
KUPÓN
slúži na jednorazové ospravedlnenie pri 
ústnej odpovedi, predkladá sa len s celým 
vydaním školského časopisu Ikvač, je 
neprenosný, podpisuje sa učiteľom, platný 
do 20. januára 2018.

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

Kupón platí u 99% učiteľov.

– Utvor ženské podstatné meno od 

Grék a kmotor.

– Grekiňa a kmotriňa.

– Vysvetli slovné spojenie nevidí si 

ďalej od nosa.

– Je slepý.

– Uzkosrstý.

– Ako sa volá študent sexty?

– Sexták.

– Uveďte jeden príklad na kultúrny 

šum v umení.

– Keď fúka a veje listy.

– Ako sa volá zriedkavý hlboký 

estetický zážitok, ktorý otrasie celou 

osobnosťou človeka a dlho naň 

nezabudne?

– Trauma.

– Čo považuješ za umenie? Uveď 

jeden príklad. 

– Že postavili obchvat v Prešove.

– Čo znamená kultivovať estetické 

normy?

– Aktualizovať.

– Vysvetli skratky:

– CD – central disk.

– PIN – password in formation number.

– STK – servisná technická kontrola,

	 stav technickej kontroly,

	 servisná stanica.

– PVC – Prešov v celku.

– Čo znamená pozdrav Naveky amen?

– Že už to je s nami navždy amen.

– Aké dievčenské meno na „A“ by ste 

dali svojmu dieťaťu?

– Anakonda.

–Učiteľ:Möchtest du Deutsch lernen?

– Žiak: Nein.

– Učiteľ: Tvoje životné rozhodnutia sú 

nesprávne.

– Aké je posolstvo básne Knižničný 

sonet?

– Nemáme chodiť do knižnice, lebo si nás 

požičajú knihy.

– Učiteľ: V živote to tak chodí, raz si 

dole, inokedy hore...

– Žiak: No ta ja som raz dole a raz dole.

V kvarte A: Nerozprávaj sa so Samom ani s 

Anderkom!

– Učiteľ: Nová disciplína - skok do 

výšky!

– Tu nie je čas strácať čas!

– Na duchovnej obnove: Dajme im tam niečo 

sladké... Ja mám napr. chleba.

– Hlásenie na železničnej stanici: Vlak bude 

mať meškanie 30 minút. 

– Žiak: To nemá meškanie?

– Učiteľ: Čo môže byť vápenaté?

– Žiak pri pohľade z okna: Ihličnan.

– Učiteľ:  Vynikajúce, máme nový pojem: 

ihličnan vápenatý...
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kde sa musím ja a aj iní oktaváni 

usilovne učiť. Ale vrátim sa k 

zmenám, len v skratke zopár 

pripomeniem. 

Od septembra cvičíme, skáčeme a 

rozbíjame kolená na novom 

ihrisku, ráno a celé dni nás 

sprevádzajú prenosy z nových 

„chodbových“  te levízorov,  

odhlasovanie  z  obedov je  

j e d n o d u c h š i e  a  n e s m i e m  

zabudnúť  na septimanskú 

imatrikuláciu. Možno ste tieto 

zmeny zbadali a možno sa o nich 

dozviete až v tomto čísle, z čoho sa 

celá redakcia úprimne teší. Preto 

nech sa páči, čítajte s nami......

Milí čitatelia,

aj napriek časovému sklzu, znovu 

sa čítame. Možno z nedostatku 

času polovice maturujúcej 

redakcie alebo lenivosti, ktovie, 

sa vám znovu takto rada 

prihováram. Asi ste v škole 

registrovali niekoľko zmien: 

tichá inšpekcia na našich 

c h o d b á c h  a  f r é z o v a n i e  

príjazdových ciest na seba od 

z a č i a t k u  š k o l s k é h o  r o k a  

nenechali dlho čakať. Obe oktávy 

už majú svoje stužkové slávnosti  

za sebou a môžu sa naplno 

venovať školským povinnostiam 

– práve preto píšem tento 

editoriál na seminári a nie doma, 

Editoriálikvac
ikvac
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SHORTKY SHORTKY
Od 23. do 27. októbra sa v škole realizoval 

projekt Hovorme o jedle, výchovno-

vzdelávacie činnosti a zážitkové aktivity. 

Zapojili skoro všetci žiaci 5.  9. roč. ZŠ a –
žiaci prímy až kvarty. Téma med bola 

spracovaná medzipredmetovo, s dôrazom 

na čitateľskú gramotnosť, finančnú 

gramotnosť, environmentálnu a regionálnu 

výchovu. Žiaci sa oboznámili s významom 

medu vo výžive človeka aj s tým, ako sa 

dostáva až na náš stôl. Vyučovanie o bolo 

spojené s integráciou takmer všetkých 

predmetov do zážitkových aktivít.

Aj keď učiť sa dá rôznymi spôsobmi, 

nenadarmo sa vraví, lepšie raz vidieť, ako 

stokrát počuť. O tom sa na vlastnej koži 

presvedčili žiaci našej školy z tried 03B, 

04A, 04B a P8A, ktorí mali veľký zážitok, 

keď do našej školy zavítalo historické 

Múzeum na kolesách. Zábavnou formou 

priblížilo spoločenskú etiketu, t. j. pravidlá 

slušného správania. Netradičnou formou 

prostredníctvom scénok, v ktorých 

vystupovali naši žiaci, podali informácie, 

ako sa správať v škole, v autobuse, na 

návšteve, v kine, divadle či cukrárni. Žiaci 

odchádzali dobre naladení a obohatení o 

množstvo nových, vo svojom živote 

využiteľných informácií.

5

21. novembra sa v Historickej radnici v    

Košiciach uskutočnil 14. ročník speváckej 

súťaže stredných cirkevných škôl O Alžbetinu 

ružu v štyroch kategóriách - náboženská, 

ľudová, moderná pieseň a duá. V kategórii 

Náboženská pieseň nás reprezentovala Anna 

Kováčová z O5B, ktorú na súťaž pripravovala 

pani učiteľka Ferenčíková z CZUŠ. Ostatní 

súťažiaci už boli v réžii pani učiteľky A. 

Jerigovej. V kategórii Moderná pieseň súťažila 

Júlia Petrušová (O6A). V kategórii Duá našu 

školu zastupovali Jakub Jeriga a Jakub 

Jurašek z O5B, ktorých odborná porota aj 

ocenila, získali 3. miesto. Najväčší úspech sme 

dosiahli v kategórii Ľudová pieseň, kde si 

Nikola Jurašeková (O8A) spolu so svojím 

hudobným sprievodom – Filip Luterán 

(CZUŠ) na akordeóne a Matúš Tkáč (O8A) na 

husliach vyspievala 1. miesto. Víťazom 

srdečne blahoželáme. 

Usporiadateľom tohtoročného krajského kola Festivalu vedy a techniky, ktoré sa konalo 

13. októbra, bola naša škola. Táto udalosť vznikla z iniciatívy RNDr. Miriam Feretovej s 

nevyhnutnou podporou vedenia školy a Asociácie pre mládež, vedu a techniku. Viac ako 70 

projektov z Prešovského a Košického kraja súťažilo o 20 postupov na celoštátne kolo a 

ďalšie rôzne zaujímavé ceny, ako napríklad študijné stáže pre informatické odvetvia alebo 

poukazy na rozvoj projektu. Na festivale sa stretli všetky vedecké a vedecko-technické 

odvetvia: biológia, medicína, chémia, fyzika, environmentálne vedy, elektrina a mechanika 

či informatika.

i
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Páter Masseo, čo vás viedlo ku  

kňazstvu? Bolo to náhle rozhodnutie 

alebo ste nad tým uvažovali dlhšie?

Nikdy som neuvažoval nad tým, že by som bol 

kňazom. Raz na strednej škole po sv. omši vo 

františkánskom kostole ma zastavil brat 

Paschál a spýtal sa, či by som u nich 

miništroval. O mesiac neskôr ma guardián 

(františkánsky predstavený kláštora - pozn. 

redaktora) pozval na duchovnú obnovu. Už 

po prvých dvoch hodinách adorácie som mal 

dosť. Vtedy sa ma jeden františkán opýtal, či 

by som nechcel ísť do rehole, no vyhovoril som 

sa, že ešte hľadám cestu. Neskôr som prosil 

Pána o znamenie. Prišlo jedno, ale prosil som, 

nech mi dá väčšie. To prišlo, keď som mal na 

bicykli nehodu a ležal som v nemocnici v 

bezvedomí. Keď som sa po ôsmich hodinách 

prebral, počul som Boží hlas: „Tu máš 

znamenie, čo si žiadal.“ Išiel som teda do 

rehole a stal som sa kňazom, neskôr 

misionárom.

Ako ste sa dostali do Juby? Prečo práve 

misia v Južnom Sudáne?

Odkedy som nastúpil do rehole, v modlitbe sa 

mi opakovalo: „Ty pôjdeš do Afriky a budeš 

tam misionárom.“ Keď som to už nemohol 

prehlušiť, napísal som žiadosť, že chcem ísť na 

misie. Po siedmich rokoch prišiel generálny 

minister z Ríma hľadať misionárov. Naši ale 

rozhodli, že pôjdem na misiu do Kazachstanu, 

tak som sa na to pripravoval, zopakoval som si 

ruštinu. Ale generálny minister prišiel za 

mnou a povedal, že potrebujú misionárov do 

Sudánu, či by som bol ochotný ísť. Odpovedal 

som kladne a on ma objal i požehnal. Potom  

som sa ho opýtal: „A aké jazyky sa tam 

používajú?“„Angličtina, arabčina.“ Oponoval 

som, že neviem ani jeden z nich. „Naučíš sa.“ 

Tak som šiel.

Nemali ste zo začiatku problém alebo 

s t r a c h  z  t o h o ,  a k o  s a  b u d e t e  

dorozumievať?

Ono je to tak: keď ťa Pán Boh niekam posiela, 

postará sa o to. Nerád som sa učil jazyky, ale 

Pán sa postaral a naučil som sa angličtinu aj 

arabčinu, aj lokálny jazyk bari.

Čo vás najviac v Afrike prekvapilo alebo 

zarazilo? Ako sa ich svet líši od nášho?

Prvé, čo ťa zasiahne, keď prídeš na africký 

kontinent, je úžasný, diametrálny rozdiel v 

materiálnych veciach. Nie sú tam bežné veci 

ako u nás: čistá voda, elektrina, dostatok 

jedla. A tiež to, čo máme my tu – život v pokoji, 

v mieri. V Južnom Sudáne bola 55 rokov 

vojna, za tých pár rokov som aj ja zažil dve 

vojny. Nie je to stabilný štát.

V rozhovore pre Katolícke noviny ste 

s p o m e n u l i ,  ž e  n a j d ô l e ž i t e j š o u  

hodnotou pre Afričanov je rodina. Čo   

by sme si mali od nich zobrať ako 

príklad?

Tam platí opak našej kultúry a mentality, 

toho, čo sa tlačí sem: filozofia individualizmu. 

Základom je skutočne rodina až do, 

povedzme, tretieho kolena. Nielen brat, sestra 

a rodičia, ale aj bratranci či druhí, tretí 

bratranci. Rodina je existenčného charakteru, 

vnímajú ju ako svoj domov, kde zažívajú 

odpustenie, lásku, zdieľanie sa v ťažkostiach i 

v radostiach, vedia spolu sláviť, vedia spolu 

plakať. Nikto sa tam necíti opustený. Druhá 

vec sú morálne hodnoty: rodina bdie nad 

životmi detí, bratrancov. Nie je tam bežné, 

aby si niekto mohol schovávať verejný hriech.

Tu máš znamenie,
 čo si žiadal

Rozhovor s pátrom Masseom, 
misionárom v Južnom Sudáne
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Viete si vybaviť nejakú spomienku, 

ktorá sa vám počas misijnej práce 

najviac vryla do pamäti? Negatívnu či 

pozitívnu.

Tak pozitívnu... to je, keď oni sami nemajú čo 

jesť a napriek tomu teba pohostia. Je to 

úžasné prijatie. Mali veľmi otvorené srdcia a 

prijímali nezištne, bez predsudkov. Prijatie a 

obdarovanie  a j  s  tým,  čo  nemajú.

No a negatívne je, že sa staviaš do úlohy Boha. 

Napríklad v tejto situácii: 4 deti sú choré, 

zomierajú na maláriu a ty máš rozhodnúť, 

ktoré prežije odvezením jedného do 

nemocnice. To bolo najviac negatívne, čo som 

prežil, bezradnosť a bezmocnosť toho, že ty 

rozhoduješ.

Vo februári tohto roku prebehla 

f i n a n č n á  z b i e r k a  T e h l i č k a  

organizovaná saleziánmi dona Bosca. 

Zaujímalo nás, či ste o tom vedeli v 

Afrike a či si myslíte, že tieto zbierky 

reálne pomáhajú.

Zbierky určite pomáhajú. Tí ľudia sú, 

podobne ako u nás po druhej svetovej vojne, 

odkázaní na pomoc zvonka. Jediné, čo majú, 

je to, čo si zasadia. Ak sa im neurodí, nemajú 

čo jesť. Druhá vec sú lieky, buď ich nie je za čo 

kúpiť, alebo ich nemajú dostatok. A tretia vec 

je, že v Južnom Sudáne je problém s pitnou 

vodou, potrebujú teda studne, hlboké 150 až 

180 metrov. Vo farnosti nám vyvŕtali studňu 

práve z týchto prostriedkov, ktoré ste tu na 

Slovensku vyzbierali pomocou Dobrej noviny 

na Vianoce a milodarmi. Peniaze sú 

používané aj na štúdium, keďže deti nemajú 

peniaze na vzdelanie.

Ako vyzerá školský systém? 

Ten je tam veľmi biedny, 60 až 70% sú 

cirkevné školy, kde cirkev takto charitatívne 

pomáha. Štát nemá nejaký väčší záujem 

vzdelávať obyvateľstvo, lebo nevzdelané masy 

sa ľahšie manipulujú. Škôl je nedostatok, je 

veľa, ak poviem, že študuje 30% detí. Nemajú 

dostatok učiteľov, priestory, no deti sa tešia 

do školy. Sú ochotné stáť v daždi, len aby sa 

niečo naučili. 

Čo sa týka sv. omší, aké sú rozdiely 

medzi tou africkou a slovenskou?

Oni prežívajú svätú omšu viac srdečne a 

bytostne ako u nás, vychutnávajú si ju. Majú 

liturgické tance, spevácky zbor, ktorý spieva 

napr. Gloriu aj 20 minút, prosby trvajú 

niekedy pol hodinu. Tam sa prosí spontánne, 

o aktuálne a akútne veci. Po sv. omši ľudia 

neutekajú z kostola ako u nás, ale ďalšie tri, 

štyri hodiny slávia, zdieľajú sa o Božom slove. 

Keďže 80% obyvateľstva je analfabetov, 

trikrát pozornejšie načúvajú čítania, teda aj 

kázne sú tam dlhšie. Nemajú demagógiu 

stresu, nie sú zaťažení na čas a duchovné 

hodnoty sú pre nich viac, ako sú pre nás 

materiálne.

Čo by ste na záver odkázali študentom 

našej školy? 

Prvá vec: nech nehádžu rodinu do vody. Aby si 

začali skutočne vážiť svojich rodičov, 

súrodencov a aby v tej rodine, tak 

podpiľovanej  spoločnosťou,  vnímali  

prítomnosť Krista. Je to spoločenstvo lásky, 

úcty, rešpektu a autority. Druhá vec je, aby 

neopúšťali Boha, lebo Božia láska sa prejavuje 

viditeľne už len v tom, že sú. Tiež aby žili 

plnohodnotný život, duša bola živená Božím 

slovom a cez sviatosti prítomnosťou Krista i 

Božími milosťami. Nech sa modlia, aby 

neochabli a nestratili dar viery. Nuž a po 

tretie: aby ten prudký individualizmus a 

svojvoľnosť, ktorá si tu razí cestu, nezabíjali 

ducha rodiny a spoločenstva s Bohom a  

ľuďmi. Čo sa toho vonkajšieho týka, tak nech 

si vážia a ďakujú Pánu Bohu, že majú čo jesť, 

majú kde bývať, majú možnosť študovať a 

majú taký duchovný servis, aký tu na 

Slovensku je.                           viktória.širocká
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Ako dopadlo odovzdávanie Zlatého Mikiho 2017? Bolo to fiasko alebo sa 
úspešne zapíše do dejín? Z redakcie Ikvača sme sa boli pozrieť na A-čkarskú 
stužkovú, ktorá sa niesla v téme odovzdávania cien v rôznych kategóriách. 
Prvý a zároveň posledný ročník prestížnych cien je teda za nami a nastal čas  
spoločne zhodnotiť, akú show nám dokázali predstaviť naši milí oktaváni.

Už poznáme víťazov! 
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   Zlatý Miki 2017 vysielaný z „historickej“ 

budovy Domu kultúry 21. októbra nám 

priniesol napínavé boje o prvenstvo, 

srdcervúce prejavy a hlavne: veľa, veľa 

reklamných prestávok. Nedočkaví diváci 

postávali pred miestom konania už pol hodiny 

vopred. Nevedno, či boli takí zapálení pre vec, 

alebo len netrafili čas udalosti... Každopádne, 

ako čas plynul, priestory chodieb a schodov sa 

začínali napĺňať rodinnými príslušníkmi, 

kamarátmi a známymi účinkujúcich. 

Prestupovali z nohy na nohu a nevedeli vyčkať 

deviatej hodiny, kedy sme všetci vtrhli do sály.

   Program začínal jemnými technickými 

problémami, ale to je pochopiteľné – 

sponzormi programu sú totiž sami maturanti. 

Ako býva zvykom na takýchto podujatiach, na 

začiatku sa premietlo úvodné video. Hneď po 

ňom ale už nasledovala samotná pointa večera 

– odovzdávanie sošiek. Ako prvá sa 

predstavila kategória o najkrajšie oči. 

Konkurencia bola silná, no víťaz mohol byť len 

jeden – a nebol to nik iný ako pani učiteľka 

Onufráková.

   Odovzdávanie bolo sprevádzané častými 

reklamami. Réžia vysvetlila tento fakt ako 

priestor pre „príliš veľa sponzorov“. Na naše 

šťastie to však nebol žiaden teleshopping. Išlo 

o kvalitné reklamy, napríklad na auto Zusuky 

či Coop Jednotu. Herecké výkony boli 

neopísateľné. Našu redakciu však zaujalo to, 

čo nasledovalo: výkony športové. Na rade 

totiž bola kategória pretláčanie rukou. 

Napínavý boj medzi Tomášom Sukovským a 

naším telocvikárom, Matúšom Vlkovičom, 

skončil znovu v prospech zborovne a tak si 

ďalší učiteľ odnášal domov alobalom obalenú 

sošku Mikuláša.

   Vďaka počiatočným problémom s technikou 

sa nám oddialil dôležitý bod programu – 

kradnutie triednej knihy. Pokým sa s týmto 

vysporadúval technický tím, na javisku sa 

odohrávali koncerty. Svojím vystúpením nás 

v sobotu večer poctili folklórny súbor 

Oktávanček, a to prevedením tradičných 

tancov a piesní, ako aj sólový komediálny 

spevák a hráč na ukulele Daniel Krištof. A 

nastal čas na ďalšie nominácie. V kategórii 

„najlepšia extraligová brada“ vyhral kaplán 

Vlado Nemec, viac-menej preto, že ako jediný 

bradu má... Ďalšou ocenenou sa stala naša 

knihovníčka a vášnivá zberateľka pani 

učiteľka Miriam Kohutová za najväčšiu 

zbierku „šutrov“.  Ako sa program chýlil ku 

koncu, dočkali sme sa aj videa kradnutia 

triednej knihy. Zaujímavé spracovanie by 

určite oslovilo milovníka hororu, ale aj 

milovníka alkoholu. Aj napriek výpovednej 

hodnote krátkomontážneho filmu z dielne 

oktávy A však toto nebol zlatý klinec. Ten 

prišiel pri vyhlasovaní Siene slávy. 

Dramatickým výstupom a ohlásením do nej v 

slzách vstúpila pani učiteľka Jana Slimáková. 

Stala sa tak jediným človekom v Sieni slávy 

cien Zlatého Mikiho. Dojímavé scény 

naznačovali, že sa blíži záver. Diváci sa pobrali 

domov alebo na „koláč“ ku vchodu. 

Moderátorom a účinkujúcim sa konečne 

uľavilo, mali to za sebou.

   V krátkosti sa stužková nedá nikdy zhrnúť. 

Pre maturantov je to zážitok na celý život, pre 

nás divákov, na jednu sobotu. Z môjho 

sexťanského pohľadu však viem povedať 

toľko: želám si, aby bola moja stužková aspoň 

tak dobrá, ako bola táto.

františek.straka
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   Svätý otec František povedal: „Misie sú 

dielom milosrdenstva.“ Naša škola pri 

príležitosti misijnej nedele, ktorá bola 22. 

októbra, sa tiež rozhodla duchovne prepojiť s 

touto myšlienkou. Od 16. do 20. októbra bol 

misijný týždeň. Každé ráno sme sa na začiatku 

prvej vyučovacej hodiny pomodlili spoločne 

desiatok sv. ruženca s misijným úmyslom za 

daný svetadiel. Taktiež sme to vyjadrili naším 

obliekaním do farieb vyjadrujúcich symboly 

svetadielov. V pondelok to bola žltá, v utorok 

červená, v stredu modrá, pre štvrtok biela a 

zavŕšili sme to zelenou v piatok.  Hlavným 

cieľom tohto projektu bolo poskytnúť 

študentom skutočný obraz o misiách, ich 

dôležitost i  a  nenahraditeľnost i  pri  

evanjelizácii. Mohli sme sa stretnúť na besede 

s františkánom otcom Maseom, ktorý bol na 

misii v Južnom Sudáne. V stredu sme sa 

zapojili do modlitby Milión deti sa modlí 

ruženec za pokoj a jednotu vo svete. 

Uskutočnili sme zbierku pre chudobné rodiny 

v Prešove s názvom Podaj ďalej zemiak. 

Vyzbierali sa dve plné vrecia zemiakov, čo je 

približne  100kg. Cez prestávky sa predávali 

doma pripravené maškrty, z ktorých výťažok 

1000€ bude poslaný do Južného Sudánu pre 

deti žijúce v ťažkých a chudobných 

podmienkach. Takto sme sa aspoň na chvíľu 

stali aj my misionármi lásky a nasledovali sme 

slová sv. Matky Terezy: „Nesnaž sa robiť veľké 

veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“                        

        

     sebastián.matej

Misijný týždeň, práca pretkaná láskou Dočkali sme sa...

   V dnešnej  pretechnizovanej dobe je veľkým 

problémom dostať deti od počítačov, tabletov, 

mobilov... Často si vyberieme tráviť voľný čas 

surfovaním po internete. Takto vyrastá 

generácia, ktorá je obézna a pritom stačí málo 

– športovať! Naša škola sa môže od tohto 

školského roka pochváliť zrekonštruovaným 

asfaltový ihriskom. Po roku a pol jednaní a 

príprav sa samotná realizácia rekonštrukcie 

začala v auguste tohto roku. V letných 

mesiacoch nám v areáli po intenzívnej víchrici 

síce ubudlo niekoľko stromov, no pribudlo 

niečo, načo sme čakali dlhé roky... nová 

asfaltová plocha ihriska. Keďže finančná 

náročnosť celého projektu by bola nad naše 

sily, privítali sme sponzorskú odporu 

realizátora celej rekonštrukcie, firmy JVS s. r. 

o. Prešov. Odstránenie pôvodného povrchu a 

nanesenie nového trvalo jeden týždeň. Na 

s p o m í n a n ú  r e k o n š t r u k c i u  p o t o m  

nadväzovala realizácia osadenia hracích 

prvkov ihriska – hádzanárske brány, 

ochranné siete, basketbalový kôš a vo finále 

čiarovanie plochy ihriska. Všetky tieto 

činnosti boli  podporené finančnými 

prostriedkami z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja (suma 2000€), 

prostriedkami Rodičovského združenia pri 

Gymnáziu sv. Mikuláša a ZŠ sv. Mikuláša 

získanými z výberu 2% daní. Časť finančných 

prostriedkov bola zabezpečených z rozpočtu 

našej školy. 

 anna.lívia.kopčíková 
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Strašiak je preč! Chcete poradiť Rade?

V areáli našej školy stála donedávna 

opustená trafostanica. Pred štyridsiatimi 

rokmi slúžila malým obytným domčekom na 

tomto kopci. Počas stavania našej školy 

koncom 70. rokov ju používali stavbári ako 

sklad, no potom sa už úplne prestala používať. 

Keďže nemala majiteľa, dlhé roky s ňou nikto 

nič nemohol robiť a čím ďalej tým viac, 

narúšala pekné okolie školy, pretože bola 

zničená a škaredá. Pán riaditeľ, RNDr. Marcel 

Tkáč, skonštatoval, že stanica bola veľmi 

poškodená, a preto bolo treba nájsť riešenie, 

ako ju zbúrať so súhlasom a v spolupráci s 

mestom Prešov a VSE. Začiatkom septembra 

sa začala celá realizácia projektu. Prišiel bager 

a následne po ňom nákladné auto, ktoré kusy 

zo stanice odviezlo preč. Po zbúraní budovy sa 

vyrovnal  terén.  Na mieste  bývale j  

železobetónovej trafostanice by malo byť v 

budúcnosti parkovisko pre zamestnancov 

školy. V súčasnosti na úpravu areálu školy 

nadväzujú opravy chodníkov a hracích plôch.

zuzana.frištiková

   Voľby do žiackej školskej rady sa konali dňa 

11. októbra v jednotlivých triedach, kam 

prichádzala volebná komisia s prenosnou 

urnou. Zúčastniť sa mohli žiaci všetkých tried 

na 2. stupni a osemročnom gymnáziu. 

Kandidovalo 40 žiakov, ktorých navrhli 

triedne kolektívy, alebo sa dobrovoľne 

prihlásili, pretože majú záujem pracovať v 

ŽŠR. Voľby boli tajné, žiaci vyznačili sedem 

m i e n  n a  h l a s o v a c o m  l í s t k u .  B o l o  

odovzdaných 345 platných a 1 neplatný 

hlasovací lístok. Volebná komisia pracovala v 

zložení: Peter Škripko (O7A),  Lukáš Marcin 

(O7A), Matej Tkáč (O7A) a Radka Baranová 

(O5B). Žiacke školské rady sú dôležitým, ale 

najmä vhodným prostriedkom ako už v 

mladom veku vytvárať v žiakoch povedomie o 

demokratickej spoločnosti. Podporuje rozvoj 

slobodnej a občianskej spoločnosti, v ktorej sa 

jednotlivci aktívne zúčastňujú a participujú 

vo verejnom živote a majú prehľad o dianí 

okolo seba.

Výsledky volieb do ŽŠR

1. Alex Želinský (O6A) 126 hlasov

2. Lívia Gajdošová (O5B) 102 hlasov

3. Damián Dranga (O6A) 96 hlasov

4. Matúš Baňas (O4B) 84 hlasov

5. Martin Anderko (O4A) 80 hlasov

6. Jakub Perecár (O4A) 77 hlasov

7. Lívia Bačová (O3B) 74 hlasov

8. Laura Halčáková (P8A) 74 hlasov

Výsledky tohtoročných volieb do Žiackej školskej rady

Novozvolený predseda Žiackej školskej 

rady, Alex Želinský 

9. Lenka Krúpová (2AG) 73 hlasov

10. Radka Baranová (O5B) 72 hlasov

11. Kristián Cenker (2AG) 72 hlasov

12. Fabián Novotný (O2B) 71 hlasov

13. Richard Barilla (O1B) 70 hlasov

mgr. janamašlejová
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– začnite zháňať veci v dostatočnom 

predstihu a poriadne si rozmyslite, komu 

dáte peniaze,

– nedovoľte, aby ste sa rozhádali kvôli 

organizačným veciam, nezabúdajte o 

všetkom diskutovať, ste jedna trieda a jeden 

kolektív,

– ak budete chcieť  kupovať rekvizity z 

internetu, odporúčam mať tému v apríli a 

základný koncept začiatkom novembra,

– odporúčam tím ľudí, ktorý to bude 

organizovať, ale nebude robiť všetko. 

Dôležité je komunikovať v triede, aby sa 

každý cítil začlenený a dôležitý, treba využiť 

všetky talenty: hudobné nástroje, kreslenie, 

výrečnosť...

– riadenie by malo byť milé, ohľaduplné, 

trpezlivé, tolerantné, láske je dôležitá,

– dajte priestor každému, zapojte celú 

triedu,

– šetrite peniaze dokonca, neverili by ste, čo 

bude treba kúpiť ešte aj v posledný deň,

– dvakrát uvážte, či dané rekvizity alebo veci 

naozaj potrebujete, alebo či sa to nedá kúpiť 

lacnejšie,

– neberte to príliš vážne, základom úspechu 

je originálna téma a program,

– pozorne vyberajte DJ-a,

 – dostatok dobrého jedla dokáže zahojiť 

akúkoľvek zlú imatrikuláciu,

– vyhnite sa pozývaniu alkoholikov,

– ženy znášajú oveľa viac, ako sme schopní 

si predstaviť,

 – hlavne si to užite,

 – dajte si pozor na to, aby sa zapojili aj tí, čo 

len kritizujú alebo na všetko kašlú,

– určite viac koláčov,

– treba buď premakať výzdobu alebo 

program,

– cenu lístka dajte nižšiu ako sme mali my, 

radšej lacnejšia výzdoba,

 – všetky investície prekonzultuje so 

zvyškom triedy a čo si viete zabezpečiť sami, 

to si zabezpečte sami,

– nezabudnite vytancovať všetky učiteľky. 

spracovaná anketa študentov O7A  

Všetko, čo ste chceli vedieť o imatrikulácii...

Zopár rád študentov septimy A o tom, ako zorganizovať budúci rok minimálne 

takú skvelú imatrikuláciu, ako to dokázali oni.
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