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cena 0,70€apríl 2015ročník XVII.

Zázračné Guadalupe
Cestopisná reportáž z Mexika od pani učiteľky M. Čičvákovej

Báseň napísaná z dlhej chvíle počas písomky o 

národnom obrodení v tercii B:

Ľudevít Štúr, tá tvoja gramatika zaspať nedá mi.
Ľudevít Štúr vymyslel si jazyk  celkom neznámy.
Buď si nebou fit alebo si musel čosi pit.
Hodža, Hurban, Hollý sú tiež na vine,
oni s tebou boli na tom Devíne pri víne...
Ľudevít Štúr, spomína na Ostrolúcka Adela,
že robí žúr, ale žeby ta tam videt necsela.
Našua si mladíka, čo sa nevrtá do jazyka.

– Ako ovplyvnil vstup USA priebeh 1. svetovej 
vojny?
– Nemecko a Rusko malo ďalšieho nepriateľa.
– Kto bol boľševik?
– Ruský vyššie postavený občan.
– Čo znamená pojem anexia?
– Násilné pritlačenie národa.
– Vysvetli podstatu komunistickej diktatúry.
– Ľudia mali pracovať a mať rovnaký plat, ale 
niektorí toho neboli schopní.
– Čo znamená skratka ZSSR?
– Zväz spojených sovietskych republík.
– Ruská socialistická republika.
– Zväz sovietskych skupín v Rusku.
– Čo je nacionalizmus?
– O všetkom sa rozhodovalo verejne.
– Predstava o lepšom štáte.
– Kto bol Piere de Coubertin?
– Realizoval prvé rozhlasové vysielanie.
– Herec, ktorý sa veľmi dobre presadil.
– Prečo sa Bratislava stala hlavným mestom 
Slovenska?
– Lebo mala železnicu až do Bratislavy.
– Opíš postavenie a situáciu rómskej etnickej 
menšiny v medzivojnovom období.
– Boli kočovníci, hudobníci a nikto ich nemal 
rád.
– Aké pozitíva prinieslo spolužitie s 
národnostnými menšinami?
– Mali sme ľahkú pracovnú silu.
– Slováci vedeli 2 jazyky a boli páni vo svete.
– My Slováci sme k sebe našli spoločnú cestu.

– Mohli si vymieňať recepty.
– Vysvetli pojem militarizácia.
– Minimalistický štýl v obliekaní.
– Mužov brali do vojny a stal sa z nich 
výborný odboj.
– Kto bol Salvator Dalí?
– Predstaviteľ dadizmu, dalí – dadaizmus.
– Čo znamená skratka NSDAP?
– Národná strana Dr. Aetkera Praha
– Vysvetli skratky:
– DNA ‐ dentálna hygiena.
– PVC ‐ rúra.
– JUDr. ‐ čeľustný ortopéd.
– NATO ‐ Národná asociácia a organizácia.
– Kedy vznikla Matica slovenská?
– Šrubka slovenská vznikla...
– Čo je to osveta?
– Rozpamätanie ľudu.
– Kde vznikli 3 prvé slovenské gymnáziá?
– Martin, Sabinov, Jarovnice.
– Martin, Revúca, Žiar pod Snehom
– Uveď potraviny, ktorými sa obohatila 
Európa po zámorských objavoch.
– Jablká a pšenica.
– Čo postihlo Uhorsko v trinástom 
storočí?
– Tatranské vpády.
– Vysvetli pojem heliocentrizmus.
– Stred vesmíru ‐ Kopernik.
– Čo je reformácia?
– Informácia, ktorá kritizuje nejaké veci.
                                                         

Výroky slávnych

Nesneží a ty si na lyžiarskom zájazde...
Zopár klebiet o tom, ako to vyzeralo na tohoročnom lyžiarskom

Zázračné Guadalupe
Cestopisná reportáž z Mexika od pani učiteľky M. Čičvákovej

Krvavý Blitzkrieg
alebo ako sme darovali krv

Študentský časop is Gymnáz ia a Zák ladnej ško ly svätého Miku láša v Prešove
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časopisu Ikvač

pohľad imaginácie pobúrili 
niektorých natoľko, že jeden z 
nás dokonca napísal otvorený 
list všetkým kompetentným. Ja 
som nebola taká odvážna a 
jediná moja zlá emócia z maturít 
bola alergia na slová ako súcem, 
súc či nesúc, potrebujem si 
„nasúc“ mobil... Veď je to len 
jedna hlúpa otázka! Veľmi som 
sa zasmiala na odpovedi jed‐
ného dievčaťa z radu okta‐
vániek. Tušili by ste, že základný 
tvar od slova súc je „úsus“?
 Z týchto maturít som mala 
pocit, že náročnosť sa zo dňa na 
deň stupňuje. Samé sťažnosti na 
slovenčinu boli výplňou utor‐
kového popoludnia. Komentáre, 
ktoré zazneli v stredu po an‐
gličtine, by nebolo vhodné tu 
napísať. Po zúfalých poma‐
turitných komentároch mate‐
matikov a modlitbách, aby naz‐
bierali aspoň vytúžených 8 
bodov, sa  moja teória potvrdila. 
 Nebudem však plakať nad 
rozliatym mliekom. Čaká nás 
posledný náročný mesiac do 
ústnych previerok, takže, milí 
žiaci, učitelia a personál, majte s 
nami trošku strpenia. Bolo by 
fakt milé, keby sme sa dostali 
hore pred 7:30, nečakali nás 
žiadne zbytočné písomky, keby 
sme nemuseli nosiť toľko 
ospravedlneniek...  Či?

Ahoj!
 Tretie číslo – tretia šanca 
trošku sa posťažovať. Určite ste 
zaregistrovali písomné maturity, 
ktoré by vraj mali byť skúškou 
dospelosti. V prvom rade by 
som chcela poďakovať trojici 
pani učiteliek, a to konkrétne  J. 
Sukovskej, M.  Šoltysovej a V. 
Šutkovej za veľkú snahu pri‐
praviť nás a špeciálne za mate‐
matikov ešte pánovi zástupcovi 
Tkáčovi a B. Melegovej. Niekedy 
som mala pocit, že im na tom 
záleží trochu viac ako nám 
oktavánom. V každom prípade 
vďaka.
 Pokiaľ využívate modrú 
sociálnu sieť, čítate noviny 
alebo jednoducho žijete na 
Slovensku, tak ste sa s veľkou 
pravdepodobnosťou dozvedeli, 
že v NÚCEMe si nás tento rok 
preverili trochu viac, ako sme 
čakali a dúfali. Súc, Ofélia i 
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alebo ako sme darovali 
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Mexika od pani učiteľky 
M. Čičvákovej
strana 4

Nesneží a ty si na 
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to vyzeralo na 
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Zázračné Guadalupe
V Mexiku, v Guadalupe je v Bazilike Panny Márie guadalupskej vystavený 

obraz, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne, v decembri 
1531. Vtedy sa 57‐ročnému aztéckemu Indiánovi Juanovi Diegovi zjavila Panna 
Mária...
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námestie na svete a na mexický parlament. 
Mimochodom, hneď na druhý deň sa tu 
konal protest učiteľov, takže som prišla ako 
na zavolanie. Mesto je v nadmorskej výške 
2240 m.n.m a mieša sa tu história so 
súčasnosťou.
 Ďalšie kroky viedli do mesta Puebla. 
Nazýva sa aj mestom anjelov, pretože sa 
traduje, že anjeli vyniesli na kostolnú vežu 
obrovský zvon, ktorý tam ľudia nemohli 
dostať vlastnými silami. Je to kostol Svätého 
ruženca, kde sú steny aj strop zo zlata a je  
nádherný. 
 Musím spomenúť aj indiánsky 
barokový kostol Tonanzitla v starej usadlosti 
Cholula, kde sa nachádza 365 kostolov! 
 Z Puebly sme sa cez pohorie Sierra 
Madre presunuli do baníckeho mesta Taxco, 

nachádza originál obrazu z roku 1531. Mali 
sme tam sv. omšu – bol to skvelý zážitok. 

Guadalupe navštívi ročne asi 20 
miliónov ľudí! Videli sme veľa pútnikov, 
ktorí išli pešo, na bicykloch a kamiónoch. 
Mexiko má 118 miliónov obyvateľov a 20% z 
nich sú čistokrvní Indiáni, 70% sú miešanci, 
v ktorých prevláda indiánska krv a 10% 
tvoria bieli. Ohromil ma fakt, že 96% 
populácie sú veriaci. Európania si môžu brať 
príklad! Sú to jednoduchí ľudia, ktorí za 
bohatstvo považujú svoje nádherné kostoly, 
o ktoré sa veľmi starajú a majú ich v úcte. 
Pre obmedzený priestor opíšem aspoň pár 
miest, ktoré boli nezabudnuteľné.

Hlavné mesto, Mexico City (starý 
indiánsky názov Tenochtitlan), ma 
prekvapilo starým koloniálnym štýlom. Z 
hotela v centre som mala výhľad na krásnu 
Metropolitnú katedrálu, na tretie najväčšie 

Myšlienka na návštevu Mexika vznikla 
symbolicky „vo vzduchu,“ v lietadle na ceste 
zo Svätej zeme na Slovensko. Vtedy som 
netušila, že v krátkom čase budem mať 
milosť stáť pred zázračným obrazom, o 
ktorom som veľa čítala a počula. Po viac ako 
17‐hodinovom lete (aj s prestupmi Viedeň – 
Madrid – Mexico City) som unavená, ale aj 
nadšená, začala vnímať všetko, čo s touto 
úžasnou krajinou súvisí. Okrem kňaza, ktorý 
nás sprevádzal, nás na letisku čakal 
sympatický mexický sprievodca Manuel, 
profesor histórie a umenia.

Prvá cesta smerovala do Guadalupe, 
ktoré bolo hlavným cieľom našej púte. Na 
vrchu Tepeyac, kde sa zjavila Panna Mária, 
sme navštívili Kostol sv. ruží. Na mieste, kde 
sa J. Diego staral o spomenutý obraz, je 
postavená stará a nová Bazilika Panny Márie 
guadalupskej. Vo vnútri novej baziliky sa 

Taxco – päťstoročné banícke mesto. 

Taxco – miestny indiánsky maliar obrazov.

Trieda mŕtvych z pyramídy Mesiaca – Teotihuacan.

ktorý je v nadmorskej 1800 m.n.m. Išli sme 
okolo sopky Popocatepetl (Fajčiaca hora), 
ktorá bola v tom čase aktívna. Taxco je asi 
500 rokov staré mesto, všetko pôvodné, 
nezmenené, strmé úzke uličky a malé 
domčeky v koloniálnom štýle. 
 Mexico je najväčší producent striebra 
na svete, a preto sme si pozreli aj obchod, 
kde z neho vyrábajú rôzne predmety. 
Ochutnali sme margheritu a navštívili kostol 
sv. Priscily. Do hotela, ktorý bol na útese, sme 
sa viezli lanovkou, odkiaľ sme mali krásny 
výhľad na celé mesto.
 Našou ďalšou zastávkou bolo miesto, 
známe hlavne kvôli natáčaniu holly‐
woodskych filmov, Acapulco. Na pobreží 
Tichého oceánu je množstvo hotelov a 
nádherných pláží. 
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história, kaktusy, pikantné omáčky, tequilla, 
kokosové palmy, sombréra, španielčina, 
turisti. Ľudia sú nízki, milí, usmievaví, 
neponáhľajú sa a na všetko majú čas. Majú 
radi farby a aj ich domčeky, ktoré sú veľmi 
malé a jednoduché, sú farebné (niektoré mi 
pripomínali naše garáže). Ich typické jedlá 
(napr. enchiladas, quessadillas, buritos) sú 
rôzne placky s fazuľou, zeleninou a 
špeciálnym korením, ktoré som cítila skoro 
všade. Niekedy sa mi zdalo, že ho používajú 
namiesto aviváže pri praní.  Do kostolov 
prinášajú veľa kvetov a idúc na kolenách k 
oltáru, ďakujú za vyslyšané prosby.

Do Mexika by som sa určite rada 
vrátila, pretože je tam ešte veľa miest, ktoré 
stojí za to vidieť, ale hlavne kvôli 
pútnickému miestu Guadalupe.

Boli sme sa pozrieť aj na najstarší hotel, 
kde natáčal Elvis Presley. Ten je na útese, z 
ktorého skupina Mexičanov skáče 
pravidelne do vody. Robia to pre turistov a je 
to dosť nebezpečné. Videli sme aj miesto, 
kde sa natáčal film Tarzan.

Medzi nezabudnuteľné spomienky 
určite patria ranné omše na pláži, pod 
kokosovými palmami, ktoré sme začínali 
potme a končili pri východe slnka.

Nedá mi nespomenúť Triedu mŕtvych, 
Pyramídu Slnka a Pyramídu Mesiaca, kde 
Indiáni konali svoje pohanské obety a svojim 
bôžikom drasticky obetovali ľudí na svojich 
oltároch.

Ak by som mala napísať, čo vystihuje 
túto krajinu, určite by to boli tieto slová: 
Guadalupe, nábožnosť, kostoly, Indiáni, 

[Short]ky

Deň narcisov je jediná verejnoprospešná 
zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa 
konala už po 19‐ty krát. Ulice miest a obcí 
v jediný deň v roku – 27. marca zaplavili 
žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj 
odev, týmto gestom vyjadril podporu a 
spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s 
rakovinou. Ďakujeme všetkým nezištným 
dobrovoľníkom z našej školy, tento rok 
sme prispeli sumou 141 eur.

17.  a 18.  aprí la sa uskutočni lo 
vyhodnotenie 20. ročníka celoslovenskej 
novinárskej súťaže stredoškolákov a 

vysokoškolákov  ŠTÚROVO PERO 2015.
Hosťami boli aj Juraj Draxler, minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo 
Matthias Settele, generálny riaditeľ TV 
Markíza. Porota konštatovala, že tento rok 
sa súťaže stredoškolských časopisov 
zúčastnilo spolu 94 časopisov, čo je o 3 
viac ako vlani. Úspešná bola aj redakcia 
nášho časopisu, získali sme cenu Krajskej 
knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene.

21. apríla sa uskutočnil v PKO Čierny orol 
Výročný koncert Cirkevnej základnej 
umeleckej školy sv. Mikuláša ako súčasť 
Prešovskej kultúrnej jari. Táto umelecká 
škola oslavuje už 9. výročie svojho vzniku.  17 
hudobných vystúpení zakončila premiéra 
skladby známeho poľského skladateľa Piotra 
Rubika Ave Maria Jasnogórska, orchester 
viedol S. Šarišský, sólo zaspievala Damiána 
Jurašková.

Metropolitná katedrála na hlavnom námestí Socalo v Mexico City.
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Nesneží a ty si na lyžiarskom zájazde...

Od 9. do 13. marca kvinta a tercia 
každé ráno prenášali ťažkú lyžiarsku výstroj 
skybusom ku svahom a koncom týždňa toho 
mali plné zuby. V tom navonok malom 
vozidle, kde sme boli natlačení ako sardinky, 
bolo 12 miest, ale šofér bol taký zlatý, že nás 
bral aj po 17 ľudí. Po vyčerpávajúcom dni na 
nás vždy čakal teplý obed. Strava bola celkom 
pestrá i chutná, aj keď občas to vyzeralo, 
akoby niekto z každej porcie už odjedol. 

Vynahradili to raňajky, kde väčšina z nás 
otočila ku švédskym stolom aj na trikrát. Veď 
kto by si na raňajky aspoň raz v živote 
nedoprial bábovku!  

Najprv sme boli zúfalí z toho, že 
nemáme umývadlo, a potom sme plakali od 
smiechu, keď sme ho našli zabudované v 
sprche, pričom iní si užívali vaňu (však, 
Tibor?). Počuli sme aj sťažnosti na socialis‐
tické zariadenie, ale pri spomienkach, ktoré 

V prvé dni to teda aspoň tak vyzeralo na tohoročnom lyžiarskom kurze. Ako nedočkaví 
lyžiari sme vystúpili z autobusu a naše tváre oslepilo slnko. Vonku päť stupňov nad nulou a 
my sa máme lyžovať, však prečo nie... Ešteže existuje opaľovací krém, inak by sme všetci 
vyzerali ako pandy. Chvíľu sme sa rozplývali nad horami v Bachledovej doline a potom sme 
do zbierky pohotovo pridali pár selfie.

sme zažili na svahu, na to určite každý 
zabudne.

Niektorí sa v prvé dni učili udržať 
rovnováhu a nespadnúť z lyží, iní sa už seba‐
vedome kĺzali po svahoch, poniektorí aj 
trošku mimo svahu a okúsili miestne stromy. 
Až na pár zranení bolo všetko super. K tomu, 
že sme sa cítili naozaj dobre, nám určite 
dopomohli každodenné sväté omše. O 
miništrantov tiež nebola núdza. V utorok 
sme večerný program naplánovali my 
kvinťania. Dúfam, že úlohy pre tercie neboli 
až také zákerné. Veď komu by prekážalo 
prehltnúť lyžičku škorice, so zaviazanými 
očami nalíčiť spolužiaka alebo podobne. Ako 
sme zistili neskôr na videu, našli sa aj takí, pre 
ktorých bol program mierne nudný, ako 
napríklad pre p. učiteľa Vlkoviča, ktorý sa 
smutne s rukou na čele prizeral.  Za odmenu 

nás v stredu čakala nočná hra plná „zábav‐
ných“ úloh, ktorá sa dala zvládnuť, aj keď 
niektorí z toho borenia sa v snehu neboli 
veľmi nadšení, keďže väčšina si pri menšom 
šprinte dolu kopcom zalyžovala na zadnej 
časti tela. V skupinkách sme súperili o prvé 
tri miesta, ktoré si večer vychutnali 
zaslúženú pizzu. Aj tak polovica, čo tam tú 
pizzu jedla, nemala mať ani kúsok. Večierka 
bola väčšinou okolo 22:00, ale naše búrlivé 
„rozhovory“ končili trocha neskôr. Radšej ísť 
spať skoro ráno ako neskoro večer. Vo štvrtok 
ráno sme sa prebúdzali s miernou svalovkou 
a pohľadom na Tatry, ktoré sa stratili v 
hustom snežení, sme veru neboli veľmi 
nadšení. Snehu pribúdalo, ale my už ako králi 
v lyžovaní sme sa nenechali odstrašiť. V 
piatok sa pretekalo a padali aj rekordy aj 
zadky.  
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Od A(dam) po Z(ubrický)

Čo ťa viedlo k tomu, aby si napísal takýto 
list?
Už dosť  dlho som vnímal tieto záležitosti 
spojené s maturitnou skúškou. Po teste zo SjL 
a AnJ som bol síce nahnevaný, ale nejako 
som to zvládal. Keď som sa však dopočul, ako 
dopadla matematika, už som mal “dosť.“ 
Týkalo sa to mojich najbližších priateľov, a 
teda som cítil dosť silnú potrebu svoje 
spravodlivé rozhorčenie nejakým spôsobom 
vyjadriť. Urobiť to formou takého listu bolo 
však skôr vnuknutím, ktoré som sa rozhodol 
nasledovať.

Myslíš si, že to bude mať nejaký dopad a 
tvoja sťažnosť dokáže niečo zmeniť?

Myslím, že dopad to už malo. Cez stotisíc 
prečítaní, veľmi veľa zdieľaní, plný inbox 
správ a kopec žiadostí o priateľstvo mi prídu 

ako dosť silná odozva. Absolútne som 
nepočítal s niečím takým. Či sa vyjadria 
kompetentní, naozaj neviem, no bol by som 
veľmi rád, ak by sa niečo pohlo. Koniec 
koncov, to je predsa cieľom. Mnoho ľudí sa 
ma pýta na odozvu z ich strany. Ak sa nejaká 
vyskytne a budú súhlasiť, veľmi rád ju 
zverejním. Veľa študentov a učiteľov mi píše, 
že so mnou súhlasia a podporujú ma. Na 
niektorých školách to vraj rozoberali aj 
počas hodín .

Čo by si odkázal kritikom tvojho listu, že 
ďalší bifľos nie je spokojný s tým, že nemal 
plný počet bodov?
V prvom rade vďaka za názor. Keby čítali 
pozorne, možno by zistili, že pre mňa tie 
percentá žiaden veľký zmysel nemajú. 
Výsledky tejto skúšky sa mi neberú totiž na 

Všimli ste si už toho vystretého chlapca s chlpatými papučami, pobehujúceho po našej 
škole? Tanečník, francúzštinár, angličtinár, miestami psychológ a hlavne cieľavedomý 
študent. Odhadli by ste ho na to, že by napísal otvorenú sťažnosť ministerstvu školstva 
za všetkých maturantov, ktorým NÚCEM podupal sebavedomie?

žiadnu vysokú školu (vlastne sa mi celá 
maturita neberie na vysokú školu, nakoľko v 
zahraničí nie je táto skúška veľmi uznávaná) 
a nemajú pre mňa veľkú výpovednú 
hodnotu ani o znalostiach a vedomostiach 
študentov. Ak už chceme hovoriť o nejakom 
“bifľošstve“, tak podľa predbežných 
výsledkov mám mať oba testy nad 90%. 
Percentil môže byť teda aj okolo 100, teda 
znova sa netrafili. Zdá sa mi nelogické, že 
niekto očakáva, že ma bude zaujímať 
výsledok testu, ktorý kritizujem a 
považujem za nedostatočný. 

www.adamzubricky.blog.sme.sk 

(keby náhodou ešte niekto nečítal)

Ďakujem za rozhovor, Adam. 
monikamitterová

V autobuse sa nenašiel asi nikto, 
komu neodkväcla hlava nabok a nezačal 
snívať o tom, že sa tam ešte niekedy vráti. 
Jedni sa tešili, iní by ešte ostali. Užili sme si to 
a určite nezabudneme na chvíle s našimi 
skvelými učiteľmi, ktorí sa o nás starali s 
veľkou láskou a trpezlivosťou, za čo im určite 
patrí veľká vďaka.

júliapalková
 evabobáková

michalborza

Zúčtovanie alias maturita

     Marec, pre niekoho mesiac kníh, no pre 
študentov posledných ročníkov stredných 
škôl výzva v podobe skúšky dospelosti alebo 
maturity.  V utorok 17. marca nás čakal test 
zo slovenského jazyka a literatúry. Určite ste 
zachytili aspoň raz na sociálnych sieťach 
alebo v médiách slovo súc. Napríklad 
pretransformovanie najznámejšej repliky 
Hamleta: „Byť či nebyť?” na „Súc či nesúc?”   
Myslím však, že v teste boli oveľa 
komplikovanejšie otázky ako táto. A sťažnosť 
na Hamleta alebo na novelu Drak sa vracia? 
Áno, je pravda, že nie je možné zapamätať si 
všetky začiatky a konce kníh povinného 
čítania, ale tiež platí, že NÚCEM vo svojich 
cieľových požiadavkach zverejňuje zoznam 
povinného čítania na svojej internetovej 
stránke. Obtiažnosť slovenského jazyka bola 
možno trochu vyššia, ale dala sa zvládnuť. 
NÚCEM sa tento rok pravdepodobne riadil 

heslom: „Čo pokazí test, zachráni sloh.” Témy 
by  som zhodnot i la  ako  obsto jné.  
Samozrejme, že som do triedy vchádzala s 
tým, že idem písať úvahu a nič iné ma 
nepresvedčí o opaku. No, pravdupovediac, 
keď som uvidela ostatné témy, trochu som 
zaváhala a začala rozmýšľať o zmene môjho 
plánu. Napokon som zostala verná úvahe a 
myslím, že to bola dobrá voľba.
Slzy v očiach alebo návod, ako nepísať 
maturitu z anglického jazyka
     V stredu 18. marca, druhého dňa 
zúčtovania bol na programe anglický jazyk. 
Do školy som prichádzala s pocitom, že po 
slovenskom jazyku ma nič horšie nečaká. No 
opak bol pravdou. Keď som otvorila test,  
mala som chuť rozplakať sa. Po niekoľkých 
sekundách som sa otriasla a začala sa 
koncentrovať na test. 

Adam na stužkovej slávnosti. 
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(potrebný počet na pripustenie k ústnej 
maturite).
     Atmosféra v tieto tri dni bola napätá, ale, 
samozrejme, nesmeli chýbať ani úsmevné 
momenty počas prestávok, ktoré mi ukázali, 
že si mám dávať pozor na hlavu, lebo nikdy 
neviem, kedy mi na ňu spadne kryt na svetlo. 
Ďakujeme za podporu od ľudí, ktorí nám na 
okne našej triedy nechali odkaz: „Držíme 
palce!“  Rada pre ďalšie generácie, 
nezabudnite podpísať svoj odpoveďový 
hárok, aby ste sa počas svojej hodinovej 
obednej prestávky nemuseli po 15 minútach 
vracať do školy na žiadosť celej maturitnej 
komisie.
     Nemôžem zabudnúť na pani učiteľku 
Šoltysovú, Sukovskú, Šutkovú, Melegovú a 
pána zástupcu Tkáča, ktorí nás obetavo a 
často s veľkou trpezlivosťou pripravili na 
maturitnú skúšku. Ďakujeme. 

Anketa
Pár maturantov odpovedalo na moje otázky 
o priebehu maturity, pretože jeden pohľad 
na vec nikdy nestačí. Niektoré odpovede sú 
zábavné, ale aj výstižné. 

1. Ako by si zhodnotil/a obťažnosť matu‐
ritnej skúšky?
– Obťažnosť stredne ťažká.
–Tohtoročná maturita bola podľa mňa ťažšia 
ako minuloročná.
– Myslím, že maturita zo slovenčiny bola 
ťažká, ale dala sa zvládnuť aj napriek tomu, 
že bola časovo náročná. Anglický jazyk bol o‐
veľa náročnejší, aspoň pre mňa, keďže som v 
slovenčine viac doma.
– Slovenčina sa dala, angličtina pohoda, 
matika brutál.
– Bola ťažšia ako minulé roky, čakal som 
ľahšiu, lebo posledné roky sa mi zdalo, že 
postupne klesala náročnosť testov.
 – Pre mňa to bolo dosť náročné, hlavne na 
čas.

Po prvom vypočutí LISTENINGU  som sa 
chcela schúliť do klbka a byť neviditeľná. 
Pokračovalo to celkom sľubne, videla som v 
tom dokonca aj iskričku nádeje. Pocity sa 
striedali ako na horskej dráhe. Po zhliadnutí 
článku o vykopávkach a Stonehenge som 
mala mierne pochybnosti, či to má zmysel 
vôbec čítať, alebo len tak si vypočítavankou 
tipnúť odpoveď (známa metóda pre každého 
študenta v zúfalstve). Tento rok bolo asi 
všetko opačne. Pri sekcii READING nám bolo 
povedané, aby sme začali od posledného 
článku, ktorý je najľahší, a pokračovali až k 
prvému, ktorý je najťažší. Úprimne, po 
vypracovaní všetkých maturitných testov 
som sa utvrdila v tom, že je to pravda. No, 
bohužiaľ, tento rok to bola lož. Po vyskúšaní 
všetkých metód, aké sme sa učili na čo 
najrýchlejšie vypracovanie cvičenia a 
desiatom prečítaní článku, som sa konečne 

mohla pohnúť k ďalšiemu cvičeniu. Na moje 
nemi lé  prekvapenie  som pr iš la  o  
drahocenný čas. Na scénu prišiel stres a 
strach. Našťastie som všetko stihla v 
poslednej sekunde. A čo heslo na tento deň 
od NÚCEMU? Rovanké ako deň predtým. 
Psychicky zničená som sa po obedňajšej 
prestávke vrátila do triedy a čakala, čo na nás 
opäť vyvalia. Bolo to však príjemné 
prekvapenie v podobe témy: My dream job. 
S úsmevom na tvári som zakončila svoju 
dvojdňovú maturitnú púť.
Zúfalstvo kvôli číslam
 Bohužiaľ, neskončila pre všetkých. 
Matematika, pre mňa nonsens, čakala na 
polovicu udatných bojovníkov z ročníka. 
Netrúfam si hodnotiť tento test, ale na  
tvárach mojich spolužiakov  sa po dopísaní 
testu sa zračilo číre zúfalstvo. Ozvali sa aj 
modlitby, aby dosiahli aspoň osem bodov 

„Slovenčina sa dala, angličtina pohoda, matika brutál.“

– SJL‐ pohoda,  ANJ‐ otras, ale témy na sloh 
boli fajn.

2. Aká otázka v testovaní ťa najviac 
prekvapila?
– Pohľad imaginácie.
– Súc (bez srandy).
– Akou časťou sa začína dielo Drak sa vracia.
– "Muž/Žena", neviem, nič ma veľmi 
neprekvapilo, len tie otázky boli 
čudné.
– Otázka, ako začalo dielo Drak sa vracia, 
lebo som to ja lenivec nečítal. 
– Pre mňa osobne nebola prekvapujúca 
jedna otázka, ale viac otázok
– Tóth.

3. Zhodnoť skúšku dospelosti jedným 
slovom.
– Sito.
– Nemám šajnu.
– Stresujúce.
– Nasrac.
– Prečo?
– Starosti.
– Wtf?

4.  Čo bolo najväčš ím sklamaním 
tohtoročnej písomne maturity?
– 6 nezmaturovancov z matematiky.
– Nič.
– Najviac som bola sklamaná zo seba, že to 
nevyšlo tak, ako by som chcela.
– Test z matiky.
– Sklamalo ma, keď som si spomenul, že som 
si myslel, že som sa pomýlil.
– Maturitná náročnosť z angličtiny a 
slovenčiny.
– Test z angličtiny...  hlavne Use of English.

slávkajusková
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Žiacka školská rada začína...

Určite vám prišla na um otázka, prečo 
sme sa ‐ študentská rada, rozhodli  
zorganizovať týždeň kníh ako svoju prvú 
akciu.

Rada bola zvolená na konci roka 2014. 
Aktívnu činnosť (s rozdelenými funkciami) 
začala až na začiatku nového roka. Nakoľko 
na prípravu takej akcie je potrebný istý čas, 
rozhodnutie padlo na marec – mesiac kníh. 
Kniha, ktorá má význam aj v dobe 
informačných technológií, si totiž zaslúži 
pozornosť aj medzi žiakmi a študentmi našej 
školy. 

Týždeň kníh začal s Bibliou v ruke, v 
školskej kaplnke. Do tohto čitateľského 
maratónu sa zapojili žiaci jednotlivých tried v 
rámci hodín náboženstva. V pondelok sa po 
vyučovaní uskutočnila beseda s vdp. 
Štefanom Novotným (na fotke), rektorom 
kňazského seminára v Košiciach, na tému: 

Biblia – Kniha kníh, kde nám bola priblížená 
kniha Genezis. V utorok sa triedy 1. stupňa 
gymnázia a 2. stupňa ZŠ podľa rozpisu 
zúčastnili čitateľského maratónu s knihou 
Narnia – Lev, šatník a čarodejnica. V stredu 
žiaci 1. stupňa pokračovali čítaním knihy 
Traja pátrači. 

Od utorka do štvrtka sa uskutočnil zber 
papiera (spolu: 2065,5 kg) na nové knihy do 
školskej knižnice. V súťaži jednotlivcov 
vyhrali: Lucia Novotná (218 kg), Tadeáš 
Bujdosó (IV.B, 179,5 kg a Sebastián Baňas 
(135,5 kg). Z tried bodovala O4A s 337,3 kg. 
Počas posledných dní týždňa kníh bola na 2. 
poschodí burza kníh.

1.ročník týždňa kníh bol pre nás 
povzbudením do ďalšej práce pre žiakov a 
študentov našej školy. Veríme, že sa študenti 
nabudúce zúčastnia našich akcií vo väčšom 
počte.             peterškripko 
(predseda  žiackej školskej rady)

Krvavý Blitzkrieg alebo ako sme darovali krv

 Streda je pre mňa deň hojnosti, 
pretože mám len 4 hodiny, pričom posledná 
je nemčina, ktorá sa dokázala za posledné 4 
roky vyšplhať v mojom osobnom rebríčku 
hodnotenia predmetov z predposledného 
miesta medzi predmety v prvej trojke. 
Okrem toho som v jednu takúto peknú 
stredu (15. 4. 2015) daroval 0,5 l svojej 
telovej tekutiny zvanej krv. Celá akcia bola 
perfektne pripravená, možno ešte viac ako 
Blitzkrieg. Do jedálne nabehlo pár osôb s 
označením Darca krvi je hrdina. Darovania 
sa zúčastnilo 25 ľudí z našej školy, 
nahlásených bolo 35, ale niektorí nemohli 
darovať krv kvôli herpesom a niektorí, ktorí 
majú problém jesť mastné jedlá a sladkosti, 
nemohli darovať krv kvôli nedostatku 
hmotnosti.
 
„Kiež by som aj ja mal ten problém,“ 
povzdychol si klasik a zatvoril knihu...
 
 Mimochodom, darovanie krvi nie je 
nič bolestivé a niektorí ľudia možno 
potrebujú práve vašu krv, nechcem vás 
nijako nabádať k tomu, aby ste hneď bežali 
na autobus č. 29 (keď to potrebujete, tak si 
pustite pesničku od Mlokov Autobus č. 33 a 
domyslite si svoje vysnené číslo autobusu) a 
išli na transfúznu stanicu, ale je to naozaj 
zaujímavý pocit. Ležíte na ležadle, akým by 
sa chcel veru nejeden pochváliť vo svojej 
obývačke, vedľa vás je taký malý zaujímavý 
prístroj, ktorý sa v kuse kýve hore‐dolu, aby 
sa nezrazila vaša krv (ktorá je, mimocho‐
dom, práve kvôli tomu v špeciálnom 
roztoku). Sledujete ľudí, ktorí chodia okolo 
vás bledí z toho, lebo ešte svoju krv 
nedarovali, alebo z toho, lebo ju práve 
darovali. No najlepšie na tom boli jedno‐

značne koláče pani učiteliek Feretovej a 
Koremovej a 2‐eurový stravný lístok. Mne 
osobne koláče, kde je veľa lekváru alebo 
ovocia, veľmi nechutia, takže som jedol len 
tie také perníkové, kde veľa lekváru ani 
ovocia nebolo. Ešte by som spomenul, že 
posledný sa snažil darovať krv náš učiteľ 
fyziky Jozef Szmolka, lež neúspešne, čo je 
veľká škoda, pretože krv takého fyzikára by 
sa všade hodila. Ja osobne by som bol 
ochotný si aj priplatiť za takúto transfúziu, 
ale neviem, či má pán učiteľ 0+.
 Atmosféra bola fajn, ako všade, kde 
sa stretnú samí dobrí, výnimoční aj všední 
ľudia, to netreba nikomu vysvetľovať. A tiež 
som mal ospravedlnenku do školy, ktorú som 
však nevyužíval tak zákerne, ako by to iste 
urobili mnohí iní. 
 Dúfam, že moja krv dobre poslúžila 
alebo ešte len poslúži a ďakujem NTS za 
stravný lístok a dobrý pocit.

milanžiak
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Však my vieme, čo bolo...

Po niekoľkých prestupoch sme konečne 
dorazili – mesto Zvolen nás však privítalo 
vskutku zvláštnou zastávkou – stačilo urobiť 
jeden krok a z mestskej štvrte ste prakticky 
mohli vojsť do vysokej trávy. Teda môžem 
povedať, že Zvolen ma na prvý pohľad 
neohúril – a ani na druhý pohľad. Stredo‐
školské internáty a spoločné toalety ma veru 
nedostali do varu. (heh) Všetko sa však 
zmenilo v momente, keď sme prišli do centra 
mesta – bolo veľké, moderné, vyno‐vené. Na 
jeho konci (a to doslova) stál majestátny 
Zvolenský hrad. Na strane druhej... 
obchodné centrum. Klasika.

Samotná súťaž bola pre mňa, ako 
nováčika, veľmi poučná a zaujímavá. Začala 
príhovorom organizátorov a sponzorov a 
pokračovala rôznymi besedami. Nesmieme 
zabudnúť ani na jedného z prítomných, 

prvého víťaza Štúrovho pera vôbec – 
samotného Patrika Hermana. Mohli ste ho 
stretnúť na besedách, na vyhodnotení aj na 
raňajkách v internáte. (Ja osobne som bol od 
neho asi na pol metra, cítil som jeho 
voňavku!) Stretnúť niekoho známeho je 
celkovo zvláštny pocit – vy tú osobu poznáte, 
a ona vás nie. Takže sa na ňu len trápne 
usmievate a vyzeráte ako blb.

Medzi besedami a prednáškami boli 
dosť veľké časové odstupy, takže sme si 
mohli vyraziť do mesta. Navštívili sme hrad, 
blízky park, v ktorom bol postavený vlak z 
čias druhej svetovej, a samozrejme, už 
vyššie spomínané obchodné centrum. Z 
neho si budem pamätať najmä môj a 
Monikin šialený, ba až hysterický záchvat 
smiechu a pizzu za tri eurá (!). Určite sa teším 
na budúci rok.                              danielkrištof

Milujem Zvolen. Nemôžem si pomôcť, 
ale keď vidím tú krásnu malú železničnú 
stanicu priamo v centre, biele priestranné 
námestie, samé útulné kaviarne, veľkolepý 
hrad... Bola by som hlúpa, keby som 
odmietla šancu vidieť ho znova. Neodmietla 
som, veď ako šéfredaktor to mám zadarmo 
(jediná výhoda!). Čo ma však tento rok 
zaujalo najviac? Asi jedna ľudská vlastnosť, 
ktorá ma napĺňala počas celého výletu. 
Vlastnosť milovaná a zároveň nenávidená ‐ 
otvorenosť. Úprimne v zostave ja‐Julka‐
Tomáš‐Dano, som neočakávala nič pre‐
vratné. Táto zvláštna kombinácia ma naopak 
veľmi bavila.  Tak, ako som sa smiala ako blbá 
v parku na skákajúcich kvinťanoch a 
Tomášovi, alebo keď  sme cenzurovali 
poodhalenú sochu na Zvolenskom zámku,  či 
to, ako sme sa opäť raz zábavali na intráku, 

som sa už dlho nesmiala. Vlastne nechcem 
opisovať žiadne trápne historky v knižnici či 
hocikde inde, kde sme stihli byť. Chcela by 
som však poďakovať tohtoročnej zostave za 
super hlášky, zážitky a rozhovory a večer a 
odvahu (Dano) a pre‐chádzky a v podstate za 
úplne všetko. 

PS. Však my vieme, čo bolo, ako bolo, 
kde bolo.                              monikamitterová

– Vstávam o 4:30.

– Vodič taxislužby už čaká.

– Meškám minútu.

– Vodič je pokojný.

– Platím ako obvykle.

– Odviezol ma až k hlavnej stanici.

– Nikto nezaspal.

– Cesta vlakom klasická.

– Internát nezmenený.

– Sprchy rovnako skvelé.

– Námestie stále ohromujúce.

– V knižnici dusno.

– Názory subjektívne.

– Exotka sa hlási ako prvá o slovo.

– Never hungry v tomto prípade neplatí.

– Sme hladní ako vlci.

– Kebab to istí.

– Treba spoznať mesto.

– Skáčeme zo všetkého, z čoho sa len dá.

– Statické fotografie už nikdy viac.

– Večer, párty.

– Zaspávame dosť skoro.

– Ráno nevládzeme.

– Raňajky bohovské.

– Vonku chladno.

– Káva od sponzora veľmi užitočná.

– Snažíme sa držať na nohách.

– Spokojnosť s hodnotením.

– Ponáhľame sa na vlak.

– Vraj sme vyhrali jednu cenu.

– Teší nás to.

– Posledný ročník ‐ najúspešnejší ročník.

– Boli to skvelé 3 ročníky.

– Bude mi to tu chýbať.

– Určite sa niekedy zastavím.

– Ďakujem za všetko, bola to skvelá 

udalosť.                                      tomášgoboňa

Riaditeľka krajskej knižnice víta hosťa, Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu
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