská a prevedené
lakovanie. V priestoroch
telocvične, na chodbách
a schodoch bola
položená nová dlažba,
pretože pôvodná dlažba
bola zničená a hrozilo
nebezpečenstvo úrazu.

Foto: Nové schody do telocvične

Koľko stále oprava telocvične?
Celková oprava priestorov telocvične stála približne 15.000 €. Dúfam, že všetci
žiaci našej školy si uvedomia, o akú sumu ide, budú chrániť školský majetok a
nebudú úmyselne ničiť vybavenie telocvične aj tried, aby sme nemuseli vkladať
peniaze do opráv, ale aby sme v najbližšej dobe mohli pristúpiť k výmene
okien, a to vo väčšom rozsahu.
Aká firma pracovala na oprave telocvične?
Podľa zákona o verejnom obstarávaní bola z niekoľkých ponúk vybraná firma
VIKA zo Svidníka, ktorá sa zaoberá vybavením a rekonštrukciou športových hál.
Aké zmeny sa v telocvični ešte udejú?
V najbližšej dobe, ak nám to finančná situácia dovolí, plánujeme urobiť opravy
obidvoch šatní – výmena okien, nová keramická dlažba, oprava lavičiek a
vešiakových panelov.
Budú sa opravovať ihriská pred školou?
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov s opravou školských ihrísk zatiaľ
nepočítame, aj keď vieme, že ich stav je veľmi zlý. Najprv musíme pristúpiť ku
kompletnej výmene oplotenia areálu školy, aby nám školu a jej okolie neničili
cudzí ľudia a až potom môžeme rozmýšľať o oprave školských ihrísk.
Ďakujem za rozhovor.
benedikthöger
Foto vpravo: Z karnevalu 1. - 4. stupňa
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Udalosť roka? Druhý ples „v opere“? Aj takto môžeme nazvať siedme
Študentské pľeso, ktoré 27. januára 2011 prenieslo žiakov od kvinty až po oktávu,
vrátane deviatakov, do sveta elegancie či valčíkov.
Kým sme sa však dostali do takého levela, aby sme boli schopní prekročiť
prah jedálne značne krajšej ako obvykle, vo viacerých prípadoch bolo potrebné
prejsť skrášľovacou premenou. Mnohé dievčatá navštívili šikovné ruky kaderníčok
a potom na seba dali hrubšiu či tenšiu vrstvu mejkapu a iné šminky. V mojom
prípade to bolo tak, že o 16.45 som bola neoblečená, bez účesu a s menšou
panikou na tvári, pričom oficiálny začiatok plesu bol o 17:00. Času bolo aj tak dosť,
keďže som sa spoliehala na malé meškanie, ktoré trvalo asi pätnásť minút. Ups, už
nás volajú.
Môj prvý ples sa začína! Tak vykročme v plnej kráse na dlho očakávané
pľeso. Nasledovalo zopár úvodných slov a potom prvý úvodný valčík. Dá sa
povedať, že na začiatku si väčšina dievčat posedela, pretože opačného pohlavia
bolo menej. Dôvody boli rôzne. U nás v triede boli výhovorky ako, bude tam nuda,
neviem tancovať, no po intenzívnom a úspešnom týždennom presviedčaní sa lístky
minuli, čiže na ďalší rok treba skrátiť dobu rozhodovania či ísť, alebo nie, a hneď sa
rozhodnúť pre áno.
Program plesu bol nielen zábavný, ale dokonca aj náučný, pretože nás
oboznámil so susednými krajinami, dokonca so všetkými svetovými stranami.
Všetci zúčastnení sme dostali pozdrav z Ameriky od našich dvoch odcestovaných
septimaniek (týmto aj pozdravujem, keď si prečítajú článok v archíve). Názory na
tému, respektíve pochopenie programu, sú rôzne.

Foto:Organizátori plesu - septima B
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Myslím si, že bolo vidieť
dostatočne prepracovanú
myšlienku, ktorou sa bude ples
uberať, čo sa mi páčilo. Je škoda, že
zopár jednotlivcov zámer predstaviť
k ra j i ny v r ô z nyc h p o d o b á c h
nepochopilo, ale hádam im to
neubralo zo zábavy. Na koniec
programu nám septima B spoločným
tančekom ukázala, že majú v
malíčku aj tanečné kroky.
Aby plesu nič nechýbalo,
bola tu samozrejme aj tombola,
ktorej ceny boli ozaj rôznorodé.
Zopár ľudí malo to šťastie, že sa po
cenu vybrali viackrát, rekord bol
tuším päťkrát. Hlavnou cenou bol
zoskok padákom, čo je už „iné kafé“.
Organizátori mysleli aj na náš hlad a
dopriali nám chutnú večeru v podobe
maďarského guláša s knedlíkom.
Aby sme všetky kalórie dostali zo
seba von, hor sa na parket! Do rytmu
nám hral nielen DJ, ale aj kapela
Kométa. Ako sa hovorí, v najlepšom
treba skončiť, bolo to tak aj teraz a či
sme chceli, alebo nie, po 23:00 nám
Foto: Upratovacia čata
už odbíjali posledné minúty
„trsania“, ktoré sme predĺžili o poslednú pesničku, čo sa zopakovalo asi štyrikrát.
Myslím, že právom máme za čo ďakovať organizujúcej triede septime B a ich
triednemu, pánu učiteľovi Tkáčovi, za nezabudnuteľné spomienky na neobyčajný
štvrtok.
danieladžubinská

Foto: V štýle country
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Druhý ples v opere?

