
KUPÓN
slúži na jednorázové ospravedlnenie 
pri ústnej odpovedi, predkladá sa len 
s celým vydaním školského časopisu 
Ikvač, je neprenosný, podpisuje sa 

učiteľom, platný do 15. apríla.
.....................................

podpis
Kupón platí u 99% učiteľov.

O4B – zápcha

O7A – bolí koleno

O3A – nehoda

O5A – rodinné problémy

O3B – zapchaté cesty

P4A – čakal oca

O8A – ranná nevoľnosť

O7A – zamrznutá dedina

P3A – hádka

O2A – stereotyp

O6A – čakal som v rade

O8A -  mal som dobrý sen

O5A – včera bol ples

O5A –poplesová dospávačka

P3A– pricvikol som si prst

O8A – dnes zmena, zlý sen

O8A – mamka stále „stíha“

P9A – nešla voda

P5A – šmýkalo sa

O2A – ja som tu bol

O8B – bol som nakupovať

O5A - raňajky vynikajúce.

ikvač
ročník XVIII. / apríl 2016 / cena 0,50€

Od 1. februára platí na našej škole nový Vnútorný poriadok školy. Jeho  

súčasťou je aj opatrenie zamerané na zníženie počtu žiakov pravidelne 

meškajúcich na prvú hodinu. Títo oneskorenci sa povinne zapisujú na vrátnici. 

Tu sú niektoré klenoty z kolonky dôvod meškania.

Výroky slávnych
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vadil, no z veľkej časti to znamená 

aj to, že po Veľkej noci, ktorá nás 

onedlho čaká, nastane obdobie 

bezprázdninovania a plného 

nasadenia až do onoho 30. júna. 

A ako som už spomenula sme v 

období pôstu a dievčatám 

n e z o s t á v a  v e ľ a  č a s u  n a  

n a t r é n o v a n i e  s i  r ô z n y c h  

únikových manévrov. Predsa len 

vedro je vedro a úteky sa nie vždy 

zadaria. Preto by som ako 

o d p o r ú č a l a  ( z  v l a s t n e j  

skúsenosti),  bez zbytočnej 

fyzickej námahy, odstaviť doma 

na pár hodín prívod vody. 

Ušetríte si nielen nabehané 

kilometre, ale aj rôzne nežiadúce 

úrazy či nakoniec neúspech a 

potopu. Ale aj napriek týmto 

hororovým predzvestiam vám 

želám ešte veľa trpezlivosti v 

p ô s t e  a  n a k o n i e c  k r á s n e  

Veľkonočné sviatky. 

Môžem s radosťou povedať, že 

vás vítam v prvom jarnom 

mesiaci. Neviem či som jediná a 

najskôr asi áno, ale celé toto 

„neprší, nesneží, prší, sneží, je 

hmla“ počasie ma neuveriteľné 

ubíjalo. Práve preto sú pre mňa 

prvé slnečné lúče a teploty nad 8 

stupňov vykúpením. Jar sa už 

derie na prvé priečky, konečne 

preberá slovo a nám sa dokonca 

niekedy chce ísť von, nadýchať sa 

(podľa možnosti) čerstvého 

vzduchu, užiť si čvirikanie 

vtáčikov (ktorí ani neodleteli, veď 

načo, keď u nás ani poriadna 

z ima nebola)  a  trošku s i  

ponaťahovať stuhnuté, zimou 

vytrápené kosti. Možno ste si 

všimli, že aj učitelia poľavili v ich 

inak bežnom „kobra 11“ nasadení, 

čo znamená pomenej písomiek 

na týždeň, či mierumilovnejšie 

skúšania. Asi nikto nemôže 

povedať, že by mu tento prístup 

Editoriálikvac
ikvac
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Od 1. apríla sa našej základnej škole 

začína zápis pre budúcich prváčikov. 

V čase od 14:30 hod. do 17:00 hod. 

budete môcť počas 6 dní prísť do 

našej školy zapísať svoje ratolesti do 

1.ročníka a zveriť nám tak vaše deti. 

Týmto rozhodnutím zabezpečíte pre 

svoje deti kvalitné vzdelanie ale 

hlavne kresťanskú výchovu založenú 

na evanjeliových princípoch v duchu 

katolíckej Cirkvi. Srdečne pozývame. 

Nadácia Volkswagen Slovakia 

p o d p o r i l a  s u m o u  1 0 0 0  e u r  

prírodovedný projekt určený na 

skvalitnenie výučby biológie a práce v 

krúžkovej činnosti Amavet klubu 957 

na našej škole. Získané finančné 

zdroje budú použité na zakúpenie 

digitálneho mikroskopu a úložných 

médií pre žiakov pracujúcich na 

študentských vedeckých projektoch. 

Ďakujeme. 

Po úspešnej  premiére  

Zuzany Poklembovej zo 

sexty A (úspešná riešiteľka) 

na republikovom kole CHO 

nám radosť urobil i  aj  

najmladší chemici.  Vo 

štvrtok 10.3.2016 sa na 

o k r e s n o m  k o l e  C H O  

zúčastnili 4 žiaci z kvarty B - 

Mirka Katuščáková, Dávid 

Šima, Filip Zbihlej a Juraj 

Senderák.

Aj my sme mali možnosť 
práve v pôstnom období 
pomôcť núdznym v 
n a š o m  o k o l í ,  a  t o  
pravidelnou zbierkou 
trvanlivých potravín 
(múka, cukor, ryža...) a 
hygienických potrieb do 
21. marca 2016. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí aj 
týmto spôsobom preja-
vili milosrdenstvo blíž-
nym, o potravinovú 
pomoc. Vaše dary sme 
o d o v z d a l i  s e s t r e  
Maristele, ktorá stojí na 
č e l e  O b č i a n s k e h o  
Združenie MAGIS. 

Tak ako na 726 stredných školách, aj 

u nás sa pre 43 oktavánov v  utorok 

15. marca začali písomné maturity, 

konkrétne test a sloh zo slovenského 

jazyka a literatúry. V stredu 

pokračovali náročným testom z 

anglického jazyka. Posledných 12 

odvážnych si  zmeralo s i ly  s  

matematikou vo štvrtok. Národný 

ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania (NÚCEM) zverejní 

výsledky pred odchodom na 

akademický týždeň. Všetci si počínali veľmi úspešne, keď sa stali úspešnými riešiteľmi a skončili v 

prvej desiatke štartového poľa. Najúspenejšie si počínala Mirka Katuščáková, 

ktorá sa stala celkovou víťazkou o 1 bod pre spolužiakom Dávidom Šimom. 

Srdečne blahoželáme a veríme vo veľmi dobré výsledky aj na krajskom kole, 

ktorého organizátorom je naša škola. O výsledku vás budeme informovať.
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 Týždeň po jarných prázdninách a všetci unavení v škole. Okrem 

nás, 8 statočných.  Len vďaka ochote a snahe pani učiteliek Onufrákovej a 

Medoňovej sme nakoniec naozaj boli pozvaní na stretnutie európskej 

mládeže v nemeckom Bad Marienbergu. A aj napriek všetkým 

nepriaznivým okolnostiam sme si užili ten najlepší týždeň.

The Bad Marienberg crew 2k16 

 21:36 vlak RegioJet ukončuje nástup. 

Niežeby nám nebolo trápne, vidieť svojich 

rodičov skoro plakať na peletónoch v Kysaku, 

ale ja napriek hrdosti sme im s radosťou 

odkývali a vydali sa naprieč stresu, nepokoju a 

obavám. Niektorí z nás to brali ako výlet, 

niektorí zas ako zodpovednosť, no dôležité 

bolo, že sme sa naozaj chystali užiť si to. Po 

únavnej ceste vlakom nás čakala ešte 

únavnejšia a to mikrobusom, so šoférom, 

ktorý neveril GPS. No našťastie sme sa 

nakoniec, hoc s mierným omeškaním (na to si 

už u Slovákov neskôr zvykli) dostavili na 

miesto určenia, a teda do Europahausu. 

8 národností na jednom mieste, zízajúc na 

seba v mierne zahanbenom postoji. Ak si 

myslíte, že to bolo takto, blbosť. Nikto sa pred 

nikým nehanbil, teda aspoň nám to tak prišlo. 

Uvoľnená atmosféra a zábavné zoznamovanie 

prišlo naozaj vhod. Témou celého projektu 

boli utečenci. A presne tomu sme sa mali 

venovať najviac. Rozoberali sme, či im veriť 

alebo neveriť, či pomôcť alebo ukázať chrbát. 

Myslím, že nemohli vybrať vhodnejšiu tému 

pre toto obdobie. 

Dostali sme ponuku, akú nemá 
o práci. Dokonca aj teraz, keď píšem tento 

článok, si uvedomujem ako veľmi mi to chýba. 

Ľudia, s ktorými som bola len týždeň, no aj 

napriek tomu sa z nás stali, verím, dlhoroční 

priatelia. Síce priatelia skrz naskrz Európou, 

ale aj to sa niekedy zíde. Dúfam, že nikdy 

nezabudnem, ako som sa učila tancovať 

estónsky národný tanec, nadávať po grécky, 

spievať po poľsky či počítať po maďarsky. A aj 

napriek všetkému strachu a neistote môžem 

povedať, že by som klamala, ak by som 

povedala, že mi to bolo nanič a ničomu som sa 

nepriučila. Svet nám ponúka veľa perspektív a 

pohľadov či už z tej zábavnej, alebo serióznej 

strany. Podstatné je vždy, a to naozaj vždy, si 

to užiť.                                      

juliána.onuferová

každý z nás. Navštíviť utečenecký tábor 

Stegskopf a zoznámiť sa s niektorými 

utečencami, obzrieť si priestory, v ktorých 

žijú, vypočuť si príbehy... možnosť zmeniť 

pohľad. Rada by som povedala, že ani môj 

názor a ani názor iného zúčastneného 

nezostal nedotknutý. Možno sme nezmenili 

svoj postoj úplne, ale určite sme dostali veľa 

nových informácií a perspektív, z ktorých je 

možné pochopiť oveľa viac. Museli sme 

pracovať na prezentáciach, ktoré nám otvorili 

dvere k EÚ, k Ženevským konvenciám či k 

azylovým zákonom. Pochopili sme, že vojnou 

sa to nekončí a nik nedokáže byť takým 

hrdinom, akým si myslí, že by bol. Vypočuli 

sme si viac než dosť a sme pripravení to šíriť 

ďalej. 

Samozrejme, že náš týždeň nebol len 

Country market - ako ochutnať Slovensko.

Slovenská skupina (a jedna češka) počas voľného programu v meste Mainz.
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Nech žije prírodný rezeň!

Ako dlho ste pracovali ako vedúca 

školskej jedálne?

Ako vedúca školskej jedálne na tejto škole 

pracujem od 1.9.1981 to je 35 rokov. Táto 

práca ma veľmi baví spĺňa moje predsavzatia, 

predstavenie. Mám ju rada, mám rada deti.

Boli ste spokojná so svojou prácou?

Veľmi som bola spokojná. Táto práca ma 

uspokojovala.

Čo vám dala vaša práca?

Dala mi možnosť pracovať s deťmi, s ľuďmi 

pretože s ľuďmi, je práca veľmi ťažká a to ma 

napĺňalo.

Aký najzaujímavejší alebo naopak 

najhorší zážitok sa vám stal počas vašej 

práce?

Najzaujímavejší? Konkrétne by som musela 

trošku porozmýšľať, ale boli aj také, že prišiel 

žiak a klamal, a keď som mu povedala, aby 

radšej povedal pravdu, že nemá to význam 

klamať, tak potom už vyšiel s pravdou von a 

boli sme naďalej kamaráti. 

Mali ste aj iné zamestnanie okrem 

tohto?

Mala som. Po škole som išla pracovať ako 

čašníčka, potom som robila prevádzkarku a 

po siedmich rokoch som odišla pracovať do 

školstva. Pracovala som aj na Základnej škole 

lesníckej ako administratívna sila a v škôlke 

na Šváboch som pracovala ako vedúca 

školského zariadenia. Po roku som prišla na 

túto školu a odvtedy pracujem tu.

Ako sa počas týchto rokov zmenili 

žiaci?

Myslím si , že keď sme začínali boli žiaci 

skromnejší, slušnejší, nerobili také škody v 

jedálni ako robia teraz.

Viete sa veľmi nahnevať, ak niekto 

odnesie plný tanier?

Veľmi ma to mrzí, lebo kuchárky na tom 

pracujú pol dňa alebo väčšinu času svojej 

pracovnej doby a vyjde to na nivoč. Takým 

žiakom poviem, radšej choď mamke povedať, 

že nechceš jesť aby neplatila stravu. Je nám 

veľmi ľúto, že veci idú do odpadu a deti to 

neskonzumujú.

Je vaša práca ťažká?

Myslím, že áno. Práca s ľuďmi je ťažká, ale 

život je boj a treba bojovať, a keď si budeme 

vedieť odpúšťať, tak bude všetko prijaté s 

láskou a všetko bude OK.

Rada varíte?

Áno, veľmi rada. Nerada varím len také nové 

vymýšľané jedlá, také tie morské príšery to v 

žiadnom prípade.

Aké je vaše najobľúbenejšie  jedlo?

Moje najobľúbenejšie jedlo? Prírodný rezeň, 

napríklad kompót k tomu alebo mrkvoví 

šalát. Zeleninová polievka s krupicovými 

haluškami.
diana.obcovičová, erika.janigová

mária.chomová, anna.chomová

Po 25 rokoch práce v školskej jedálni odišla pani Margita Hudáková, 

naša bývalá pani vedúca, do zaslúženého dôchodku. Nezabudnuteľnú, 

výraznú a neraz aj ostrú šéfku azda najdôležitejšej miestnosti našej 

školy. Pred jej odchodom sme jej stihli položiť zopár otázok.
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Čo vám napadne pri dátume 14. február? Niekomu ako prvý sviatok 

sv.Valentína, našim dejepisárkam výročie smrti sv. Cyrila (Konštatína) a 

päťdesiatke našich učiteľov, žiakov, rodičov a priateľov školy začiatok 

nezabudnuteľnej ďakovnej púte pri príležitosti 25. výročia vzniku školy 

a Roku milosrdenstva do Ríma.

Karel, dôstojný pán a diretóre
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Deň prvý –  Sv. omša a Karel

Ako pútnici sme sa stretli v nedeľu ráno na 

Valentína v priestoroch školy. Odetí v 

teplákoch a športovom oblečení, nabalení 

rezňami na cestu naprieč Európou, sme v 

našej  jedálni začali púť nedeľnou sv. omšou. 

Nezúčastnili sa jej len pútnici, ale aj zopár 

študenov sexty a oktávy a učiteľov, ktorí sa 

prišli rozlúčiť a popriať všetkým šťastnú cestu. 

Prešov sme opustili bez 2 spolupútnikov, 

pretože najmladšiemu členovi posádky prišlo 

nevoľno, ale dobre naladení, smer Bratislava. 

A čo nás čakalo  tam? Večerné prekvapenie v 

podobe delegáta  ̶ pána Karla. Pri ňom ste 

pochopili výrazu Chodiaca wikipédia. Bol to 

človek, ktorému sa ústa nezavreli od 

Bratislavy do polovice Rakúska. Chŕlil na nás 

informácie od vzniku Ríma, cez dejiny 

Rakúsko-Uhorska až  po súčasnosť .   

Guľometnú paľbu jeho výkladu ukončil až 

duchovný otec, ktorého pán Karel hneď 

premenoval na dôstojného pána, a to 

večernou modlitbou.  A my,  študenti sexty, 

sme tento deň ukončili guľovačkou na 

odpočívadle v Alpách. 

Deň druhý – Francesco a krásy Ríma

Taliansky jazyk sme sa všetci začali učiť nie od 

Talianov, ale od našich šoférov. Prvé slovo, 

ktoré nás naučili, bolo  Francesco. Tým, čo si 

myslia, že je to len meno nášho svätého otca 

prezradím, že takto sa nám predstavil aj jeden 

z dvojice našich šoférov. Vtipne a pohotovo 

nás okrem toho naučil aj svoje telefónne číslo 

pre prípad, že by sme sa stratili. Jeho 

legendárna definícia strateného človeka tak 

pobavila všetkých pútnikov, že ju dodnes 

všetci ovládajú. Viete , kto je stratený človek? 

Ten, okolo ktorého sú všetci cudzí. A ešte 

mnoho iných hlášok, zážitkov zo zájazdov so 

žiakmi  i dospelákmi nám v jeho podaní 

spríjemňovali nielen kilometre na ceste, ale aj 

dobu, keď sme čakali na ubytovanie v 

Campingu Villago Roma. Nakoľko bol Karlovi 

čas drahý, doprial nám len pár minút na 

umytie zubov, prezlečenie sa z teplákov do  

niečoho veľkomestskejšieho  a  hneď sme 

autobusom a následne metrom vyrazili do  

centra Mesta všetkých miest. Na všade-

prítomné protiteroristické ochranné jednotky 

so samopalmi v rukách sme narážali nielen v 

metre, ale aj pri každej významnejšej histo-

rickej pamiatke.  Basilica Santa Maria Magore  

a sv. omša za prítomnosti  nášho bývalého 

pána kaplána Jána Kulana, iné baziliky,  Sväté 

schody, niekoľko obeliskov, akvadukty, sochy 

a takmer  15 našľapaných kilometrov nás 

nakoniec unavili natoľko, že sme sa po 

príchode do kempu už len zvládli trojchodovú 

večeru, a zaľahli do našich bungalovov. Boli aj 

takí, ktorí ešte v polospánku  počuli Karla. 

(„Vidíme to tam všetci?, No vidíte to tam? 

Heeej! Máme ešte dve minúty, tak si 

povieme...  No ale vážne to tam vidíte?“ 

Deň tretí

Po 4 hodinách spánku, ste mali pocit, akoby 

ste vstávali do školy. Ó, pardón. O 5,00  

nevstávam ani počas roka. Áno. Čítate dobre. 

Rýchle behy do kúpeľničiek a beh kempom na 

raňajky v podobe švédskych stolov. A opäť 

pamiatky, ktorá vás donútia uvažovať nad 

tým, aké bolo toto mesto veľkolepé. Najviac 

mi utkvela v pamäti Bazilika sv. Klementa,  

ktorá síce bola v porovnaní s inými vyzdobená 

skromnejšie a jednoducho, ale pre  hrob sv. 

Cyrila, ktorý je  v nej pochovaný, a pre nápisy v 

cyrilike a slovenčine, som sa v nej cítila 

najviac „doma“.  Poobede prišla malá odmena 

v podobe talianskej zmrzliny a potom 

Panteón, Il Jesu, obelisky, sochy . Keďže Karel 

toho mal na srdci mnoho, šli sme teda pozrieť 

ďalšie historické klenoty Ríma a následne 

nestihli autobus,  čakali sme na zastávke 

dobrú pol hodinu. Všetci hladní, unavení a 

zmorení sme sa vrhli sťa kobylky na večeru, 

ktorá mnohých nepotešila.
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Čaba sa nezbláznil - a čo ostatní?

“Čaba neblázni, Čaba neblázni, čabaaaa .“ Každý, kto sa tohto roku 

zúčastnil na plese, si túto pesničku dokonale pamätá. V poradí 12. 

Študentský ples sa konal 4.februára v našej školskej jedálni. Organi-

zovala ho septima A a niesol sa v znamení Benátskej noci. Správnu 

atmosféru našej témy tvorili masky a, samozrejme, elegantne oblečené 

dámy a páni. 

Pri vchode do školy nás na zemi 

čakali romanticky poukladané čajové sviečky, 

ktoré mali plesajúcich preniesť priamo do 

Benátok. Hneď za nimi, za lavicou sediaci 

septimania s úsmevmi po uši a radosťou na 

rozdávanie. V šatni som dokončil posledné 

úpravy môjho účesu a vrútil som sa do “sály”. 

Okamžite ma ohúrila výzdoba, ktorá na mňa 

osobne mala veľmi upokojujúci účinok. 

Celkovo to pôsobilo veľmi útulne. Zaujal ma 

aj počet ľudí, ktorých sa tam nazbieralo toho 

roku hojne. Od deviatakov až po oktávanov, 

pre ktorých to bol, bohužiaľ, posledný ples na 

našej škole. Všetko to začalo ako vždy 

príhovorom pána riaditeľa Tkáča, spravidla 

vtipným, a nasledovalo veľkolepé otvorenie. 

Program ako taký bol špeciálny, keďže ples 

nebol iba plesom z dôvodu nedostatku žiakov 

septimy ,  a  preto bola do všetkého 

zakomponovaná aj imatrikulácia kvínt. Ako 

jediní za posledné školské roky mali to šťastie, 

že neskončili okydaní jogurtom, šľahačkou 

alebo všelijakými rôznymi zmesami jedál a 

tekutín. 

Deň štvrtý – Vatikán a koridor

Idete si po Vatikáne a koho nestretnete? Pána 

učiteľa Vlkoviča!   Aj takéto zvláštnosti sa vám  

v Ríme prihodia. Nevidíte ho nikde inde ako v 

telocvični a zrazu sa k vám pripojí pred 

chrámom sv. Petra.  Sv. omša  v kaplnke pri 

hrobe sv. Jána Pavla II.  v svätopeterskom 

chráme zakončená ako inak slovenskou 

pápežskou hymnou V sedmobrežnom kruhu 

Ríma  a takmer 5-hodinová prehliadka s 

výkladom  stáli za to. Hlavne Karlova už 

legendárna hláška na pol kostola: „Vytvorte 

koridor pre  dôstojná pána a pre mňa“,  či 

„Diretóre, nepredbiehajte sa!“ (pozn. autorky 

- dôstojný pán je náš duchovný otec  Vladimír 

Nemec a diretóre bolo zase Karlovo 

oslovovanie riaditeľa Marcela Tkáča). Potom 

prišlo konečne voľno, ktoré mnoho ľudí 

využilo na nakupovanie suvenírov, no našli sa 

aj nadšenci, ktorí si vyšliapali neskutočné 

množstvo schodov na kupolu. Poobede beh 

Vatikánskymi múzeami a už bol večer, my 

sme stáli pri autobuse a lúčiac sa s Karolom  

sme sa vydali do tmy, späť domov.

Deň piaty – Gurmáni

Kilometre sa míňali a my sme sa pomaly, ale 

isto približovali k  domovine. Úprimne, veľa z 

nás bolo sklamaných, že to zbehlo tak rýchlo, 

no Francesco to opäť zachraňoval svojimi 

hláškami. „Viete, najprv sme mali rezne na 

obed. Na ďalší deň sa nám nechcelo variť, tak 

sme dali strúhanku z nich dole  a mali sme 

rezne na prírodno.  NA tretí deň sme si k nim 

uvarili omáču. A na štvrtý deň sme to zriedili a 

mali polievku.“ Autobus plakal smiechom,  

keď zrazu zastavil pred školou. Posledná 

fotka, vyloženie batožiny. A obzeranie sa po 

učiteľoch v teplákoch s úsmevmi na tvárach, 

že sme konečne doma. 

tatiana.kohutová

Otvorenie plesu

Najlepšie občerstvenie v rímskych uliciach? Slovenské rezne.
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Čakal ich iba jednoduchý kvíz. 

Vyhrala Kvinta A. Súčasťou scenára plesu bol 

aj vášnivý tanec organizujúcej triedy, na ktorí 

všetci pozerali s otvorenými ústami a vyslúžil 

si búrlivý potlesk. 

Nasledoval valčík a za ním ľudová 

muzika. Potom prišla na rad tanečná súťaž 

Let's dance. 7 tried, 7 párov. Predtým 

samozrejme neoznámili, že ide o tanečnú 

súťaž. Aj so spolužiačkou som tam išiel s 

veľkým odhodlaním, že vyhráme. Ako náhle 

som sa dozvedel, že máme trsať, nadšenie 

mierne opadlo. Ja “veľký tanečník” som dúfal, 

že sa hádam dostaneme aspoň do druhého 

kola. Takáto náhoda sa ako inak nekonala. 

Všetko to hodnotila porota na čele s pánom 

riaditeľom. Tomu sa od začiatku páčil pár 

Kvinty B a v rostrele si presadil svoje 

direktorské právo VETA a určil víťaza. Ale 

myslím, že aj ostatní porotcovia s ním 

súhlasili. Okolo 20:00 prišla jedna z mojich 

obľúbených častí plesu. Predsa, čo iné, ako 

večera. Tá bola pravdupovediac veľmi 

luxusná a dokonca na tanieri v tvare štvorca. 

Ako aj po iné roky, sa to vždy po istom čase 

zvrhlo zo slušnej tancovačky, na poriadnu 

bujarú zábavu resp. diskotéku. Svetelné 

efekty, dym, skvelý DJ, ľudí ako sardiniek v 

konzerve, špičková hudba a máte o zábavu 

postarané až do rána. Nesmela chýbať ani 

tombola, v ktorej boli veľmi zaujímavé ceny, 

ako fotoaparát alebo hlavná cena kávovar 

Tassimo. 

Musím povedať, že celé to bolo na 

veľmi vysokej úrovni, skvelo spracované a 

vydreté zo strany septimy A. Za takýto 

nezabudnuteľný zážitok im patrí veľká vďaka.  

Tento článok je zároveň aj reklamou pre tých, 

ktorí sa nezúčastnili a myslím, že po jeho 

prečítaní, si o rok docupitajú kúpiť lístky.

michal.borza

Z obalu knihy

„Navzájom sa nepoznajú  až kým sa obaja 

nestretnú na rímse školskej zvonice. Na 

problémového Fincha sú už zvyknutí. Ale čo 

tam robí Violet? Finch sa k Violet prihovorí a 

odhovorí ju od toho aby skočila. Po celej škole 

a v „Barrettských špinavostiach“ sa hovorí, že 

to ona odhovorila jeho aby neskočil. Len oni 

dvaja vedia ako to bolo naozaj. Finch je novou 

známosťou veľmi uchvátený. Keď im učitel 

pán Black na Geografii Spojených štátov  zadá 

na domácu úlohu projekt o zaujímavých 

miestach v Indiane Finch si vyberie Violet. 

Ona najskôr odmietne, ale, keď vidí, že to 

nemá zmysel vydá sa s ním na cestu 

„Potulkami Indianou.“

Hlavné postavy :

Theodore Finch – veľmi zaujímavá, 

nezvyčajná postava. Trpí depresiami a aj 

preto sa rozhodne vyliezť na školskú rímsu.   

Je trochu iný ako jeho rovesníci, a preto mu 

každý dáva rôzne nálepky ako „Theodore 

Čudák.“ Každý deň rozmýšľa nad smrťou ale 

aj nad dôvodmi prečo žiť. Jeho život sa zmení, 

keď spozná Violet. Prišlo mi, že nikto okrem 

nej sa o neho nezaujímal či už rodina, alebo 

kamaráti, preto to s ním skončilo ako 

skončilo. Myslím si, že ak by bol k Violet viac 

otvorený a zdôveril sa jej so svojím strachom 

mohlo to mať celé iný priebeh.                               

Thea som veľmi obľúbila a stále bude patriť 

medzi mojich top knižných hrdinov.

Violet Markeyová – sa snaží vyrovnať so 

smrťou svojej staršej sestry, stále ju zožiera 

pocit viny. Mám pocit, že len ona ľúbila 

Fincha najviac, ju jedinú naozaj trápil jeho 

osud a ako skončil. Jej postava ma hneď 

zaujala, všetko som s ňou prežívala.  

Príbeh

Autorka priniesla úžasný príbeh, ktorý sa 

nielen dotkne sŕdc, ale donúti vás premýšľať 

nad istými vecami ešte dlho po prečítaní. Už 

od začiatku zapáčil a vtiahol ma do deja, často 

až mrazivo. Niektoré okamihy boli naozaj 

skvelé a donútili ma zamyslieť sa, čo je naozaj 

dôležité.

Celkový dojem

Po dočítaní som ešte dlho rozmýšľala nad 

osudom jednotlivých postáv. Poslednú 

štvrtinu knihy som preplakala, pretože ináč sa 

to čítať ani nedalo. Príbeh ma strašne 

zasiahol. Od začiatku som to čítala s pocitom, 

že sa všetko dobre skončí, ale zrazu nastal 

zvrat., keď sa pýtate, prečo sa musia diať zlé 

veci dobrým ľuďom. Pri knihe som plakala a 

sa smiala, mám z nej poznačených veľa krá 

snych citátov, ktoré  chytia za srdce. Číta sa 

veľmi ľahko.  Vedela som si vybaviť tváre,  

Theov šatník a veľa iných vecí. 

Nie je nič čo by som tejto knihe vytkla. 

Jednoducho úžasný  nádherný príbeh plný 

emócii a lásky. Určite sa k tejto knihe budem 

často vracať a prečítam si ju znova.

   erika.janigová

Jennifer Nivenová: Všetky skvelé miesta
Vydavateľ:  Edícia:  očet strán:344IKAR YOLi
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Piatkovým ránom 05. 02. 2016 sa 

iniciatívou p. uč. Feretovej uskutočnila akcia 

darovania krvi, ktorú sprevádzal doktor a dosť 

zdravotných sestier na to, aby to zvládli bez 

ozbrojených síl. Zdanlivo vyššie číslo účasti sa 

zníži lo na konečných tridsať  jeden 

humanistov, z ktorých desiati boli z našej 

školy – päť učiteľov, dvaja súčasní a traja 

bývalí študenti ( Damiána Uličná, Michal 

Oros, Michal Rehák, .... ), ktorí sa so svojimi 

čerstvými pocitmi radi podelili. ,, Bola som 

naplnená pocitom, že moja krv môže pomôcť 

človeku, ktorý to potrebuje a ja som bola rada, 

že mu tú pomoc môžem umožniť." , 

odpovedala Damiána. ,, Bál som sa, že ma tam 

náhodou vystrie na lôžku, ale vďaka super 

týpkovi, čo mi bral krv, a jeho dobrej nálade, 

ktorú preniesol aj na mňa, to všetko prebehlo 

v poriadku. Som vďačný, že som mohol takto 

pomôcť druhým a som rád, že sa také niečo 

koná na našej škole.“ , reagoval Michal. 

Mnohí už nadobudli osemnásť rokov, no boli 

napadnutí infekčnou chorobou (herpesy a 

nachladnutia po školskom plese ), poberali 

lieky,  prípadne nenavýšili svoju váhu nad 

päťdesiat kíl, čo je značným háčikom v tejto 

dobročinnej myšlienke.

 Zvyšnými zúčastnenými boli naši 

študentskí susedia zo Strojníckej strednej 

školy, ktorí nám svojím počtom jednoznačne 

helfli. Bujarí chlapci podporili udalosť svojou 

hladovkou, ktorá nie je žiadúca pri darovaní 

krvi, a tak sa o doplnenie ich kalórii postarali 

p. kuchárky či študenti O7.A . Utužujúca akcia 

plná radosti z pomoci bola sprevádzaná aj 

odpadnutím- dotyčný si v predchádzajúci deň 

dal v posilňovni celkom do tela. Preto pred 

darovaním krvi je potrebné byť vo fyzickom 

pokoji, keďže takmer pol litra krvi sa odoberá. 

Minimálnou motiváciou, odhliadnuc od tej 

primárnej, mohli byť stoly preplnené 

dobrotami moderných starých materí, pri 

ktorých sa nenápadne nezdržiavali len lační 

strojničári. Celkovo všetko prebehlo bez 

neočakávaných nesúladov a škola mohla 

dýchať efektivitou.

Nechajme sa povzbudiť týmto 

symbolickým počtom zúčastnených, ktorých 

krv zachráni cudzie mená. Uctime si život aj 

tým, že pomôžeme slabším ľuďom žiť ten ich. 

Buďme ľuďmi, ktorí dokážu byť ľudskí. 

Darujme krv.

PS: Nebola to celkom bezmenná 

akcia - študentská kvapka krvi 2016 bola 

adresovaná konkrétnej osobe - dievčatku 

Lenke I. hospitalizovanej na hematologicko-

onkologickom oddelení Detskej fakultnej 

nemocnice v Bratislave - Kramáre.

júlia.dúbravská

Pomoc bez mena

Mgr. Jozefa Vojteka psychicky pordporujú študentky z Oktávy A.

*text*
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