Lekár víta v ambulancii
pacienta: – Ako sa máte?
– Zle pán doktor. Už mi nechutí
ani to, èo ste mi zakázali.
Starší džentlmen opúša hotel a
hovorí na recepcii:
– Poslal som vám poste¾.
– To ste nemuseli. Náš hotel má
postelí dos, ale aj tak vám
ïakujeme, pane!
– Plosím, plosím.
V nemocnici budí sestra
spiaceho pacienta:
– Zobuïte sa, zobuïte sa,
nezobrali ste si tabletku na
spanie.
Lupiè prepadne jedného z našich
politických predstavite¾ov a zreve:
– Daj mi všetky svoje peniaze!
– No dovo¾te! Viete, kto som ja!?
Podpredseda Národnej rady!
– Daj mi všetky moje peniaze!
Stretnú sa dvaja Amerièania.
– Za 1000 dolárov mesaène som
si najal chlapíka, ktorý si robí
starosti za mòa.
– A kde na to vezmeš?
– To je už jeho problém...
– Piješ?
– Ak je to otázka, tak nie. Ak je to
návrh, tak áno.
– Kedy zistíš, že si totálne
závislý na internete?
– Keï sa ti snívajú sny v HTML
kóde.
– Pán doktor, ste jediný odborník,
ktorého tu vidím.
– Ïakujem za kompliment. Èo vám
je?
– Som krátkozraký.
– Obžalovaný, èo chcete: štyri
týždne vo väznici alebo 2000 eur
pokuty?
– Pán sudca, chcem tie eurá.

Pri pive hovorí kamarát kamarátovi:
– Tie náplaste na chudnutie sú
perfektná vec.
– Ako si na to prišiel?
– Pred týždòom som žene zalepil
ústa a už schudla desa kíl.
– Ako dosiahnete, aby sa
manželka zbláznila?
– Dáte jej hromadu peòazí a
zavriete všetky obchody...
Tuèniak a zebra u fotografa:
– Budete to chcie èiernobielo alebo
farebne?
Niekto klope na dvere, pán
otvorí a stojí tam malá Smrtka s
malou kosièkou:
– Dobrý deò, pane, prišla som si
pre vášho škreèka. Pán sa na òu
pozrie a odpovedá:
– Neotravuj a vypadni. O pol
hodiny zasa niekto zvoní, pán
otvorí a stojí tam ve¾ká Smrtka s
ve¾kou kosou a malá Smrtka s
malou kosièkou. Tá malá hovorí:
– Mami, to je on...
Manželka sa vráti podnapitá domov
a hovorí manželovi:
– Pekne si ma naštval! Ja a h¾adám
po všetkých krèmách a ty si tu
spokojne umývaš riad!
Aladin tri dni a tri noci šúchal
lampu až kým nevyšúchal Made
in China.

roèník XIII.
jún 2011
cena 0,30€
Gymnázium a Základná škola svätého Mikuláša v Prešove

KUPÓN
slúži na jednorázové
ospravedlnenie pri ústnej odpovedi,
predkladá sa len s celým vydaním
Ikvaèa, je neprenosný, podpisuje sa
uèite¾om, platný do 22. júna.
Pozor! Magnetický èiarový èip...

......................................

podpis

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK

...ikvaè Vás zdraví

...ikvaè

Toto posledné èíslo zaèíname
vynikajúcou správou z Lipian, po 13
rokoch existencie èasopisu a prvých
farebných èíslach sa prichádzajú prvé
úspechy – 3. miesto v súaži èasopisov
ZŠ, ktorú vyhlasuje Komunitná
nadácia Modrá Torysa v spolupráci s
Novinárskym krúžkom pri Gymnáziu v
Lipanoch. Okrem redaktorov, ktorým
tento cena patrí, chceme poïakova aj
Rodièovskému združeniu, ktoré tento
školský rok spolufinancovalo farebné
vydanie. A keïže sa chceme stále
zlepšova, ponúkame aj vám možnos
prispie, svoje odkazy, výroky
uèite¾ov, vlastnú tvorbu atï. píšte na
adresu: casopisikvac@gmail.com.
monikabanásová

šéfredaktor:
danieladžubinská O5A
redaktori:
kristínavojteková O5A
benedikthöger O4A
štefanmalatinec O4A
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grafika:
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p.uè. Banásová
tlaèiareò:
VAŠKO
náklad: 100ks

Genéza odkupovania budovy školy
Škola pred a poèas odkupovania (od februára 2010) prežila ve¾mi
nároèný proces rôznych problémov a obštrukcií zo strany štátnych
orgánov.
Krajský školský úrad v Prešove sme poslednýkrát a už aj úspešne požiadali
o odkúpenie budovy školy v septembri 2010.
Na základe vypracovaného znaleckého posudku, ktorý predtým musel by
trikrát prepracovaný pre rôzne problémy s platnosou vlastníctva, bola
uzavretá Zmluva o kúpe nehnute¾nosti (darovacou zmluvou) medzi
Krajským školským úradom v Prešove a Gymnáziom a základnou školou
svätého Mikuláša v Prešove (dohoda kúpnej ceny 199 000 EUR).
Súhlas odplatného prevodu nehnute¾nosti bol Ministerstvom financií daný
7. októbra 2010 /predtým bol nieko¾kokrát vrátený pre nejasnos vo
vlastníctve).
30. novembra 2010 bola suma 199 000 EUR prevedená na úèet Krajského
školského úradu v Prešove.
11. februára 2011 bolo vydané (nadobudlo právoplatnos) Rozhodnutie o
zápise nehnute¾nosti školskej budovy a pozemkov do vlastníctva školy
(Gymnázia a základnej školy svätého Mikuláša).
28. februára 2011 bol vydaný Výpis z listu vlastníctva s predkupným
právom po dobu piatich rokov v prospech Krajského školského úradu
Prešov (škola poèas tejto doby musí by používaná len na školské úèely a
nesmie by odpredaná).
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1. marca 2011 bola zrušená (ukonèená) platnos doterajšej Nájomnej
zmluvy z dôvodu odpredaja objektu do vlastníctva školy.
Financie na odkúpenie budovy sa nesmeli používa zo štátnych
prostriedkov, a preto boli zabezpeèené cez Dekanský úrad Prešov ako
návratná pôžièka pre školu v sume 199 000 EUR.
Škola aj s garanciou zriaïovate¾a (RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV –
ARCIBISKUPSTVO KOŠICE) vráti uvedenú sumu Dekanskému úradu v
Prešove do 5 rokov (roène 40 000 EUR).
1. splátka (40 000 EUR) bola Dekanskému úradu Prešov poskytnutá už v
novembri 2010 pri zabezpeèovaní budovy školy.
Dúfam, že aj týmto príspevkom spresníme, vysvetlíme niektoré
zbytoèné, nešastné doterajšie dezinformácie, ktoré sa na rôznych
miestach šírili o zabezpeèení peòazí, ich návratnosti, potrebe a nutnosti
odkúpenia budovy školy.
Zásadnú, najdôležitejšiu a dlhodobú iniciatívu odkúpenia budovy
vyvinula škola – a nie preto, že nás niekto vyháòal preè z budovy, že by
uèitelia stratili prácu a podobne, ako sa to pred èasom predpokladalo, ale
hlavne preto, že škola v predchádzajúcom 20-roènom období (poèas
prenájmu budovy, ktorá bola vo vlastníctve Krajského školského úradu v
Prešove), nemohla na budove školy niè opravova, nedostala na opravu,
rekonštrukciu budovy žiadne finanèné prostriedky, nemohla využíva ani
finanèné prostriedky z EURÓPSKYCH FONDOV, ktoré ostatným (najmä
štátnym školám) ve¾mi pomohli.
Odkúpením budovy sa podstatne zvýšila šanca na opravu, rekonštrukciu
(hlavne exteriéru) aj našej školy.
Dr. jozefberta
riadite¾ školy

Bude sa nieèo opravova?
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...ikvaè

...ikvaè

Editorial

...ikvaè predstavuje

...ikvaè

15. (utorok) a 16. (streda) marca sa v našej škole uskutoènil
florbalový turnaj tried. Svoje sily si medzi sebou zmerali chlapci a dievèatá
z rôznych tried osemroèného gymnázia. V utorok proti sebe bojovali triedy
Sexta A, B a Septima A, B. Na prvom mieste skonèila Septima A, ktorej
blahoželáme. Väèší poèet tímov nastúpil v stredu, kde proti sebe bojovali
Príma A, B, Sekunda A, B, Tercia A, B a Kvarta A, B. Po ažkých zápasoch sa
z prvého miesta tešila Kvarta A. Všetkým tímom ïakujeme za úèas v
prvom roèníku tohto turnaja. Tiež ïakujeme fanúšikom, vïaka ktorým
bola na turnaji dobrá nálada. Na záver chceme ešte raz zablahožela
víazom Septime A a Kvarte A.
benedikthöger, tomášgoboòa

...ikvaè

...ikvaè

Florbalový turnaj tried

Aj imidž na svahu je dôležitý

Víazná Septima A a porazené Sexty

„To ne sú dzeci, to sú švine...“
Tohtoroèný lyžiarsky výcvik trval od 20. do 25. februára. Je
dôkazom toho, že aj za necelý týždeò môžete zaži príhody od výmyslu
sveta.
Šes dní nepretržitej zábavy èi súhrn nezabudnute¾ných spomienok na
februárový týždeò? Aj to by mohlo by synonymom pre výcvik, ktorý
odštartoval 20. februára. Celá výprava sa stretla v nede¾u pred školou. O
14:00 sme zaèali sklada lyže, lyžiarky, kufre, tašky... Pod¾a zbalených vecí
to vyzeralo, že nejdeme na 6 dní, ale aspoò na dva týždne, až na zopár
výnimiek. Tercia A, Kvinta A do èerveného autobusu, Tercia B, Kvinta B do
zeleného. To bol „rozkaz“ uèite¾ov a týmto sa oficiálne zaèal „boj o
prežitie“. 4

Prvý veèer sme sa zaèali oukáva po hoteli, kladne sme
okomentovali naše nové týždòové bývanie, predsa, boli sme už v hoteli, aj
keï niektoré „sprchy“ mali svojský štýl. Ochutnali sme ždiarsku veèeru a
boli sme milo prekvapení. Mohli sme si stále vybra deò vopred svoje
menu na obed z dvoch jedál a veèeru z troch. Nasledovala krátka pauza a
potom spoloèný program. Prvý veèer sa niesol v duchu oznamov typu, kto
bude služba dòa – mala na starosti budíèek, pomôc pri príprave svätej
omše + ïalšie úlohy. V spoloèenskej miestnosti sme sa nezdržali dlho kvôli
nepriaznivým teplotným podmienkam, a preto sme si radšej urobili
vlastný program na izbách. Èas veèierky (22:00) sa neúprosne blížil a
museli sme sa všetci pobra na vlastné izby, veï nechceme ma problém
hneï v prvý deò...
Je pondelok ráno, budíèek – 7:15, raòajky – 7:45, 8:15 – odchod prvej
várky (zaèiatoèníci a mierne pokroèilí), 8:40 – odchod druhej várky
(pokroèilí a machri). Ako vidíte, nemali sme sa èas fláka. My neve¾mi
skúsení lyžiari sme mohli lyžova do 13:15 a zvyšok do 13:40, no to nám aj
tak staèilo na to, aby sme boli dostatoène unavení a hladní. Preto sme sa
odobrali do jedálne, kde sme zaplnili naše žalúdky. Do veèere sme mali
vo¾no, èiže ak si niekto chcel ís doplni zásoby (voda), mohol spoji
príjemné s užitoèným - zdravotná prechádzka + nákupy v blízkej dedine.
Ak by náhodou bolo niekomu zle, èi už z veèere, alebo z obeda, nebojte sa,
dáte si Ibalgin a to prejde! Samozrejme, že zaberá aj na bolesti nohy,
hlavy a podobné prípady. Po veèeri nasledoval spoloèný program, ktorý bol
v každý deò iný. Pondelok sme sa preniesli do Partièky a na vlastnej koži
sme okúsili, že to nie je len tak, treba pri tom normálne „maka“! :D. V
utorok sme si zase pripomenuli našich uèite¾ov v akcii alebo sa to skôr
podobalo na ich paródiu.
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...ikvaè

V stredu veèer to nebolo žiadne leháro, lebo tí, èo sa vybrali na veèerný
svah, si zalyžovali aj v neskorších hodinách. Pre väèšinu to skonèilo bez
úrazu, no nie všetci mali také šastie, konkrétne dvaja nie. V ten deò nás
prišli navštívi pani uèite¾ka Lapšanská, pán uèite¾ Tkáè, Vojtek a Kravec
(aspoò vidno, ako sme všetkým v škole chýbali).
Je tu štvrtok, èas sa nám už neúprosne kráti, a preto si ho treba uži aj
napriek bolestiam brucha po zle uvarenom kréme na dukátové buchtièky.
Mali sme tu predsa už spomínaný Ibalgin, èiže žiadna choroba èi nevo¾nos
nás nezaskoèila.
Poslednú noc v Ždiari sme si v žiadnom prípade nenechali ukráti
potrebou spánku, to sme hravo prekonali a boli sme hore do rána bieleho.
To spôsobilo, že posledný deò na svahu sa to už nehemžilo to¾kými lyžiarmi
z našej školy a na víazné diplomy sme si tiež nesiahli všetci. My èo sme
ostali v hoteli, sme mohli poèu milé slová pani upratovaèky, ktorá našu
prítomnos po celý týždeò ohodnotila takto:„To ne sú dzeci, to sú švine“.
Alebo to hovorila škôlkarom, èo bývali pod nami?
Aj napriek tomu si dovolím poveda, že to bol minimálne pre nás
najlepší lyžiarak, ktorý sa zaobišiel bez akýchko¾vek problémov. Preto
odporúèam terciánom èi kvinanom, aby pri rozhodovaní, èi ís, alebo nie
na takúto akciu, hneï jasne a zrete¾ne odpovedali áno, lebo my by sme s
vami hneï menili.
danieladžubinská

MONITOR 2011
9. marca sa uskutoènilo celoslovenské testovanie žiakov 9. roèníka
a študentov kvarty osemroèných gymnázií. Pre deviatakov je to
samozrejmos, ale èo na to študenti kvarty?
Väèšina ich reakcií bola, že je to hlúpe a zbytoèné, ale našli sa aj tí,
ktorí si mysleli opak. Keïže naša škola chcela dosiahnu skvelé výsledky,
tak musela zakroèi ráznejšie a „dopriala“ nám pätnás vyuèovacích hodín
matematiky a slovenského jazyka do týždòa. Myslím si, že to nestaèilo na
preopakovanie vedomostí z druhého stupòa, pretože tento proces zaèal
dva týždne pred monitorom. Samozrejme, že krátko pred testovaním mal
každý deviatak a študent kvarty zmiešané pocity. Niektorí uvažovali nad
tým, èi bude test ¾ahký alebo ažký, iní sa zas sústredili na koncentráciu a
verili si, že ho napíšu dobre. Máloktorému študentovi kvarty to nebolo
jedno, veï jemu na monitore vôbec nezáleží a nikam ho ïalej neposunie,
ale takému deviatakovi to nebolo veru vôbec ¾ahostajné, veï výsledky
monitoru môžu ovplyvni celú jeho budúcnos.
Ako sme teda dopadli? Kvarty A a B v testovaní MONITOR skonèila
na 4. mieste zo SLJ a 6. mieste z MAT v konkurencii 31 osemroèných
gymnázií z celého Slovenska.
tomášgoboòa
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Poïakovanie
...ikvaè

...ikvaè

...ikvaè predstavuje

Ïakujeme všetkým,
ktorí sa pred Ve¾kou nocou
zapojili do potravinovej zbierky
pre obèianske zruženie Magis.
Potraviny sme odovzdali pred
ve¾konoènými sviatkami sestre
Maristele Kaèovej z OZ Magis,
ktorá sa venuje ženám v núdzi.
Týmto spôsobom sme pomohli
asi 60 rodinám, ktoré sa
nachádzajú vo ve¾mi zložitej
ekonomickej situácii. Na fotke
vpravo študenti Oktávy A Jakub
Žarnay a František Pulík pri
odovzdávaní potravín v
kláštore Congregacio Jesu na
Konštantínovej ulici.
sestra Maristela

Tehlièka pre Afriku
je jedným z projektov
obèianskeho združenia SAVIO,
ktorý beží už od roku 2006 a
zaèal sa v Azerbajdžane.
Tohtoroènou zbierkou sme sa
rozhodli podpori výstavbu
studní a ich udržiavanie najmä
v Južnom Sudáne. Ïakujem
všetkým, ktorí na našej škole
prispeli a dobrovo¾níckym
príspevkom si "zakúpili"
náramok alebo prívesok, èím
túto akciu podporili.
nikoletaslezáková
Dobrovo¾níèky projektu z¾ava:
Mária Adamovová, Nikoleta
Slezáková a Miroslava
Marcinová.
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...ikvaè spomína

...ikvaè

Študentky Kvinty A – dobrovo¾níèky Dòa narcisov

"Nie, neviem po turecky..."
Reportáž z INEPO EUROASIA 2011
Keï ma tesne pred odchodom poprosila pani uèite¾ka Feretová, aby
som všetko fotil, tak som ešte netušil, že príde aj táto chví¾a. Píšem
reportáž a nie hocijakú, reportáž z INEPO EUROASIA 2011 v Baku,
Azerbajdžan.
V predchádzajúcej vete som napísal, že táto olympiáda
environmentálnych projektov bola v azerbajdžanskom Baku, no súèasou
našej cesty na túto súažnú výstavu bola aj návšteva Istanbulu.
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...ikvaè

...ikvaè

...staèí jeden cent?
Aj tento rok sa uskutoènil ïalší, tentokrát symbolický 15. roèník
zbierky na pomoc onkologickým pacientom z celého Slovenska, ktorý
organizuje Liga proti rakovine. Naša škola sa doò spomedzi 667
organizátorov zapojila úspešne už tretíkrát. Keïže zosumarizovanie a
kontrola výsledkov nie je vždy jednoduchá a dos rýchla, nepodarilo sa
nám, bohužia¾, zisti presnú sumu vyzbieraných príspevkov, no aj tak sa
chceme poïakova všetkým, ktorí si zakúpili narcis a tak svojou troškou
pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
kristínavojteková

Marián v krajine Šeherezády
Okrem mòa cesovala Veronika Lobellová z Banskej Bystrice s
projektom o vplyve PM10 èastíc na lišajníky a ako dozor a sprievodkyòa
Mgr. Blanka Lehotská, PhD. a prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. – ve¾a
titulov, že? Na prehliadku sme mali iba jedno poobedie (do Istanbulu sme
z Viedne prileteli tesne po 14.00), no za toto mimoriadne nabité
popoludnie sme stihli vidie všetko, èo sme len mohli – Hagi Sofiu alebo
ináè Ayasofya - jednu z najvýznamnejších sakrálnych stavieb, byzanstký
chrám, neskôr mešitu a v súèastnosti múzeum, Modrú mešitu – najväèšiu
mešitu na svete, šes minaretovú (minarety – vežièky, z ktorých sa ozýva
zvolávanie na modlitby), Grand Bazaar, dali sme si pravý turecký kebab a
nakúpili nejaké tie suveníry. A nastal neskorý veèer a ve¾mi skoré ráno a
nás èakal let do Baku.
K Baku a priebehu súaže mi napadli iba 3 veci, o ktorých by som rád nieèo
napísal.
1. Azerbajdžanci nevedia šoférova. Nikdy som neveril, že sa niekde na
svete môže takto jazdi. Už verím. Kruhové objazdy sa nemusia vždy jazdi
proti smeru hodinových ruèièiek, zákazy vjazdu sú iba znaèky a poèet
jazdných pruhov nemusí zodpoveda vodorovnému dopravnému znaèeniu
(pre nevodièov èiary :D). Obèas (v Baku stále) sa smie jazdi na n jazdných
pruhov a n nemusí by prirodzené èíslo.
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...ikvaè

2. Áno, môžete si ma odfoti. Mal som kroj, t.j. medzi tými Iráncami,
Turkami, Turkméncami a mnohými inými (asi viete, aká zostava tam bola
:D) som vyzeral prinajmenšom exoticky. Ako dôvod na ohromné množstvo
fotiek to staèí.
3. Nie, neviem po turecky. Síce to bola medzinárodná súaž, aj tak sa
väèšina pokynov pri presunoch dávala v tureètine. Ale na obhajobu
organizátorov musím poveda, že keï sme sa ozvali aspoò 2-3x, tak nám
to aj preložili.
A èo na záver? Snáï len to, že som naozaj rád cestoval do takej
exotickej destinácie, akou je Baku, že som mohol spozna ve¾a nových
priate¾ov ako aj novú kultúru a krajinu. Moje poïakovanie patrí hlavne
Jurovi Goèovi – spoluautorovi projektu, s ktorým však do Baku mohol ís
iba jeden študent, hoci si to zaslúžil minimálne rovnako ako ja, ako aj
RNDr. Miriam Feretovej. Ministerstvu školstva ïakujem, že to celé zaplatilo
a všetkým želám svetový mier.
mariánbabinèák

...ikvaè

...ikvaè

...ikvaè spomína

Walt Disney Concert Hall

Marián ako pravý Slovák – v kroji druhý sprava

Nie je to ako z filmu...
Reportáž z Los Angeles
8. mája o 11.00 nám zaèal plynú èas nejako zmätene. Najprv 6
hodín dozadu a potom ešte ïalšie 3 a môžeme napravi chyby z dòa, ktorý
sme prežili, ale ak ku tomu pripoèítame dlhý let, tak sme zase tam, kde
sme boli:). Takto nám zaèínalo 10 dní strávených za „ve¾kou mlákou“.
Unavené po dlhej ceste sme sa našastie v noci ocitli v Los Angeles. Po
správe, že kufre nám dôjdu až o deò, sme totálne vyšavené putovali do
hotela, kde nás už èakala ve¾ká poste¾. Nasledujúci deò sme zaèali ve¾mi
sladko, pretože raòajky tam iné než presladené nedávajú.
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A hor sa inštalova projekty! Otvárací ceremoniál zaèal rytmickým
udieraním o umelé odpadkové debny. Bolo to nezvyèajné, zaujímavé a
hlavne ve¾kolepé. Zúèastnil sa ho aj producent DremWorksu, ktorý nám
ako prvým na svete pustil ukážku z Kung fu Pandy 2. Deò bol obohatený o
našu dedukciu, že napriek tomu ve¾kému množstvu študentov (okolo
1500), je organizácia perfektná.
V utorok sme mali chví¾ku na zoznamovanie sa s mestom, tak sme
si dali prechádzku okolo mrakodrapov. Nie je to ako z filmu, kde sa okolo
nich toèí množstvo ¾udí a je tam plno obchodov. Boli to holé mrakodrapy a
všetci okolo nich prechádzali autami. Pokochali sme sa, odfotili a stretli
zopár štrajkujúcich ¾udí a ve¾mi akèného informátora, ktorý nám nezištne
pomohol a pokrúžkoval pamiatky a obchody, ktoré by sme mali navštívi.
Hneï sme sa vybrali do nákupného centra a na nemilé prekvapenie tam
bolo plno malých vietnamsko-mexicko-èínskych obchodíkov. Vtedy sme
ešte netušili, že nám bola ukázaná minca iba z jednej strany, a že v L.A
existujú aj štvrte, ktoré sú ukazované svetu. Veèer nás už èakala párty v
Nokia clube pri disco hudbe a opä typickom americkom jedle - sladkých
koláèikoch, steakoch atï.
Streda. Po oddychu sa ide pracova. Trochu trémy a oèakávania, aké
to bude.
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S kamoškou Lisou Simpson
Boli sme milo prekvapené, lebo sme mali príležitos spozna len milých a
dobrých ¾udí. Každá prezentácia našej práce zaèínala klasicky, t.j.
vysvet¾ovaním a objasòovaním zhody našich mien. Porotcovia boli ve¾mi
ústretoví a milí. Súažiaci takisto. Tí si s vami ve¾mi radi vymenili ,,pins,,–
nejaký predmet z krajiny. My sme im dávali náramky a oni nám
,,odznaèky". Veèer nás autobusami odviezli do Universal štúdia, kde to
bolo jednoducho bravúrne. Po celý èas sme mali možnos bra si
neobmedzené množstvo pukancov a zmrzliny. Mali sme nádherný výh¾ad
na celé L. A. K dispozícii sme mali atrakcie v 4D vyobrazení, z každej sme
vyšli mokrí. Buï na nás kýchol oslík zo Shreka, alebo vyp¾ula cumlík malá
Meggie zo Simpsonovcov, alebo sme loïkou zišli dolu vodopádom v
Jurskom parku. Cítili sme sa ako v rozprávke vïaka živým kulisám okolo.
Po nádhernom dobrodružnom dni sme si museli ešte oddýchnu, keïže nás
èakal ešte jeden deò súaže.
Vo štvrtok bola prezentácia tiež, avšak už to bolo trochu vo¾nejšie.
Potom vyhlasovali špeciálne ceny od sponzorov súaže. Celú súaž sme sa
mohli porozpráva sa s nosite¾mi Nobelových cien. V piatok doobeda
odmeòovali hlavných víazov. Bolo tam mnoho vynikajúcich prác,
geniálnych ¾udí a myslím, že svet sa aj vïaka týmto mladým ¾udom
posunie vpred. Vydýchli sme si, myslím, že sme dali zo seba všetko a mali
sme ešte štyri dni vo¾na.
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...ikvaè

Prišili po nás vopred dohodnutí známi, konkrétne známi pána uèite¾a
Vargovèíka. Omrkli sme aj oceán, bol búrlivý, na dotyk chladný a tmavý.
Poèasie bolo krásne, až kým sme neprišli na pláž. Nás to však neodradilo,
veï predsa užijeme si to, èi už je teplo alebo zima, veï sme tam len raz.
Santa Monica, pláž kde sa natáèala Pobrežná hliadka, bola podobná na
pláž v San Diegu. Chodník slávy bol preplnený množstvom hviezd, ktoré
sme nepoznali, preto sme využívali každú príležitos odfoti sa s hviezdou
nám dobre známou, èi už ob¾úbenou alebo nie. Samozrejme, neboli to
skutoèné hviezdy. Boli to len dlaždice.
Už sa stmievalo a v ovzduší sme cítili, že sa blíži èas odchodu. Bolo
nám tam úžasne hlavne vïaka ¾uïom, ktorí nám to spríjemòovali.
Skoro ráno nás už netrpezlivo èakal vodiè taxíka na letisko. Vedeli
sme, že to bude dlhá cesta, no nikto z nás netušil, že kvôli meškaniu
lietadla z New Yorku do Budapešti sa náš let zmení. Nakoniec sme leteli z
New Yorku do Londýna, kde sme si vysedeli a prespali 8 hodín èakania a tak
šup do Budapešti.
Je ažké opísa 10 dní preplnených emóciami z nového sveta, nami
nepoznaného a tak ve¾kého. Prežili sme toho ešte mnoho, ale to bude
veène vpísané do našich srdieèok.
Chceme sa ešte poïakova všetkým, ktorí pre nás robili tak ve¾a.
Tým, ktorí na nás mysleli, ktorí akceptovali našu dlhú prípravu a ve¾akrát
nás ospravedlnili. Ïakujeme hlavne pani uèite¾ke Feretovej, pánovi
uèite¾ovi Tkáèovi a Vargovèíkovi, vïaka ktorému sme prežili víkend s
výnimoènými ¾uïmi. A taktiež rodièovskému združeniu a firme Agemsoft
za finanènú podporu.
Mária Straková 2x

Panoráma San Diega
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Výroky slávnych
– Toto nie je jablko plus jablko, ale jablko krát jablko, èiže
jablko na druhú.
pán uèite¾ Tkáè
– Nepoupratujete, pokia¾ nepôjdete.
pani uèite¾ka Kopèáková
– Demokracia v škole – nie! Iba ak by bol panovník na èele
monarchie milostivý, a taká môžem by aj ja!
pani uèite¾ka Korkobcová
– S týmto písmom by ma mali posla na štyri roky do Jáchymova, nie
uèi deti.
pán uèite¾ Tkáè
– Tvárite sa, akoby som vám po portugalsky vysvet¾ovala
históriu Japonska.
pani uèite¾ka Halèáková
– Vy ste totálni extrémisti!
pani uèite¾ka Èiripová
– Mikolaj k tabuli! – pani uèite¾ka Jacková
– Preèo ja? – žiak (Mikolaj)
– Glupá otázka, glupá odpoveï. – spolužiak
– Sadni si normálne, lebo budeš vyzera ešte horšie ako ja.
pán uèite¾ Brudòák
– Uhlík sa ...? – pani uèite¾ka Jacková
– Oxidoval. – žiak
– Lebo ...? – pani uèite¾ka Jacková
– Nemá peneži. – žiak
Pri vyvolávaní žiaka Repaského:
– Rešovský..., Radošínsky..., k tabuli!
pán riadite¾ Berta

Nielen o pieskoviskách a pôde Prešova...
INEPO 2011
18. – 21. mája sa v Istanbule (Turecko) uskutoènil 19. roèník
medzinárodnej súaže projektov s enviromentálnym zameraním
International enviromental project olympiad INEPO 2011. Mal som tú èes
reprezentova Slovensko na tejto súaži a týmto by som sa rád s vami
podelil o svoje dojmy.
Na súaž sme cestovali letecky z Viedne v zložení:
Tibor Porubän – moja malièkos /Pieskoviská a pôda okresu Prešov ako
zdroj pôvodcov larválnej toxokarózy ¾udí/,
Silvia Hnátová – študentka tretieho roèníka bilingválneho gymnázia v
Nitre /Využitie Chlamidomonas reinhardtii na detekciu mikrocystínu vo
vode/,
doc. Mgr. Miroslava Slaninová,PhD. – predsedníèka SK BiO,
prednášajúca na katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave,
doc. RNDr. Peter Fedor, PhD. – prodekan pre doktorandské štúdium a
prednášajúci na Katedre ekosoziológie a fyziotaktiky PF UK v Bratislave
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Slovenská delegácia v plnom nasadení
Celkovo sa súaže zúèastnilo okolo 170 súažiacich z 50 krajín, ktorí
súažili so svojimi projektmi, ktorých na súaži bolo 131. Podmienkou
úèasti bolo prejs výberom národných kôl (v mojom prípade obhajoba
práce v angliètine na celoštátnom kole biologickej olympiády a výhra v B
kategórii), vypracova poster a informaèné materiály k projektu v
anglickom jazyku a dokáza obháji prácu v cudzom jazyku pred odbornou
komisiou. Porotu tvorilo celkovo 123 èlenov, prièom každý projekt sme
museli obháji pred 4 komisiami. Obhajovacia èas trvala dva dni. Získal
som bronzovú medailu.
Z našich výletov spomeniem byzantský sakrálny chrám a v súèasnosti
múzeum Hagiu Sofiu (Ayu sofiu), Modrú mešitu, Panoramatické múzeum
/3D rekonštrukcia starých bitiek/, Miniaturk /prehliadka modelov
najvýznamnejších stavieb v Turecku/ a plavbu jachtou po Bospore.
Na záver by som sa rád poïakoval všetkým, ktorý na mojej úèasti v
Turecku majú svoj podiel:
mojej spolužiaèke Barbore Kvokaèkovej, doc. MVDr. Branislavi Pekovi,
Csc., RNDr. Ingrid Papajovej, PhD. a najmä pani uèite¾ke RNDr. Miriam
Feretovej.
tiborporubän, žiak 06B
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