
ročník XIV.
november 2011 

cena 0,30€

Gymnáz ium a zák ladná ško la Svätého M iku láša v P rešove

KUPÓN
slúži na jednorázové ospravedlnenie 
pri ústnej odpovedi, predkladá sa len 
s celým vydaním Ikvača, je 
neprenosný, podpisuje sa učiteľom, 
platný do 2.12.2011

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

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK

Pozor! Magnetický čiarový čip... 

l

- Milujem literatúru. Vezmem liter a 

idem na túru.

- Prečo leje blondínka horúcu vodu 

na počítač? Aby nezamrzol!

- Slovák má len 3 želania počas 

dovolenky: jemný piesok, čistá voda a 

aby sa miešačka nepokazila.

- Láska bolí, povedal zajačik a 

objal ježka.

- Sranda musí byť! povedala babka a 

spláchla dôchodok do záchoda.

- Pán doktor všetci ma ignorujú! 

- Ďalší prosím.

- Letia dve muchy. Jedna okolo druhej, 

druhá okolo pol tretej.

- Dvaja policajti na zastávke:

Pôjdeme autobusom alebo pešo? 

Podľa toho, čo príde skôr!

- Pán vrchný! V polievke mám pavúka! 

Ospravedlňujem sa, ale mucha je na 

služobke.

Zajac: Had, prepáč že som sa ti 

smial, že nemáš nohy. 

Nevadí.

Vážne? Tak ruku na to!

- Čo urobíte, keď sa vám holub vyšpiní 

na hlavu? 

Ďakujete Bohu, že nedal krídla 

kravám.

Žid, moslim a kresťan sú na skale 

a musia skočiť dole, aby prežili. 

Skočí žid a modlí sa: „Jahve, 

Jahve, Jahve,....!“ a zomrel. Ide 

moslim a hovorí: „Alah, Alah, 

Alah,.....!“ Tesne pred pádom ide 

do neba. Kresťan: „Ježiš, Ježiš, 

Ježiš,.......!“ a keď je tesne pred 

zemou hovorí:„Alah, Alah, 

Alah,....“

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Čo sa stane, keď odtrhnete 

chobotnici všetky chápadlá? 

- Prestane chápať!

Tokio hotel idú na koncert do 

Španielska a George hovorí:

To je skvelé, budú ma tam 

volať DeGeorg! 

Gustáv hovorí: Hmmm..., tak 

mňa tam budú volať DeGustáv. 

A Bill na to: Chlapci, ja tam s 

vami nepôjdem.

- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

Google: Ja nájdem všetko!
Wikipedia: Ja viem všetko.
Facebook: Ja všetkých 
poznám.
Internet: Ale bezo mňa ste 
v keli!
Elektrina: No, tak sa všetci 
upokojíme... 
Syn sa pýta otca: Oco? Môžem 
ísť na koncert 50 cent? 

Na, tu máš 1 € a zober aj 
sestru.
Blondínka si kupuje nové 
auto a pýta sa predajcu: 
- Prosím vás, je to rýchle 
auto? 
- Samozrejme, 240 km za 
hodinu… 
- Nekecajte, veď hodina 
toľko kilometrov ani nemá…!
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„Prispievam len na zbierky v kostoloch.“
/Aj taká bola tohtoročná Biela pastelka/

Ako každý rok aj tentokrát vás 21. septembra možno v škole cez 
prestávky zastavili dobrovoľníci Bielej pastelky a poprosili o príspevok na 
dobrú vec.

Biela pastelka je verejná zbierka pre pomoc nevidiacim, ktorú už po 
desiatykrát zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Žiakom Sexty B (obr. dole) sa u nás podarilo vyzbierať celkom 157,34 
eur, za čo veľmi pekne ďakujeme. Ich ochota pomáhať však neostala len v 
priestoroch školy a ak ste mali šťastie, mohli ste niektorých z nich stretnúť 
aj uprostred mesta, kde sa zas oni stretli s množstvom reakcií.Tu sú 
ukážky niektorých z nich:

„Prispeli by ste na Bielu pastelku?“ „Ja prispievam len na zvieratá!“
Jedna staršia pani: „Prispievam len na zbierky v kostoloch.“
Mladý chlapec smerujúci k nám. „Dobrý deň, chceli by ste prispieť na 

Bielu pastelku?“ „Nie, ale chcel by som poprosiť vaše telefónne čísla, 
slečny.“Príde k nám jedna starenka a pýta sa: „Dievčatá, z akej ste školy?“ 
„Zo svätého Mikuláša.“ „Tak potom vám prispejem.“

Aby nám ľudia verili, mali sme povolenie na zbierku od ministra vnútra. 
Jeden dedko nám nechcel veriť, a tak sme mu ukázali povolenie a on na to: 
„Ja chcem tu osobne toho ministra, nech vám on prispeje z jeho platu a nie 
tu budete od dôchodcov peniaze pýtať!“

„Prispeli by ste nám na bielu pastelku?“ „Neviem, či mám drobné.“ A pán 
nám dal desať eur.        kristínavojteková

šéfredaktor:
danieladžubinská O6A

redaktori:
kristínavojteková O6A

tomášgoboňa O5A
benedikthoger O5A

štefanmalatinec O5A
slávkanemčíková O4B

paťamurínová O4B
máriasedláková O4B

samuelsmoter O1A
peterškripko O1A

grafika:
danieldzivý O6A

zodpovedná osoba:
monikabanásová

tlačiareň:
Vydavateľstvo M. Vaška

náklad: 100ks

Editoriál

Milí naši čitatelia,
Sme radi, že ste nášmu občasno- 
pravidelnému časopisu zachovali 
vernosť a aj teraz obetovali 30 centov 
za prvý výtlačok. Po 2 mesačnej 
drine, t. j. konkurze, zaškolení 
redaktorov, naháňaní do písania a 
vyhrážaní sa grafikovi Danielovi, sa 
konečne podarilo zozbierať a vydať  
novembrové číslo. Ďakujem všetkým, 
ktorí, na tomto čísle makali, ale vďaka 
patrí aj rodičovskému združeniu. V 
tomto školskom roku nás milo 
prekvapili, pretože sme obdržali 
štedrú dotáciu, a tak si nemusíme 
robiť, ako jedni z mála v čase krízy, 
finančné starosti.
Do začítania!        monikabanásová
Redaktori a redaktorky
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/Anketa/
Celé Slovensko opäť zachvátil ošiaľ 5. série tanečnej šou Let's 

dance. Tak sme sa nebránili a vyrazili sme do uličiek našich školských 
priestorov, opýtať sa, ako vidia študenti našej školy situáciu, že v ”Let's 
dance” tancujú dvaja muži ako pár...Pýtali sme sa približne 50 
študentov prímy až oktávy.

Tak tu je graf najčastejších odpovedí a ďalšie zaujímavé 
odpovede:
- podporujem ich v tom,
- nepáči sa mi to,
- je to neprirodzené,
- nesúhlasím s tým,
- je to pre mňa zábava pozerať sa na nich,
- nepozerám to,
- ak spolu len tancujú, tak je to fajn,
- nevadí mi to,
- je to proti zdravému rozumu,
- nehodí sa to tam,
- je to niečo nové,

- pre peniaze spraví človek hocičo,
- mám rád experimenty,
- je to úchylné,
- homosexualita tam nemá čo robiť,
- je to silný odvar extrému,
- netvoria oni náhodou pár aj mimo Let's dance?
- tento tanečný pár by som popísal asi takto: homosexuál na druhú,
- jeden je horší ako druhý,
- Markíza to spravila len kvôli sledovanosti,
- neviem, prečo to ľudia tak rozoberajú,
- nestarám sa o to, na to je bulvár,
- je to ich vec,
- ak im to nevadí, tak nech sa páči,
- Viktor za to nemôže, to príroda,
- osud to tak asi chcel.

Tak vidíte, že ľudia nepoznajú hranice svojich názorov. Jedni to 
berú pozitívne, iní zas negatívne. Niektorých to vôbec nezaujíma, iní si 
zas nenechajú ujsť žiadnu časť...

tomášgoboňa, samuelsmoter

Viktor Horján so svojím tanečným partnerom

originálne

extrémne

normálne

zábavné

zaujímavé

hlúpe

úbohé

trápne

divné

nechutné
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Štyritisíc eur nad Prešovom...

Ako každý rok aj tento sme mali jeden deň v septembri 
branné cvičenie. Čo nás ale prekvapilo, bol fakt, že nepôjdeme 
na ,,túru“, ale zaplatíme dve eurá za program, ktorý mal ,,prísť“ 
k nám...

Program  -  vystúpenie sokoliarov, sa nám zdal dosť drahý na to, že 
zopár chlapov spoza rieky Moravy príde a poukazuje nám akési sokoly. 
Mnohí sa už totiž tešili na deň, keď ostanú doma a pospia si dlhšie. Aj preto 
nás nepotešilo to, že dve eurá musia zaplatiť aj tí, čo idú v deň branného 
cvičenia k lekárovi. To presvedčilo niektorých nádejných ,,flákačov“, aby  
si  radšej  prišli  pozrieť  to, za  čo  zaplatili. Začalo sa to mierne chaoticky. 
Veľká masa ľudí sa tlačila okolo prvého stanovišťa pri vstupe na ihrisko. 
Naša trieda tam už jednoducho nemala miesto, a tak sme chvíľu postávali 
uprostred ihriska napriek tomu, že pri druhom stanovišti nebol nikto. 
Potom sme sa ale rýchlym tempom premiestnili na druhé stanovište, kde 
sme si vypočuli zopár zaujímavostí o myšiakovi a podobných dravcoch 
(rýchlym tempom preto, aby sa nám ušli čo najlepšie miesta). Potom sme 
sa zase ocitli vo veľkej mase smerujúcej k prvému stanovišťu. Tam to pre 
nás bolo o niečo zaujímavejšie. Videli sme supy, orly aj sovy. Počas 
predvádzania útokov dravcov na ,, turbokunu“ sa nad našimi hlavami 
premávali aj dravce v hodnote štyritisíc eur. Sokoliari to komentovali asi 
takto: ,,Nikdy neviete, či sa dravec vráti, alebo nie. Nie je to robot, preto je 
možné, že odletí...“ 

Každý z nás mal medzi vtákmi svojho ,,favorita“, ktorý mu bol 
najsympatickejší. My dve sme sa bez váhania zhodli na tom, že malá 
sovička - Kuvik, bola najroztomilejšia a sup s rozpätím krídel tri metre 
vyvolával najväčší rešpekt. Po skončení programu sme odchádzali 
nadšení a aj tí, čo na začiatku reptali, boli teraz spokojní.

slavomíranemčíkovámáriasedláková

Výroky slávnych

,,Čo tam sedíš ako nepokrstený?" pán riaditeľ Berta
,,Jediný, kto môže teraz rozprávať som ja a ten, čo teraz mlčí 

pred tabuľou!" J. Vojtek
„Nemohli by sme písať písomku až nabudúce?“
„Napíš do agentúry nesplnených prianí.“ M. Banásová
,,Pätnásť rokov praxe!" povedala pani učiteľka Kohútová po 

presnom hode dopísanej fixky do koša naprieč celou triedou.
,,Máte tam vzory mužského rodu chlap, hrdina, dub, stroj a ostatné." 

pán riaditeľ Berta
Pred vstupom do učebne: „Poslednýkrát sa nadýchnite 

čerstvého vzduchu.“  A. Suchárová
Prvé netradičné branné cvičenie
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„...robila som len rodinného taxikára.“
/rozhovor s pani učiteľkou Annou Machalovou/

V skratke nám o sebe povedzte, odkiaľ ste, čo rodina a tak...
Pochádzam z Liptovského Mikuláša, strednú školu som navštevovala v 
Žiline, konkrétne matematické gymnázium, a potom som hľadala 
vysokú školu, kde by som mohla študovať matematiku učiteľským 
smerom. Rozhodla som sa pre Prešov. Nakoniec som vyštudovala 
matematiku - technickú výchovu. Veľmi som túžila študovať 
deskriptívnu geometriu, ale tento odbor práve vtedy neotvárali, ale 
nakoniec sa mi túto aprobáciu podarilo vyštudovať neskôr.
A čo rodina, ste vydatá? Máte nejaké deti?
Áno, som vydatá a mám tri dcéry. Najstaršia Katka je druháčka na 
strednej škole, Janka je ôsmačka a Saška, šiestačka, navštevuje 
základnú školu. Katka sa vo voľnom čase venuje hlavne hudbe, Janka 
robí modernú gymnastiku a Saška rôzne športové aktivity. Najnovšie sa 
dala na florbal – aj vďaka tomu, že som na tejto škole.  
Učiteľstvo bolo vaším detským snom alebo to bola len z núdze 
čnosť?
Svojím spôsobom som chcela byť učiteľkou stále, len sa to tak 
stupňovalo.
Čiže matematika bola, je a aj bude vašou srdcovou záležitosťou 
alebo ste mali obdobia absencie?
Matematiku som mala rada stále. Vždy som aj doučovala kopec 
spolužiakov.
Inklinovali ste aj k fyzike?
Fyziku som mala celkom rada, len som sa jej dôkladne nevenovala na 
gymnáziu, a preto som si netrúfla ísť študovať kombináciu matematika 
- fyzika. 
Čo ešte iné okrem matematiky vás bavilo?
Spomínaná fyzika a telesná výchova.
Venujete sa teda športu aktívne?
Nie, len doma s deťmi taký „dvorový“ šport. Zahráme si volejbal, 
bedminton, ponaháňame sa s florbalovými hokejkami... Najmladšia 
dcéra má šport veľmi rada, niekedy chodila na futbal, keď sme boli v 
zahraničí,  venovala sa športom, ktoré boli dostupné na škole a 
momentálne začala s florbalom, ako som už spomínala.
Kde konkrétne ste boli a na ako dlho?
V Kazachstane sme boli trištvrte roka, teda ja s dcérami, manžel tam 
bol už nejaký čas predtým. Nepracovala som tam, robila som len 
rodinného taxikára.

Ako ste sa tam dorozumievali?
Sú tam dva úradné jazyky, a to kazaština a ruština. Teda po rusky.
A deti chodili do miestnej školy?
Nie, chodili do súkromnej americkej školy, takže sa učili po anglicky.
Máte nejaký kuriózny zážitok z tejto exotickej krajiny?
Je to veľká a bohatá krajina s krásnou prírodou. Napriek jej bohatstvu 
je tam veľa chudobných ľudí. Pre mňa bola naozaj kuriozita, keď som si 
na WC prečítala oznam, ktorým žiadali používateľov WC, aby nestúpali 
na záchodovú misu.
Ako sa cítite ako triedna učiteľka?
Triednictvo znamená na začiatku školského roku veľmi veľa 
papierovania. Myslím, že som dostala veľmi dobrú triedu a dúfam, že 
to, ako sa snažia teraz, im vydrží čo najdlhšie.
Sklamaná či potešená z vedomostí žiakov?
Sú tu šikovní žiaci, ktorí majú celkom slušné vedomosti a snažia sa. Ale 
sú tu aj slabí – skôr si myslím, že bez záujmu o učenie, a z toho som 
sklamaná.
Ostávate na škole aj ďalšie roky?
Keby to záležalo len od môjho rozhodnutia, tak celkom rada by som 
zostala.

S dcérami v Prešovských lesoch
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Čo vás na škole prekvapilo, ale úprimne...:) 
Neviem o ničom takom, čo by ma vyslovene prekvapilo.
Aký je váš vzťah k hudbe - štýl, obľúbený skladateľ, pieseň?
Počúvam všetko možné (alebo takmer všetko). Veľmi záleží na tom, 
akú mám práve náladu.
Kto bol váš vzor v detstve a kto teraz?
Nikdy som nemala idol v zmysle, že by som obdivovala nejakú známu 
osobnosť. Ale v mojom okolí boli a sú ľudia, ktorých obdivujem pre ich 
konkrétne vlastnosti, pre konkrétne veci, ktoré urobili a to boli a sú 
moje vzory. Medzi tých najdôležitejších patria moji rodičia.
Každý má svoje priority, aké sú tie vaše?
Číslo jedna je pre mňa moja rodina.
Čo nemáte rada?
Ignoranciu, nezodpovednosť a to, keď ľudia zo seba robia hlúpejších, 
ako skutočne sú.
Bez čoho si neviete (nechcete) predstaviť svoj život?
Bez svojho manžela a svojich detí.
Akceptujete kupón?
Áno, i keď málokedy vyvolávam ku tabuli odpovedať na známku, 
väčšinou je to na dobrovoľnosti.

Ďakujeme za rozhovor
máriasedláková, patríciasedláková a danieladžbunská

„Hodia nám nejaké vajce na hlavu?“
/IMATRIKULÁCIA 2011/

   Niekedy na prelome septembra a októbra sme sa dozvedeli o presnom 
dátume našej imatrikulácie. To netrpezlivé čakanie na náš deň bolo 
neopísateľné. Za našu triedu, kvintu A, môžem povedať, že dohodnúť sa 
na spoločnom názve, pokriku či oblečení bolo dosť náročné. Ale nakoniec 
sme všetko zvládli a na všetkom sa dohodli. 
   Keď nadišiel 27. október, deň „D“, tešili sme sa na večer ako malé deti. 
Vyučovanie ubehlo ako voda, a tak sme sa mohli začať pripravovať na 
imatrikuláciu. Niektorí z náš šli domov, iní zas do mesta, ale boli aj takí, čo 
ostali v škole. 
   Pánska príprava nebola takmer žiadna, ale zato príprava niektorých 
dievčat bolo prehnaná. Lakovať si nechty, žehliť si vlasy a pod. Ale načo? 
Veď aj tak nás tam strápnia a hodia nám nejaké vajce na hlavu...  
   Keďže sme sa nemohli ani len pozrieť do jedálne, museli sme teda byť v 
našej triede. Počas nášho voľného času sme si urobili desiatky fotiek. Po 
dlhšom čakaní nás zavolali do jedálne. 
   Program prebiehal v duchu skautského tábora. Najprv sme si pozreli 
video o tom, ako sa má správny skaut správať. 

Hory v Kazachstane

Takto sľubujú poslušnosť študenti O5A
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Neskôr nasledovali súťaže. Boli sme svedkami toho, že septima A si na 
úlohách dala záležať. Neboli vôbec náročné, ale vyžadovali si troška 
odvahy. 
   V prvej úlohe sa vybrané dvojice navliekli do jedného svetra či 
trička a niekde medzi ich hlavami bolo zavesené jablko na konári. Cieľom 
tejto úlohy bolo, aby dvojica z danej triedy zjedla svoje jablko skôr ako 
dvojica z opačnej triedy. 

Ďalšie úlohy spočívali napríklad v tom, že vybraných 5 študentov z 
oboch tried bežalo určitú dráhu a v cieli sa museli desaťkrát otočiť okolo 
vlastnej osi. Alebo, že z každej triedy vylosovali šarmantné septimánky 2 
študentov. Jeden z každej dvojice si sadol na stoličku a ten druhý bol nad 
ním. Potom tých študentov, ktorí boli za svojím spolužiakom prehodili, aby 
sa mohli spoluobčanovi z druhej triedy pomstiť. Úloha bola zábavná v tom, 
že ten študent, čo stál nad študentom z druhej triedy mal v ústach špendlík 
a v ruke balónik (vraj naplnený vodou, vajcom, múkou, kakaom a neviem 
čím ešte...), a ten balónik musel čo najrýchlejšie prasknúť na protihráča.

Zabávali sme sa aj na tom, ako naši dvaja spolužiaci museli zahrať 
dané slovné spojenie bez slov. Ako inak, obe kvinty uhádli obe slovné 
spojenia. Posledná disciplína bola najzložitejšia. Mali sme za úlohu 
zostaviť nejaké súsošie (celá trieda), avšak mohli sme použiť len 4 hlavy, 6 
zadkov, 13 nôh a 27 rúk. 

Nakoniec sa to podarilo len jednej triede v časovom limite, ale zato všetci 
študenti oboch kvínt boli radi, že sa mohli tejto imatrikulácie aspoň 
zúčastniť.
  Zabávali sme sa na spolužiakoch a spoluobčanoch z kvinty B, potom si 
obe triedy kľakli na zem a hovorili skautský sľub. Každý kvintán obdržal 
skautský odznak a bol pomazaný nejakým voňavým uhlím. 
    Ako už býva zvykom, nesmela chýbať hudba, aj keď väčšina ľudí s ňou 
nebola spokojná. Farebné svetlá, dym, skvelí ľudia okolo teba, zábava, no 
čo viac si môžete priať? Už viem! Dlhšiu diskotéku a podľa názorov 
ostatných aj to, aby sa nepúšťali tie isté pesničky dookola. Diskotéka síce 
skončila už o 22:00, ale môžem povedať za obidve kvinty, že sme si naši 
imatrikuláciu poriadne užili!
Vďaka SEPTIME A.

tomášgoboňa

Zo žiackych písomiek:
- Čo je to rytmus?
- King of pop.
- Kde sa spievali trávnice?
- Na tráve.
- Aké druhy piesní poznáme?
- Ovčiarske, poľné, cestovné, 

srandovné...

- Vysvetli pojem cenová revolúcia.
- Už od štvrtka v Lidli.
- Vymenuj troch vodcov povstania 

v Nizozemsku.
- Lojzo, Karol, Martin.

Takto sa zabávali organizátori

V štýle country
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„Divadlo je fenomén“

Možno ste ani nevedeli, že na umeleckej škole je Literárno-
dramatický odbor s divadelným súborom. Väčšina žiakov, ktorí navštevujú 
tento súbor už šesť rokov, sú odchovanci našej školy. Všetko má pod 
palcom pani učiteľka Silvia Majorošová. V nasledujúcom rozhovore vám 
priblížime túto hereckú zostavu. Ak máte záujem, neváhajte a okúste chuť 
herectva tiež. Alebo ich príďte podporiť na verejné vystúpenia.   
Ako dlho existuje váš súbor?
Na scéne sme už približne šesť a pol roka.
Ako je to s vami a súťažami?
Áno, chodíme na ne a sme pomerne úspešní. No hlavne je to príležitosť, 
keď musíme zabrať ako kolektív a máme možnosť vidieť aj iné divadelné 
súbory, čo nám prináša nový rozhľad v tomto umení a zároveň nás to ženie 
dopredu.
Na akých súťažiach ste boli? A čo ceny?
Ceny sú v podobe diplomov. Každoročne sa zúčastňujeme divadelnej 
prehliadky Tália, ktorá sa koná v Divadle Jonáša Záborského. Tento rok sa 
chceme prezentovať absolventským predstavením  Malé námestie. 
Absolvovali sme aj celoslovenskú súťaž v Topoľčanoch – Dielo Tvojich rúk 
pred dvoma a troma rokmi, kde sme dva roky po sebe získali prvé miesto. 

 Potom nás pozvali na  najväčší cirkevný a medzinárodný festival, ktorý sa 
koná v Močenku. Keďže v predstavení účinkovali aj žiaci hudobného 
odboru, získali sme cenu za hudobnú spoluúčasť. 
Čo vás podnietilo začať navštevovať herecký súbor?
Boli sme veľmi aktívni žiaci.
Ako dlho trvá nacvičenie jedného predstavenia?
Stretávame sa dvakrát týždenne a práca na takzvanom javisku je 
dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje neustále a pravidelné skúšanie, preto 
nám nacvičenie niektorých hier trvá dlhšie, ako by sme chceli. Napríklad 
skúšanie Malého námestia (hra, ktorú ste mohli vidieť 6. novembra 2011 v 
Kendiciach) trvalo približne pol roka.
Stačí vám počet ľudí, aký máte v súbore?
Stále vyberáme také hry, aby to stačilo.
Stalo sa vám niekedy, že ste sa začali na javisku smiať?
(Hromadné) ÁNO! :D. Napríklad ak nám spadnú kulisy alebo opona. 
Chceli by ste sa herectvu venovať aj v budúcnosti?
Je to možné. Bolo by super, ak by to aj vyšlo, lebo divadlo je fenomén. 
Ak dokážete prežívať so svojimi postavami, môžete zažiť veľa životov a 
to je zázrak, ktorý sa odohráva len v divadle. 

Ďakujem za rozhovor
danieladžubinská

Občas hrozia aj akčné scény

Skoro všetci na scéne


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

