Výroky slávnych
–Kto bol v dráme Hamlet Yorik?

– Ktorý je najznámejší filmový komik

– Hamletovo domáce zvieratko – psík.

20. storočia?

– Vysvetli pojem bostonské pitie čaju.

– Chackie Chan.

– To znamená, že bostonský čaj sa vylial do

– Kto bol Samo Chalupka?

rieky.

– Samo Chalupka chcel pre Československo

– V roku 1773 sa pil čaj z dovážaného tovaru,

len to najlepšie! Svoju knižnicu daroval

tabaku.

budúcej Matici.

– Uveď jedného impresionistického

– Čo znamená frazeologizmus

maliara.

„mechom udretý“?

– Vincent Ghot.

– Je unavený, chce sa mu spať.

– Napíš jednu ľubovoľnú vetu v

– Pani učiteľka, čo znamená

šarišskom dialekte.

Adrianina riť? O tom sme si nič

– Moja mama išla po bigľajz, bo išla

nepísali.

bigľovac a sa strepala na garadičoch.

– Pani učiteľka, môžem ísť na WC?

– Kedz som išol domu, ta som sa striskal.

Som sa asi nevyšťal celý.

– Feri, idzeš dneska do karčmi?

– Uveď jeden príklad na slovenskú

– Ta idzeme do jarku a potom do chiže.

jaskyňu.

– Naše dzeci buli zberac bandurky.

– Duplianska jaskyňa.

– Ta ti ši šumná dzivočka.

– Ako sa volá najznámejšia zbierka

– Bul som na dzedzine a čul som totu jeho

100 noviel od Boccaccia?

kuru.

– Rýchlo a zbesilo: Útek pred morom.

– Ta znace, pani učiteľka, ja lepši znam po

– Ako sa volal staroveký filozofický

vychodňarski.

smer v Číne?

– U nas na valale mame samich šumnich

– Obchodná hodvábna cesta.

parobkoch.

– Matematika.

– Pán učiteľ, konzervatórium je tam,

– Uveď názov najdlhšej železničnej

kde pália mŕtvoly?

trate v Rusku.

– Uveď štyri tradičné remeslá.

– Transpiračná magistrála.

ikvač

– Farár, čašník, lovičstvo, šitiar, pletiar.
– Na ktoré tri skupiny delíme
Slovanov?
– Na dobrých a zlých.
– Roky 1922 – 33 sú zapísané v
dejinách Európy čiernym písmom.
Vysvetlite prečo.
– Došla červená farba.

– Ako sa volal Pribinov syn?
– Pribináčik.

KUPÓN
slúži na jednorazové ospravedlnenie pri
ústnej odpovedi, predkladá sa len s celým
vydaním školského časopisu Ikvač, je
neprenosný, podpisuje sa učiteľom, platný
do 15. júna 2017.
.....................................

podpis
Kupón platí u 99% učiteľov.

ročník XIX./jún 2017/cena 1,00€
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Po nespočetnom množ-stve

predávať Ikvač. Rýchla odpoveď:

rôznych problémov, nedostatku

Aj my by sme radi vedeli.

spánku, depresiách a iných

Spomenutí maturanti už ozaj nie

školských povinnostiach

sú maturanti, sú to dospelí

konečne držíte nové číslo nášho
Juliána Onuferová
milovaného občasníka. Nie je čas
šéfredaktorka
školského časopisu
na výhovorky a podobné klišé
Ikvač
rozpravy o zaneprázdnenosti a

(snáď), konečne školou uvoľnení

tomto editoriáli sa patrí im čo

dôležitosti iných vecí,

najúprimnejšie popriať všetko

do veľkého sveta reality, bez
veľkej ochrannej školskej ruky. V

jednoducho a jasne sa musíme

len to najlepšie v živote, či už

všetci „redakční" priznať... sme

školskom, pracovnom alebo

Posledný príhovor

Dva pohľady na stužkovú

leniví. Ako pribúdali mesiace,

súkromnom. Taktiež sa k nám

šéfredaktorky pred

našich oktavanov

okrem teploty sa zdvíhala aj naša

zatúlal obrovský úspech z

neaktivita a unavenosť po

Ameriky. Teda zatúlal... stálo za

prázdninami
17 Komu sa nelení...
Fotoreportáž zo sadenia

náročných, ale aj nenáročných

tým veľa úsilia a práce našich

dňoch. Tým, samozrejme,

študentov zo sexty, o ktorých sa
tiež dočítate.

Krátke správy zo školských

levandulí pred hlavným

neospravedlňujem nikoho a

chodieb a zákulisí

vchodom školy

dokonca ani seba, veď načo aj,

6 Šťastiu sa dá dopomôcť

18 Mladí majú vystrájať!

Interview s Tomášom

Interview s riaditeľom

Hruškom

Divadla Alexandra

8 Nie je vylepšovák ako

každý z nás má právo na

roku vám predsa nebudem

dovolenku.

opisovať v editoriáli. Prajem vám

Ale vráťme sa späť na chodby

veľa príjemného čítania a hlavne,
možno vopred, veľmi kvalitne

Duchnoviča v Prešove

skratke, čo je nové. Dlhšie sme

prežité prázdniny.

Mariánom Markom

bombardovaní otázkami UŽ nie
maturantov, kedy sa bude

21 Po každom z nás bude
pomenovaný asteroid

vylepšovák

Reportáž zo súťaže Intel
ISEF 2017 v Los Angeles

Postrehy finalistu súťaže
I-sweep 2015 v Houstone
Petra Škripka

©Ikvač 2017
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Vlastne... posledný Ikvač tohto

našej školy a povedzme si v

vylepšovák
Vyhodnotenie projektu Eko

10 Kroj som mal iba ja!
Vychádzame s finančnou
podporou Rodičovského
združenia pri Gymnáziu a
základnej škole sv. Mikuláša
v Prešove.

Intel ISEF 2017
str. 21

12 2635 dní a nocí čakania

4 Shortky
Grafik
Daniel Krištof O7A

Editoriál
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SHORTKY

SHORTKY

24. marca sa v priestoroch Katedry
geografie a aplikovanej geoinformatiky PU
v Prešove uskutočnil 45. ročník krajského
kola geografickej olympiády. Súťaž
pozostávala z obhajob písomných prác na
vyhlásené témy a z vedomostného testu.
Úspešne sa ho zúčastnili: Ján Maťufka
(kat. B - 1. miesto a postup na celoštátne
kolo), Peter Škripko (kat. CD - 3.
miesto), Dávid Šima (kat. B - 2. miesto a
postup na celoštátne kolo), Mirka
Katuščáková (kat. A - 4. miesto), v
kategórii Z - Martina Loncová a Silvia
Bednarčáková.

V piatok 24. marca sa obidve
sekundy spolu s pedagogickým
dozorom zúčastnili exkurzie v
čističke odpadových vôd v Prešove Kendiciach pri príležitosti
Svetového dňa vody. Potom
pokračovali na Solivar, kde je
jedinečné múzeum – národná
kultúrna pamiatka, ktorá patrí
medzi najvýznamnejšie technické
pamiatky na Slovensku.

2. marca sa v spolupráci s Ústavom
experimentálnej onkológie SAV v
Bratislave uskutočnili zaujímavé
prednášky vedeckých pracovníkov SAV o
nádorovových ochoreniach, ich liečbe,
rozšírení na Slovensku, ako aj o
konkrétnych výskumných projektoch,
ktorým sa v tejto oblasti slovenskí vedci
venujú. Tvorivé dielne boli určené pre
študentov sexty až oktávy so záujmom o
prírodné vedy. Tento edukačnopopularizačný projekt sa realizuje pri
príležitosti Dňa výskumu rakoviny.
Na pozvanie europoslanca SR Eduarda
Kukana absolvovali 26. – 28. apríla
študentky 06A Vierka Bartošová,
Alexandra Kreheľová a Dorota
Oríšková návštevu Bruselu a
Európskeho parlamentu spojenú s
večerou a prehliadkou pamätihodností
mesta. Exkurzia bola súčasťou odmeny za
úspešné umiestnenie v projekte
Nenápadní hrdinovia.
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7. apríla sa aj naša škola zapojila do najväčšej
verejnoprospešnej celoslovenskej zbierky na
pomoc onkologickým pacientom a ich
rodinám – Deň narcisov. Túto zbierku
vyhlásilo občianske združenie Liga proti
rakovine už po 21.-krát. V priestoroch
školy bolo možné si zakúpiť symbol zbierky
žltý narcis – kvet jari a nádeje. Pripnutím
žltého kvietku v Deň narcisov vysielame
onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo
svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás
všetkých a majú našu podporu.
Vo štvrtok 27. apríla sa v našej
škole zišli najlepší chemici zo ZŠ
a gymnázií Prešovského kraja na
krajskom kole chemickej
olympiády v kategórii D, teda
žiakov do 15 rokov. V silnej
konkurencii 32 žiakov z 13 okresov
sa nestratila ani naša žiačka
Kristína Katuščáková, ktorá
získala 88,75 boda zo 100, čo
stačilo na celkové 12. miesto a
ocenenie „úspešný riešiteľ“.

5
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Šťastiu sa dá pomôcť
Tomáš Hruška je asistent europoslanca Maroša Šefčoviča v Bruseli a
zároveň bývalý žiak našej školy. Pred niekoľkými mesiacmi – konkrétne 11.
novembra – nás navštívil a pobesedoval o svojom zamestnaní, o budúcom
fungovaní Európskej únie a poodhalil nám aj zákulisie života v Bruseli. Pozvali
sme ho na krátke interview do kancelárie pána riaditeľa.

Aké sú vaše spomienky na školu? Sú
pozitívne alebo spomínate aj na to zlé?
Na školu mám len tie najlepšie spomienky. Na
osmeročné gymnázium som nastúpil v roku
1993. Predtým som tu absolvoval tretí a štvrtý
ročník. K tejto škole sa mi teda viaže desať
krásnych rokov, z ktorých osem som strávil v
jednom tíme, v jednej triede. Asi si dokážete
predstaviť, že tam vznikne určitá silná väzba.
Spomínam si aj na maturitu, na učiteľov,
ktorých vidím ešte dnes na chodbách,
konkrétne napríklad aj na terajšieho pána
riaditeľa. Keď sem po rokoch prídete, zažijete
silné déja-vu, hovoríte si, tieto chodby
poznám, v každej z týchto miestností som bol,
v každej z týchto tried som absolvoval hodiny.
Za tie roky sa na našej škole udialo aj
veľa zmien. Ktorú z nich považujete za
zásadnejšiu?
Pán riaditeľ ma už previedol po chodbách,
ukázal mi, čo je nové, teda môžem potvrdiť, že
škola je vo výborných rukách, je jasné, že sa
modernizuje. Je tu možné zachytiť ten vysoký
západoeurópsky štandard, počnúc
vybavením až po infraštruktúru. Do očí mi
napríklad udrelo, že tu máte knižnicu, krásne
vynovenú telocvičňu či perfektne vybavené
učebne a je jasné, že toto je zariadenie
zamerané na vzdelanie.
Navštevujete našu školu často?

Sídlo Európskej komisie v Bruseli.
Musím sa priznať, že som teraz školu navštívil
po asi desiatich rokoch. Naposledy išlo o
veľmi neformálne stretnutie.
Radi by sme sa opýtali, kam viedli vaše
cesty po maturite.
Absolvoval som 5-ročné štúdium politológie
na Prešovskej univerzite. Vo štvrtom ročníku
sa mi naskytla príležitosť absolvovať stáž v
Európskom parlamente. Práve v tom období
mal Prešovský samosprávny kraj jednu
pozíciu v Európskom parlamente a rozširoval
ju na dve. Štyri roky som teda pracoval ako
reprezentant Prešovského samosprávneho
kraja v Bruseli, kde som spolupracoval s

6

ostatnými regionálnymi zastúpeniami. Po
tejto skúsenosti som prešiel do Európskej
komisie.
Momentálne pracujem ako
administratívny asistent v kancelárii
europoslanca Maroša Šefčoviča, ktorý je
podpredsedom Európskej komisie.
Takýto vývoj kariéry si istotne vyžaduje
množstvo šťastia. Čo by ste poradili
študentom pri výbere školy, prípadne
pri plánovaní do budúcnosti?
Súhlasím, človek musí mať aj šťastie a ja som
to šťasie mal. Preto cítim vďaku a zároveň aj
záväzok posunúť ho ďalej, aspoň v
informačnej rovine. Mojím cieľom počas
prednášky bolo bližšie informovať o
programe Erazmus+, čo sa však, bohužiaľ,
nestihlo kvôli besede. Erazmus+ je program
Európskej únie pre mladých, ktorý ponúka
enormné možnosti. Okrem toho sa mladí
môžu zapojiť do programu Young Volunteers
Programme. Tento program je zároveň aj
odpoveďou na vašu poznámku o šťastí.

7

Šťastiu sa dá dopomôcť a tieto programy sú
práve spôsob, ako na to. Často sa stane, že
študent nie je prijatý na svoju vysnívanú
vysokú školu. Pôjde študovať odbor, ktorý ho
nebaví? Young Volunteers Programme
ponúka financie na rozvoj vašich projektov po
celom svete alebo vám poskytne možnosť
zapojiť sa do komunity. Mojou ďalšou radou je
venovať sa štúdiu cudzích jazykov. Získate si
tým kontakty, pomôžete si pri stážach a pri
rôznych programoch v zahraničí.
Máte pre nás nejaké záverečné slová?
Rád by som vám poprial veľa šťastia, elánu a
síl, tak študentom, ako aj učiteľskému
kolektívu, aby mal takých dobrých študentov,
ako má, a aby škola aj naďalej bola na takej
vysokej úrovni, na akú sa dostala za
posledných 10 rokov.
juliana.onuferová
daniel.krištof
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Nie je vylepšovák ako vylepšovák

5. Projekt z triedy príma B
Vybudovanie vonkajšej učebne s využitím
prírodných materiálov.
Všetky projekty si mohli žiaci a návštevníci
školy pozrieť v jedálni, zároveň celý marec
prebiehalo internetové hlasovanie na
webovej stránke našej školy. Žiaci a
zamestnanci školy mali možnosť hlasovať aj
formou hlasovacích lístkov. Do internetového
hlasovania sa zapojilo 430 hlasujúcich.
Hlasovanie formou hlasovacích lístkov
1. miesto s počtom hlasov 106: projekt. č. 5,
2. miesto s počtom hlasov 93: projekt č. 1,
3. miesto s počtom hlasov 19: projekt č. 4,
4. miesto s počtom hlasov 14: projekt č. 2,
5. miesto s počtom hlasov 8: projekt č. 3.
Víťazi sú tí, ktorí sa umiestnili na 1. až 3.
mieste.
Víťazom internetového hlasovania bol projekt
č. 5 z prímy B - vybudovanie vonkajšej učebne

s využitím prírodných materiálov, ktorý získal
56,5 % hlasov.
Zároveň 4. apríla zasadla odborná
hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Lucia
Halčáková, RNDr. Miriam Feretová a PhDr.
Vlasta Kopčáková,PhD. Komisia hodnotila
kreativitu, aktivitu žiakov, využitie projektu
pre školu v praxi a prezentáciu projektu.
Zhodla sa vo svojom hodnotení s hlasovaním
žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy.
Ocenení tak budú žiaci, ktorí napísali projekt
č. 1, 4 a 5. Začneme ich realizovať v máji.
Oficiálne odovzdanie cien víťazom sa konalo
28. apríla. Ďakujeme všetkým zúčastneným
žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy,
ktorí napísali projekt, aj tým, ktorí za projekty
hlasovali.
vlasta.kopčáková

Víťazi z prímy B - T. Bujdosó, B. Baňas, M. Moravčík a P. Hlubovič
prezentovali svoje projekty pred žiakmi a
pedagogickými zamestnancami školy.
Konkrétne išlo o tieto návrhy:
1. Projekt z triedy 2. B
Rozmiestnenie hojdačiek, záhonov,
umiestnenie šmýkačky a postavenie bežeckej
pyramídy.
2. Projekt z triedy 3. A
Zber vrchnákov z fliaš aj iných plastových dóz
- vytváranie obrazov.
3. Projekt z triedy sexta B - Anna
Petrušková
Naučiť žiakov našej školy triediť odpad
pomocou triediacich košov.
4. Projekt z triedy 2. B
Výroba taburetiek z plastových fliaš, aby sme
mali kde na chodbách sedieť.

Schválený grant na podporu projektu
Zelené vzdelávanie sa dostal do svojej druhej
etapy. Nadácia Volkswagen Slovakia
podporila sumou 2000 eur náš projekt EKO
VYLEPŠOVÁK. Na základe schváleného
programu sme realizovali zaujímavé hodiny
environmentálnej výchovy, počas ktorých sa
samotní žiaci naučili sadiť kvety, presádzať
ich, rozmnožovať a pod. Žiaci mohli
prostredníctvom vyplneného formulára
predkladať svoje projekty vedeniu školy. 24.
februára sa konal počas 1. až 4. vyučovacej
hodiny workshop k projektu Najlepší ekovylepšovák na našej škole. Na tejto
študentskej konferencii bolo
odprezentovaných 5 projektov. Žiaci
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Pani zástupkyňa so žiakmi 2.B a s ich triednou učiteľkou, Mgr. Zitou Sedlákovou.
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Kroj som mal iba ja!
I-sweep 2017 Houston, Texas, USA
Po celoštátnom kole Festivalu vedy a

iných kultúr či pozrieť si projekty ostatných

techniky som sa zúčastnil súťaže I-Sweeep v

súťažiacich. Napr. jedna pani mi povedala, že

americkom Houstne. Hotel Hilton s

jej brat žije tiež na Slovensku a dokonca v

výhľadom na mesto plné mrakodrapov mi po

Prešove. Nakoniec som zistil, že to bola sestra

dvadsaťhodinovej ceste z Viedne

môjho lektora z jazykovky!

vyrazil

dych.

Tretí deň už bolo počas raňajok cítiť vo

Už v prvý deň som absolvoval veľkolepý

vzduchu nervozitu. Čakalo nás obhajovanie

otvárací ceremoniál s vlajkovou šou v

pred porotou, kde ma pozitívne prekvapil

národnom oblečení, no z Európy som mal kroj

ľudský prístup porotcov, no zároveň mi

asi iba ja.
Súčasťou programu bol aj public day, počas

chýbali otázky týkajúce sa problematiky,
ktorú som rozoberal. Po sudcovskom dni

ktorého sme prezentovali naše projekty pred

(judging day) nás čakal spoločný večerný

širokou verejnosťou, čím sme mohli zlepšiť

program, kde som porozdával ľuďom z

naše komunikačné schopnosti v angličtine a

ostatných krajín desiatky príveskov,

zároveň sa stretnúť so zaujímavými ľuďmi z

pohľadníc, cukríkov. S našimi západnými

Peter s finalistami z Macau.
susedmi som zistil, že vymieňame rovnaké

zlatí.
Tento môj úspech by ale neprišiel bez

sladkosti, Česi hovorili, že sú české a ja, že
slovenské...

pomoci ľudí, ktorí mi počas týchto dvoch

Posledný programový deň sa niesol v

rokov pomáhali, čiže pani učiteľky Feretovej,

znamení exkurzie v NASA, kde sme mohli

Katedry botaniky Prírovedeckej fakulty UPJŠ

vidieť rakety, skafandre či vojsť do

Košice, VVICB Kapušany, Mgr. Slavomíra

raketoplánu. Záverečný ceremoniál bol plný

Čerňanského, Mgr. Mariána Babinčáka.

očakávania. Obe slovenské výpravy doniesli

Ďakujem aj firmám EMBRACO a

domov bronzové medaily. Keď na svetelnej

MARTINUS, Slovenským elektrárňam za

tabuli odznelo moje meno, bol to úžasný

finančnú podporu a OZ AMAVET za možnosť

pocit, že tá dvojročná práca mala zmysel, no

zúčastniť sa súťaže.
peter.škripko

keby sme boli Američania, tak by sme boli

10
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2635 dní a nocí čakania
Tohtoročná stužková slávnosť očami jednej absolventky a
jedného septimana

6
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Navždy sa zachová... pesnička, pri ktorej

pribúdajúcim počtom ľudí v sále, začal

sme všetci stratili hlas. Čakanie na túto

opadávať stres aj z nás a boli sme pripravení sa

skladbu trvalo presne 2635 dní, ale prišlo to.

predviesť, miestami aj strápniť (ako pri

Deň S! Samozrejme, predchádzali tomu dva

hudobnom čísle, kde zlyhal náš talent, ale aj

týždne „intenzívnych“ príprav aj bolestí

technika). Napriek všetkému verím, že sa

brucha, prebdených nocí a nacvičovaní v

nám to podarilo, keďže na konci prišiel

škole, ktoré skončilo pri jedení pizze a strese z

mohutný potlesk a tým aj víťazoslávny úsmev

toho, že nič nestíhame. To všetko pominulo,

na našich tvárach. Nechýbala ani stará známa

keď sme dorazili do Mladosti. Z chlapcov v

čierna kronika, s výrokmi slávnych,

teplákoch sa zrazu stali gentlemani, no a my

napr:„Čuješ, čuješ?“ Potom sme pokračovali

dievčatá sme zostali stále rovnako krásne. Tak

voľnou zábavou, ktorá u niektorých skončila

ako na každej stužkovej nastala oficiálna časť

až priveľmi uvoľnene.

s hlbokými, dojímavými, ale aj úsmevnými

Stužková skončila, oktavania sa vrátili do

príhovormi, pri ktorých sa nám vtlačili do očí

reálneho sveta, bez výhovoriek typu: „Pani

aj nejaké tie tri slzy. Vysmiati a plní radosti

učiteľka, potrebovali by sme skúšať program.“

sme si v úvodných valčíkoch vytancovali

V plnom nasadení sme sa začali pripravovať

rodičov a neskôr aj učiteľov (rada do života:

na maturitu. Bohužiaľ, čas na tejto škole sa

naučte sa tancovať!).

nám kráti a o chvíľu vybehneme do sveta. No

Pri všetkom tom zhone sme si nejako
nevšimli, že naši kamaráti už netrpezlivo

napriek tomu u nás stále zostáva v pamäti
stužková!

čakajú pred dverami sály, no ako správni

dajana.kacvinská

oktavania sme to nejako uhrali. S

S pani učiteľkou triednou.
Po pľúcorvúcom behu, ktorý som

nástrojov, hoci s menšími technickými

predviedol na Trojici, aby som stihol „15tku“,

problémami, ale stálo to zato. Nasledovala pre

ktorá mňa a mojich spolutrpiteľov v učení

mňa asi najlepšia časť programu celého

doviezla na miesto činu, som s odhodlaním

večera, kedy prišiel na scénu „Piškotík“, t. j.

čakal a čakal. Musím to skritizovať, hádam mi

Samo Straka v koži morského živočícha.

to oktavania odpustíte, keď som vám

Vydával nadmieru vtipné zvuky a predvádzal

vychválil minuloročný ples, trošku dlhšiu

rôzne čísla, ako napríklad papkanie slaných

chvíľu pred zatvorenými dverami sály na SOŠ

rybičiek, ktoré si väčšinou môžeme dopriať na

Mladosť. Akonáhle sa dvere otvorili, mal som

návšteve. Našťastie to bolo všetko bez vody.

príležitosť zažiť ľudský lievik v praxi.

Po odchode už v tej chvíli presláveného

Potom, čo ma dvere „vypľuli“ dovnútra,
som sa usadil na kraji sály, kde sa malo konať

stavbu. Vtipný rozhovor predavača a

predstavenie. Ůvodnou predstavovačkou,

robotníka kupujúceho stavbárske potreby nás

videom, kde sa niektorí trošku zmočili v našej

výborne pobavil. Nasledoval výstup, dajme

fontáne, sme boli uvedení do deja. Hneď na to

tomu, „šaša“ meniaceho svoje tváre a rôzne

prišiel tanec, ktorý sme mali možnosť vidieť

pózy a všetko v podobe pantomímy, ktorá bola

na už spomínanom plese 2016. Potom nám

značne prepracovaná.

bolo predvedené umenie hudobných

14

„Piškotíka“ prichádzajú dvaja odborníci na
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množstvom koláčov, zákuskov a ehm,

ktorom sa určite nejedno dievča v sále

koláčov...

Komu sa nelení...

zapýrilo, pretože chlapci mali na sebe, pre

Oktavania si dali naozaj na všetkom záležať,

5. mája 2017 sa zrealizovala výsadba levanduľového záhona prostredníctvom

naše nežné stvorenia, značne zvodné čierne

hoci to bolo na poslednú chvíľu, čo som mal

úspešného projektu Zelená pre Prešov, ktorý vyhlásilo občianske združenie Sociálny Prešov.

oblečenie. Aj keď som chalan orientovaný na

možnosť vidieť počas hodín telesnej výchovy.

Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom aj učiteľom, ktorí sa podieľali a pomohli nám ako

dievčatá, bolo to naozaj skvelé a nebolo by na

Za skvelé spríjemnenie nášho večera aj

dobrovoľníci. Cieľom bolo skrášliť okolie školy kvetmi a bylinkami pre všetkých, ktorí

škodu, keby som to mohol vidieť ešte raz a

niekoľkých rokov v škole im všetci musíme

prechádzajú každý deň okolo našej budovy, pretože sa nachádzame v obytnej zóne Prešova.

hlavne, keby to mohli vidieť naše žiačky

pekne poďakovať a popriať veľa šťastia na

Chceme budovať kladný vzťah žiakov k ochrane prírody a pomôcť im nadobudnúť praktické

(týmto nepriamo vyzývam oktávu k

budúcich univerzitách.

zručnosti týkajúce sa pestovania a starostlivosti o rastliny. Ďakujeme firme Spravbytkomfort a
mestu Prešov, že náš projektový zámer podporili sumou 260 eur.

opakovanej ukážke tanca cez veľkú

Čo dodať. Azda už len to, že o rok sa koná

prestávku). Na záver video kradnutia triednej

stužková terajších septím, na ktorých by ste

knihy, pri ktorom bola unesená aj triedna

rozhodne nemali chýbať, pretože to bude ako

učiteľka Beátka. Bolo ako obvykle vtipné a

inak, VEĽKÉ!
michal.borza

nápadité. A konečne zábava vonku s

„Piškotík“, t. j. Samo Straka v koži morského živočícha.
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Mladí majú vystrájať!
Po tom, ako nás pred mesiacmi poctili svojou návštevou riaditeľ Divadla
Alexandra Duchnoviča Marián Marko a azda najznámejší herec DAD-u, Jevgenij
Libezňuk, redakcia Ikvača si neodpustila dohodnúť si rozhovor s prvým
spomínaným. Pán riaditeľ rozprával o svojej práci, ale aj o rodnej rusínčine.

Ako ste sa dostali k divadlu?

ma zastavila a uviedla ma ako príklad, že som

K divadlu som sa dostal zo strachu. Na

sa nielen naučil tú báseň, ale som ju aj

gymnáziu sme sa na nemčine mali naučiť

recitoval. Takže som dostal jednotku... Veľmi

Goetheho báseň. Bol to problém. Keď som sa

záleží na pedagógoch a prostredí, v ktorom

prihlásil, že by som si chcel opraviť známku,

dieťa vyrastá. Aj keď som nepochádzal z

najprv som si nechal túto báseň preložiť, aby

umeleckej rodiny, od základnej školy som mal

som rozumel, čo budem prednášať. Zhodou

pedagógov, ktorí ma viedli k recitovaniu a

okolností som práve recitoval strofu, v ktorej

próze. Aj toto malo veľký vplyv na to, že som

sa malé dieťa v horúčke rozpráva so svojím

sa neskôr vydal práve týmto smerom. Ak mám

otcom. Vtom sa mi zlomil hlas a zrazu som

v sebe aspoň trochu talentu, tak ho objavili

rozprával ako to malé dieťa. Pani profesorka

oni.
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Takže nie ste len riaditeľom divadla,

striktnejšie pravidlá, musí zabezpečiť, aby

ale venujete sa aj herectvu a

mohli umelci pokojne pracovať, čiže chod

prednášaniu?

divadla. Kým herci sa zaoberajú vyššími

Najprv som skončil štúdium herectva,

ideami, riaditeľ zabezpečuje základné,

odvtedy som v divadle ako herec. Hrával som

každodenné potreby.

tu v mnohých inscenáciách a až následne som

Chýba vám herectvo?

sa stal riaditeľom. V poslednej dobe však

Chýba. Dokonca sa niekedy pristihnem, ako

nestíham byť aj na javisku aj v kancelárii.

sa po skončení predstavenia len tak

Moja posledná inscenácia, v ktorej mám pre

prechádzam po javisku. Preto sa vždy veľmi

istotu alternáciu, je malá úloha v Krčme pod

poteším, ak za mnou príde režisér a ponúkne

zeleným stromom.

mi nejakú malú úlohu. Rád sa aspoň raz za čas

Aké je to byť hercom v porovnaní s

objavím na scéne, aby som nevyšiel úplne z

riaditeľom?

formy.

Samozrejme, je to úplne odlišné. Je pravda, že

Prečo práve rusínske divadlo?

keď po istom čase idem na javisko, tak sa

Ja som Rusín, moji rodičia sú Rusíni, moji

veľmi teším. Na druhej strane potom

súrodenci sú Rusíni. Takže iné cítenie ako

prichádza väčšia tréma... Práca herca je

rusínske nemám.

umelecká a kreatívna. Práca riaditeľa má

.
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Po každom z nás bude pomenovaný asteroid
Intel ISEF 2017 Los Angeles, California
Od 14. do 19. mája sme mali možnosť

ceremoniálu, kde sa predstavilo viac ako 70

zúčastniť sa najväčšej a najprestížnejšej

krajín a území z celého sveta. Po prvýkrát sa

celosvetovej súťaže mladých vedcov Intel

tento rok zúčastnili aj Zimbabwe a Uganda, čo

ISEF 2017 v Los Angeles. Po prílete a

je pekným dôkazom toho, že táto súťaž sa

prechádzkach ulicami LA sme sa vybrali do

okrem predstavenia kvalitných a

Santa Monicy - mesta s nádhernou rozsiahlou

inovatívnych projektov snaží aj spájať krajiny.

plážou a známym mólom Santa Monica Pier.

V krojoch sme sa prešli aj nočnými ulicami

V pondelok sme už montovali postery a

Los Angeles až k nášmu hotelu. Westin

reprezentačný plagát Slovenska vo výstavnej

Bonaventure, súčasť siete známych

hale Los Angeles Convention Center. Museli

amerických hotelov, disponuje 35

kvôli temperamentnému jazyku, ktorý

sme prejsť aj rôznymi kontrolami spojenými s

poschodiami a nádherným výhľadom na

stavení, či majú o divadlo záujem alebo

je drzejší ako slovenčina?

finálnym schválením. V ten istý deň večer sme

mesto, veľkými izbami a bazénom.

sú naopak iba donútení prísť v rámci

Rusínsky jazyk je možno drsnejší, a preto z

v krojoch bežali na pódium počas otváracieho

Vnímate u študentov počas pred-

školskej akcie?

javiska neznie tak ako ľubozvučná slovenčina.

Dnes to už tak nefunguje, aj keď sú aj

Samozrejme, že nechcem ani jeden z týchto

doobedňajšie školské predstavenia. Viem, že

jazykov povyšovať či ponižovať. Hlavne pre

vaša škola pravidelne chodí na večerné

diváka, ktorý nerozpráva rusínsky, to môže

predstavenia. Ísť na večerné predstavenia vás

byť zaujímavé. Už iba vplyvom rusínskej

nemôže donútiť nikto. Je vidieť, že chodíte zo

melodiky sa prejaví značný temperament.

záujmu. Keď som bol mladý ja, bolo

Často sa však stretávame s ľuďmi, ktorí by aj

povinných predstavení veľa. Vtedy mali mladí

radi prišli do nášho divadla, no obávajú sa, že

k divadlu skôr záporný vzťah, pretože keď je

nebudú rozumieť. Hovorím im, aby skúsili

niečo nanútené, tak sa ide do divadla iba kvôli

prísť, nechali sa prvých 10 minút naladiť a

tomu, aby nám odpadli hodiny. Mnohí ho-

uniesť dejom.

voria, že dnešná generácia je stratená. Nie.

Ako by ste motivovali našich študentov,

Mladá generácia je stále taká, aká má byť.

aby si prišli vychutnať atmosféru

Mladí majú vystrájať a žiť. Ja vidím, že nielen

divadla?

žijú, ale majú aj záujem o divadlo, a to ma

Nie vždy sa trafíme do divákovej chute. No

veľmi teší.

keďže vidím, že mladí majú o nás záujem,

Myslíte si, že záujem o divadlo u

verím, že sa nám to občas podarí. Snahou

študentov a mladých vzrastá?

celého divadla je v každom predstavení

Povedal by som, že áno, predovšetkým u

odovzdať všetko, čo v nás je, či už to je dráma,

stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže.

komédia, či tragédia.
juliana.onuferová, marek.daňo

Vzrastá záujem o DAD u mladých aj
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Samo a Miriam (v strede) so svojimi supervízormi - Mariánom Gibbom a bývalou
študentkou našej školy Monikou Gibbovou.
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Každý deň sme začínali typickými veľkými

naším projektom sme súťažili v Animal

americkými raňajkami v miestnej reštaurácii

Sciences a zároveň sme boli v tejto kategórii

Denny's. V utorok sme absolvovali sériu

jediní Európania. Ako odreagovanie po celom

prednášok z rôznych oblastí, ako je štatistika

dni prišla zaslúžená odmena - Intel všetkým

či spôsoby prezentácie výskumu pre

súťažiacim a dozoru objednal na noc celé

verejnosť. Poobede nás už čakali dve

Universal city v Hollywoode - zábavný park s

sympóziá - jedno s víťazmi Intelu ISEF z

množstvom atrakcií zo známych filmov a

predošlých ročníkov a druhé s nositeľmi

seriálov ako Harry Potter, Simpsonovci či

Nobelových cien v oblasti vedy a techniky.

Jurský svet. V každej sekcii sa nachádzala

Tento deň večer pre nás organizátori

zbesilá jazda na „húsenkovej dráhe“, spisovne

usporiadali párty v prestížnom Novo klube na

vlnovke. Celý lunapark bol neskutočný,

terase mrakodrapu. Klub bol spojený aj s

najmä Múmia a jej rýchla vlnovka, kde

Grammy Awards Museum, do ktorého sme

upozorňovali aj na riziko infarktu. Tak tú sa

mali voľný vstup počas celého večera.
V stredu nás už čakal najdôležitejší bod celej

nám s pánom Gibom podarilo otočiť

výpravy - judging day, kedy nás navštívilo 11

sedemkrát...
Vo štvrtok nás čakal public day, kedy sa pri

porotcov z Grand a aj zo Special Awards

našom projekte zastavilo okolo 60 ľudí,

Comitee. Intelu sa tento rok zúčastnilo

ktorým sme o ňom rozprávali a debatovali.

takmer 1800 súťažiacich v 17 kategóriách. S

Večer bolo odovzdávanie Special Awards, kde

Pred zábavným parkom Universal city v Hollywoode
sa nám podarilo získať cenu od China

radovánkam, taktiež nášmu konzultantovi

Association for Science and Technology

Mgr. M. Babinčákovi a Mgr. M. Kuchárikovej

(CAST) s nemalou finančnou čiastkou – 1200

za odbornú pomoc v angličtine. Vďaka patrí aj

dolárov pre každého.
Po štvrtkovom šoku a menšom infarkte

AMAVETu za ich iniciatívu a neúnavnú
podporu mladých vedychtivých študentov a

prišiel posledný deň Intelu, a to odovzdávanie

našim supervízorom Mariánovi a Monike

Grand Awards. S naším projektom sme získali

Gibovcom. Za odbornú pomoc a poskytnutie

2. miesto v Animal Sciences a ďalší infarktový

priestorov ďakujeme Parazitologickému

stav. Po každom z nás bude pomenovaný aj

ústavu SAV v Košiciach a VVICB v

asteroid. Celá súťaž bola neuveriteľným a

Kapušanoch. Projekt finančne podporili:

nezabudnuteľným zážitkom. Spoznali sme tu

Nadácia Tatra Banky, Talenty novej Európy,

množstvo nových ľudí a teraz už našich

Martinus a Embraco.

kamošov z celého sveta.
Ďakujeme RNDr. Miriam Feretovej za to, že
nás vedie k takýmto súťažiam a vedeckým
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samuel.smoter
miriam.feretová

