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Hodina zemepisu: 20 blondínok a
Koľko urobí Chuck Norris
učiteľ.
klikov...? Všetky....
- Nikol, ukážte mi na mape, kde leží Muž pozerá na manželku, ako perie
Amerika.
prádlo vo vodopáde. Zrazu sa na ňu
Nikol ide k mape a ukáže na Ameriku. valí kameň a vraví:
- Výborne, ďalšia otázka. Kto objavil - Do kelu, to je už tretia práčka,
Ameriku?
ktorú mi zničil vodný kameň.
19 blondínok zborovo odvetí:
Inžinier, manažér a programátor
- Nikol!
cestujú autom. Zrazu auto
- Včera som zachránil dievča pred
zastaví a nechce ísť ďalej.
znásilnením.
Inžinier na to:
- To je úžasné, ako si to dokázal?
- Má to plány. Pozrieme sa a
- Sebakontrola, kámo, sebakontrola.
opravíme to. Manažér:
Jeden pyrotechnik si z dovolenky
- Za rohom je autobazár, kúpime
priniesol nové tričko. Na prednú
si nové.
stranu si dal napísať:
Programátor:
-Pracujem s výbušninami!
- Viete čo? Skúsime vystúpiť a
No a na zadnú stranu si dal nápis:
nastúpiť...
-Keď ma uvidíte utekať, snažte sa ma Policajt kupuje od iného policajta
dobehnúť!
záhradu. Ako si ju tak obzerá, škrabe
- Mami, mami, zabil som päť múch! Dvochsa za uchom a hovorí:
samčekov a tri samičky...
- Veľmi pekná záhrada, len je veľmi
- Ako vieš, ktoré boli samičky a
veľká.
samčekovia?
- Ale, to sa len tak zdá. Sem dáš
- Dve boli na pohári od piva a tri sedeli na cibuľu, sem mrkvu, tam sliepky...
zrkadle...
- No tak dobre, dohodnuté.
Kosceľnik šepka cez omšu fararovi:
Po čase sa opäť stretnú a predávajúci
- Otče... tam hore, vzadu, za
sa pýta:
organom... bavia marijaš...
- Tak, ako záhrada?
- Psst... znam.. aľe perše muśim
- No, perfektné. Cibuľa obrovská,
skončic omšu...
mrkva po pás, iba tie sliepky... Či
Dochtor po prehľadke hvari Mikimu:
som ich nedal veľmi hlboko...
- Paňe... uzdravice śe ľem ftedi, ked
- Miláčik, urobíme si pekný
prestaňece pic...
víkend?
- To... akože mi chcece naznačic, že som - Jasné, zlatko.
neviľiečiťeľňe chori?
- Maj sa. Vidíme sa v pondelok.
4 etapy života muža:
KUPÓN
1. Veríš na Mikuláša.
2. Neveríš na Mikuláša.
slúži na jednorázové ospravedlnenie
3. Robíš Mikuláša.
pri ústnej odpovedi, predkladá sa len s
4. Vyzeráš ako Mikuláš.
celým vydaním Ikvača, je
- Viete, prečo majú ženy menštruáciu? - neprenosný, podpisuje sa učiteľom,
- Pretože keď Eva v raji zhrešila, Boh jej platný do 14.1.2012
povedal, že to splatí krvou a ona to
zjednala na mesačné splátky.
- Koľkí tu pracujete na stavbe?
- S majstrom piati.
..................................
- Teda bez majstra štyria...
podpis
- Nie. Bez majstra nikto.

ročník XIV.
december 2011
cena 0,30€
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Gymnázium a základná škola svätého Mikuláša v Prešove

Pozor! Magnetický čiarový čip...

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK

...ikvač Vás zdraví

Milí čitatelia,
aj my sme prekvapení, že bez väčších
nervov a psychických porúch sme stihli
vydať toto číslo ešte pred Vianocami. Náš
občasník pomaly, ale isto začína dostávať
nádych mesačníka. Aj my redaktori taktiež
nadšene očakávame najobľúbenejší
sviatok v roku z viacerých dôvodov, ako je
17 voľných dní (vrátane víkendov), žiadne
r e d a k č n é p o ra d y, ž i a d n e č l á n k y.
Jednoducho pohoda. Okrem toho však
máme na mysli aj to dôležitejšie a tým je,
že náš Kráľ sa nám opäť narodí.
Tak neotváraj len tento časopis, ale aj
srdce pre Neho!
danieladžubinská

Zo žiackych písomiek

šéfredaktor:
danieladžubinská O6A
redaktori:
kristínavojteková O6A
tomášgoboňa O5A
benedikthöger O5A
štefanmalatinec O5A
slávkanemčíková O4B
paťamurínová O4B
máriasedláková O4B
samuelsmoter O1A
peterškripko O1A
grafika:
danieldzivý O6A
zodpovedná osoba:
monikabanásová
tlačiareň:
A-print, Prešov
náklad: 100ks

Popíš, ako lovili v praveku mamutov.
- zahnali ich do úzkych a potom
prepichli.
- čakali na moment prekvapenia, tak sa
naňho vrhli a v ruke držali hocijaké zbrane.
- napríklad s dýkou.
- zahnali mamuta k nejakému útesu a potom ho tam zhodili.
- lovili predovšetkým malé mamuty a hádzali do nich ostré veci.
- vykopali jamu a čakali pri nej, dokým mamut do nej spadne a zabijú ho.
- ukameňovali ich, vykopali dieru a mamutov do tej diery hodili, prepichli ho
kopijami.
- mali dlhé oštepy a mamutov prepichovali.
- asi tak sedem ľudí obkľúčilo mamuty a hádzali a pichali do neho kopijami.
Čo sú venuše?
- sošky žien bez hlavy a končatín.
Aké nálezy neandertálskeho človeka sa našli na Slovensku?
- našla sa zliatina mozgu z Gánoviec pri Poprade.
- našla na zliatina lebky v travertíne, v Piešťanoch pri Poprade.
Kde sa nachádzala pravlasť obilia?
- v Stredomorskom mori.
Kedy presne začína neolit?
- v noci.
Vysvetli pojem patriarchát.
- pamiatka vzácna.
- je to pomník.
Čo je to sfinga?
- egyptská žena s krídlami, ktorá stráži poklad.
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Sviatky pokoja alebo zhonu?
Zapnete telku, vianočná reklama. Otvoríte letáky, vianočný pútač. S malou
dušičkou prezeráte IKVAČ... Žiadne sklamanie! Naopak, chcem vám priblížiť a
možno aj odpovedať na vaše doteraz nezodpovedané otázky, či Ježiško naozaj
chodí alebo nie...
Jedným z typických znakov Vianoc je neodmysliteľne stromček. Pôvod má už
v 16. storočí. Vďačiť za to môžeme prvým nemeckým protestantom, ktorí sú aj
jeho tvorcovia. Sú legendy, v ktorých sa píše, že Martin Luther zoťal ihličnan,
ktorý v lese vyrástol, keď chcel svätý Bonifác zachrániť dieťa pri dube. On jeho
korene vyvrátil jedným úderom päste a na tomto mieste vyrástol pradedo
nášho stromčeka. Tu aspoň raz platí, že aj Američania prevzali niečo od nás,
nie my od nich. Stromček do Ameriky doniesli práve Európania.
„Otcom“ betlehemu je svätý František z Assisi, lebo ho ako prvý zobrazil v
roku 1223 v meste Greccio spolu so svojimi priateľmi. Okolie premenili na
jaskyňu a zinscenovali živý betlehem. Tento zvyk sa rozšíril aj do kostolov a
kláštorov. Keď stromčeky žali veľkú popularitu, betlehem trocha ustúpil do
úzadia. Teraz idú však ruka v ruke.
Viete si predstaviť polnočnú omšu bez Tichej noci? Aj ja áno...ale chcete to?
Text tejto koledy nám napísal Joseph Mohr už v roku 1816, no skomponoval ju
Franz Xaver Gruber v roku 1818. Dnes je preložená do 300 jazykov a nárečí.
K Vianociam neodmysliteľne patrí kapustnica, ktorej množstvo receptov
zodpovedá asi počtu rodín na celom Slovensku. Kapor či jeho imitácia v podobe
„filé“ nie je tiež raritou. Zaiste aj vy si na Štedrý deň lámete oblátky poliate
medom, niektorí možno poznáte aj to, že otec rodiny urobí každému na čelo
krížik pomocou medu. Nespomenula som nejaký zvyk? Napíšte nám ho na našu
redakčnú mailovú adresu.
Ak by ste ešte nemali všetky vianočné darčeky, riešiť to môžete dvojako.
Vykúpiť nákupné centrá a stať sa členom predvianočného zhonu alebo zapojiť
vlastnú fantáziu, to vie tiež veľmi potešiť. A či Ježiško príde dať darček pod
stromček? On tu už je a dáva ti ho aj teraz do srdca. Cítiš? Tá milosť je úžasná.
Nevrav si teraz popod nos, že sú to „kecy“. Veď on je Vládca a môže hýbať
vrchmi, tak sa neuhýnaj, ty vrch;)
danieladžubinská + http://vianoce.sk/18911-sk/koledy-historia.php
http://vianocnystromcek.webnode.sk/historia-a-tradicia/
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Editoriál

...ikvač

,,Kázeň musí byť taká, aby každého
oslovila...“
Vidíme ho na svätých omšiach v našej škole. Určite ste ho už
stretli aj na chodbe, ako sa náhli na hodinu. Alebo ste sa boli
vyspovedať?
Čo ale robí náš pán kaplán Peter Lazor, ak sa nestará o naše psychické
zdravie či duchovné potreby? To a možno aj viac sa dozviete v
rozhovore.
Začneme vaším detstvom... Odkiaľ pochádzate, máte súrodencov...?
Pochádzam z Plavnice, je to neveľká dedinka neďaleko Starej Ľubovne. Mám
dvoch súrodencov, staršieho aj mladšieho brata. Študoval som na gymnáziu v
Starej Ľubovni a potom som šiel do seminára v Košiciach. Ako kaplán som
pôsobil vo Valalikoch neďaleko Košíc a neskôr som bol preložený do Prešova.
Dva roky som pôsobil v meste a teraz som už štvrtý rok školským kaplánom.
Kedy ste sa rozhodli byť kňazom? Bol to detský sen alebo to prišlo
neskôr?
Bol to taký detský sen, ktorý sa po čase vykryštalizoval do reality. Človek nad
tým stále rozmýšľa, je to veľmi ťažká otázka - čo sa týka povolania. Či je to
ozaj to, čo chcem, či to nie je iba detský sen... No potom som zistil, že u mňa
je to skôr túžba byť tu pre druhých a pomáhať im.
Vyzeralo aj vaše detstvo v rámci vášho sna - stať sa kňazom?
V podstate áno. Každý chlapec začína tým, že miništruje, pomáha kňazovi a má
túžbu robiť to isté, čo on.
Nedávno vám vyšla vaša v poradí
už druhá knižôčka.
V Plavnici, odkiaľ pochádzam, máme
nový kostol. Bolo treba dať tam
krížovú cestu a podujala sa na to
rehoľná sestra Dobromila z
Kongregácie Sestier Služobníčok
Najsvätejšej Panny Márie
Nepoškvrnene Počatej. Keďže je
Poľka, mala mierne problémy s naším
jazykom. Keď doma počúvala moje
kázne, páčili sa jej moje myšlienky a
kvôli tomu ma oslovila. Ona je
vlastne autorkou celej krížovej cesty,
celé to vymyslela aj zrealizovala.
Potom napísala úvahy aj ona a celé
sme to dali do brožúrky, aby to bolo
prístupné aj ostatným.

...ikvač
Ako vlastne vyzerala vaša spolupráca?
Bola to taká diaľková spolupráca, telefonicky alebo mailom. Ja som jej posielal
moje zamyslenia a ona to zhromažďovala. Trvalo to dlho, asi tri roky. Najprv
som ja vymyslel nejaké zamyslenia, potom bola pauza, ona vymyslela nejaké
zamyslenia... Tá kniha vznikla až minulý rok.
Pomáhal vám okrem sestričky Dobromily aj niekto iný?
Nie, obidvaja sme napísali zamyslenia ku každému zastaveniu, to prvé je jej a
to druhé moje.
Čo bolo vašou inšpiráciou pri písaní?
Snažil som sa inšpirovať jednotlivými zastaveniami, keďže sú moderne
spracované. Jednotlivé zastavenia som mal vyfotené a vylepené v izbe na
stene. Stále som sa na ne pozeral a tak aj meditoval. Z toho vznikali myšlienky.
Dá sa táto brožúrka ešte niekde zakúpiť?
Bol o ňu veľký záujem, rozpredala sa ešte pre Veľkou nocou v priebehu
niekoľkých dní. Ale práve vyšla dotlač, takže ak máte záujem, zastavte sa v
mojom kabinete, stojí 1,50 eur.
Predávala sa v obchodoch s náboženskou literatúrou?
Áno, ale aj v kostoloch po rôznych farnostiach... Tak svojpomocne.
Bude sa táto vaša brožúrka ďalej používať?
Ja dúfam, že áno. Nie je to pre nejaký konkrétny rok či pre našu farnosť, je
stále aktuálna. Napríklad v jednom zastavení je zakomponovaný svätý otec Ján
Pavol II., v ďalšom zasa sestrička Zdenka alebo Šimon, ako ide z práce s
aktovkou. Zastavenia sú prevedené moderným štýlom a myslím, že stále majú
koho osloviť.
Rozmýšľali ste už aj o tom, že by ste ju zakomponovali do vyučovania
tu na škole?
Samozrejme. Dokonca si môžete spomenúť na krížovú cestu, ktorá bola minulý
rok tu na škole. Obrázky boli premietané na televízore na chodbe. Vtedy bola
táto brožúrka úplne nová.
Ako to bolo s vydaním, nebolo to náročné?
Sestričky sa obrátili na redemptoristov v Michalovciach a oni im s tým pomohli.
Na Gymnáziu svätého Mikuláša máme možnosť zúčastniť sa na svätej
omši trikrát v týždni. Vaše kázne sú vždy výstižné a dá sa povedať, že
nejedného z nás chytili za srdce. Môžete nám priblížiť, ako vzniká taká
kázeň?
Kázeň má byť aktuálna a zároveň sa opierať o Božie slovo. Takže ten prvý
podnet je evanjelium, ktoré je určené pre svätú omšu na konkrétny deň.
Evanjelium sa musím snažiť premietnuť do každodenného života detí, mladých
alebo starých, aby každého oslovilo.
Ďakujeme za rozhovor.
slavomíranemčíková, samuelsmoter, patríciamurinová

Ako ste sa spoznali so sestričkou
Dobromilou? Ste ešte v kontakte?
Sestričky pôsobia v mojej rodnej
dedine, takže ma sestrička Dobromila
poznala už ako diakona, a tak sa
niekedy stretneme, keď idem domov.
4
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/Sexta A na exkurzii v Bratislave/
Radi by ste na niekoľko dní len tak odišli zo školy bez toho, aby ste potrebovali
chabú výhovorku, trochu si oddýchli a možno upevnili vzťahy v triede? My - žiaci
Sexty A - sme takú možnosť mali.
Zatiaľ čo si väčšina z vás možno 13. novembra užívala bezstarostnú nedeľu,
pätnásť "vyvolencov" z našej triedy sa chaoticky balilo a usilovne pripravovalo na
šesťhodinovú cestu do Bratislavy. Vybrali sme sa tam, aby sme lepšie spoznali
naše hlavné mesto, a nebudeme si klamať, kto by sa nechcel uliať z troch
najťažších dní školy v týždni?
V pondelok o pol šiestej ráno (!) sme sa všetci zhromaždili na prešovskej
železničnej stanici, kde nás už čakala pani učiteľka Kopčáková s cestovnými
lístkami v ruke.
Vzali sme si všetku svoju batožinu a s časovou rezervou sa pomaly vybrali na
nástupisko. To, že stojíme na nesprávnom, sme zistili, až keď sme začuli tetu z
informácií, ktorá práve oznamovala, že práve náš spoj čaká na vedľajšej koľaji.
Okamžite sme sa rozbehli späť, tentokrát správnym smerom. V Kysaku sme už
prestúpili na rýchlik a v ňom sa poriadne na niekoľko hodín zabývali. Každý z nás si
cestu krátil niečím iným. Prevažoval však spánok, hudba, nekonečné rozhovory,
ale najmä naša obľúbená hra Hádaj, na čo myslím.
Ani sme sa nenazdali a už sme stáli na bratislavskej hlavnej stanici s automapou
v ruke. Orientačné schopnosti pani učiteľky a ochota Bratislavčanov nám pomohli
dostať sa do Rače, kde sme už mali zaistené ubytovanie v telocvični školy
Školských bratov. Po vybalení sme sa vybrali, ako inak, doplniť zásoby jedla a vody
na nasledujúci deň.

Ukážka: XII. zastavenie
Ježiš na kríži zomiera
Kríž vyzdvihnutý od zeme sa stal v jednom okamihu stredom vesmíru. Na ňom
je ukrižovaná láska. ,,Poďte ku mne všetci...“ Aj teraz otváraš svoju náruč, aby
si objal nás všetkých a daj nám aj posledný dych svojho života. ,,Ja som s
vami po všetky dni...“ Čo si povedal, to si aj splnil. Denne mi dávaš seba za
pokrm, ktorým ma živíš a posilňuješ, kým nedôjdem k tebe.
Pane, stále nám dávaj tento chlieb.
Kde sa o všetkom rozhoduje...
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Najväčším problémom bolo dohodnúť sa, čo
budeme jesť

...ikvač spomína

...ikvač

...ikvač
Budúci poslanci?
V utorok sme sa do mesta vybrali už skoro ráno, aby sme si stihli pozrieť všetko,
čo sme mali v pláne. Prešli sme námestia a budovy vrátane Prezidentského paláca
či Slovenského rozhlasu, navštívili sme Bratislavský hrad aj jeho múzeum, no
najdlhšie sme sa zdržali v parlamente Národnej rady.
Dve hodiny sa nám venovali rôzni páni politici, rozprávali nám o vzniku vlády,
parlamentu, jeho histórii a aj o umeleckých dielach, ktoré dopĺňajú interiér budovy.
Dokonca sme mali možnosť si na chvíľu vyskúšať, aké to je byť politikom a sedieť na
tých najvyšších miestach. Urobili sme si pár záberov na pamiatku, rozlúčili sa a
ponáhľali do Múzea židovskej kultúry. Samotná cesta k nemu nás však natoľko
unavila, že keď sme zistili, že je zatvorené a musíme sa vracať späť po tých istých
schodoch, po ktorých sme ta prišli, boli sme si stopercentne istí, že ďalšou
zastávkou bude najbližšia reštaurácia.
Naším najväčším a zároveň asi jediným problémom bolo dohodnúť sa, čo
budeme jesť. Nakoniec sme zakotvili v centre mesta, za skvelú cenu sa najedli a
spokojní si dali rozchod.
Keď sme si dostatočne užili panorámu večernej Bratislavy, zastavili sme sa ešte
na šálku horúcej čokolády a pomaly sa pobrali električkou späť do Rače. Tam
nasledoval ďalší nákup vecí potrebných na stredu, spoločná večerná modlitba v
kaplnke školy a vlastný voľný program.
Posledný deň sme začali o niečo neskôr ako ten predošlý, pretože sme poriadne
ponocovali, ale o to s väčším nasadením. Konečne sme sa dostali do už
spomínaného židovského múzea, kde sme strávili necelé dve hodiny spoznávaním
židovských tradícií.
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Odkiaľ to majú?
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...ikvač

Potom sme sa vybrali do Národného múzea. Tam sme prešli od výstavy o ľudovej
kultúre, cez vitríny s meteoritmi, replikami zvierat v životnej veľkosti,
dokumentárnymi filmami a zákonmi fyziky až k experimentálnym chemickým
pokusom. Myslím, že aj napriek prvotnej neochote zúčastniť sa prednášky o fyzike
alebo chémii sme nakoniec všetci odchádzali spokojní a hlavne poriadne
vyhladovaní.
Po pizzi ako hlavnom jedle sa náš výlet pomaly, ale isto začal blížiť ku koncu.
Nasadli sme na vlak s pocitom, že to všetko už máme za sebou, netušiac, že to
najlepšie nás ešte len čaká.
Sedieť poslušne na svojich miestach sme počas cesty vydržali nanajvýš tak prvú
hodinu. Potom sme sa už popresúvali k ostatným spolužiakom, ktorí mali
miestenky na opačnej strane vozňa, a vytvorili sme tak skupinku, ktorá bola
neprehliadnuteľná. Vyvrcholením toho všetkého však nakoniec bol fakt, že keď
vlak zastavil v Liptovskom Mikuláši, niečo vyše hodiny sa nepohol ďalej. (Údajne
kvôli odstaveniu rušňa.) Hneď nám všetkým bolo jasné, že sa tak skoro domov
nedostaneme. Do Prešova sme dorazili tesne po polnoci - celí umorení, no v dobrej
nálade.
Nič z toho by sme však nezažili, nebyť Manažmentu osobných financií voliteľného predmetu, v rámci ktorého sme sa do Bratislavy vybrali, a projektu
Poznaj svoje peniaze, do ktorého sme boli zapojení. Taktiež ďakujeme pani
učiteľke Kopčákovej za ochotu a trpezlivosť všetko to s nami vydržať.
kristínavojteková
Ďakujeme firmám:
Anavy - Prešov, Priliapress, s.r.o., Gregoria, s.r.o., Elko, s.r.o.

...ikvač spomína

Ako študent našej školy ste v triede určite videli papier s názvom Zber
papiera. Nie každý žiak sa do tejto súťaže zapojí alebo zapojil. Minulý rok vyhrala
škola, ktorá doniesla len 5,4 tony papiera. No tento rok si naša škola vzala do hlavy,
že rekord chce prekonať. Niekto z našej školy (asi to bol nejaký učiteľ alebo
riaditeľ) si vyrátal, že ak každý žiak donesie aspoň 10 kilogramov papiera, tak naša
škola vyhrá. Súťaž trvá do konca školského roka – do 30. júna 2012. Pre niekoho je
to len súťaž a pre niekoho je to veľká výzva. Záchrana prírody či chamtivosť dostať
krásnu knihu? Aj toto je súťaž. Pripomínam, že sa súťaží o knihu do 20 eur
(samozrejme, to je cena pre prvého jednotlivca), a pre druhé a tretie miesto je
kniha do 15 eur. Aj keď ako jednotlivec nevyhráte, máte šancu vyhrať ako trieda.
Alebo keď sa vám nechce zbierať papier, jednoducho si v našej školskej knižnici
tipnite víťaza. Aby sme vám dodali inšpiráciu a trochu vás pobavili, tu máte zopár
výrokov našich žiakov: „Ako zbierate papier?“
„Existujú také modré kontajnery s názvom papier, myslím, že tam je toho
dosť.“ „A kde zbierate papier?“ „Nóó... idem do obchodu, vezmem pár letákov, a
keď sa ma predavačky na niečo spýtajú, poviem, že letáky beriem pre celú triedu.
No nie vždy to zaberie.“ Sused odvedľa: „Prosím ťa! Oni sú radi, že sa toho môžu
zbaviť.“ Do tohto zberu sa nezapojili všetky triedy, čo je trochu smutné, no
nevyzerá to tak. V 1. kole sa vyzbierali na celej škole viac ako 3 tony papiera. To je
viac ako polovica papiera, ktorý doniesla minulý rok škola za celý rok. Na záver
vám Ikvač prináša rebríček tried, ktoré doteraz priniesli najviac papiera: 1.O2B,
2.O1A, 3.P6A. Ak ste sa ako trieda v tomto rebríčku neumiestnili, nezúfajte. Stále
máte šancu vyhrať.
samuelsmoter, peterškripko

Najväčší živáni najväčšie srdcia majú a.k.a.
Oktáva A
„My sme tá príma A, zabávame sa, jak sa dá, kokaíny, heroíny, to sú naše
vitamíny ... “ (2004-krédo našej crew).
19.11.2011 - najočakávanejší dátum v našej triede okrem siedmich
koncov školských rokov v priebehu nášho štúdia – deň našej stužkovej!
Prípravy naň sa začali už niekedy v septime, na jar tohto roku, keď sme sa
„dohodli“ na pár nosných záležitostiach okolo stužkovej, ako napr: čo budeme jesť,
piť a padli aj nejaké návrhy na oznamko. Druhá fáza prípravy odštartovala v
septembri, keď sme sa ako „vždy“ na všetkom dohodli na prvú šupu :D. Fáza 3 sa
niesla v znamení posledného týždňa pred stuhou, a teda nácvikom nášho
veľkolepého a bezkonkurenčného programu, ktorý stal veľa síl, nervov, peňazí a
voľného času. Ešteže naši milí učitelia plne chápali a prehliadali naše školské
povinnosti a účasť na poniektorých vyučovacích hodinách... ďakujeme!
A nastal deň „S“ (sobota :P). Ráno vstanem, kávu si dám (11:00), sadám
do auta, idem po nealko (cca 350l), piť/zapíjať predsa treba. 14:00 - 16.00:
príprava PKO na veľký tresk, Konkatedrála sv. Mikuláša a sv. omša sa začína,
priebeh bez problémov (17-18:00), konečne sme v PKO, vyhladovaní a plní
očakávaní usádzame rodičov, neustále nám pripomínajúcich, aby sme tento večer
spoločensky zvládli. 18:30 a oficiálna časť (stužkovanie) sa mohla začať, ako
počas celej slávnosti všetko prebiehalo „all right“. Cca 19:15 sme sa všetci
spoločne konečne usadili k chutnej večeri, pred ktorou predniesol modlitbu pán
kaplán Lazor.

Slávnostný prejav
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Nie je papier, ako papier
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„Stále máte tie deravé mikrofóny?“
...ikvač

Po vlaňajšej oslave patróna našej školy sv. Mikuláša sme boli pripravení na
to najhoršie, keďže to minuloročné filmové predstavenie bolo podľa väčšiny
hrozné, tí zvyšní tvrdili, že sa im to páčilo, keďže mohli dohnať ranný spánok.
Ak sa mám vyjadriť k 6. decembru 2011, tak prebiehal asi takto: najprv
modlitba svätého ruženca a následne na to slávnostná svätá omša, ktorú
celebroval náš arcibiskup Mons. Bernard Bober. Ako už býva pri ňom zvykom, opäť
sme boli svedkami toho, akú máme zlú akustiku, deravé mikrofóny...
Po skončení svätej omše na nás v telocvični čakalo „trio talentov“,
šermiarska šou Via Historia, ktoré nám ukázalo, ako sa v minulosti bojovalo. Po
predstavení sa zovšadiaľ ozývala kritika. Čo už? Nemôže mať každá škola
perfektný program na sviatok svätého Mikuláša.
tomášgoboňa

Autor čarovný druhý zľava
Potom sa už všetky myšlienky a rozhovory upierali len na program, ktorý
odštartoval presne o 21:07 :D, teda podľa plánov.
Program. Zaujať alebo odradiť mohli vystúpenia ako: pionierska hymna
(mierne nepochopená, nemenej trápna:D), príhovor moderátorskej dvojice,
nástroje (veľmi vydarená hra Jana a Dominika na Eliške a Veronike), kto bol, videl.
Nasledoval lazy song označovaný za vrchol večera (niežeby som v ňom účinkoval),
ďalej stopári, hádka východniarskeho manželstva či každému známa modrá
ustrica a pár ďalších tanečno-kreatívnych pokusov, ktoré boli zakaždým odmenené
obrovským aplauzom – skromne.
Po programe sa vraj niečo dialo pred PKO, ale to neviem presne, lebo som
sa venoval kolektívu a plnohodnotne sa zabával ...
00:08 - čierna kronika, kde sme ukázali, že nie sme žiadne Béééčka a
bezprostredne po nej sa spustila vlna nespútanej zábavy, radosti, tanca a dobrej
nálady, ktorá pokračovala neskôr v cukrárni Viktoria, kde sme ako správny triedny
kolektív obsedeli pri koláčiku a punči do neskorých ranných hodín.
Odkaz pre budúce generácie: stužkovú veľmi neprežívajte, snažte si ju
užívať a nasávať atmosféru, ktorá je NEOPIsateľná ;)
Máme vás radi a ďakujeme za podporu na programe, vaša čarovná oktáva
A.
tomášadamov a.k.a. čarovný

12

13

...ikvač

/Svätá omša a šermiarske predstavenie na sviatok svätého Mikuláša/
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...ikvač spomína

12. 11. 2011 - magický dátum pre mnohých ľudí, keďže to bol rok, mesiac
a 8 dní pred inklinovaným koncom sveta. Avšak pre nás, 34 študentov O8.B a
triedneho učiteľa Marcela Tkáča, to bol deň dlho očakávanej a krátko nacvičovanej
stužkovej, ktorá dopadla skvele :). Výborne sme sa bavili. We rocked it!
Prvé hodiny osudného dňa D boli pre väčšinu z nás mierne tiché. Žalúdok
sťahovali prípravy zovňajšku a vnútrajšku asi tiež. Čo sa nám, samozrejme,
podarilo. O 14:00 sa začala ľahká drina prípravy sály a posledného nacvičovania
programu, keď vtom nastal čas prezlečenia sa do šiat a oblekov...
17:00 SEČ. Všetci sme vyzerali ako mnohopočetná kráľovská rodina na
omši v kamennom kostole, kde nás pán kaplán Lazor poctil krásnou kázňou.
Školský zbor vrátane slečien z našej triedy vytiahol esá z rukáva, piesne, ktoré
vliali pokoj do našich duší. Bola to nádherná omša.
Zazvonil zvonec, ktorý pre nás znamenal koniec relatívne pokojnej časti
stužkovej. Presunuli sme sa do PKO Čierny orol, ktorý predstavoval teplo a zároveň
kopu smiechu a stresu z nasledujúcej časti. Úvodný tanec, ktorý vymyslela Majka
S.S., bol krásny a znamenal náš vstup na javisko. Na javisko oficiálnych
príhovorov, stužkovania, sťahovania brucha, hollywoodskych úsmevov a
podobne... Tieto chvíle sme si neuveriteľne užili. Neskôr sa učitelia a rodičia
najedli, my až na pár hltov polievky ani veľmi nie... Prišla 20. hodina dňa, keď sa
nám trochu skrútil žalúdok, nastal čas prípravy na program.
Bol výborný. Veľmi sme si to užili, mali sme kopec srandy. Dúfame, že to na
nás bolo aj patrične vidno. Sme spolu už osem rokov a chceli sme, aby sa aj naši
rodičia, učitelia a priatelia bavili, ako sa len dá.

...ikvač

...ikvač

Stužková numero uno

Takto tancuje O8B
Hviezdny program predstavoval celotriedny T-Mobile Dance, ktorého
súčasťou bola aj tanečná kreácia chalanov z O8B: Everyday I´m Shufflin´(obr.
hore). Nasledovalo video à la Vražda triednej knihy. Ako prvá zo scénok bola WiFi
reklama, avšak sklamala technika, preto ste to asi nepochopili :). Po nej veľmi
podarená scénka Co na mňe čumíš?, ďalej originálne zinscenovaná Súdna sieň
alebo Farmár Ďoďik si našiel ženu. Triedne tanečnice sa predviedli s tancom Cotton
Eye Joe a Cigánske srandičky v podaní Filipa a Miša nesmeli chýbať. Šimon zahral
klavírny vtip, nasledovala mimoriadne populárna scénka s piesňami o niekoľkých
našich učiteľoch, ktorá bola predvená Šimonom a Kamilom. Čo by to bolo, keby
som nespomenula skutočne spontánnu a zachraňujúcu kultúrnu vložku v podaní
Tomáša S., ktorá všetkých, ktorí ho dobre poznajú, rozosmiala. Súčasťou
programu bola Viva la Vida, hraná a spievaná viacerými talentovanými
hudobníkmi našej triedy. Za ňou Let it be, v ktorej spievaní sme už boli zapojení
všetci. Nesmela chýbať klasika Stužková a odovzdanie daru, ktorý patril RNDr.
Marcelovi Tkáčovi, triednemu učiteľovi (pevne veríme, že ste si darček užili :).
Stužková bola pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Určite to bude hlavná
téma pri našich stretávkach po rokoch. Budeme spomínať na krásne roky, ktoré
sme spolu prežili, vtipné i smutné situácie nášho života na viac-menej rovnakom
chodníčku. O chvíľu sa to zmení. No naše priateľstvá pretrvajú... navždy.
nikolašofranková

Začíname zábavu...
14

15

