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cena 0,20€

i ný kva l i tne vypracovaný apo l i t i cký èasop is , GSMi

Pozor! Magnetický èiarový èip... 

Uèite¾ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov a 
ja by som �a o dva poprosil, 
ko¾ko by ti ich ostalo?
- Sedem!
Pýta sa uèite¾ v triede školy 
technického zamerania:
- Žiaci, ako by ste pomocou 
vody vyrobili svetlo?
Kdesi vzadu sa ozve:
- A èo tak umy� okná?
Pani uèite¾ka sa pýta žiaka:
- Auto ide z dediny A do dediny 
B rýchlos�ou 180km/h. Druhé 
ide z dediny B do dediny A 
rýchlos�ou 140km/h. Kde sa 
stretnú?
Žiak:
- Na dopravnom inšpektoráte.
- Preèo sa ceny zaokrúh¾ujú 
nahor? 
- Aby sme si uvedomili, že 
naša životná úroveò stúpa.
Tri sliepky sa hrajú na 
schovávaèku. Jedna sa schová 
do kurína, druhá do šopy a tretia 
poèíta: 
-1, 2, 3 ideeeem. Potkne sa o 
kamienok a hovorí:
- Kurník, šopa! 
Sliepky vylezú zo svojich úkrytov 
a hovoria jej: 
-To nie je fér, ty si sa urèite 
dívala!
Pozor na lásku na prvý 
poh¾ad. Napoleonovo �aženie 
do Ruska na prvý poh¾ad tiež 
vyzeralo ako dobrý nápad.
Zákazník sa pýta predavaèky:
- Ako sa otvára táto škatu¾a?
Predavaèka:
- Návod je vo vnútri.
Chromý vraví slepému:
- Ja �a kopnem.

- To chcem vidie�.
Žena v supermarkete príde k 
pokladníkovi a pýta sa ho:
- Èo dostanem, keï nájdem 
výrobok po záruke?
- Salmonelózu.
Pýtajú sa mladého muža, 
ktorý sa chce sta� policajtom: 
- Èo by ste robili, keby ste 
mali zatknú� svoju vlastnú 
matku? Po chvíli mlèania 
mladík odvetí: 
- Zavolal by som posily.
- Viete, za èo sa auto urazí?
- Keï naò nama¾ujete motorku.
Aký je rozdiel medzi ženou v 
17-ke a v 27-ke ?
Žiaden, aj jedna aj druhá 
vám povie, že má 21!
Medzi manželmi:
-Drahý, chcela by som ís� do 
zoo. 
-A nebudeš sa v tej klietke 
nudi�?
Príde Janko do školy s 
ve¾kou hrèou na hlave a 
uèite¾ka sa pýta:
- Preèo máš takú ve¾kú hrèu?
- Chcela ma uštipnú� osa.
- Nestihla to?
- Ale ocino ju zabil lopatou.

KUPÓN
slúži na jednorázové ospravedlnenie 
pri ústnej odpovedi, predkladá sa len 
s celým vydaním Ikvaèa, je 
neprenosný, podpisuje sa uèite¾om, 

platný do 16.4.2010 (vrátane).

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

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK
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Trivia Qiuz
24. marca 2010 sa uskutoènil 

1. roèník kvízu o anglicky hovoriacich 
kra j inách  Tr iv ia  Qu iz ,  k tor í  
zorganizovali uèitelia anglického 
jazyka. Zúèastnilo sa na òom 6 
trojèlenných družstiev od kvinty do 
septimy. Namiesto septimy A, ktorá 
odmietla úèas�, nastúpili dve družstvá 
zo septimy B. Tímy si vyberali otázky zo 6 okruhov (história, geografia, 
veda, hudba, šport, showbusiness) zoradených pod¾a stupòa obtiažnosti. 
Sú�ažilo sa v 2 kolách – základnom a bonusovom. Zví�azilo družstvo sexty 
A v zložení: danielmaòkoš, tiborbernát a matejbarvirèák pred 
družstvom O7B (pkocan, mfesiè, mbabinèák) a družstvom O6B 
(mrehák, lhudaèková, zpazdièová). Ak sa chcete zapoji� na budúci rok, 
skúste sa otestova� :

Who is nowdays the fastest American athlete in the 100m and 200m dash?
As we become old the hair on which part of your body greys last?
Who began building the Tower of London?
Which song you can hear the lines „so just pull the trigger“ in?
What role does Orlando Bloom play in the Pirates of Caribbean?
What states in Australia are named after the British Queen?

Povedali o kvíze:
„Bolo mi strašne teplo a slnko mi znepríjemòovalo zážitok z tohto 
podujatia. Cítil som miernu tieseò z úèasti fotoaparátov. Otázky boli 
relatívne odpovedate¾né, papiere pekne farebné. Èo sa týka vecných cien, 
našiel som zopár zabudnutých nevygumovaných cenoviek. Zabalené to 

Školnoviny

Ve¾konoèné prázdniny -> 1.apríla 
(Zelený štvrtok) - 6.apríl

streda - 7.apríl -  Deò  ka t o l í c kych  
uèite¾ov - na poèes� zakladate¾a kat. škôl 
sv. Jána Krstite¾a de la Salle.

- žiaci majú vo¾no, 
uèitelia oslavujú.

Foto na titulke:
P. uè. Kipikaša zveènený pri nástupe na 
svah.

bolo vcelku vkusne. Nehynúca sláva ví�azom, èes� porazeným. Nie je 
dôležité vyhra�, ale by� druhý!“ M. Fesiè 07B „Ve¾mi sa mi to páèilo a 
ïakujem uèite¾om angliètiny za úžasný nápad a zaujímavé otázky. Kedy 
bude odveta?“ T. Bernát 06A „Kvíz bol zaujímavý, atmosféra uvo¾nená aj 
napriek rivalite protihráèov.“ M. Karabinošová 05A „Kvíz sa mi ve¾mi 
páèil. Otázky boli viac-menej správne rozdelené pod¾a obtiažnosti a poètu 
bodov. Ceny boli hodnotné a zaujímavé. Urèite sa zúèastním aj budúci rok, 
ak táto sú�až bude ešte organizovaná.“ D. Kocan 07B „Skvelý nápad, 
dobre spracované otázky... zabavili sme sa. Mohlo by by� takýchto sú�aží 
viac.“ M. Barvirèák 06A Kvíz bol urobený dobre a zaujímavo, jediným 
negatívom bolo, že niektoré otázky boli �ažšie a tí, èo sa tým hlbšie 
nezaoberali a neuèia sa to v škole, to nevedeli (my mladšie roèníky).“ B. 
Kvokaèková 05B „Kvíz bol ve¾mi dobrý, ceny pekné. Otázky boli ve¾mi 
fajn, iné ve¾mi �ažké, ale celkom sa mi páèil.“ M. Babinèák 07B

PhDr. adrianamato¾áková 

šéfredaktor:
danieladžubinská O4A

redaktori:
peterdzugas O4A
evatoporová O4A

viktóriabirošová O4A
braòojeriga O3A

štefanmalatinec O3A
braòojeriga O3A

benedikthoger O3A
grafika:

jurajpalašèák O7A

zodpovedná osoba:
p.uè. Banásová

tlaèiareò:
KUŠNÍR

náklad: 250ks
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Niektorí sladkosti, niektorí Fixinelu
/Reportáž z lyžiarskeho kurzu v Ždiari/

Je pondelok. Skoro každý neplnoletý študent si pod tým predstaví 
zasa nudný týždeò presedený v škole, ale my, žiaci a študenti P7A, 03AB a 
05A, sme sa vybrali s predstavou týždòa bez uèenia na lyžiarák. 

Odchádzali sme spred školy, lepšie povedané spoza školy, o 8:30 
pod heslom „moje skratky nikdy nevedú k zlým koncom“ (Aragorn). 
Nasadli sme do autobusu a išlo sa do Ždiaru. Po príchode sme sa vybalili a 
od tej chvíle naše izby nebolo možné nazva� izbami. Hneï v prvý deò sme 
mali dlhú a pre niektorých aj ve¾mi nudnú prechádzku Ždiarom. Každý 
veèer nám uèitelia dali „rozkaz dòa“ (ha – ha -  ha) na nasledujúci deò, 
ktorý vyzeral asi takto:

7:15 - budíèek /èlenovia skupiny, ktorí mali v ten 
deò službu, nás chodili budi�/,

7:40 - raòajky,
8:10 - odchod autobusu /po naložení lyží do 

autobusu sme mohli odís� na svah/,
13:30 - odchod zo svahu /po skvelej lyžovaèke sme 

sa bohužia¾ museli rozlúèi� so snehom a ís� nas5 do hotela/,
14:30 - obed,
17:30 - sv. omša,  
18:10 - veèera,
19:30 - spoloèné aktivity,
22:00 - veèierka. 

Pokia¾ viem, máloktorí chlapci veèierku dodržiavali. Hotel to nebol 
zlý, no mohlo to by� ove¾a, ove¾a horšie. Na izbách sme mali WC, sprchu, 
ba dokonca aj televíziu asi z roku 1220. 

 Na druhý deò sme si koneène vyskúšali svah, ktorý bol celkom 
dobrý. Keï sme sa š�astne obuli do lyžiarok a našli svojich vedúcich, 
všetko sa mohlo zaèa�. Po výstupe cca do štvrtiny svahu, kde sme išli v 
lyžiarkach, sme si obuli lyže. Niektorí mali menšie problémy, ale nakoniec 
sa obuli všetci. Keï sme boli pripravení, prvé lyžovanie sa mohlo zaèa�. 
Niektorí sa hneï lyžovali, iní sa najprv museli uèi� základy a hlavne to, ako 
sa na lyžiach stojí. Potom nasledovala cesta do nášho hotela - MAGURA. Po 
príchode sme sa naobedovali alebo skôr nenaobedovali. Mne z tých 
všetkých jedál, ktoré tam boli, chutil asi tak syr kúpený z obchodu, ktorý 
sme mali na „švédskych stoloch“ na raòajky.  Po dobrom zoznámení zo 
svahom nasledovalo vo¾no (a vo¾ná cesta do potravín). Nieko¾kí ¾udia si išli 
dokúpi� do potravín sladkosti, vody, žuvaèky, rožky a niektorí, èistotnejší, 
dezinfekèné prostriedky do WC /Fixinela/. Po pauzièke nasledovala sv. 
omša a veèera, ktorá sa ve¾mi nelíšila od obeda, a spoloèenské akcie. 
Niekedy to bola „diskotéka“, inokedy sú�aže a niekedy sme hrali sami, èo 
sme chceli. Výhodou hotela bol biliard, kalèeto (stolný futbal) alebo ping-
pong (stolný tenis). Kalèeto bolo vlastne zadarmo, až na riziko, ktoré ste 
museli podstúpi�, keï ste vyberali žetón spod hracieho stola. 22:00 - 
veèierka! Niektorí zaliezli do izieb a už nevychádzali, pre iných to bol èas 
ako cez deò, len bolo treba dáva� pozor, èi nejde uèite¾ a sem-tam sa 
schova�. Väèšinou sme si spánok užili tak 3 hodiny, keïže sme chodili 
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( a s p o ò  
naša izba) 
spa� okolo 
tretej – pol 
š t v r t e j  
ráno. 
 D o s ý t a  
naraòajkov
aní (ha ha 
h a )  s m e  
z i š l i  d o  
lyžiarne po 
l y ž e  a  
lyžiarky a 
m o h l i  
nasada� do 
autobusu. 
Šofér bol 
ve¾mi milý a 
ú p r i m n ý .  
V š e t k ý c h  
n á s  

zaujímali jeho krásne reèi a ranné povzbudenie: „A vy èo? Ste z Prešova? 
Šak to sa lyžova� neviete.“  Sme radi, že starý pán a profík v lyžovaní k 
nám bol taký úprimný. Pár ¾udí to ïalšie dni nezvládlo a ostali v hoteli. 
Naš�astie žiadny vážnejší úraz a zlomenina sa nevyskytla. Dos� už bolo ku 
svahu a podobne. Prejdime na najzaujímavejšiu veèernú spoloèenskú 
aktivitu – Noèná hra.

Noèná hra – O 19:30 sme sa všetci zišli na terase pred hotelom a 
èakali na ïalšie pokyny. Pätica uèite¾ov v zložení p. uè. Vlkoviè, Kipikaša, 
Lazor, Mašlejová a p. Medoò sa mali za úlohu schova� do lesa a niektorým 
sa to ve¾mi dobre podarilo. Vyrazili sme ich h¾ada�  a zbiera� podpisy. 
Nebolo to ve¾mi ¾ahké, keïže uèitelia mali blika�. No viac ako uèitelia blikali 
žiaci, ktorí si museli pomáha� mobilmi. Ani jednej skupine sa nepodarilo 
získa� podpisy všetkých piatich. Keï sa táto sú�až skonèila a prišli sme na 
hotel, po krátkom oddychu sme išli na vyhodnotenie. Blahoželali sme 
skupinám, ktoré vyhrali super ceny - èiapky na zimu alebo kalkulaèky.  

Posledný deò lyžovania (piatok) nedopadol pre každého 
najlepšie. Istému nemenovanému chlapcovi z kvinty sa podarilo zhodi� 
lano na pome. Prišiel k nemu podnapitý vlekár, zaèal ho bi� a vymáha� od 
neho peniaze (formou pokuty). To už p. Medoòa naštvalo, musel zakroèi�. 
Pre tých, ktorí p. Medoòa nepoznajú, je to policajt, silné svaly, silný hlas. 
No, èo viac doda�. Nechcel by som by� vo vlekárovej koži, aj keï si to v 
podstate zaslúžil. 

Keï mám zhrnú� celý lyžiarsky, lyžovalo sa mi dobre aj napriek 
zlomenej ruke, (ktorú som ešte nemal v sadre). A keïže je podstata 
podstaty v podstate nepodstatná, tak sa musím priblíži� ku koncu èlánku. 
Urèite však nesmiem zabudnú� poïakova� sa viacerým osobám: p. 
uèite¾om (však vy už viete ktorí), p. kaplánovi (fakt bleskové omše), p. 
doktorovi, ktorý naš�astie nemusel zasahova�, a vôbec všetkým osobám, 
ktoré tam s nami boli. 

milanžiak, braòojeriga a benedikthoger

Tí, èo sa zúèastnili, ne¾utovali
/Z plesu rodièov a uèite¾ov/

Na konci júna minulého školského bolo pekne daždivé popoludnie, 
keï pre nás rodièia pripravili posedenie v Kendiciach. Tam sme sa 
rozhovorili o starých èasoch a o tom, aké by to bolo super, keby sa obnovila 
na našej škole tradícia plesov. Keïže rodièia aj uèitelia boli za, staèilo si už 
len vyhrnú� rukávy. Zišiel sa skvelý tím ¾udí s ve¾kým elánom a chu�ou do 
práce. Boli to ve¾mi úsmevné stretnutia, na ktoré som sa nesmierne tešila. 
Všetky vzniknuté problémy sme demokraticky vyriešili k spokojnosti 
všetkých èlenov, a tak sme mohli v plnej paráde 6. februára 2010 privíta� 
120 ¾udí na 8. reprezentaènom plese v jedálni našej školy. Na zaèiatku nás 
všetkých prítomných privítal predseda Rodièovského združenia, pán 
Palša. Potom nasledoval program, o ktorý sa postarali spevácky uèite¾ský 
zbor a študenti ZUŠ sv. Mikuláša. K dobrej pohode patrí aj dobré jedlo, 
ktoré nám navarili naše skvelé pani kuchárky. Po celý veèer nás usádzali, 
obsluhovali tri študentky oktávy A a študent oktávy B. Išlo im to super, 
takže majú moje poïakovanie. Nasledovala zábava v znení starých 



28.január 2010, 18:00 SEÈ: V jedálni je ticho. Prichádzajú 
septimania, ktorí nás srdeène vítajú na plese, želajú nám pekný veèer a, 
samozrejme, nemôžu vynecha� poznámky o alkohole, drogách s názornou 
ukážkou prístrojov na zistenie týchto látok v tele. 

Zaèínajú sa scénky nesúce sa v duchu spolupráce 2 televízií: CNN a 
ÈT a prechodov medzi jednotlivými dekádami. Na plátne a v sále môžeme 
postupne sledova� Pata a Mata zo známeho kresleného seriálu A je to!, 
reportáž zo študentského pochodu, oslavu pä�roènice KSÈ èi zrútenie 
berlínskeho múru. Medzi týmito scénkami vždy nasledovalo taneèné kolo, 
tancovalo sa v rytme vznešenom aj diskotékovom, ale každopádne 
poriadne hudobne nadupanom a taneènom. 

Neskôr zaèali na stoly nosi� jedlo, ktorého umelecká kvalita 
chví¾ami dojímala tak, že sme ani nedokázali si z mís odobera�. Ale je 
pravda, že do polhodiny bolo všetko skonzumované a s plnými žalúdkami 
sme sa preniesli do ïalšej èasti skvelého plesového programu.

28.január 2010, 19:00 SEÈ. Na scénu za búrlivého pokriku 
prichádza skupina 6 èerstvých tatranských vajec, ktorá svojím koncertom 
nenechala nikoho suchého ani sediaceho.

28.január 2010, asi 20:30 SEÈ. Tombola. Zaujímavé ceny, ktorých 
bolo dos� a myslím, že boli aj hodnotné pre výhercov. Nechýbali I Pod, 5 

šlágrov aj klasickej hudby s usmiatym a ústretovým DJ. Hral výborne a už 
dávno som nezažila taký plný parket a to si myslím, že bol väèší ako po iné 
roky. O pol dvanástej nasledovala tombola so štyridsiatimi cenami, 
sponzormi boli rodièia aj uèitelia. Ïakujem im za ich štedros�. Hlavnú 
cenu, domáce kino, venovala Rodièovská rada. Š�astný majite¾ bol v 
takom vytržení, že odišiel domov v cudzom kabáte o dve èísla menšom a 
ani si to nevšimol. Po skonèení tomboly sa všetci vrhli do víru tanca a 
zábavy trvajúcej do skorých ranných hodín. Myslím si, že ¾udia, ktorých 
sme presvedèili, aby sa zúèastnili, ne¾utujú a tí, ktorí váhali, majú èo 
¾utova�. Už teraz sa tešíme na ïalší roèník.

RNDr.B.Lapšanská

S Mikulášom na veèné èasy a nikdy inak
/Alebo reportáž zo 7.študentského plesu/

Január sa už každoroène nesie v duchu plesovej sezóny. Páni 
oprašujú obleky a dámy zas majú problémy so zháòaním dobrých a 
kvalitných šiat, mejkapu a podobne. Ale ja som túto atmosféru nejako 
zvláš� nevnímal a plagáty, ktoré hovorili o blížiacom sa študentskom plese 
na našej škole som nebral nijako vážne. 2 týždne pred termínom som si 
viac zaèal uvedomova�, èo sa chystá a išiel som do septimy B kúpi� 
vstupenku a zháòa� oblek na ples. Posledné dni pred plesom sa vlastne v 
našej triede o nièom inom ani nehovorilo. Jednoducho, plesová vlna 
dorazila aj na Mikuláša.

28. január 2010, 14:15 SEÈ: Zvoní. Tak ako vždy vychádzam z 
triedy, ale nejdem ako tradiène na tréning, ale utekám domov. O pár hodín 
sa zaène udalos� januára 2010. Vyberám oblek, èi nie je pokrèený, 
poslednýkrát overujem kvalitu mojich poltopánok, do�ahujem kravatu a 
hor sa noèným Prešovom v -10°C v obleku a vetrovke.

28.január 2010, 17:30 SEÈ: Práve som prišiel do školy. Chodbou sa 
to len tak hemžilo plesovými róbami a oblekmi. Len tu a tam sa našlo pár 
chlapcov v obleèení ako pre strojárov pobehujúcich sem a tam. ¼udia 
odovzdávali vstupenky a kupovali lístky do tomboly. ¼udia obleèení viac 
plesovo pobehovali hore- dolu z chodby do šatní a naspä�. Už len pár minút 
a zaène sa ples.

28.január 2010, 17:50 SEÈ: Volajú nás. Všetci máme urýchlene 
opusti� šatne a toalety a uchýli� sa do jedálne. Vchádzam. Jedáleò je pekne 
vyzdobená, vyzdobené sú aj stoly, je tam premietacie plátno, hudobná 
súprava a skupinky septimanov, ktorých príprava vyvrcholí o pár minút. 
Spolu s ïalšími sa usádzam a èakám, èo sa bude dia�.
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Áno, na Súkromnom 
gymnáziu na Solivare a 
na Gymnáziu sv. 
Moniky.
Èím ste chceli by�, 
keï ste boli 
die�a�om?
Stále uèite¾kou.
Èo sa vám páèi, 
resp. nepáèi na tejto 
škole?
Som tu ve¾mi krátko, 
takže neviem hodnoti�, 
zvonèek by sa mohol 
zmeni� na nejakú 
príjemnú melódiu a 
zatia¾ myslím, že som 
tu ve¾mi krátko nato, 
aby som mohla 
hodnoti�, èo sa mi páèi 
alebo nepáèi na tejto 
škole.
Akí sú k vám žiaci?
Žiaci sú v pohode až 
na niektoré výnimky, 
èo sa dá zvládnu� a je 
to obdobie puberty, 
takže to beriem aj 
takto.

Aké sú vaše koníèky?
Rada sa prechádzam s mojou rodinou, mám dvoch psov takže aj to, 
rada pracujem v záhrade, rada varím a spím.
Ikvaè obsahuje kupón, ktorý slúži pri jednorázovej odpovedi, 
budete ho akceptova�?
Áno. Samozrejme, raz za èas, keï niekto predloží kupón, tak áno. 
Máte nejakú ob¾úbenú knihu?
Èítam francúzske knihy, strašne rada mám knihy o zvieratách, o varení, 
o záhradách atï.
Akých máte ob¾úbených hercov?
Nemám ob¾úbených hercov, pretože strašne málo pozerám televízor.
Páèi sa vám nejaký štýl skupina?
Mám rada francúzske chanzony Charles Aznavour Garou, Natasha St. 
Pierr, Celine Dion.  
Vaša ob¾úbená farba?

eur do bufetu, prelet 
balónom nad Alpami èi 
bicykel.

Neskôr sa už len 
tancovalo a bolo to aj 
dlhšie ako sa pôvodne 
predpokladalo. Skonèili 
sme o 23:30. 

Myslím, že staèí 
skonštatova� už len to, 
že ples sa vydaril, 
organizácia bola na 
vysokej úrovni a ten, kto 
bol, nemá èo ¾utova�. 
Verím, že aj ïalšie roky 
to bude minimálne také, 
ako to bolo tento krát. 

Na záver ešte 
jedno ve¾ké ÏAKUJEM za 
tých, ktorý si mohli túto 
parádu uži�.

tiborporubän

Stále som chcela by� uèite¾kou
(rozhovor s p.uè. Kazimírovou)

Odkia¾ pochádzate?
Zo Sabinova.
Ko¾ko máte rokov?
Mám 26 rokov.
Ste slobodná alebo vydatá?
Som vydatá a mám 2 krásne deti.
Kde ste študovali?
Študovala som tu v Prešove, na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity francúzsku filológiu.
Preèo ste sa rozhodli práve pre tento predmet?
Pretože som absolvovala nieko¾ko pobytov poèas gymnázia vo 
Francúzku a páèi sa mi jazyk, krajina, kultúra aj celé Francúzsko.
Boli ste dobrou študentkou?
No, èo je dobrý študent? Myslím si že áno, poznala som svoje hranice.   
Uèili ste aj niekde inde?
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Žltá, zelená, oranžová, 
Ob¾úbené jedlo?
Spagetti a rôzne zeleninové šaláty.
Ïakujeme za rozhovor.

peterdzugas a braòojeriga

Chcela som by� všetkým iným, len nie 
uèite¾kou...

Aj keï mala najprv z nášho rozhovoru obavy a chcela nás 
presvedèi� slovami typu „Ja nie som ve¾mi zaujímavá (èo samozrejme, nie 
je pravda) my, redaktori IKVAÈA, sme sa nedali len tak odbi�. Myslím si, že 
to stálo za to. Ponúkame vám informácie, o ktorých ste o p. uè. uèite¾ke 
Alexandre Suchárovej urèite nevedeli.
Mohli by ste sa našim èitate¾om trošku predstavi�?
Som rodená Prešovèanka, som vydatá a máme tri deti.
A trošku viac? 
Moje deti sa volajú Slávka, Martin a Ondrej. Najstaršia dcéra má 7 a pol 
roka a je druháèka na ZŠ sv. Gorazda. Martin má 5 a pol roka a chodí 
do školy. Ondrejko má 4 roky.
Na akej škole ste študovali?
Študovala som v Prešove na Fakulte humanitných a prírodných vied.
Uèili ste sa aj speakova� alebo iba sprechujete?
Áno, uèila som sa angliètinu na gymnáziu, ale maturovala som z 
nemèiny. Na jazykovej škole som sa tiež uèila francúzštinu.
Preèo je práve nemèina tá vaša naj?
Od detstva som mala možnos� cestova� do Švajèiarska, a preto mi bol 
ten jazyk blízky.
Boli ste už aj v Nemecku?
Po skonèení VŠ som 10 mesiacov strávila v Nemecku ako au - pair.
Chceli by ste tam ís� opä� pracova� alebo tam ís� len napríklad 
na rekreaèný pobyt?
Chcela, ale momentálne sa to kvôli rodine nedá, možno inokedy...
Aké spomienky sa vám viažu k najkrajšiemu obdobiu života - k 
detstvu?
Len tie najkrajšie a najpríjemnejšie. Bývali sme v krásnej dedinke 
blízko Prešova, kde každý každého poznal, taká idylka, ktorú som v 
meste na sídlisku už nezažila.
Študovali ste len nemèinu, teda jazyky alebo vás zaujali aj 
logické predmety ako fyzika èi matematika? 
Matematika a fyzika nepatrili medzi moje ob¾úbené predmety, aj keï 
som sa nejakou náhodou ocitla na gymnáziu v matematicko - fyzikálnej 
triede. Urèite ma to posunulo ïalej a rozšírilo poznanie.
V škole ste boli kockou alebo ste sa skôr riadili heslom „Známky 

nie sú všetko“?
Bola som normálnou žiaèkou, 
to znamená, že známky ma 
motivovali. Ale že známky nie 
sú všetko, na to som tiež 
prišla, myslím, že vèas.
Aký bol váš prvý dojem z 
našej školy?
Prišla som z menšej školy, 
takže som mala pocit väèšej 
anonymity, ale isto je to aj 
tým, že som tu ve¾mi krátko. 
Inak je tu fajn. Mám š�astie 
na skvelé kolegyne v 
kabinete, a to je tiež dôležité. 
Samozrejme,  dostala som aj 
skvelých žiakov.
Zažili ste už nejakú 
kurióznu situáciu?
Keï som tu bola asi druhý 
deò, prišli za mnou žiaci zo 
sekundy B, kde som mala by� 
zastupujúcou triednou, o èom 
som ešte nevedela, èi s nimi 
zostanem v škole spa�. 
Naš�astie to nebola žiadna 

oficiálna akcia, tak som sa z toho bez problémov vymotala. Ale 
nakoniec sa akcia uskutoènila 5.3.2010 a rada som sa jej zúèastnila. 
Aké boli vaše sny v detstve? Èím ste chceli by�?
Chcela som by� všetkým možným, len nie uèite¾kou. Bolo to vedenie 
mojej mamy, ktorá ma nasmerovala k tomuto povolaniu a som jej za to 
vïaèná.
A aké sú vaše sny teraz? V èom sa zmenili oproti predošlým?
Sny alebo oèakávania sa menia pod¾a toho, èo èlovek dosiahol. Moje sa 
zmenili a menia tým, že už nerozhodujem len o sebe, ale dôsledky 
mojich rozhodnutí prežíva so mnou aj moja rodina. Uvidíme, èo život 
prinesie...
Èítate rada knihy?
Áno, èítam rada, ale teraz mám na knihy málo èasu.
Èítate iba knihy písané v slovenèine alebo ste siahli aj po 
nemeckej knihe?
Aj nemecké, keï sa k nim dostanem.
Pod¾a èoho si vyberáte žáner? 
Pod¾a nálady, keï sa potrebujem odreagova�, tak nejakú detektívku 
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alebo nieèo od Coelha, ale èítam rada aj životopisy. Fantasy neèítam, to 
si radšej pozriem dobre spracovaný film.
Aký je váš vz�ah k domácim miláèikom, máte doma nejaké?
Máme doma rybièky a to je asi tak všetko, aj tak sa o nich stará 
manžel. Iné zvieratá pod¾a mòa do bytu na sídlisku nepatria, v 
rodinnom dome by som psíka vonku ma� chcela.
Èo vypåòa váš vo¾ný èas?
Hlavne naše malé deti a všetky aktivity s nimi spojené. Od kúpaliska, 
cez korèu¾ovanie, lyžovanie...
Máte nejaký idol alebo osobu, ktorej by ste sa chceli podoba�? 
Nemám, chcem by� dobrým èlovekom.
Èo si myslíte o Brejkoch?
Je to komerèná záležitos�. Mlieko nepijem, ani sladené. 
Budete bra� kupóny?
Ak to žiakom pomôže, tak áno. 

NAJ: film: Amélia z Montmartu.
farba: hnedá a všetky jej odtiene.
motto: Ži� prítomnú chví¾u.
jedlo: Všetko, ale naj je koložvárska kapusta od mojej svokry.
hudba: folk, vážna hudba.
životný výkon: Bude, ak dobre vychováme naše deti.

Ïakujeme za rozhovor
viktóriabirošová, danieladžubinská a števomalatinec 

Odpovede zo strany 2
- Tyson Gay
- eyelashes
- William the Conqueror
- Rihanna – Russian Roulette
- Will Turner
- Queensland, Victoria

Letúch, letušník, letuško, letušiak, letúò, 
pilot? Steward

/ anketa o tohtoroèných písomných maturitných skúškách/

16.3, 17.3 a 18. 3. 2010 - obávané dni tohtoroèných maturantov sú 
už naš�astie za nimi. Aby som zistila, aký z toho majú pocit a èo bolo pre 
nich naj�ažšie, pýtala som sa nasledovné otázky:

1.  Aký bol pre teba naj�ažší deò, ktorý predmet a preèo?
2. Èo �a na maturitách najviac prekvapilo alebo èo bolo pre teba 
najzaujímavejšie?

Odpovede na prvú otázku boli premenlivé, no viacerí sa zhodli, že 
naj�ažšia bola streda - angliètina. Dôvodom bolo, že niektorí neboli s týmto 
jazykom práve najlepšou „kamarátkou“, alebo aj texty, ktoré boli dlhšie èi 
�ažšie. Je potrebné doda�, že viacerých potešila téma na sloh - Birthday 
Party. 

Na slovenèine zase prekvapili otázky, ktoré neboli zamerané na 
literatúru, ale na gramatiku a niektoré ukážky (napr. 8). Matematiku 
zhodnotili maturanti väèšinou kladne, len nedostatok èasu bol malým 
negatívom.

Keï som sa spýtala druhú otázku, jednoznaène viedla odpoveï: Ako 
sa oznaèuje osoba mužského rodu, ktorá podobne ako letuška obsluhuje v 
lietadle?  Odpovede v hárku boli hocijaké, ale len zriedka sa tam vyskytol 
steward :D. Je potrebné uzna�, že ani Turkyòa nebola zlá.

Ïakujem maturantom z oktávy B (konkrétne 20  študentom), že boli 
ochotní odpoveda� na otázky, no najmä Marekovi Pazdièovi, ktorý pri 
odpovedi nebol struèný a všetkým držím prsty, aby prešli. Nech ústne 
dopadnú ešte lepšie ako tieto.

danieladžubinská
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