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Čerstvá krv vo vedení školy – RNDr. M. Tkáč 

...lebo program bol Áčkový!
Reportáž zo stužkovej slávnosti oktávy B

Mať rád je umenie
Interview s duchovným otcom V.Nemcom

Vydesení prváci a vytešení septimania
 Reportáž z imatrikulácie kvínt

– Vymenujte funkcie lesa.

– Zdroj regenerácie a rezignácie.

– Aká je hlavná myšlienka drámy Statky‐
zmätky?

– Chlopi su švine.
– Vysvetli význam cudzích slov:
– jury ‐ obdobie pred Kristom.
– atašé ‐ ženské spodné prádielko.
– Vysvetli význam príslovia Lepší vrabec v 
hrsti ako holub na streche.
– Vrabcovi je v hrsti teplo, ale holubovi na 
streche zima.
– Lepšie chytiť slabšieho, ako keď silnejší 
chytí nás.
– Vysvetli význam pranostiky Na Martina 
medveď  líha.
– Všetci sa pripravujú na Vianoce a sú 
doma.
– Vysvetli význam príslovia Darovanému 
koňovi na zuby nepozeraj.
– Ak nám niekto dá darček, napr. mačku, 
tak môže mať besnotu, takže nemáme 
prijímať niektoré darčeky od cudzích ľudí.
– Vysvetli význam príslovia Tichá voda 
brehy myje.
– Keď je človek kľudný, ničí problémy.
– Čo označujeme termínom Úrodný 
polmesiac?
– Znamená to, že bude veľa úrody.
– Že sa im pol mesiaca darilo a mali 
dobytok a jedlo a ďalšieho pol mesiaca 
začalo pršať a tak nemali nič.
– Vysvetli pojem neolitická revolúcia.
– Že útočia na ďalší národ.
– Aký významný nález sa našiel v 
Gánoviach pri Poprade?
– šľachtený mozog,
– zlomený mozog ženy,
– zliatina mozgu.
– Aké náboženstvo bolo v neolite?
– Uctievanie žien – matriarchát a muži 
pritom vyrezávali venuše.

– Napíš 2 najstaršie domestifikované 
zvieratá.
– Mamut  a jaskynný medveď.
– Vysvetli pojem kanibalizmus.
– pojedanie človeka,
– jedenie ľudí (toho istého druhu).
Prelož do angličtiny:
pivnica (basement, cellar)

– suterene, suteren                                                                              
lúčny koník (grasshopper)

– meadow horse                                                                         
konferenčný stolík (coffe table)  

– conference table  
podkrovie (attic) 

– underfloor    
najať (take on) 

– take someone to work as your employee 
nočný stolík (bed table) 

– night stand table  
vodovodný kohútik (tap) 

– source, tape                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
strešné okno (skylight, dormer widnow) 

– roof window   
striedať sa (take turns) 

– change places    
vynaložiť úsilie (make an effort)

– use all strength for something  
robiť, čo sa len dá (do your best) 

– do everything what I can do  
vlastniť autorské práva (franchise) 

– have autors                                                                

Výroky slávnych
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Monika Mitterová
Šéfredaktorka školského 
časopisu Ikvač

lom oproti zodpovednosti.
 Možno práve nastal ten čas, 
kedy už trápne výhovorky a 
ulievanie musia ísť bokom.
 Nehovorím to kvôli tomu, že 
maturujeme. Ide mi vlastne len 
o jedno. Teraz je práve ten čas, 
kedy treba začať znášať násled‐
ky za seba samých.
 Drahí študenti (netušila 
som, ako vás osloviť), nečakajte 
na oktávu v zmysle, že tu sa 
všetko sklepe. Nič sa nesklepe. 
Hlavne chémia nie! Verte či nie, 
tu sa práve ukáže to, čo ste tak 
dobre pár rokov skrývali.
 Nechcem moralizovať ani 
poúčať. Len to skúsme všetko 
brať zodpovednejšie. Aby raz 
budúcnosť mohla byť pyšná na 
našu minulosť.

 Ahojte!
 Druhý či tretí september (už 
si nepamätám) so sebou prinie‐
sol viacero pomyselných začiat‐
kov. 
 Ja som si napríklad sľúbila, 
že... Však viete, všetci sa ideme 
zrazu usilovne učiť. Hej, áno, 
jasné. Ako keby sa stalo. Poznáte 
ten pocit, keď vidíte vašich 
kamarátov a „huba" sa vám pri 
nich nezavrie? Toto zažívam už 
mesiac. S takýmto prístupom 
balansujem nad často kladenou 
otázkou. Zmaturujem vôbec?
 Prednedávnom ma veľmi 
povzbudila myšlienka bývalej 
oktavanky: „Rozhodni sa a venuj 
sa tomu na 100%, inak niet 
šance.“ Jediné, čo mi napadlo 
odpovedať si, bolo: „Sa obač!“
 Došlo mi, že možno je 
konečne čas vykročiť vpred če‐

Editoriál

„S každým novým rokom, či už kalendárnym alebo školským, 
prichádzajú zmeny. My ich nevieme ovplyvniť, ale vieme si ich 
spoločne spraviť krajšie. Nový šéfredaktor, iná atmosféra, iné 
podmienky. Držte nám palce.“ luciašťastná                                              
„Uchopme svoje šance a začnime odznova, napriek tomu, že sme 
padli.“ slávkajusková
„Nový začiatok pre mňa, a možno teda aj pre vás, znamená nové 
kroky starým smerom. Často opakujeme chyby (naučím sa neskôr) a 
stále sa spoliehame na život, ktorý ponúka rok čo rok čas na nové 
začiatky. Avšak raz príde čas (napr. maturitný ročník), kedy bude ťažké 
premýšľať nad novým začiatkom, keď starý koniec stále nenastal.“ 
juliánaonuferová

 

Komentáre redaktorov

Vydesení prváci a 
vytešení 
septimania
Reportáž z imatrikulácie 
kvárt.
strana 20

Misijný týždeň v 
obrazoch
Fotoreportáž z misijného 
týždňa.
strana 12

...lebo program 
bol Áčkový!
Reportáž zo stužkovej 
slávnosti oktávy B.
strana 11



5

..
.i
k
v
a
č

4

...ik
v
a
č

...ikvač...ikvač spravodajstvo

Chalujeme spoločne celá rodina

Život by, podľa mňa, nemal veľký 
zmysel, ak by sme sa nad ním nezamýšľali. 
Možno si niekto povie, že život stačí žiť, nič 
viac a ani nič menej netreba, no ja osobne 
som razantne iný. 

Ako pracovník jedného neme‐
novaného fast foodu mám možnosť vidieť 
počas každej pracovnej smeny ľudí rôznych 
vekových kategórií, ako si pochutnávajú na 
našich „lakocinkách“. Najviac ma však 
zarazí, keď vidím rodiny s malými deťmi, ako 
„chalujú“ do seba samé „hambáče“. 

Raz, keď ma moja vedúca v práci 
poslala utrieť špinavé stoly, som začul 
rozhovor medzi otcom a jeho dcérou, ktorý 
mi dodnes utkvel v pamäti, konkrétne táto 
veta: „Daj si to mäsko, veď je také chutné a 
zdravé.“ Pritom na 90% som si istý, že o 
konzistencii daného výrobku veľa nevie, ak 
vôbec niečo. Nechcem teraz odsudzovať 
naše výrobky, ale fast food je prosto fast 
food. Aj napriek peknému pracovnému 

ohodnoteniu musím povedať, že môj názor 
na výrobky rýchleho občerstvenia sa 
nezmenil, len čiastočne formoval a ucelil, 
nakoľko sa moje pocity a dojmy potvrdili.

Určite teraz niekto premýšľa, ba 
rovno usudzuje, že som blázon, ktorý rieši 
takéto hlúposti, ale mne nestačí niečo 
povedať a ja sa začnem podľa toho správať. 
Skrátka, som osoba, ktorej nie je takmer nič 
ľahostajné, a bez ohľadu na to, akí sú ostatní 
ľudia, budem sa správať podľa seba. Kiežby 
každý rozhodoval vo väčšej miere sám za 
seba a viac vyjadroval svoj názor aj navonok.

Milí priatelia, snažte sa v živote 
rozhodovať najmä na základe vášho názoru 
či pocitov, lebo nič vás neposunie ďalej ako 
vlastné rozhodnutia, či už správne, alebo 
nie. Veď predsa nikto nie je dokonalý!

tomášgoboňa

[Short]ky

     Pri príležitosti 25. výročia Novembra 89 sa 
7. – 9. novembra v Spišskej Kapitule usku‐
točnila trojdňová medzinárodná konferencia 
Hanusove dni 2014. Študentom ponúkla 
možnosť  hlbšie porozumieť odkazu 
Novembra, demokracii a svetu, v ktorom 
žijeme. Súčasťou konferencie bola aj súťaž 
esejí študentov Prešovského samosprávneho 
kraja na tému November 89: 25 rokov bez 
neslobody? Vynikajúce 1. miesto a honorár 
získal študent oktávy A Milan Žiak, osobitnú 
cenu poroty Michal Hurný (08A). Víťazné 
eseje budú publikované na www.postoy.sk.

     29. októbra sa uskutočnil celodiecézny 
metodický deň pre pedagogických zamest‐
nancov základných škôl v pôsobnosti Arci‐
biskupského úradu v Košiciach. Približne 300 
učiteľov cirkevných základných škôl z 
Prešovského a Košického kraja si v 
jednotlivých sekciách vymieňalo skúsenosti 
z vyučovacieho procesu a rovnako sa im  
prezentovali niektoré z inovatívnych 
prístupov vo vyučovaní. Metodický deň 
začal sv. omšou v Konkatedrále sv. Mikuláša, 
celebroval Mons. S. Stolárik.

 Misijný týždeň (13. – 17. októbra) bol na 
našej škole iný ako v minulom roku. Okrem 
farebnej symboliky (príloha na s. 12 a 13) a 
modlitby za každý kontinent sme misie 
podporili aj finančnou zbierkou – 322,10 eur. 
Výťažok bude použitý na realizáciu programu 
adopcie na diaľku v afrických misiách. Zbierka 
hygienických a školských potrieb smeruje na 
Ukrajinu. Do pečenia medovníkov sa zapojili aj 
naše p. učiteľky Lazorová, Koremová, J. Tká‐
čová, Čiripová a mamy našich žiakov. Predalo 
sa okolo 1072 kusov.

„Daj si to mäsko, veď je také chutné a zdravé.“
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Denník stredoškoláka...

3. 9. 2014

     Po prázdninách znova dýchať ten ťažký 
školský vzduch. Veľmi náročná úloha, najmä 
pre takých ako ja, začínajúcich gymnazistov. 
Cestou do školy žalúdok ako na vode, skoro 
ma zrazilo auto. Ďakujeme pekne, pani 
učiteľky, vaše neúmyselné pripomienky 
počas hodín v kvarte nám teraz rezonujú v 
hlavách. „V kvinte sa s vami nikto nebude 
baviť. V kvinte už to všetci berú ako 
samozrejmosť. V kvinte sa začína ten pravý 
boj.“ Nikto to nepochopí, kým nezažije. 
Presne tak. 1. deň na strednej...

      V škole sme sa ráno usadili v tých istých 
laviciach, samozrejme tak, ako sme chceli. 
„Nechajú nás tak,“ myslí si každý  naivne, ale 
kdeže! Myslím, že každý trpí tou „prvo‐

3. septembra, 8:00. Vitajte v škole. Vitajte v kvinte.

Zá[S ]tu[P ][Ca ]16 15 20

     Prišiel koniec tým časom „lietajúcich 
dverí“. Nie, nehovorím o upgradovaní 
známej rozprávky o lietajúcom koberci, ale o 
odchode jedného z najvýraznejších 
zamestnancov školy. Jednoznačne au‐
toritatívne asi najuznávanejší učiteľ a pán 
zástupca Jozef Brudňák opustil brány našej 
školy a pobral sa na zaslúžený dôchodok.  
Jeho miesto zaujal učiteľ známy najmä 
svojimi vtipmi a láskou k matematike a 
chémii. Od septembra ho voláme pán 
zástupca Tkáč. Dlhé roky si nás získaval 
rôznymi zaujímavými príkladmi (ktoré často 
vedel vypočítať žiaľ len on) alebo trefnými 
poznámkami, ale teraz ho už len málokedy 
vídame v chemickom laboratóriu či 
triedach. Ako sa  však zmenili povinnosti a 
náležitosti tohto postu? 
 S vyššou pozíciou prichádza pria‐mo 
úmerne aj viac práce, ako by to možno 
povedal už spomínaný p. uč. Tkáč. Taktiež je 
možno pre mnohých prekvapenie,   

Druhá vášeň pána zástupcu (po chémii) – futbal. 

dňovou“ naivitou. A potom príde tresk. Prvý 
tresk dverami po zazvonení. Pomalé kroky  
blížiace sa ku katedre a navonok milý úsmev. 
To je naša triedna. Blondína, sympatická, no 
nikto by nepovedal, že je to učiteľka. Prináša 
nočné mory každého žiaka pre tento rok: 
triednu knihu a klasifikačný hárok. Tam sú 
všetky naše pokusy, preklepy, radosti i 
naozaj z pekla šťastie, zaznamenané. Ticho 
si sadá a jemným klopkaním pera o katedru 
upozorňuje na svoju prítomnosť. Už niet 
úniku.

     Prešla prvá hodina. Všetko, čo smieme a 
nesmieme robiť, mali by sme a musíme, 
zhrnuté na jednom papieri. To je školský 
poriadok. Človek by si myslel, že ho za tie 
roky počúvania poznáme od A po podpis 

riaditeľa. Ale my múdri sa učíme z vlastných 
chýb, načo sa držať niečoho, čo aj tak napísal 
niekto preto, že sa to často dialo. Prezuvky, 
ospravedlnenky, vhodné oblečenie a blá‐
blá‐blá. Každému sa to po piatich minútach 
zlieva do jednej dlhej šmuhy. Tí odvážnejší si 
utrú slinku, čo ubehla pri raňajšom dodriem‐
kavaní. Za tieto reči by som od nejedného 
učiteľa dostala zápis. Ale my máme iba tých 
dobrých. Sem‐tam.

 Posledné „voľné“ minúty ubehli a po 
triednej akoby sa zľahla zem. Prichádza 
škola. A ako na nás cerí zuby! Prvé hodiny sú 
vraj vždy nenáročné. Bavíme sa o zošitoch, 
pláne na tento školský rok a skúšaniach. A 
pri tom sú to tie najťažšie hodiny. Ako hovorí 
jedna naša pani učiteľka: „Čo nás tento rok 
čaká a neminie.“ Kruté a pravdivé. Načo sa 

zapodievať látkou, keď už teraz polovica 
nechápe, čo sa deje? Všetci ešte stále myslia 
na fešných plavčíkov či parádnu babu na 
kúpalisku. Dokonca hneď v prvý deň sa 
začína prejavovať spánkový deficit. A nielen 
pri tých lenivých častiach triedy. Hučia do 
nás, že ak nenájdeme správny štýl učenia, 
nikdy na to nenabehneme. Načo nabehovať, 
keď o štyri roky nás odtiaľ pošlú na kadejaké 
horšie miesta, taktiež nazývané školy. Ale 
nie, nemôže byť všetko také negatívne. Veď 
znova vidíme tie tváre, ktorým sa niektorí 
cez leto za každú cenu vyhýbali, známe tváre 
spolužiakov. „Druhá rodina“, ako to zvyknú 
učitelia nazývať. Možno to predsa len 
nebude také zlé ...

juliánaonuferová
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Občas sa viac zdáme, ako sme

 V poslednom čase veľmi často u‐
važujem, prečo je všetko robené len pre 
efekt. Zoberme si napríklad dnešné rekla‐
my. Situácia dieťa – rodič a neodolateľná 
sladkosť. Dieťa nadšené beží ku rodičovi a 
namiesto toho, aby ho objalo, mu zoberie z 
ruky čokoládu a zažíva "ataraxiu". Je toto 
normálne? Život nám naháňajú všetky 
možné médiá neberúc ohľad na to, čo je v 
živote najviac podstatné. Akoby nám kradli 
ľudskosť. Zdá sa mi to alebo..?
 Často sa cítim medzi ľuďmi ako v tom 

obchode. Niektorí podľahli tejto rýchlosti a 
zakrývajú svoje svedomie efektom obľúbe‐
nosti. Najironickejšie je, že ľudia, ktorí sa 
viac zdajú ako sú, sú práve tí, ktorých 
spoločnosť uprednostňuje. Často robíme 
veci, ktoré sú proti nám samým. Len tak, zo 
zvyku. Alebo z potreby zaujať svojou 
nepravou tvárou. Nikdy som si nemyslela, že 
sa budem niekedy musieť rozhodnúť medzi 
mnou a .. mnou. Spoznávam sa? Spoznávate 
sa vy? 

monikamitterová

nedá, keďže pravidelne vídavame síce nie 
úplnú, ale prevažnú časť rodiny Tkáčových 
na chodbách našej školy. Odpovedal 
stručne. Rodina je dôležitá a za rodinu sa 
nemôže vyjadriť iba on sám. Uzavreli sme to 
vetou: „Zatiaľ sa nikto nesťažoval!“ 
 Napriek všetkým povinnostiam, ktoré 
musí stíhať, stále učí maturitný ročník. Na 
otázku, ako vidí budúcnosť maturantov, 
odpovedal, že planými sľubmi si nepomôže 
nik a cieľ dosiahne iba odhodlaný. 
Samozrejme, s budúcimi študentmi vy‐
sokých škôl sa stretne aj za „zeleným 
stolom“, kde zas a znova zasadne do 
maturitnej komisie. Čiže, drahí maturanti, 
pozor na to! Po novom vás za stolom uvíta už 
nielen pán učiteľ, ale zároveň aj pán 
zástupca RNDr. Marcel Tkáč.

juliánaonuferová

že už neučí toľko hodín ako niekedy. Žiaľ, 
niekto tie „papierovačky“ musí robiť. Avšak 
ako sám povedal, je to nové a zároveň je to 
niečo, čomu sa nebráni. Nové veci prinášajú 
potešenie. Taktiež učí na našej škole skoro 
polovicu svojho života, čo je obdivuhodné. 
Ale podľa jeho slov len čas ukáže, či dospel, 
keďže dospieť neznamená dosiahnuť fyzickú 
hranicu. Po skoro 14 ročnej praxi bývaleho 
pána zástupcu nás mladší smer určite 
obohatí. Ale tiež popiera, že by ho učenie 
nejako obťažovalo. Vždy to bude hlavným 
smerom jeho záujmu. Baví ho sledovať, ako 
študent i  po  čase  st rávenom nad  
kalkulačkami či učebnicami a množstvom 
„nevypočítateľných“ príkladov nachádzajú 
krásy matematiky. Bodaj by sa chcel tento 
pocit dostaviť aj k nám. 
 Nevyhli sme sa ani otázke týkajúcej sa 
rodiny. Ako zvládajú dni strávené v škole, 
často do neskorých poobedňajších hodín? O 
nejakom prílišnom odlúčení sa hovoriť 

Možno je šťastie jednoducho kameňom, ktorý 
treba obrusovať, aby sa stal klenotom

 Motýle v bruchu, nedočkavosť, 
smiech. Ako to nazvať jedným slovom? 
Šťastie. Čo tak sa vôbec zamyslieť nad týmto 
pojmom? Podľa niektorých múdrych hláv je 
šťastie stav spokojnosti so životom. Je to 
blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, 
spokojnosť, povznesenie. Možno si tento 
stav predstavujete ako ľudí, ktorí sú okolo 
vás a srší z nich humor a smiech jedna 
radosť. Čo ak je to presný opak? Čo ak práve 
oni potrebujú podporu a otázku: Čo sa ti 
stalo? 
 Byť šťastný je u niekoho v tejto dobe 
veľký luxus. Číha na nás mnoho zla a chorôb. 
Aj preto je ťažké byť šťastnými. Je ľahšie 
splynúť s davom. Úsmev je zbraňou na 
niekedy aj tento chorý svet. Skúsme dávať 
šťastie iným, možno niekedy aj cez slzy. 
Skúsme každý deň povzbudiť človeka vedľa 
seba hoci len úsmevom. Opýtaj sa, čo je 
nové v jeho živote, aj keď prešiel iba jeden 
deň. Mohlo sa toho stať veľa. Je potrebné 
rozdávať šťastie a lásku okolo seba. Áno, je 

to ťažké. Často je ťažké pochopiť človeka 
alebo čo i len počúvať, čo sa mu stalo. No 
verte mi, stojí to za to. Stojí to za ten pocit, že 
ste niekomu možno pomohli čo i len jedným 
slovom alebo vôbec vypočutím jeho 
problémov. Z vlastnej skúsenosti viem, že je 
potrebné mať človeka, o ktorého sa môžete 
oprieť a povedať mu všetko. Ten človek stojí 
za to a bude pri vás v každom trápení. 
 Možno sú to otrepané klišé, ale je to 
tak. Možno sú to len rady, nad ktorými len 
zagúľate očami, poviete si: „Toto som už 
niekde počul/a...“ Možno je šťastie 
jednoducho kameňom, ktorý treba obru‐
sovať, aby sa stal klenotom. Neviem, či si to 
niekto z vás všimol, ale nedávno bol deň 
úsmevu. Aj takto sa dá rozdávať šťastie. Je to 
úplná maličkosť? Áno, je, ale čo na tom? Čo 
raz dáš, stokrát sa ti vráti. Nebojte sa byť 
šťastnými, ak to chcete. Je to úplne 
normálna a jednoduchá vec. Skúste sa teraz 
usmiať na človeka vedľa seba. Práve ste 
rozdali šťastie.

slávkajusková
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Stužková, sme v oktáve, nezmatu‐
rujem, nestíham... Začiatok maturitného 
ročníka sa držal presne týchto bodov. Už v 
prvý deň školy, teda ten nultý, keď bola len 
sv. omša, sme sa béčkari stretli v triede s 
cieľom spraviť čo najlepšiu stužkovú. Začal 
sa nám kolobeh zvaný poháre, oznamká, 
nemám šaty, čo budeme jesť, koho voláme, 
treba nám video, nedošli nám stužky, nič 
nemáme nacvičené. PKO sa pre nás stal 
rutinou, bolo treba riešiť jedlo, usádzanie...  
Ako to stále býva, vždy sa nájdu ľudia, ktorí 
riadia, a tí, ktorí len plnia úlohy. Obidve tieto 
úlohy boli rovnako dôležité. Naše prípravy 
vo mne zanechávali pocit spokojnosti, 

pretože každý prispel aspoň kúskom toho, 
čo vedel. Nechcem tu menovite písať, že 
ďakujem Táni a Terke za choreografie, 
Števovi za mnoho vecí, Slávke za poháre. To 
by som veľmi dlho ďakovala. Ďakujem vám 
všet‐kým,  spolužiaci, za celú stužkovú. 

A ešte, ako dodatok, spravím trochu 
reklamu JoyMotion, ktorý nám video robil 
týždeň pred stužkovou, takže ďakujeme aj 
vám, chalani, video je perfektné. (Dajte im 
to dakto prečítať!)

                              monikamitterová

Navždy sa zachová... Ale kto to pripraví?!

 ...lebo program bol Áčkový!

 Ako už z názvu vyplýva, v októbri sa konala očakávaná udalosť školského roku 
2014/2015, a to stužková slávnosť oktávy B. No hneď na úvod musím podotknúť, že neboli 
až takí autentickí a ich stužková nebola „Béčková“. 

 O tom, že očakávaná naozaj bola, sme 
sa mohli presvedčiť hneď pri vstupe do sály 
PKO. Skôr ako o deviatej bol vstup umožnený 
iba pozvaným (učiteľom, rodičom), a preto 
sa dav, ktorý možno prirovnať k davu ľudí 
čakajúcich na dobrú, nie veľmi známu 
kapelu, usídlil pred veľkým objektom. Keď 
sme sa konečne všetci nahrnuli dnu (tým 
všetci myslím fakt veľké množstvo ľudí), 
čakalo nás naozaj príjemné predstavenie 
triedy O8B. Video, ktoré sa prehrávalo, bolo 
zo začiatku podobné, ako mala trieda minu‐
lého roku, ale neskôr iné ako všetky ostatné. 
Moderátori sprevádzali program s veľkou 
dávkou humoru, najmä tí, o ktorých by to 
ľudia ani nepovedali. A teraz, samozrejme, 
to najdôležitejšie. Očakávala som zohranosť 
a príjemný zážitok. To prvé občas upadalo, 

ale to druhé sa napriek všetkým drobným, 
neviditeľným poruchám do‐stavilo. Program 
bol veľmi dobre spracovaný. Od vtipného 
privítania cez výzvu či reklamu, scénky, často 
obohrané, ale aj tak vtipné, až po samotný 
záver. Osadenstvo sa bavilo, čo bolo vidieť aj 
na pobavených tvárach učiteľov (priznajte 
sa, ani ste netušili, čo za osobnosti sa v našej 
škole skrývajú) a rodičov (zväčša udivených, 
kde sa to v ich dieťati berie). Myslím, že 
zábava bola tu najočakávanejšia. A 
jednoznačne prišla s prvým vstupom. Preto 
som na začiatku podotkla, že Béčkari ani 
nemohli byť autentickí, lebo program bol 
Áčkový!

julianaonuferová
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 Každý by mal zostať sám sebou, bez 
ohľadu na to, aký je. Počas svojho dote‐
rajšieho života som stretol nespočetne veľa 
typov osôb. Pri každom zoznamovaní sa 
človek možno aj necielene zaujme určitý 
postoj voči osobe na druhej strane. Veľakrát 
však súdime „knihu podľa obalu“ a 
neprávom ju spoločensky odsúdime.

 Aby som ešte nezačal písať v 
inotajoch, uvediem konkrétny príklad, 
možno aj dva, tri... Pred pár dňami sme sa 
vybrali s dvomi spolužiakmi do Nitry s 
cieľom dozvedieť sa viac o slovenských či 
zahraničných školách na druhom ročníku 
Európskeho veľtrhu pomaturitného a 
celoživotného vzdelávania Gaudeamus 
2014.

 Je ráno 2,48 (čas, nie promile) a mne 
pípa budík na mobile. Vstávam, rýchlo sa 
vychystám a nastupujem do vopred objed‐
naného taxi. V ňom sa stretávam s prvou 
osobou tohto dňa, ktorá ma paradoxne 
vytočila, ale zároveň príjemne prekvapila. 
Nemal som silu mu takmer na nič 
odpovedať, a preto som nezámerne zamlčal 
pravdu v dôsledku obrovskej únavy. Naozaj 
sa mu čudujem, že ma takú prácu, akú má. 
Uvedomujem si, že na východe to nie je 
bohviečo so zamestnanosťou, ale ja tvrdím, 
že človek má vždy na výber a chyba ľudstva 
je tá, že sa nedostatočne zamýšľajú nad 
svojou budúcnosťou, ak vôbec.

 Vlak konečne dorazil do Leopoldova 
(nie, nešli sme pozdraviť žiadnych kama‐
rátov). S takmer polhodinovým meškaním 
sme sa rozhodli neísť pešo do nášho cieľa – 
aké prekvapivé, a preto sme čakali ďalšiu 
hodinu na prípoj do Nitry, kedy sme stretli 
skupinku troch mladých ľudí v miernej 
spoločenskej únave, vlastne vo veľkej. Ich 

„vodca“, teda osoba, ktorá si myslela, že je 
stredom vesmíru (pričom každý vie, kto ním 
je), začal svojou rodnou rečou, hatlaninou 
vykrikovať na celé okolie leopoldovskej 
železničnej stanice. No a neurob si naňho 
vlastný názor podľa mierne otvoreného 
obalu (neznáma osoba, avšak odkrývajúca 
svoje nechutné správanie).

tomášgoboňa

Divní – čudní – zvláštni – ľudia
vstupenka na kultúrne a športové podujatia, 
takže zbohom pokrčené lístky.
 4. Mali by ste zľavu v obchodoch ako 
FAXCOPY, RESERVED, PANTHA REI, CROPP, 
ŠEVT...
     5. Najedli by ste sa lacnejšie. Áno, 
poskytuje zľavy len do fastfoodu, ale ako 
študent určite zájdete občas do McDonaldu. 
(Však jasné, fotka na Instragrame vyzerá 
lepšie odtiaľ ako zo staničného bufetu.)
 6. A keď ste už nakúpení a najedení, čo 
tak si dopriať trochu oddychu po tooo‐
ooľkom učení? Využite zľavu do Aquaparku 
TATRALANDIA alebo konečne navštívte kino 
s Vašou drahou/drahým v CINEMA CITY  a 
ušetrite aj nejaké to euro na romantike. 

Azda sme vám aspoň trochu priblížili výhody 
týchto kariet. Podľa nás je nevýhodou, že 
členské si musíte obnovovať každý rok. Ak by 
niekto chcel využiť zľavy tejto karty, 
jednoducho si ho vybavte aj na našej škole. 
PS. Na stránke školy je tlačivo.

monikamitterová

  „A dajaká zľava by sa nedala?“ 
pomyslela som si naposledy pri platení. 
Ruku na srdce – kto z vás sa toto, aspoň v 
myšlienkach, nespýtal? Veď sme študenti a 
väčšina z nás nedostáva iné peniaze ako od 
rodičov alebo z návštev babky (plné brucho, 
plné vrecká). 
 V takomto prípade si určite všetci 
dobre spočítame, čo si môžeme dovoliť a čo 
je už nad limitom. V súčasnosti existujú aj 
ľudia a spoločnosti, ktoré myslia na tento 
fakt a pomáhajú nám aspoň nejakým tým 
uvoľneným percentom z plnej sumy ušetriť. 
Zľavové karty sú vytvorené práve pre nás, 
preto by sme ich mali čo najviac využívať. 
Poznáme rôzne typy týchto kariet. Medzi 
najznámejšie patrí karta ISIC a EURO26. Čo 
tak si ich trochu priblížiť?
 1.  Slúži ako identifikačná karta
Na karte študenta G a ZŠ sv. Mikuláša je 
zobrazené logo školy, názov a adresa + jeho 
základné údaje.
 2. Keby ste mali kartu ISIC alebo 
EURO26, nebolo by vám treba vybavovať 
osobitné karty na zľavu na železnice, 
autobusy, MHD atď.
 3. Karta vám slúži aj ako elektrická 

Máme peniaze navyše? Nemáme! 

Železničná stanica v Leopoldove.
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mesta a zbierali peniaze od okolitých ľudí.  
Niektorí boli štedrejší, iní sa naopak tvárili, 
že nemajú pri sebe ani 5 centov. Je potrebné 
si uvedomiť, že každý cent pomôže. Dvaja 
septimania, Táňa Palenčárová a Valentín 
Harčár, ostali v škole a prestávky trávili pred 
kaplnkou, kde si  pastelku zakúpili už aj malí 
prváčikovia i starší žiaci, ale aj učitelia. Naša 
škola dokopy vyzbierala približne 1300€. 
Veríme, že každým rokom sa bude táto suma 
len a len zvyšovať. 
Pretože pomoc ostatným napĺňa.

máriagoboňová

 Biela pastelka je verejná zbierka na 
podporu ľudí so zrakovým postihnutím, 
ktorú každoročne organizuje Únia pre 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej 
výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré 
nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú 
začleniť sa do bežného života. Má približne 
4 000 členov a prebieha vo viac než 200 
slovenských mestách a obciach. 24. sep‐
tembra sa konal 13. ročník zbierky na pod‐
poru nevidiacich a slabozrakých. Žiaci našej 
školy, konkrétne septimy A,  pod vedením 
pána učiteľa Rada Vargovčíka prispeli svojou 
aktivitou ako dobrovoľníci. 
 Chodili po rôznych zákutiach nášho 

Biela – belšia – najbelšia?

Kuchárová z tercie B, ktorá čítala po 
francúzsky. Učiteľský zbor zastúpila pani 
učiteľka Jana Slimáková, ktorá na chvíľu 
vymenila slovenčinu za taliančinu.
 Ak ste sa zúčastnili na tejto svätej om‐
ši, určite ste si užili krásu európskych jazykov 
aj napriek tomu, že ste možno ničomu 
nerozumeli. 

máriafogašová

 6. septembra o 7.30 hod. sa v našej 
škole prvýkrát slúžila ranná svätá omša  
jazykov pri príležitosti European day of lan‐
guages. Korene tohto dňa siahajú do roku 
2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. 
Do tejto „jazyčnej“ udalosti sa zapojilo 45 
krajín a svojimi aktivitami poukázali na 
jazykovú pestrosť v Európe.

 Hlavná organizátorka svätej omše 
bola pani učiteľka Jana Sukovská, ktorá 
úžasne zladila spev a čítanie v rozličných 
cudzích jazykoch. Spievanie mali na starosti 
žiaci oktávy A a septimy A. Prvé čítanie, ktoré 
znelo po francúzsky, čítala Veronika Gibová, 
žiačka oktávy B. Svojím krásnym hlasom 
nám zaspievala žalm Veronika Kurucová a 
evanjelium čítal náš duchovný otec Vlado 
Nemec po rusky. Prosby si medzi sebou 
rozdelili samé dámy. Simona Plavčanová zo 
septimy B po nemecky, Natália Matviaková 
zo septimy A čítala po rusky a Karin 

„...každý ich počul hovoriť svojím jazykom“ (Sk 2,6)

Septima A s pánom učiteľom Radom Vargovčíkom.

Logo Európskeho dňa jazykov.

ÚNIA NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH
SLOVENSKA
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spoločenstva ľudí, pri svätej omši, kde si 
často kladiem otázku, prečo sa omša ešte 
nestala pre mňa rutinou. Snažím sa 
uvedomiť si živú prítomnosť Boha a prežívať 
jeho lásku.
Čo by ste odkázali človeku stratenému vo 
viere?
Je ťažké odkázať niečo stratenému človeku, 
pretože ak je niekto stratený, tak je zatvrdilý 
a takýto človek nikoho nepočúva a nechce 
prijímať nič nové. Odkázal by som mu iba to, 
že Boh ho má rád a ja sa budem tiež snažiť ho 
mať rád a modliť sa zaňho, aby našiel vieru a 
pravý – pravdivý život.
Akým spôsobom prijímali Kazachovia našu 
vieru a učenie kresťanstva? 
Keďže Kazachovia nemajú radi veľa slov, 
bolo to náročnejšie, ale fascinovalo ich, 
akým spôsobom sme to vedeli podať. Hoci 
sme nemohli veľmi propagovať kresťanstvo 
na verejnosti, iba v našich priestoroch, 
mnohí ľudia sa v našom spoločenstve cítili 
veľmi dobre. A to bol pre nás znak, že sú 
otvorení prijímať vieru. Myslím si, že ak by v 

Kazachstane bola lepšie uplatnená de‐
mokracia a evanjelium by bolo možné 
hlásať, ako napr. na Slovensku, tento národ 
by sa stal za 10 – 15 rokov viac veriacim 
národom ako my.
Čo je najťažšie na spovedi?
Ak príde človek, ktorý v sebe nemá ani 

troška ľútosti za to, čo spravil, a svätú spoveď 

berie ako frašku, vtedy by som ho najradšej 

vyhodil, ale, samozrejme, to neurobím. 

Stále verím, že je to možno jeho posledná 

šanca na uvedomenie hriechov, ak to 

prijme.
Džem alebo nutella?
Ak by otázka znela džem alebo arašidové 

maslo, tak by som si vybral maslo (smiech). 

Ale asi si vyberiem nutellu.
máriafogašová a máriagoboňová                                           

4xnaj:
film – Kráľovstvo nebeské
hudobná skupina – Bryan Adams
jedlo – pirohy, steak
dovolenka – horyVo francúzskych Alpách pred výstupom na Mont Blanc.

 Po šiestich rokoch v Kazachstane sa objavil na chodbách našej školy. Žeby druhé 
misijné územie? Z jeho prednášok sme sa dozvedeli, že túžba po misiách v ňom driemala už 
od detstva. Ešte pred vycestovaním pôsobil ako novokňaz v Kračúnovciach. V Kazachstane 
spolu s inými misionármi viedol aj charitu a venoval sa mladým ľuďom. Vášnivý horolezec, 
milovník kávy a dobrého jedla, ale predovšetkým charizmatický kňaz. Vladimír Nemec.

Mať rád je umenie

Ako sa vám páči na našej škole?
Som tu ešte len dva mesiace a pomaly si 
zvykám, keďže je to pre mňa úplne iné 
prostredie. V takýchto podmienkach som 
nebol šesť rokov a nikdy nebolo okolo mňa 
toľko veriacich. Som rád, že som na tejto 
škole. 
Aká je vaša životná filozofia?
Nie som si istý, či mám životnú filozofiu a‐
lebo heslo, ale ak by som sa mal nad tým 
zamyslieť, tak by som spomenul svätého 
Pavla, ktorý hovorí: „Nerobte nič z nevra‐
živosti ani pre márnu slávu, ale v pokore 
pokladajte jeden druhého za vyššieho.“ (Flp 
2,3) To pre mňa motto možno aj preto, lebo 
som pyšný človek a nevyvyšovať sa nad 

druhých a snažiť sa aj toho najjednoduch‐
šieho človeka mať rád je umením.“
Čo je vašou inšpiráciou?
Určite ma inšpiruje príklad iných ľudí. Keď 
som bol menší a začal som už čítať, tak ma 
očarili životopisy svätých. Najviac ma zaujal 
Ján Pavol II. , hoci som všetkému nerozumel, 
pretože bol obšírny. Veľkým príkladom je mi 
aj Ján Mária Vianney a Charles de Foucauld, 
ktorý patril do rehole Malých bratov 
Ježišových. Ešte predtým ako sa stal 
misionárom, bol vojakom. Fascinoval ma 
svojím životom na púšti, a to bol impulz, aby 
som premýšľal o misiách.
Z čoho získavate vnútornú silu?
Určite z Ducha Svätého, z modlitby a zo 

FOTKA a POPIS

Pán kaplán Nemec (vľavo) so sestrou Ľudmilou ako 1‐ročný.



..
.i
k
v
a
č

2120

...ik
v
a
č

...ikvač...ikvač spomína

     Aj tento sa nezaobišiel bez jedného z 
najdôležitejších eventov (udalostí) školy. 
Imatrikulácia kvínt je naozaj očakávaná, 
nielen pre vydesených prvákov na 
gymnáziu, ale taktiež vytešených starších 
študentov, ktorí bez zábran potešia svoje 
horšie JA a poukážu na realitu strednej školy. 
A o tom aj imatrikulácia býva. O tzv. 
strápnení či vydesení. Ani tento rok sa 
nevyhol svojmu osudu a aj tohtoroční 
kvinťania okúsili chuť trápneho okamihu.

 Pre začiatok by som možno vytkla 
nesúlad témy s názvom. Téma bola cigánska 
zábava, čo sme mohli pochopiť z kostýmov 
organizátorov a zúčastnených. Avšak názov 
bol Gadžibal. No na zábave to neubralo a bol 
to naozaj detail, ktorý si naozaj málokto 
všimol.   

    Úlohy neboli až také zlé, ako si prváci 

predstavovali. Teda boli lepšie a horšie. Ako 
to povedať. Ten, kto sa na imatrikulácii 
zúčastnil s pocitom, idem sa zabaviť a 
nevadí, že sa strápnim, obišiel asi najlepšie. 
A práve tí, ktorým existenčne prekážalo 
strápnenie sa na verejnosti, akoby naschvál 
dostali to najhoršie. Našli sa tam úlohy typu: 
zaspievaj pesničku s lízankou v ústach, 
vymiešaj sneh z bielka, nakrm spolužiaka 
jogurtom so zaviazanými očami, atď. (pozn. 
grafika: Ten jogurt s makom stále nachá‐
dzam na divných miestach.) Všetky úlohy 
pobavili dokonca aj učiteľov. Keď už spo‐
mínam učiteľov, aj triedne učiteľky oboch 
tried boli zainteresované, za čo dávame 
organizátorom veľké plus.

  Zábava po súťažiach teda dis‐
kotéka bola asi najočakávanejšia. Väčšina 
ohlasov na DJ bolo pozitívnych, čo znamená, 

Vydesení prváci a vytešení septimania
že aj hudba bola kvalitná. Tí, čo zostali sa určite 
vytancovali a tí, ktorí odišli mali zrejme lepší 
program. Avšak my neľutujeme, že sme zostali a 
tancovali, dokonca aj s našimi učiteľmi.

 Musíme spomenúť aj občerstvenie a 
výzdobu sály/jedálne. Pri dverách nás čakali 
„uvádzačky“, ktoré nás bez náramkov nepustili. 
Jedáleň bola upravená a stoly naplnené. Koláče 
a chlebíčky, to je také samozrejmé.

  Celkový dojem z imatrikulácie je naozaj 
príjemný. V kruhu spolužiakov a učiteľov bola 
príjemná atmosféra a nikto nemyslel na školu či 
písomky. A to bol hlavná podstata imatrikulácie. 
Pobaviť sa.

juliánaonuferová

anketa
– Imatrikulácia bola veľmi fajn. Niektoré úlohy 
boli síce hnusné, ale myslím, že to k tomu patrí. 
Hlavne by som vytkla ten hnusný cesnakový 
koláčik, z ktorého zopár ľuďom bolo zle. 

– DJ ma trochu sklamal, úlohy boli vtipné, no 
niektoré trochu „odveci“. Očakávala som väčšiu 
pohostinnosť. No napriek tomu všetkému sa mi 
tam páčilo a výzdoba sa im takisto podarila.

– Páčilo sa mi tam, ale tie cesnakové veci boli 
vážne odporné. Bolo mi z nich celý večer zle.

– Program bol zábavný, nápaditý, ani dlhý, ani 
krátky – taký akurát. Páčilo sa mi, že bol zabez‐
pečený skvelý DJ, čiže sa po programe poriadne 
rozprúdila zábava a všetci sme sa mohli rozbiť.

– Imatrikulácia bola skvelá, program dobrý, 
úlohy tiež. Najpozitívnejšie hodnotím dostatok 
chutného jedla a dobrú zábavu.

– Kokosové guľôčky boli odporné. Ale vážne. 

Atmosféra však bola fajn, úlohy mohli byť aj 

lepšie.

– Imatrikulácia? Super školská akcia, ktorá 

ponúkla jedlo, ktoré nikto nejedol. Organizácia 

nebola najlepšia, hudba ma však príjemne 

potešila.

Cesnakové osvieženie pre kvintu A.

Organizátori imatrikuácie  neskrotná septima A.–

Ako nakŕmiť poslepiačky
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 Jedným z hlavných podujatí Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku je v roku 2014 
celoslovenská prehliadka najlepších 
vedecko‐technických prác študentov v roku 
2014  s názvom Festival vedy a techniky 
2014. Organizuje ju AMAVET v spolupráci s 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Centrom vedecko‐technických 
informácií a Národným centrom pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 
 Prípravou na toto podujatie bol 
Východoslovenský festival VaT, ktorý sa 
konal 29.10.2014 v Dome techniky v 
Košiciach. Úspešne sa ho zúčastnili aj 
študenti našej školy. Spomedzi 40 projektov 
získal 1. miesto výskumný projekt študenta 
kvarty A Samuela Smotera Biomonitoring 
rieky Šebastovka podľa vybraných ukazo‐
vateľov.  3.miesto patrí študentkám kvinty B 

Nie je festival ako festival

 Čo sú študentské komunálne voľby
Študentské voľby sú projekt Inštitútu pre 
verejné otázky, ktorý vychádza z úspešnosti 
podobných projektov realizovaných naprí‐
klad v Českej republike. V rámci tohto pro‐
jektu študenti stredných škôl v SR realizujú 
modelové voľby, ktorých výsledky suma‐
rizuje a zverejňuje IVO. V roku 2014 okrem 
pilotného projektu volieb prezidenta SR 
realizujeme študentské voľby do Európ‐
skeho parlamentu a študentské komunálne 
voľby.
 Prečo študentské voľby
Cieľom projektu je oboznámiť študentov so 
základnými demokratickými princípmi 
fungovania spoločnosti a zvýšiť infor‐
movanosť a povedomie o fungovaní voleb‐
ných systémov v Slovenskej republike v 
cieľovej skupine 15 –18‐ročných študentov 

stredných škôl a vtiahnuť ju do verejného 
priestoru a zvýšiť občiansku angažovanosť 
prostredníctvom realizovania modelových 
volieb medzi stredoškolskými študentmi. 
Zároveň v rámci projektu poskytneme 
učiteľom dotknutých predmetov na stred‐
ných školách doplnkové nástroje na 
zvýšenie efektivity výučby týchto pred‐
metov.

 Výsledky študentských volieb

‐ Počet zúčastnených škôl: 72
‐ Počet miest: 37
‐ Počet oprávnených voličov: 18 575
‐ Počet odovzdaných hlasov: 9 603
‐ Volebná účasť: 51,70 %
Výsledky sú zverejnené aj na 
www.studentskevolby.sk.

Voliť či nevoliť...?

Janke Čorňákovej a Adi Petruškovej Biolo‐
gická aktivita inváznych rastlín rodu 
Solidago. Aj špeciálna cena patrí žiačke 
kvarty A Miriam Feretovej s projektom 
Bioindikátor Rhytisma acerinum vo vybra‐
ných lokalitách východného Slovenska. 
 Vedecké projekty našich študentov 
patrili v rámci prírodovedných predmetov 
medzi najlepšie, preto do celoslovenského 
kola FVaT postúpili okrem spomínaných 3 
projektov aj ďalšie 3 projekty našich žiakov 
Barborky Fedorkovej (04A), Slávky Nem‐
číkovej (07B) a Kláry Kalinayovej (07B) a 
Ingrid Lojovej (08A). Blahoželáme a v 
Bratislave želáme čo najviac postupov na 
medzinárodné vedecké prehliadky.

RNDr. miriamferetová

Minister školstva Slovenskej republiky P. Pellegrini s úspešnými žiačkami našej školy: 
Jankou Čorňákovou, Adrianou Petrušovou (O5A)  a Miriam Feretovou (O4A).
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