– Hotel v Tatrách.
– Napíšte si: Oprava diktátu.
– Orava diktátu.
– Aká je sociálna balada?
– Problémová, majú problémy v rodine.
– Zaoberá sa politikou.
– Aké druhy ľudových piesní poznáš?
– Ľudové a zaľúbené.
– Ej, pálenka z pohára.
– Čo je koleda? Uveď príklad.
– Pieseň na uspatie Ježiška.
– Čierne oči, choďte spať.
– Doplň pádovú príponu do vety.
Vypočujte si Verdi... opery.
– Verdikt, Vedie, Verdin, Verdiné,
Verdinho, Vediové.
– Utvor zvieracie prídavné meno od
slimák.
– Slimák nosí domček.
– Utvor zvieracie prídavné meno od
mucha.
– Muchový, muchin.
– Čo je satira?
– Prudké vysmievanie.
– Zlo, klamstvo, stelesnenie zla.
– Kruté ohováranie.
– Charakterizuj inotaj/alegóriu.
– Inotaj je riadok, nachádza sa niekde v
básni.

KUPÓN

slúži na jednorázové ospravedlnenie pri
ústnej odpovedi, predkladá sa len s celým
vydaním školského časopisu Ikvač, je
neprenosný, podpisuje sa učiteľom, platný
do 28. februára 2015.

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

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK

– Čo je epigram?
– Krátka sadistická báseň.
– Čím sa zaoberá prírodná lyrika?
– Nachádza sa v prírode.
– Napĺňa silu prírody.
– Zahŕňa básne.
– Charakterizuj voľný verš.
– Je veľmi nepríjemný.
– Je voľne napísaný.
– Vysvetli pojem zjednotil Nemecko
železom a krvou.
– Železom znamená, že niekoho
zjednotil mečom, a krvou, že mu
pritom tiekla krv.
– Čo je bostonské pitie čaju?
– Prevážali čaj z jednej krajiny do
druhej a vtedy ten čaj z paluby
vysypali.
– USA odmietli tzv. „drahý čaj“
dovážaný z Veľkej Británie tak, že
potopili loď s čajom do mora, kde sa
vysypal.
– Američania prezlečení za Indiánov išli
z Ameriky loďou do Anglicka a keď
prišli, všetok čaj vyliali do mora.
– Znamená to, že sa nemohol prevážať
čaj, bol daný do mora.
– Keď prevážali čaj z krajiny do krajiny,
tak sa prudko zvýšili clá, a preto vyliali
čaj do mora. Odvtedy sa tomu hovorí
bostonské pitie čaju.
– Kto je archivár?
– Ten, kto sa sústreďuje na nejakú
činnosť.
– Čo je exponát?
– Vec, ktorá je veľmi dôležitá.
– Sklad v múzeu.
– Čo je skanzen?

Pozor! Magnetický čiarový čip...

Výroky slávnych

ročník XVII.

február 2015

cena 0,70€

Číslo
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Pamätáte si na tie časy, keď
sme chceli byť princezné a
smetiari? Naivne sme si skúšali
mamkine topánky na opätku a
vidina budúcnosti bola pre nás
krátka a (s)prostá. A sprostí sme
doteraz. Ruku na srdce. Kto z vás
Monika Mitterová vie úplne presne, čo bude v
Šéfredaktorka školského živote robiť? Kto z vás vie, na
ktorú výšku, fakultu a odbor
časopisu Ikvač
presne ide? Ja len tuším. Asi by
sa mi zišiel nejaký záhadný
vzorec, ako sme mali na deje‐
pise, ktorý by zosúladil moje
maturitné predmety, moje
predstavy, vzdialenosť od do‐
mova, vybavenosť, možnosti
brigád a žiaden problém s
cestovaním. Ešte pred rokom by
som každého presviedčala, že
idem čo najďalej z domu.
Opustiť rodinné hniezdo, nebyť
nikým viazaná a žiť na vlastnú
päsť. O tom som tak dlho
snívala! Všetky tie intrákové

párty a nové lásky. Haha! To
bývalo. Od septembra si čoraz
častejšie uvedomujem, že ja
nechcem odísť ďaleko. Nech‐
cem prísť o nedeľné rodin‐né
prechádzky, o krásu východu, o
„šaľených“ ľudí, nechcem byť
ďaleko od môjho Čučka (pes),
nechcem chodiť domov raz za tri
mesiace, no zároveň chcem
zažiť niečo nové, spoznávať
všetko, čo sa dá, a získať
potrebnú prax, či už tú, ktorá je
potrebná do školy, alebo jedno‐
ducho do života. Ach jaj! Máme
to ťažké maturanti. Ale ako raz
povedal – Antoine de Saint‐
Exupéry: „Pripravovať
budúcnosť znamená vytvárať
prítomnosť." Tak maľujme,
kreslime, píšme. Len negu‐
mujme. A mimochodom. Dú‐
fam, že nie som zase moralistka.

Harvard.
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[Short]ky
Ďakujeme našim študentom, rodičom,
ale aj zamestnancom školy za ich štedrosť
počas adventnej zbierky. Trvanlivými
potravinami a hygienickými potrebami sme
napomohli občianskemu združeniu MAGIS a
jeho aktivitám. Sestry Congregatio Jesu,
ktoré sa venujú charitatívnej činnosti aj
prostredníctvom spomínaného združenia,
rozdajú aj vďaka našim spoločným darom
balíčky 65 rodinám v núdzi. foto: Pán učiteľ
Vargovčík odovzdáva potraviny sestre
Maristelle.
V poslednom januárovom týždni, resp. v
prvom februárovom týždni v roku 2015 sa u
nás na škole objavia zahraniční študenti
(stážisti) v rámci projektu organizácie
AIESEC (http://aiesec.sk/). Podmienkou
bezplatnej účasti stážistov pre vybranú
školu je ich ubytovanie v hosťovských
rodinách počas jedného, príp. dvoch
týždňov. Týmto ubytovaním je ovplyvnený
aj počet stážistov na škole. Viac informácií a
rozhovor so stážistkou z Indonézie nájdete
na s.16.

Od medovníkov po šperky

...ikvač
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...ikvač spravodajstvo

19. decembra sa našej škole konal už 5.
ročník Vianočnej burzy, na ktorej sa svojimi
výrobkami a zručnosťou prezentovali žiaci
našej školy. Spolu sa na burze podieľalo 71
žiakov. Vianočná burza prebiehala v čase od
9.30 do 12.00 hod. na druhom poschodí. Žiaci
ponúkali na predaj rôzny tovar od sladkých
medovníčkov, koláčikov, hranoliek a hodogov
až po vlastnoručne vyrobené výrobky určené
na všestranné použitie od potrieb do
domácnosti až po šperky. Výťažok z vianočnej
burzy ‐ 41,85 centov (t.j. 10 % zo zisku)
študenti darovali škole. Peniaze budú použité
na nákup učebných pomôcok pre potreby
predmetovej komisie Náuky o spoločnosti.
Všetkým zúčastnených sa chcem poďakovať
za účasť.
PhDr.vlastakopčáková, PhD.

V druhom polroku nebudú ranné triedne
sv. omše, od februára budú o 7.30 len vo štvrtok
a piatok, v utorok sa presúvajú na 14.00 ako
detská sv. omša. Ďalšou novinkou je bohoslužba
v cudzom jazyku raz mesačne. Všetky sv. omše
sú dobrovoľné, okrem celoškolských, pretože:
„Stretnutie s Bohom pri sv. omši má byť osobné,
plné bláznivej náruživej lásky. Príď k tomu, ktorý
ti prišiel ponúknuť svoje telo a krv pre tvoju
dušu.“ A druhou novinkou je zmena adorácie zo
štvrtku na utorok, aby aj ostatne triedy mali
možnosť zúčastniť sa.
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15. 12. 2014
Schody, po ktorých sa tak ťažko
kráča, už poznačil decembrový mráz. No v
decembri a januári prichádza aj iný typ
mrazu. Hovorí sa mu mráz na chrbte (dosť
často je využívané aj „po“) a jediná činnosť,
ktorú vykonáva, je beh. Prichádza nená‐
padne, v dni ako je tento, kedy učitelia jemne
naznačujú blížiacu sa polročnú poradu, na
ktorej sa preberú všetky naše nedokonalosti,
nezrovnalosti dochádzky či nekorektnosť
správania. Práve to čarovné slovné spojenie
vyvolá z hlbín už spomínaný mráz. A že ho
pozná každý žiak okrem prváka, je samo‐
zrejmosť.
Posledný týždeň pred vianočnými
prázdninami (ako to nazýva ministerstvo, ale
v skutočnosti je to len čas, kedy máme
poslednú, naozaj poslednú šancu spraviť
niečo pre svoje známky.) Čiže v skutočnosti je
to čas, kedy trpíme každú sekundu, okrem
24. decembra, keď sa dívame do očí kaprovi
vo vani) je takým tým posledným klincom do
pomyselnej rakvy učiva. Neviem, či sa
učitelia riadia heslom: „Veď čo iné budú
robiť, tak im pre ich dobro dáme xy látok na
naštudovanie.“ Alebo je to len pocit každého
6

žiaka, ktorý nemá opodstatnený dôvod, iba
ak zdanlivú antipatiu voči učiteľom.
Našťastie práve mňa dokáže z takýchto
stresových dní plných učenia vytrhnúť
nádcha. Viem, jedno horšie ako druhé, ale
predsa len ležať celý deň v posteli pod
perinou a s čajom alebo sedieť v škole s
plným nosom, čumieť do neznáma a ešte k
tomu nemať ani tušenia, čo sa mi ten učiteľ
snaží povedať, myslím, že každý vie, o čom
hovorím.
Ak chcem nadviazať na predošlý
zápis, nie, nie je to dobré. Márna nádej, že
všetky tie reči o tom, akí sme nepripravení,
boli pravdivé. Stredná škola by sa mala
premenovať na stresovú školu a potom by
možno názov vystihoval podstatu. Teším sa
na Vianoce aj na Nový rok. Ale pri predstave
opravovania známok po návrate do školy by
som chcela, aby tieto prázdniny trvali čo
najdlhšie. Ale na to by sme museli mať zlatú
rybku...
A tak mi nezostáva nič iné, ako vám
zaželať šťastný nový rok a čo najmenej
stresu!
juliánaonuferová

Let's speak English!
Olympiáda v anglickom jazyku je
predmetová súťaž žiakov základných,
stredných škôl, šesťročných a osemročných
gymnázií. Je to postupová súťaž, usporadúva
sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou
odbornou komisiou a organizáciou IUVENTA
– Slovenský inštitút mládeže. Člení sa na 8
kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D).
Prvá časť olympiády – písomný test,
preveruje vedomosti z anglickej gramatiky aj
jazykové zručnosti – čítanie a počúvanie s
porozumením. Druhou časťou je ústna
skúška, kde žiaci na základe obrázka vedú
monológ a vyjadrujú svoj názor na zadanú
otázku. V školskom kole v kategórii 1B

(tercia‐kvarta) vyhral Samuel Smoter z triedy
kvarta A. V kategórii 2A (kvinta‐sexta) vyhral
Daniel Krištof z kinty A. V kategórii 2B (sexta‐
septima) vyhral Adam Zubrický z oktávy A.
Títo žiaci reprezentovali našu školu na
krajskom a obvodnom kole olympiády, ktoré
sa uskutočnilo 14. a 15. januára na ZŠ
Bajkalskej a Spojenej škole Terasa Ševčenka.
Adam Zubrický sa umiestnil na výbornom 5.
mieste, Daniel Krištof na 9. mieste. Samuel
Smoter bol 12. Ďakujeme!
mgr.janasukovská

Získame si opäť rešpekt a uznanie?
Obnovená Žiacka školská rada? Má vôbec zmysel? Zbytočné voľby alebo ozajstná
snaha o nový začiatok lepšieho chodu tejto školy? Majú mladí ešte šancu? Dostanú prí‐
ležitosť ukázať, čo je skutočne v nich?
Niekoľko stoviek hodín dozadu, konkrétne 8. decembra, sme boli očitými svedkami
ďalších volieb do Žiackej školskej rady. Čo nám prinesie jej nový zrod? Vydrží vôbec?
Odpovede na tieto otázky sú zatiaľ vo hviezdach, no všetci, dúfam, veríme v krajšiu
budúcnosť našej školy a myslíme aj na ďalšie generácie. Počuli ste vôbec o výsledkoch
volieb? Zaujímate sa o novovzniknutú radu? Poďme sa teda baviť o konkrétnych číslach.

Úspešní kandidáti
1. Matej Tkáč (O4.A) – 172 hlasov
2. Dominik Krajňák (O6.A) – 152
3. Tatiana Kohutová (O5.B) – 142
4. Peter Škripko (O4.A) – 135
5. Daniel Krištof (O5.A) – 130
6. Tomáš Goboňa (O8.A) – 115
7. Soňa Nižníková (O5.B) – 107
8. Juliana Onuferová (O5.A) – 102
9. Lukáš Marcin (O4.A) – 101
10. František Straka (O3.B) – 100
11. Adriana Petrušková (O5.B) – 95

Neúspešní kandidáti
12. Anna Petrušková (O4.B) – 94 hlasov
13. Radka Baranová (O2.B) – 59
14. Emanuel Krajčirovič (O1.B) – 57
15. Lívia Gajdošová (O2.B) – 51
16. Jakub Kočiško (O1.B) – 49
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Zopár otázok pani učiteľke Kopčákovej.
Prečo sa voľby konali práve teraz?
Voľby do žiackej školskej rady sa
uskutočnili preto, lebo členke Rady školy pri
Gymnáziu a ZŠ svätého Mikuláša Paule
Demčákovej v máji 2015 končí mandát a
nahradí ju jeden z členov novej Žiackej
školskej rady.
Máme radu, čo teraz?
Na ustanovujúcej schôdzi 18. decem‐
bra si zvolení členovia vypracovali Štatút
žiackej školskej rady a zvolili si predsedu
rady, ktorým sa stal Peter Škripko z triedy
O4.A. Zároveň predstavili svoje ciele a plány
na druhý polrok školského roka 2014/2015.
Žiacka školská rada bude spolu so svojím
gestorom, čiže mnou, spolupracovať s
vedením školy. Verím, že si žiaci našej školy
zvolili zástupcov, ktorí ich budú reprezen‐
tovať a viesť cestou kultúrnych, vzdelávacích
a športových aktivít a pozdvihnú študentský
život na škole.

Na slovíčko, Peter. Čo plánuješ splniť
zo svojho volebného programu? Všetci v
teba teraz veríme.
Z volebného programu by som rád
splnil čím viac bodov, ale všetko nezávisí od
môjho názoru, ale aj od ďalších členov rady.
Za hlavnú prioritu považujem oživenie
študentského života na škole, čiže orga‐
nizácia rôznych akcií, napríklad besedy,
špecifické dni, turnaje.
Plánuješ robiť poriadky na našej
škole? Môžeme sa tešiť na nejaké kladné
zmeny?
Radu potrebujeme rozbehnúť, aby si
žiaci a študenti našej školy uvedomili, že
majú aj na tejto škole spolužiakov, ktorí ich
reprezentujú smerom k vedeniu školy. Ďalej
si prajem, aby sa študenti zapájali do akcií,
ktoré budeme organizovať.
Ďakujem pekne Vlaste Kopčákovej,
gestorke ŽŠR, a Petrovi Škripkovi za ich
perspektívne slová.
tomášgoboňa

Žiacka školská rada na zasadnutí. Zľava: A. Pertušková, M. Tkáč, L. Marcin, D. Krajňák,
predseda P. Škripko, F. Straka, J. Onuferová, D. Krištof, T. Kohutová.
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Detská ľudová hudba Čipečka v Habovke. Autorka 5. zľava v hornom rade.

Nebola by to škoda?
Málokto z nás mladých počúva inú
hudbu než tuc tuc, bam bam alebo pf st šu
bch atď. Mimochodom, toto mal byť krásny
príklad dnešnej hudobnej scény. Nikoho na
svete neunavujú tie večné neopísateľné
zvuky, tváriac sa, že sú to tóny celkom
schopnej pesničky? Mňa už trochu áno (aj
napriek tomu, že niektoré sú naozaj
vydarené), a preto som sa rozhodla ponúk‐
nuť vám pohľad na folklórnu muziku. Nie
každému sa to bude páčiť, ale AC/DC tiež
nepočúva každý.
Folklórna hudba je tu od nepamäti.
Nikto presne nevie, kedy sa objavila, a ani to,
kto s ňou začal. Tento typ hudby sprevádzal
ľudí pri práci a koníčkoch. Preto sa folklórna
hudba delí aj podľa tradícií. Či už to bola
svadba, kosenie trávy, pasenie kráv alebo
pranie bielizne na potoku, ku každej z týchto
činností máme veľký repertoár.
No kto si myslí, že ľudovú hudbu má
iba Slovensko, je na poriadnom omyle. Tak
ako u nás má každý región buď iné nárečie

alebo rytmus, aj v krajinách po celom svete
majú „svoje tradičné“. Takže nie sme jediní,
ktorí svoj kraj prezentujú aj tradičnou, a teda
národnou formou.
Folklór u mladých pomaly zaniká, o pár
rokov, možno to budú naše deti, ktoré práve
tento štýl poznať nebudú. Nebola by to
škoda?
Naša škola sa stará o reprezentovanie aj v
oblasti folklóru, a preto na Základnej
umeleckej škole fungujú rovno dve folklórne
telesá, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Sú to DFS
Čipečka a DĽH Čipečka. Úspechy sa im
našťastie množia a aj oni svojou troškou na
čele so skvelými pedagógmi pozdvihujú
úroveň školy.
Ak máš rád ľudovú hudbu, šír túto tradíciu
ďalej. Nielen ty, ale každý z nás to
potrebuje...
juliánaonuferová
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...ikvač

3R – Radosť rastie rozdávaním
Ako každý rok pred Vianocami, aj
tentoraz sa žiaci a učitelia rozhodli finančne
podporiť rodiny našej školy so sociálnymi
problémami. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli. Vyzbierané financie sa použili na
nákup trvanlivých potravín. Takto sme
pomohli dvanástim rodinám našej školy.
Spolu sa vyzbieralo 769,50€, z toho študenti
prispeli sumou 592,50€ a učitelia 177€. V
tabuľke prinášame prehľad príspevkov
jednotlivých tried ZŠ a Gymnázia.
RNDr.bibiánamelegová

To by ani nebol deň bez parížskeho šalátu, dvoch rožkov či čokolády na nervy pred ťažkou
písomkou.
Nanuky, zmrzlina, nápoje obsahujúce
kofeín, sladkosti a jedlá rýchleho občer‐
stvenia. Tieto veci by podľa poslankyne
Renáty Zmajkovičovej školské bufety nemali
obsahovať. Pani Zmajkovičová týmto návr‐
hom chcela dosiahnuť, aby sa deti zdravšie
stravovali a tak predchádzali obezite v
rannom veku. Ale čo vlastníci školských bu‐
fetov? Týmto návrhom určite nebol nadšený
ani jeden z nich. Vlastníci bufetov, sa preto
zomkli a rozhodli sa konať. Spísanie petície
bola najlepšia voľba.
Počas jej konania sa vyzbieralo viac ako
30 000 podpisov, čo stačilo na zrušenie
návrhu poslankyne Zmajkovičovej. Ako
každá petícia, aj táto sa dala podpísať cez
internet. Takto sa vyzbieralo 1133 podpisov.
12

Najviac podpisov sa, samozrejme,
vyzbieralo v našom hlavnom meste Brati‐
slave, druhú priečku obsadilo naše krajské
mesto Prešov. Študenti, no aj pedagogický
zbor na našej škole petíciu s radosťou
podporili, veď kde inde sú lepšie šaláty a milá
obsluha ako v školskom bufete? To by ani
nebol deň bez parížskeho šalátu a dvoch
rožkov či čokolády na nervy pred ťažkou
písomkou.
slavomírajusková
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Brigády – nemusíme, ale môžeme
Leto, najlepšia príležitosť na nejaké to
privyrobenie, je už veľmi dávno za nami.
Odišlo slnko a pravdepodobne odišla aj
brigáda. Osobne obdivujem tých, ktorým
brigáda ostala aj počas školy, a tiež ma
fascinuje, ako to vy, celoroční brigádnici,
stíhate popri učení, krúžkoch, doučo‐
vaniach, ZUŠke... Priznávam, že toto leto pre
mňa na prácu úspešné nebolo, a tak som si
tento rok dala záväzok, že začnem hľadať čo
najskôr. Ako ste na tom boli tento rok vy?
Podarilo sa vám nájsť niečo na poslednú
chvíľu alebo ste vytrvalo hľadali už niekedy v
marci či apríli? Pokiaľ však patríte medzi
tých, ktorým brigáda nič nehovorí, poďme si
priblížiť, čo to vlastne brigáda je, koľko je
možné odpracovať, koľko je možné si
zarobiť...
Brigáda je v súčasnosti chápaná ako
práca pre študentov. Teda ak by som mala
byť presná, nejde doslova o prácu takú, akú
majú naši rodičia, ale skôr je to krátkodobé
zamestnanie. Je to kvôli tomu, že brigádnik
nie je krytý tak, ako zamestnanci, čo
znamená, že nemá žiadnu dovolenku, nárok
na stravné lístky a takisto nemá ani
výpovednú lehotu. Je dosť možné, že pokiaľ s
vami nie je zamestnávateľ spokojný, môže
vás vyhodiť okamžite a vy sa nemáte na koho
odvolať.
Ročne môžeme ako študenti odpra‐
covať približne 350 hodín, čo je približne 20
hodín do týždňa. Výhodou brigád je
flexibilný čas, čím nechcem povedať, že
môžete tam chodiť, ako sa vám zachce, ale
že si môžete tých 20 hodín rozložiť do týždňa,
ako chcete, teda nemusíte napríklad
pracovať každý deň 5 hodín (samozrejme po
dohode so zamestnávateľom).
Paradoxom brigád je vek, kedy môžete
14

začať pracovať. Slovenské zákony hovoria, že
je to možné po dosiahnutí sladkých 16, ale
väčšina ponúk vyžaduje ukončenú povinnú
školskú dochádzku, čo je 10 rokov, teda
pracovať začnete zvyčajne v sedemnástich.
Na záver by som vás chcela povzbudiť k
hľadaniu takéhoto študentského zamest‐
nania. Brigády so sebou prinášajú nové
kontakty, nových kamarátov, ale aj nové
skúsenosti. Možno nezarobíte svoje vysní‐
vané milióny, no rozhodne je lepšie stráviť
leto niekde v meste medzi ľuďmi ako doma
odpočítavať, koľko dní ešte budú prázdniny.
A posledná vec. Nie je to lepší pocit, keď
niekde chcete ísť a nie ste viazaní? Veď
diskoték, festivalov, kúpalísk a iných akcií je
vždy dosť.
monikamitterová

Little party never killed nobody!
A takto presne to bolo aj s tohtoročným
plesom pod taktovkou septimy B. Pod
nádherným bielym baldachýnom sa zabá‐
vala mládež od 14 do 48. Nakoniec, prečo nie
zábava vo veľkom štýle?
Tanec, tanec a tanec bol hlavnou
náplňou celého večera. Priznajme si, aj ten
kto v živote netancoval, pustil svoje kon‐
čatiny na parket a v rytme hudby strácal
hlavu. Malým nedostatkom tanečnej nálady
bola hrozná horúčava, ale čo by sme chceli
od našej „klimatizovanej sály“? Preto sa
teplom nikto nezaoberal viac, ako bolo nutné
na otvorenie okna, a ďalej vytrvalo spaľoval
výdatnú večeru.
Ak už sme pri večeri, musím podot‐
knúť, že toto bol moj prvý ples. Jedlo teda
nemôžem porovnávať, ale ohodnotiť
môžem. Začalo sa klasikou – koláčmi a
pokračovalo chutným mäskom. Malo to
zhruba všetko, čo by na tanieri malo byť, a za

to veľké plus.
Kto z vás, našich čitateľov, sa nevy‐
bláznil pri fotostene? Asi všetci. Nápad s
rôznymi maskami sa páčil každému a tiež
obzvláštnil inak obyčejné fotky. Veď prečo
inak by tam tá stena bola, keby sme nemali
zopár strápňujúcich fotiek, ktoré nikdy
nikomu neukážeme?
Dji prekvapili. Najma keď sa z
reproduktorov na konci nevalila hudba
Beátky Dubasovej, ale mladým známejší a
trochu menej otrepaný track. Odvaha im
teda nechýbala. Za to klobúk dole.
Celý večer bolo vidno, že nielen učenie
je na našej škole dôležité. Ale aj potreba
vypnúť, vyblázniť sa a s trochou hanby sem‐
tam aj spievať s reproduktormi. Prišiel čas,
kedy sa zas môžeme len tešiť a premýšľať, čo
vymyslia ďalší.
julianaonuferová

Sexta A, organizátori budúcoročného študentského plesu, preberajú štafetu.
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Nie každý deň vidíme na chodbách našej školy niekoho zo zahraničia. A keď už, je
to veľká vec – tak tomu bolo aj koncom januára, kedy na našu školu zavítala v rámci
projektu AIESEC študentka z ďalekej Indonézie Hanny Evasari. My sme s ňou pre vás urobili
rozhovor.
Začnime základnými otázkami. Ako sa vám
páči Slovensko a aký je hlavným rozdiel
medzi Slovenskom a Indonéziou, vaším
domovom?
Slovensko sa mi veľmi páči. Hlavným
rozdielom je asi počasie – je tu veľmi
chladno, oveľa chladnejšie ako u nás.
Napríklad teraz máme v Indonézii 25
stupňov, čo je ročné minimum.
A čo jedlo?
Tak s tým mám tak trochu problém. Ja totiž
zbožňujem štipľavé jedlá a vaše slovenské,
no aj celkovo európske jedlá mi prídu tak
trochu... bez chuti. Z vašich jedál som už
skúšala halušky. Chutia veľmi dobre, no aj
tak mi ich chuť prišla slabá, tak som ich jedla
s chilli omáčkou. Ázijské jedlo všeobecne je
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veľmi ostré a má silnejšiu chuť ako to vaše.
Boli ste niekedy predtým na Slovensku
alebo v Európe?
Nie, v Európe som po prvýkrát. A keď som
prišla na Slovensko, bola som prekvapená,
hovorila som si: „Kde som to?“ Myslím, že
som tak trochu mala o Európe zlý dojem –
myslela som si, že Európania budú v
angličtine lepší ako ja. (smiech)
?? (smiech)
Myslím tým, že napríklad, ak potrebujem na
ulici pomoc, je ťažké nájsť niekoho, kto by
hovoril po anglicky.
Už ste to aj skúšali?
Áno. Pokúšala som sa ich pýtať na cestu,
prirodzene, po anglicky, lebo po slovensky
vôbec neviem, ale oni mi aj tak odpovedali

po slovensky.
Je to podľa vás chyba vzdelávania?
Určite nie. Vzdelávanie s tým nemá nič
spoločné, záleží hlavne na ľuďoch. Ak už
vieme po anglicky, je dôležité rozprávať
odvážne a bez strachu. A nebyť lenivý.
Mohli by sme sa vás opýtať na nábo‐
ženstvo? Mali ste s tým problém, keď ste
prišli?
Ani nie, ale ľudia na mňa dosť zazerajú. Tak
trochu sa cítim, akoby som bola jediná, ktorá
v Prešove nosí takúto šatku. Títo ľudia sú
však neškodní. A ak sa ma na šatku niekto
spýta, len im poviem, že som si ju zvolila ako
súčasť môjho náboženstva. Nie je nevy‐
hnutná, indonézske ženy ju častokrát neno‐
sia, aj keď by mala byť povinná. Je to na vás.
Ako dlho sa u nás zdržíte?
Na Slovensku budem do 21. februára, vtedy
sa totiž končí náš projekt, v rámci ktorého

chodíme po prešovských školách. Naša
skupina sa pohybuje len po Prešove, v iných
mestách sú ďalšie skupiny.
Plánujete navštíviť aj iné lokality v Európe?
Veľmi by som chcela navštíviť Rakúsko a
Českú republiku, a ak by to bolo možné,
rada by som išla aj do Francúzska.
Spomínali ste, že s vami ľudia komunikujú
po slovensky. Páči sa vám náš jazyk?
Páči sa mi, ale je pre mňa dosť
komplikovaný. Je určite ťažší ako ten náš.
Má ťažkú gramatiku a veľmi špecifické tvary
slov.
Chceli by ste sa ho naučiť?
Áno, určite. Ale chcela by som začať
ruštinou. Počula som, že nie je až také
zložité naučiť sa ju. A keď sa naučím po
rusky, slovenčina sa mi bude učiť ľahšie.
katkaverčimáková
danielkrištof

Môžem byť blogerkou?
Blogovanie = originalita. Žijeme v modernej dobre, kde je blog obmenenou formou
časopisu. Tam môžete písať hocičo, svoje pocity, rady alebo vám to pomôže v budúcom
zamestnaní, ak by ste sa chceli venovať žurnalistike alebo móde. No, nesmiete zabudnúť
byť odlišný, aby ste zaujali.
Ako väčšina z nás, aj ja často surfujem po stereotypu. Dievčatá, ktoré sa venujú móde,
internete. Keďže na sociálnych sieťach vám dnes neprerazia len s jednoduchým bielym
často naskakujú všelijaké odkazy na zábavné tričkom a jeansami, ale musia byť
stránky, obchody, reklamy a hlavne extravagantné, musia priniesť niečo nové, čo
množstvo nových blogov, určite na jeden z vidíte každý deň. Taktiež urobiť giveaway, čo
nich kliknete. Buď vás zaujme, alebo ho znamená, že sa zapojíte do súťaže a s trochou
úplne odignorujete s myšlienkou, načo mi to šťastia vyhráte nejaký ten mejkap. Čo si
tu je, keď ja som sem prišiel na pokec s predstavujete pod pojmom zdravá strava?
kamarátmi. No mňa v poslednom čase Šalátik a čistá voda? Čo tak skúsiť lievance
zaujalo, aké je obrovské množstvo blogov. bez múky alebo namiesto mastného oleja
Majú ho hlavne dievčatá, ale nájdu sa aj kokosový? Úspešní ľudia sú tí, ktorí prídu s
nejakí chlapci. Či už ide o beauty, módu, niečím geniálnym, ale zároveň jedno‐
zdravú stravu, cvičenie, o hocičo, je toho duchým.
Ja vás nechcem odrádzať, ale ak sa
veľa. Ale ako zaujať? Ako byť ten najlepší, keď
na
niečo
také dáte, buďte hlavne originálni a
je tých blogerov veľa?
svojskí,
lebo
iba takí sú úspešní.
Všimnite si, že tí úspešní nepodliehajú
luciašťastná
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A opäť sme stužkovali
O čom by bol život študentov, ak by
sme nemali medzi sebou áčkarsko‐béčkar‐
sku rivalitu? Vždy sme si zakričali tiché „jes“,
keď nám triedna povedala, že máme lepší
prospech z matiky, alebo keď sme mali lepšiu
dochádzku. 17. január bol možno v oktáve B
zaznačený s názvom „poďme si pozrieť
konkurenciu“ (ale no tak, priznajme si to).
Preskočme tradičnú tlačenicu pred PKO a
radšej si pripomeňme zopár vtipných
okamihov zo stužkovej oktávy A.
Úžasnou energiou nás komplet celá
trieda obdarovala svojím pilotným tancom.
Kto by to povedal, že náš bývalý šéfredaktor
zatancuje „albatrosa“? Čo sa týka chlapcov,
nikdy by som nepovedala, že niekto prekoná
legínový tanec chlapcov – béčkarov, ale pri
zhliadnutí štyroch odvážlivcov, kaskadérov –
romantikov, tanečníkov s motýlikmi, som
začala mierne pochybovať. Ak by som mala
zhodnotiť každú jednu scénku, bolo by to
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otravné, preto by som chcela vyzdvihnúť
hlavne nápaditosť ačkárov.
Vedeli ste, že šúpanie mandaríniek
môže byť také vtipné? Napadlo vám dakedy
prevŕtať mrkvu? Oktávanom veru áno. O
smiech teda núdza nebola. Takisto ako o
zábavu, sa postarali aj o umelecký dojem. Asi
každé slovenčinárske srdiečko zaplesalo pri
Hviezdoslavovi a perfektné prevedenie
tieňohry, príbehu o kolobehu života, nás
teda poriadne rozcítilo.
Priznávam, že z PKO som vyšla s
jedinou myšlienkou, ktorá podľa mňa
rozhodne nemala prísť, pretože som verila,
že to tak nebude. Veľa ľuďom som povedala,
že boli lepší, na čo ma väčšina béčkarov
zahriakla, že mám byť ticho. A tak som teda
bola. Teda aspoň dovtedy, kým neprišli
koláče.
monikamitterová
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