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KUPÓN
slúži na jednorázové ospravedlnenie 
pri ústnej odpovedi, predkladá sa len s 
c e l ý m  v y d a n í m  I k va č a ,  j e  
neprenosný, podpisuje sa učiteľom, 
platný do 17.3.2012

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

Ide blondína po ulici a zrazu spadne do 
kanála. Vylezie, pozerá na kanál a 
radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop, ináč neviem, 
ako by som odtiaľ vyliezla! 
Snehulienka, Herkules a Quasimodo 
chcú byť zapísaní do Guinesovej knihy 
rekordov. Prvá pred porotu predstúpi 
Snehulienka. Zapíšu ju ako najkrajšiu 
ženu na svete. Druhý predstúpi 
Herkules, ten sa stane najsilnejším 
mužom sveta. Posledný ide 
Quasimodo, po chvíli vyjde naštvaný 
z dverí a vraví: - Kto, dofrasa,  je 
Martinka z Turca?
Letí Slovák s Američanom v lietadle a 
Slovák hovorí: 
- Už sme na Slovensku. 
- Ako to viete? 
- Ukradli mi hodinky.
Idú traja policajti po chodníku. Jeden 
si kýchne. Druhý mu povie:
- Na zdravie! 
 Tretí: 
- A mne nenalejete?
Policajt v akcii: 
- Pán vodič, vystúpte si. Nesvieti vám 
pravý heligón. 
- Hádam halogén, nie? 
- Pán vodič, vy ste nejaký suvenír. 
- Hádam suverén, nie? 
- Pán vodič, dávajte si bacha, lebo 
používať cudzie termity je niekedy rizoto.
Druhá svetová vojna: 
- Ivan Ivanovič, Nemci! 
- Hádž granát, Míša! 
- Hádžem, Ivan Ivanovič. Chytajte!
Blondínka pri Dunaji plače, policajt sa jej 
pýta: 
- Slečna, čo sa vám stalo? 
- Ále, pred chvíľou sa mi tu utopila 
kamarátka. 
- Tak to vás chápem.  
- Ale ja to nechápem, veď mala lodičky.
V parku sedí babka. Okolo ide 
robotník: 
- Babi, tá lavička je čerstvo natretá! 
- Ako prosím? 
- Na zeleno!

Hlási vojak kapitánovi: 
- Pán kapitán, zostrelili sme 10 
lietadiel, z toho 1 nepriateľské.
Sedia dvaja policajti v aute a jeden 
sa pýta druhého: 
- Pozri, či nám bliká siréna! 
Policajt teda stiahne okienko vykukne 
von a hovorí: 
- Bliká... nebliká... bliká... nebliká... 
bliká... nebliká.
Muž u lekára. 
- Pán doktor, všetci ma ignorujú. 
- Ďalší, prosím.
Dvaja kamaráti sa rozprávajú pri 
pive: 
- Ja som si za tisíc dolárov prenajal 
chlapíka, ktorý si robí starosti za 
mňa. 
- Hej? A kde na to zoberieš peniaze? 
- To je jeho problém!
Príde kovboj k malému 
chlapčekovi a hovorí mu: 
- Daj si chlebík, sirôtka. 
Chlapček: 
- Ujo, ale je mám mamu aj otca, 
hľa, tam stoja. 
Kovboj vytiahne kolt. Nasledujú 
dve rany a vraví: 
- Daj si chlebík, sirôtka.
V televíznej súťaži sa pýta 
moderátor: 
- Aký je rozdiel? 
Súťažiaci: 
- Prepáčte, ale medzi čím? 
Moderátor: 
- Pomáhať je zakázané.

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK

Pozor! Magnetický čiarový čip... 
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redaktori:
kristínavojteková O6A

tomášgoboňa O5A
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náklad: 100ks

Editoriál

                    danieladžubinská

ČAVKI!(čítaj opačne :D)

Už žiadne škodoradostné vysmievanie, že 
obdobie maturít je fajn voľnom uprostred 
týždňa. Aj toto zistili novopečení maturanti 
či deviataci a začali (začínajú?) poriadne 
„makať“. Nám zatiaľ škodoradostným 
neostáva nič iné, ako pevne dúfať, že aj na 
vyšších úradoch dospejú k záveru, že B2 
asi nebol najlepší nápad. Kým na to prídu, 
držme sa. 

Strašiak menom 
vysvedčenie

Polročné vysvedčenie už máme všetci za sebou. Každý z nás dostal 
výpis známok, ale ako vlastne učitelia dospeli k týmto známkam. Existujú 
nejaké kritériá alebo je hodnotenie čisto subjektívne?

Niektorí z nás chcú mať známky také, aby im zaručili to, že neprepadnú, 

ďalší teraz sedia nad knihami preto, lebo tým chcú ovplyvniť svoju budúcnosť - 

maturanti a deviataci. Štyridsaťosem hodín pred klasifikačnou poradou už náš 

čas vyprší. Podľa čoho nás ale učitelia majú hodnotiť?
(1) Žiak má právo

a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
c) na objektívne hodnotenie.

(2) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná 
klasifikácia žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových 
výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého 
polroka. 
(3) Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči 
žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie 
žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a 
výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého 
sebavedomia žiaka.

(4) Pri hodnotení a klasifikácii žiakov 
so zdravotným znevýhodnením je 
potrebné zohľadňovať zdravotné 
postihnutie týchto žiakov a vychádzať 
zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a 
klasifikácii školských poradenských 
zariadení.
(5) V záujme poskytnutia objektívnej 
spätnej väzby a poukázania na 
rozvojové možnosti žiaka v danej 
oblasti učiteľ pri písomných prácach 
môže pri klasifikácií známkou uviesť 
slovný komentár, v ktorom vysvetlí 
nedostatky a zdôrazní pozitíva 
písomnej práce.

Zdroj: Metodický pokyn č. 21/2011
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
stredných škôl, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 

slavomíranemčíková

Glosujeme
Z v o n e n i e  

o z n á m i l o  t o ľ k o  
očakávaný koniec šiestej 
h o d i n y  a  m y  s a  
ponáhľame na obed. Rad 
hladných krkov až po 
bufet nás však nijako 
nevyvedie z miery. 
Pondelkový dozor v 
jedálni vie, že nás už 

dávno čakajú ostatní redaktori IKVAČa. 
Je trištvrte na dve a Danka sa ako 
šéfredaktorka darmo pokúša otvoriť 
poradu. Každý sa chce predsa podeliť o 
zážitky uplynulého týždňa. Utíši nás až 
monológ učiteľky, v ktorom na nás 
nalieha, pretože má ešte nejaký 
program. 

Prvým bodom je takmer vždy 
rozdelenie a uzávierka článkov. Nikdy na 
seba nenecháme dlho čakať. Polovica 
prítomných buď netuší, čo a s kým mala 
robiť alebo to ešte nemá hotové, lebo...  
Neustále riešime všetko možné, len nie 
to, čo by sme mali. Funguje u nás totiž 
typický brainstorming - žiaden nápad 
neostane bez povšimnutia a žiadna 
poznámka nebude nekomentovaná. 
Samozrejme, nesmú chýbať  Samuelove 
typické perly a vtipy na odľahčenie 
pracovnej atmosféry. Nečudo, veď o sebe 
(zatiaľ je jediný) sám tvrdí, že je 
budúcim šéfredaktorom. Druhým, večne 
t v rdým,  o r i e škom je  g ra f i ka .  
Nepomáhajú prosby ani vyhrážky. 
Roboty je veľa a času málo, no zmeniť to 
dokáže maximálne tak Daniel.

Niekto by povedal, že to u nás 
vyzerá skôr ako na zraze milovníkov 
počítačových hier než ako na redakčnom 
krúžku. Za trávením voľného času v 
učebni s minimálnymi rozmermi je však 
kopec driny. Snažíme sa byť originálni a 
preto si dovoľuje sa nazývať iným 
(relatívne) kvalitne vypracovaným 
apolitickým časopisom.

kristínavojteková

Foto na titulke:  "Orbitky" na titulke 
fotené Patríciou Uličnou (ďakujeme aj za 
všetky iné fotky, ktoré si nám poskytla v 
predošlých číslach)
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Výroky slávnych

Hodina chémie
učiteľka: Napíš 2-metylbuta-1,3-dién.
žiak: To čo je, zviera?
Hodina nemčiny
žiak: Môžem ísť po triednu knihu?
učiteľka: Nie, ale ak chceš zápis, tak môžeš. Nazbierané naň už máš.
Hodina fyziky
učiteľ: Ak idete a buchnete sa do steny, aká je to veličina?
žiak: Bolesť.
Hodina slovenčiny
Pri opise izby:
učiteľka: Kde je záver?!
žiak: Veľký modrý koberec.
Hodina náuky o spoločnosti
praktikantka: Aká je tvoja motivácia, že chodíš do školy?
žiak: Že si pospím.
Hodina slovenčiny
učiteľka: Kde je vaše obľúbené miesto?
žiak: Na záchode.
Hodina fyziky
učiteľ: Na čo je nám látkové množstvo?
žiak: Na nič.

Hodina výtvarnej výchovy
učiteľka: Keď sa smeješ vyzeráš ako Itchy a Scratchy!
učiteľka: Kde máš výkres? 
žiak: Pani učiteľka, mne ho roztrhal pes! 
učiteľka: Jasné, a potom ti zazvonil budík.
Hodina NOS-ky
učiteľka: Vymenuj mi troch známych gréckych filozofov?
žiak: Sokrates, Aristoteles, Pilates.
Hodina slovenčiny
žiak: Pani učiteľka, vyskúšajte ma, ale rýchlo, bo zabudnem!
učiteľka: Charakterizuj americkú prózu po roku 1945. 
žiak: Návrat k socialistickému realizmu.
učiteľ: Čo sú to homonymá?
žiak: Horor.
Hodina matematiky
- Ľavú stranu odpíš a tá pravá nám čo hovorí?
- Že je to pekná blbosť.
- Ak budete mať nakresliť graf funkcie sínus alebo kosínus, tak...
- Tak preskočím úlohu.

Ďakujeme žiakom za príspevky

Tradičná obchôdzka kaplána a jeho družiny počas požehnania školy
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Na 22. december 2011 sa tešili asi všetci, však? To bol ten deň, kedy nám 
náš pán riaditeľ uštedril darček, ktorý mohol dať jedine on. Riaditeľské voľno! 
Radosť bolo cítiť všade po škole, len v VII.B, sekunde B a aj u jedného žiaka V. A sa 
to striedalo s malým napätím, keď začuli tento dátum. Blížilo sa totiž ich 
vystúpenie, v ktorom všetkým okoloidúcim a prítomným na Hlavnej predviedli 
narodenie toho, ktorý mal hneď o 2 dni už dvetisícjedenáste narodeniny. Správne, 
príchod Ježiša. Toto predstavenie im chcela pokaziť technika. Nedostatočného 
počtu mikrofónov sa však nezľakli a hrali ďalej. Medzitým zaspieval náš školský 
(žiacky) zbor naladený na nôtu prichádzajúcich sviatkov. Vianočnú atmosféru 
podpísal aj padajúci sneh. Nič z toho by však nebolo, ak by to nemali pod palcom 
pani učiteľky Mgr. Jozefína Rečičárová a Mgr. Jana Sukovská. Ak ste túto akciu 
nestihli, snáď budete mať možnosť na reparát v tomto roku, pri veľkej iniciatíve aj 
na pódiu.

danieladžubinská

Naši žiaci na vianočných trhoch

Plastová nádielka

Ak ste „schytali“ triedu, kde ešte neboli plastové okná a zistili ste, 
že sa budú meniť, určite ste si neupreli úsmev. Ten vám však mohol 
zmrznúť, keď ste zistili, že oneskorená „mikulášska  nádielka“ sa do 
vašej triedy už nedostala. Prečo je to tak a všetky ďalšie informácie o 
výmene okien či dlažby sa dozviete v tomto článku, kde nám pani 
zástupkyňa RNDr. Valéria Jacková poskytla kľúčové informácie.

Prečo až teraz?
Problém výmeny okien nás trápi už niekoľko rokov. To, že drevené rámy okien sú 
zosušené či prehnité, a že na mnohých oknách chýbajú vonkajšie rámy, vieme, ale 
z dôvodu nedostatku financií je proces výmeny okien na škole dlhodobý. Pani 
zástupkyňa však dala nádej aj všetkým tým, ku ktorým sa ešte majstri nedostali. 
Ďalšia vlna výmeny okien sa chystá na jeseň 2012. Všetko však závisí ako vždy od 
finančných prostriedkov. Je to značne pochopiteľné, keďže už táto celková výmena 
(dodávka, montáže s murárskymi prácami  stála školu nemalý peniaz, konkrétne  
44 tisíc eur.
Podľa čoho vyberali dodávateľa?
Vedenie muselo vyberať viackrát. Najprv filmu, ktorá by mohla všetko zrealizovať 
a triedy, ktoré by boli v prvom kole výmeny.

)

Skúsite to tento rok aj vy?
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„Máme niečo, čo Voldemort nemá!“
/8. študentský ples/

Cez fašiangy býva plesová sezóna v plnom prúde, a tak ani naša škola 
nezaostala a usporiadala už 8. ročník plesu venovaný študentom kvinty až oktávy. 
O zábavu na tohtoročnom plese sa postarala Septima B pod vedením triedneho 
učiteľa Eduarda Pavlíka. Ples pozostával z kultúrneho programu, tomboly, večere a 
diskotéky.

Program bol bohatý hlavne na videá. Tráviace problémy žien a ich účinná 
pomoc menom Activia, odstraňovanie plesne z nohy Canestenom (na všetky druhy 
plesní), reportáž s nemenovaným občanom Prešova o tom, že napadlo až 
centimeter snehu či paródia na fixačný gél Corega (bez príchute) spojená s 
piesňou U starého mlyna. Samozrejme, nesmela chýbať aj staro-nová informácia 
o tom, že pán učiteľ Jozef Vojtek vstúpil do tej najdobrodružnejšej zákruty života, 
do manželstva. 

Pri týchto videách sa v programe vyskytli mierne problémy s ozvučením, 
ale všetko to zachránili scénky v rozličných prevedeniach. Parodovanie Harryho 
Pottra s Voldemortom bolo veľmi vydarené, hlavne Harryho slávna veta: „Máme 
niečo, čo Voldemort nemá, máme nos!“, ďalej správy spojené so športom a 
počasie s naozaj MOKRÝM Jurajom. Vyzeralo to tak, že záver bude prebiehať v 
príjemnom upokojujúcom duchu, pretože sme si mohli vypočuť pieseň Oh Happy 
Day v prevedení talentovanej žiačky Martiny Kovaľovej, pokým neprišiel na scénu 
Ivan Novotný, ktorý to poriadne rozbalil imitáciou známej speváčky Tiny Turner 
(Tí, ktorí boli na plese, vedia, že to bola trochu iná osoba). Na to, že sa program 
dokončoval na poslednú chvíľu, sa veľmi podaril (recenzia niektorých ľudí)!

Organizátori plesu - Septima B

Dodávateľská firma bola vybraná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a to 
na základe posúdenia predložených cenových ponúk. Celkovo sa do súťaže zapojilo 
deväť dodávateľských firiem. Vybrať triedy, kde sa budú meniť okná, bola riadna 
dilema.  Pri triedach bol „konkurz“ podľa stupňa ich poškodenia. 
Povianočné prekvapenie
Iste ste si všetci všimli, že po vianočných prázdninách na nás na druhom poschodí 
čakala nová dlažba, ktorá určite netušila, že na oplátku budeme po nej všetci len 
šliapať. Dôvod výmeny bol ten, že práve na hornom poschodí boli kachličky najviac 
poškodené a uvoľnená dlaždica by mohla hocikomu z nás vyčariť na tvári krivý 
úsmev či ďalšiu vrásku. 

Keďže komplikácie sa pri ani jednej rekonštrukcii nevyskytli, máme nádej, že 
spomínaná jeseň 2012 bude vhodnou príležitosťou premeniť našu školu na 
pokročilé štádium stavby. 

danieladžubinská, samuelsmoter a peterškripko

V takom stave triedu často nevidíme
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Po tomto zlatom klinci nasledovala úžasná diskotéka s množstvom obľúbených 
piesní. Všade vôkol ste mohli zazrieť veľa pohybov v pozadí, ale aj skupinky ľudí 
(prevažne chlapci) pri stoloch. Počas celého plesu bolo o naše brušká dobre 
postarané, keďže na stoloch nesmeli chýbať zákusky, pochutiny či minerálne vody 
(aj ochutené) a kola. Ak niekto nemal chuť na širokú ponuku, čo bola na stole, 
mohol sa tešiť ne večeru. Plní očakávania sme si posadali na svoje miesta a 
trpezlivo čakali na guľáš. Potom diskotéka pokračovala ďalej. Niesla sa v duchu 
moderných, ale aj ľudových piesní, čiže každý si mohol prísť na svoje...

Najdramatickejšou chvíľou večera bola tombola. Keďže vstupenka na ples 
bola lacná (3 €), každému sa snáď zvýšili nejaké tie centy na lístok do tomboly 
(0,25 €). Celkovo rozdala Septima B 30 cien, ktoré boli naozaj lukratívne. Mohli ste 
vyhrať pero, meter, kalendár, sadu čajov, ba dokonca luxusný kávovar, z ktorého sa 
nakoniec tešil pán učiteľ Jozef Vojtek (srdečne blahoželáme).

Rovnako blahoželáme aj kráľovi a kráľovnej 8. študentského plesu, 
ktorými sa stali Tomáš Adamov a Katarína Perecárová (obidvaja z Oktávy A).

Aby som nezabudol, bol to filmový ples, čomu zodpovedali kulisy a 
výzdoba sály. Ešte podotýkam, že počas celej akcie sa neobjavil alkohol ani 
omamné látky u nikoho z účastníkov plesu. 

Nakoniec chcem povedať za všetkých zúčastnených jedno veľké 
ĎAKUJEM, ktoré patrí celému kolektívu Septimy B a ich triednemu učiteľovi, 
kuchárkam za poskytnutie školskej jedálne a DJovi. 

tomášgoboňa

Časť plesajúcej Oktávy B

V ponuke máme Big Fish a kávu...
/Bol na našej škole kuchársky večierok? Zistíte.../

Tešili sme sa ešte v roku 2011, ale nič sa nedialo. Radosť však nevyprchala 
a my sme sa dočkali! 23. februára 2012 sme nepodľahli rutine a večer pred 
prázdninami sme ostali v škole. Príde vám to ako nonsens? Movie evening 2 však 
dokáže veľa a niekoľko občanov zo Septimy A, Sexty B a Oktávy malo na to iný 
názor. Ako to už býva pri väčšine akcií, aj pri tejto sa vyskytli isté komplikácie, napr. 
naša technika, ktorú sme mali v triedach oktávy A a sexty A, bola prenesená von a 
museli sme sa presťahovať do septimy A. Kto by si bol vtedy pomyslel, že sme tým
len vyhrali...

V spomínanej triede bol pozdĺž celých dverí bufet, ba dokonca pre 
kávičkárov bola v ponuke aj ľadová káva. Komu apetít diktoval ďalšiu dávku 
energie, jednoducho zavolal a pizza bola na mieste. Keďže sme sem neprišli len 
kvôli jedlu, pozerali sme aj nejaké tie filmy, keď je to už ten Movie evening :D 
(Equlibrium, Despicable me, Big fish). Pôvodne bol v pláne  ešte aj Paul, no nestihli 
sme.  Snáď na Movie eveningu 3, na ktorý sa už aj niekoľkí priaznivci tejto akcie 
teraz tešia. Tento ročník Filmového večera bol pod vedením zopár členov sexty B. 
Prečo by ste mali prísť nabudúce aj vy? Lepší prechod do prázdnin si totiž neviem 
predstaviť. Všetci sme boli natlačení spolu v jednej triede, čo bolo super, pretože 
sme sa mohli okrem pozerania filmov aj dobre porozprávať. A o to vlastne šlo. Ak 
chcete zažiť takú atmosféru aj vy, zbytočne neváhajte a pripojte sa.

nikoletaslezáková(organizátor)

Poster z filmu Big Fish



12

...ik
v
a
č

...ikvač
..

.i
k
v
a
č

...ikvač spomína

13

Mladší žiaci mierne úspešnejší ako tí starší?
/Olympiáda v anglickom jazyku/

5. decembra 2011 si sily zmerali žiaci 1. kategórie: Kvinty a Sexty a 
žiaci 2. kategórie: Septimy a Oktávy. Ikvač vám exkluzívne prináša 
všetko, čo sa tejto olympiády týka.
Aký bol celý priebeh olympiády?
Olympiáda pozostávala z písomného a ústneho kola. V písomnom kole sa testovala 
gramatika, čítanie a počúvanie s porozumením. Na ústne kolo postúpili z oboch 
kategórií žiaci, ktorí sa po písomnom kole umiestnili na prvých troch priečkach. 
Kto tvoril úlohy?
Testy tvorili všetky vyučujúce anglického jazyka. 
Plánujete v tejto "tradícii" ďalej pokračovať?
Samozrejme. Nemáme dôvod ju rušiť. Študenti si na olympiádu už zvykli a 
každý rok s ňou tak povediac "rátajú".
Ako to celkovo dopadlo?
Výsledky boli veľmi tesné a finálne rozhodovanie o tom, kto nás bude 
reprezentovať na okresnom kole, bolo v tomto školskom roku mimoriadne 
ťažké. Nakoniec v jednotlivých kategóriách zvíťazili Lucia Džurmanová (06B) 
a Martina Verčimáková (08B).
Boli to doposiaľ najlepšie výsledky na našej škole, čo sa týka 
olympiády v anglickom jazyku?
Ťažko charakterizovať, či najlepšie. Testy sú každý rok iné, aj počet možných 
získaných bodov sa mení. 
Aký je váš celkový dojem z tejto olympiády?
Mám pocit, že jazyková zdatnosť účastníkov je z roka na rok lepšia, čomu sa, 
samozrejme, veľmi tešíme. Mňa osobne tento rok prekvapilo to, že v 
jednotlivých kategóriách boli mladší žiaci mierne úspešnejší ako starší. 

Ďakujem za poskytnutie informácií pani učiteľke Monike Handzušovej.

tomášgoboňa

Vľavo: 1.- 4. ročník na koncerte Roba Pappa a Bystríka 18. januára v našej 
telocvični.

Modlitba ženy
Milý Bože, dnes sa mi zatiaľ darí.
Ešte som neklebetila, 
nestratila som sebaovládanie,
nebola som mrzutá, nevraživá,
sebecká ani bezohľadná.
Ešte som nefrflala, 
nesťažovala sa,
ani čokoládu som si nedala.
Dokonca ani „kreditku“ 
som ešte nevytiahla.
No asi o minútu vyleziem 
z postele a potom budem naozaj
potrebovať tvoju pomoc...
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Žiadneho bežného smrteľníka nenájdete. Jednoducho karneval!

Nebezpečnejší ples či rodičovské?

 4. februára sa uskutočnil 10. reprezentačný ples pre rodičov a učiteľov 
našej školy. Na hornej fotke vidíte časť kultúrneho programu (vystúpenie 
Čipečky) a na spodnej možno spoznáte svojich rodičov.
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