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Tak, a máme to tu zas. Nový školský rok, nový za-
čiatok plný nádeje a energie, vízií do budúcno-
sti. Ako pominulé roky, aj tento rok bude vy-
chádzať náš školský časopis XY, kde sa tento rok 
ešte viac sústredíme na novinky a udalosti z pro-
stredia našej školy a chceme byť bližšie k vám, 
čitateľom. Tento rok je výnimočný, naša škola 
oslavuje 30. výročie svojho založenia. Tri dekády, 
tisícky absolvovaných študentov, čo majú s nami 
spoločné spomienky na strávené chvíle, na pôde 
tejto školy. K tejto udalosti pripravujeme špeciálne 
vydanie časopisu, ktoré bude plné spomínania 
no taktiež aj o aktuálnom dianí školy a o vás. 
Do tohto čísla máme pre vás aj obľúbený kupón 
neodpovedám, ktorý sme ukryli v jednom z 
článkov. Vašou úlohou je pozorne čítať. V mene 
celej redakcie vám želáme pozitívny štart do 
školského roka 2018/2019 a príjemné čítanie. 

Daša Popovičová, septima B

Vnímanie sveta skrz objektív, zachytávanie 
neopakovateľných momentov, digitálni ma-
liari. Ak sa v týchto frázach vidíš a fotenie 
je to, čo ťa baví, tento článok je práve pre 
teba. Tento rok školský časopis XY vyhlasu-
je fotografickú súťaž. Je to skvelá možnosť 
ukázať svoju tvorbu, tvoje vnímanie a 
hlavne, nehodnotí sa, či si profesionál/ka, 
alebo cena a kvalita fotoaparátu. Hodnotí 
sa originalita a tvoja chuť tvoriť, resp. fotiť. 
Ak sa hanbíš, máš strach z nedocenenia, 
nemáš prečo. Bude to anonymné, hlaso-
vať budú žiaci našej školy, ktorí nebudú 
vedieť, kto zhotovil danú fotografiu. Meno 
výhercu sa dozvieš e v špeciálnom čísle k 
30-temu výročiu založenia našej školy. Ce-
nou bude uverejnenie výhernej fotografie a 
vec, ktorá sa hodí každému fotografovi. Ter-
mín odovzdania fotografie je do 12. 1. 2019, 
ktorú zašleš na tento email: dasapopovic8@
gmail.com. Teším(e) sa na vaše výtvory.

JE FOTENIE TVOJA 
VÁŠEŇ?

3

Web: Tomáš Pavlík, sexta B

Redakcia: Daša Popovičová, septima B

Grafika a zlom: Dalibor Bernár, sexta A

Redaktori:
Viktória Iglodyová, oktáva
Olívia Štekláčová, III. A
Soňa Sedlárová, IV. A
Viktória Spišiaková, septimaA
Zuzana Kozárová, kvinta B
Simona Gibalová, kvinta B
Martin Kozár, sekunda A
Erika Gregová, tercia A
Adam Takáč, príma A



BOLO KRÁSNE A ZIMA
CESTOVANIE

Moskva - výlet
Náš výlet sa začal rovnako - ako 
asi väčšina výletov, ktoré absol-
vujete so školou – na železničnej 
stanici. Šesťhodinovú štreku 
naprieč Slovenskom sme strávili 
hlavne rozprávaním, počúvaním 
hudby, hraním kariet a pletením 
si vrkočov. Ani sme sa nenazda-
li a už sme boli v Bratislave. Po 
hodinovej ceste autobusom sme 
sa konečne ocitli na bratislav-
skom letisku a po dva a pol hodi-
nách strávených vo vzduchu 
sme prileteli do spiacej Moskvy. 
Po pasovej kontrole a vyzdvih-
nutí batožiny sme sa po celom 
dni cestovania mohli konečne 
ponoriť do perín  v našich ho-
telových posteliach.Po ra-
ňajkách na recepcii hotela sme 
sa spoločne vybrali na našu prvú 
prechádzku Moskvou, pri ktorej 
sme všetci pochopili, že napriek 
slávnemu slovnému spojeniu 
„ruská zima“ sme moskovské 
počasie, predsa len, podcenili. 
Žiarivé slnko nám však dodáva-
lo jemnú ilúziu tepla. Prvou a-
trakciou, ktorú sme navštívili, 
bol monumentálny Moskovský 
kremeľ, najvýznamnejší ruský 
kostol, chrám Nanebovzatia 
panny Márie a aj korunovačné 
klenoty, pri ktorých sme skonšta-
tovali, že by nám stačilo vlast-
niť aj ten najmenší šperk, aby 
sme už nikdy v živote nemuseli 
pracovať.  Východ z Kremľa nás 
zaviedol na najznámejšie ná-
mestie Ruska, Červené. Chrám 
Vasilija Blaženého nás neskla-
mal a v skutočnosti vyzeral ešte 
rozprávkovejšie ako v učebnici z 
ruštiny. Po nespočetných selfies 
nastal čas na obed a rozchod, 
čo sme si všetci náležite užili. V 
popoludňajších hodinách sme sa 
vrátili na hotel, kde sme sa všetci 
vyobliekali, vyčesali a následne

I keď boli naše očakávania naozaj 
veľké, samotné predstavenie ich 
na plnej čiare predbehlo. Ne-
preháňam, ak poviem, že sme 
niečo také ešte nikdy v živote 
nezažili – a asi v najbližšej dobe 
ani nezažijeme. V prvom rade, 
tento cirkus sa neodohrával v 
stane ako cirkusy, na ktoré sme 
zvyknutí, ale v cirkuse – budove, 
rovnako ako máme divadlo ale-
bo kino. Pri väčšine kúskov sa 
cirkusanti mohli naozaj veľmi 
vážne zraniť – bolo vidno, že ani 
im to nie je jedno a neberú to s 
ľahkosťou. Myslím si, že všetci 
diváci zatajovali dych pri tom, 
ako akrobati skákali štvorité 
saltá na jednom chodúli, či keď 
robili premety na koňoch cvála-
júcich plnou rýchlosťou. Mnohé 
kúsky takisto predvádzali bez 
akéhokoľvek istenia, čo v nás 
prebúdzalo o to väčší strach a 
zároveň aj obdiv. Cirkus sme si z 
celej exkurzie určite užili najviac 
a bol suverénne najobľúbenej-
ším podujatím výletu.  Nadišiel 
deň odchodu. Celé dopolud-
nie sme mali rozchod, a teda 
sme posledné hodiny v Moskve 
strávili rôzne – niektorí sa ešte 
naposledy vybrali na Červené 
námestie, niektorí išli (povinne) 
nakúpiť matriošky každému čle-
novi rodiny a niektorí ostali v ho-
teli. Potom nastalo pravé polud-
nie a všetci sme nadobro opustili 
náš hotel a vybrali sa na letisko. 
Nakoniec sme sa po 6 hodinách 
v lôžkových kupé ocitli doma, v 
našom rodnom meste a víkend 
dobiehania učiva sa mohol 
začať. Ale aj tých pár chvíľ stresu 
však stálo za tento úžasný výlet.

 Simonka, kvinta B

vybrali do Boľšoj teatr na ope-
ru. Aj keď to bolo nádherné 
prestavenie, zrejme sme sa už 
všetci tešili na hotel, kde bolo ti-
cho a pokoj, ideálne na spánok.  
Síce sme si prvý deň mysleli, že 
nám už chladnejšie byť nemôže, 
Rusko nás predsa len prekvapi-
lo. Ocitli sme sa v Tretyakovskej 
galérii, v galérii takej rozľahlej, 
že napriek množstvu času, ktorý 
sme v nej strávili, sme ju ne-
dokázali prejsť celú. Popoludní 
sme sa opäť vybrali do Boľšoj te-
atra, tentoraz však na prehliadku 
tejto impozantnej stavby a nie na 
predstavenie. Mali sme možnosť 
vidieť aj skúšku pripravovanej 
opery či krajčírske dielne. Na 
ďalší deň sme si konečne vy-
skúšali život na vysokej nohe 
– doslova. Navštívili sme naj-
vyšší mrakodrap v Európe, Vežu 
federácie. Myslím, že to bolo 
prvýkrát, čo nám zaľahlo v u-
šiach pri ceste výťahom, no stálo 
to za to. Aj napriek tomu, že nám 
výhľad z väčšej časti zakrývala 
hmla, zabaviť sme sa mohli aj 
inak – vo výške 374 m sme v cene 
lístka dostali zmrzlinu a fotku s 
mrakodrapom zadarmo, mohli 
sme si zahrať futbal či „vykúpať 
sa“ v bazéne s guličkami. Rovna-
ko ako Tretyakovskaya, aj Veža 
federácie patrila k jedným z 
našich najväčších zážitkov. Po 
spiatočnej ceste výťahom, ktorá 
v našich ušiach i žalúdkoch za-
nechala zvláštne dojmy, sme sa 
metrom presunuli opäť na Čer-
vené námestie. Tentoraz sme si 
Chrám Vasilija Blaženého pozre-
li aj zvnútra. Po prehliadke sme 
sa vybrali na prehliadku loďou 
po Moskovskom kanáli. Vo 
večerných hodinách nastal čas 
na atrakciu, na ktorú sme sa teši-
li asi najviac – moskovský cirkus.
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SKORO TO NEPREŽIL !
CESTOVANIE

Škótsko a Holandsko - výlet
     1. júna 2018
Konečne nadišiel deň, na ktorý 
sme čakali viac ako 8 mesiacov. 
Po rozlúčke s rodičmi a uložení 
kufrov do batožinového priesto-
ru autobusu sme sa plní nadše-
nia a nedočkavosti vydali na 
približne 22-hodinovú cestu. 
Po niekoľkých hodinách cesty 
a západe slnka sme postupne 
začali zaspávať.

nevadila, keďže sme mali 
možnosť vidieť toto nádherné 
mesto z výšky (čo naozaj stá-
lo za to). Na hrade sme si mali 
možnosť pozrieť väznice, rytier-
ske brnenie a korunovačné 
klenoty. Po prehliadke sme sa 
vybrali smerom nadol, do e-
dinburghských ulíc. Privítal nás 
zvuk gájd, na ktorých hudobníci 
v kiltoch hrali naozaj na každom 
rohu. Po prehliadke centra sme 
sa vybrali do Národnej galérie 
a potom konečne nastala chví-
ľa, na ktorú sme všetci úpenli-
vo čakali – dostali sme rozchod.
Väčšina z nás zamierila na Prin-
cess street, kde sa nachádzali 
najlepšie obchody a reštaurácie. 
Okrem obchodov sme sa vybrali 
aj do Elephant house, čo je ka-
viareň, kde J.K. Rowlingová začala 
písať svoj celosvetový fenomén 
– Harryho Pottera. Po 4 ho-
dinách nakupovania prišiel čas 
na návrat na hostel a zaslúžený 
spánok.

Neskôr sme sa vydali do nášho 
hostelu, kde sme strávili ďalšie 3 
noci. 

     2. júna 2018
Ráno sme sa (síce celí dolámaní) 
zobudili v autobuse, no nadše-
nie nás neopúšťalo  a plní 
očakávania sme sa tešili na Am-
sterdam, neskôr na nalodenie 
na trajekt, ktorý nás  veľmi milo 
prekvapil svojím vybavením. Boli 
tam reštaurácie, kaviarne, hracie 
automaty... 

     3. júna 2018
Na trajekte sme strávili noc v 
kajutách v podpalubí. Spalo sa 
nám prekvapivo dobre, vlny nás 
uspávali. Okolo 10-tej ráno sme 
vystúpili v anglickom prístav-
nom meste – New Castle upon 
Tyne. Hneď po vylodení sa sme 
si všimli rozdiely medzi Anglic-
kom a zvyškom Európy. Naj-
výraznejším rozdielom boli asi 
volanty na pravej strane áut a aj 
to, že autá jazdili po ľavej strane 
vozovky. Ako ďalšie ma veľmi 
zaujali radové stavby obkladané 
kameňom. Po dvojhodinovej 
ceste autobusom sme sa dostali 
do mesta Falkirk. Navštívili sme 
jednu z najznámejších pamia-
tok Falkirku – originálny rotačný 
lodný výťah Falkirk Wheel, ktorý 
prepája prieplavy Forth and 
Clyde Canal a Union Canal a pre-
konáva výškový rozdiel 24 m. 

     4. júna 2018
Po raňajkách v hoteli sme sa 
opäť vydali na cestu. Našou pr-
vou zastávkou bola galéria/ 
múzeum Kelvingrove, ktorá je 
druhou najnavštevovanejšou 
atrakciou Škótska a najnavštevo-
vanejším múzeom mimo Londý-
na. Po návšteve galérie sme 
mali rozchod v centre Glasgowa. 
Na námestí sme videli Škótov v 
tradičných kiltoch, ktorí hrali na 
gajdách, čo nás príjemne pre-
kvapilo, keďže sme si mysleli, 
že také niečo uvidíme iba vo fil-
moch a už vôbec nie na každom 
rohu Glasgowa. Autobusom sme 
sa presunuli k jazeru Loch Lo-
mond – najväčsie jazero v Škót-
sku. Našou poslednou zastávkou 
bolo malé mestečko Stirling. Po 
absolvovaní programu sme sa 
všetci spokojne vrátili na hostel 
a zaspávali s očakávaním ďalšie-
ho dňa.

     5. júna 2018 
Tento deň nás čakala prvá a-
trakcia dňa – Rosslynská kapln-
ka, ktorá nie je preslávená len 
architektúrou, ale aj scénami 
z filmu Da Vinciho kód. Po pre-
hliadke kaplnky, ktorá nás zauja-
la práve svojou atmosférou. Po 
výklade pána sprievodcu, sme 
sa opäť vrátili do autobusu, ktorý 
nás odviezol do mesta, na ktoré 
sme sa tešili asi najviac. Konečne 
sme boli v Edinburghu.  Hneď 
na začiatok sme si vyšliapali 
pekných pár desiatok schodov, 
aby sme sa dostali ku vstupu 
do Edinburghského hradu. Ni-
komu z nás však fyzická námaha 

6. júna 2018
Tentoraz sme do autobusu na-
stúpili aj s kuframi a museli sme 
sa rozlúčiť s hostelom, Falkir-
kom, a nakoniec aj so Škótskom. 
Nebolo to však až také smutné, 
ako to možno vyzerá, pretože 
sme mali možnosť navštíviť 
slávny anglický hrad Alnwick, 
na ktorom sa natáčali scény z 
Harryho Pottera. Okrem toho je 
však tento hrad aj letným sídlom 
Kráľovskej rodiny, vďaka čomu 
je interiér hradu krásny a veľmi 
zaujímavý.  
Náš pobyt na Britských o-
strovoch sa návštevou Aln-
wicku skončil, no náš výlet nie. 
V popoludňajších hodinách sme 
sa v Newcastli nalodili na trajekt,
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kufre natlačili do stiesnených 
kajút a kochali sa výhľadom na 
Severné more. Zvyšok dňa sme 
strávili zháňaním kinedrylu ale-
bo iných liekov proti nevoľnosti, 
rozprávaním sa v kaviarni či na-
kupovaním v predražených lod-
ných obchodoch. Nebol to práve 
najpríjemnejší pocit, zaspávať v 
podpalubí, pod hladinou mora 
a dvoma podlažiami dopravných 
prostriedkov, no všetci sme to 
nakoniec zvládli.

7. júna 2018
Zobudil nás anglicky hovoriaci 
ženský hlas oznamujúci nám náš 
príchod do Amsterdamu. Vylodi-
li sme sa, prešli sme cez pasovú 
kontrolu a ocitli sa v centre Am-
sterdamu, kde v porovnaní so 
Škótskom bolo oveľa teplejšie. 
Keď sme si už mysleli, že nám 
teplejšie ani nemôže byť, prišiel

8. júna 2018 
Po viac-menej pohodlnom 
spánku sme sa zobudili niekde 
v Nemecku. Cesta autobusom 
však zďaleka nie je taká strašná, 
ako by to mohlo znieť. Niekedy 
pred obedom sme však prešli 
českú hranicu, čo už nám viac 
začalo pripomínať našu do-
movinu. Podvečer sme prišli do 
Košíc, a aj keď nám v tej chvíli 
všetkým chýbal západ Európy a 
všetko, čo sme tam zažili, myslím 
si, že sme všetci boli radi, že sa 
osprchujeme vo vlastnej sprche 
a nebudeme spať v nijakom do-
pravnom prostriedku. Ako lep-
šie by sme mohli zakončiť túto 
exkurziu, ako krásnymi snami 
plnými spomienok a raňajka-
mi, ktoré na nás počkajú, aj keď 
zaspíme. 
 
 Simonka, Zuzka, kvinta B

čas na prehliadku holandskej 
metropoly loďou, ktorá bola uza-
vretá plastovými oknami a celý 
deň sa vyhrievala na slniečku. 
Vlastne to ani nebola loď – bol 
to hotový skleník. Akonáhle sme 
vystúpili z lode, v Amsterdame 
už bolo príjemné počasie. V sku-
točnosti sa neochladilo, iba my 
sme boli natoľko prehriati, aby 
sme 30 stupňov považovali za 
príjemnú teplotu. Nastal čas na 
našu najobľúbenejšiu časť dňa, 
rozchod. Prechádzali sme sa po 
obchodoch v centre Amsterda-
mu, uhýbali sa všade prítom-
ným cyklistom a nakoniec sme 
zavítali do kaviarne, keďže sme 
sa po týždni ustavičného cho-
denia a prechádzania už takmer 
nevládali hýbať. Nakoniec nastal 
čas, aby sme sa opäť vrátili do 
autobusu a vydali na 22-hodi-
novú cestu domov.
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NA VÝCHODE VRAJ NIČ 
NIE JE, TAK SME SA 
VYBRALI NA ZÁPAD

CESTOVANIE

Kvalitné školské výlety už pat-
ria k tradíciám našej Alejky. Jed-
ným z týchto zážitkov bola ok-
tóbrová návšteva nášho krás-
neho hlavného mesta. Naše 
pani profesorky nám poskytli 
skvelú príležitosť vytvoriť si nové 
spomienky a vidieť Bratislavu 
z iného pohľadu. Po náročnej 
ceste nehoriacim vlakom sme 
vystúpili na známej hlavnej 
stanici a vybrali sme sa do cen-
tra mesta. V daný deň sme mali 
voľný program, vďaka čomu si 
každý našiel v meste, čo chcel. 
Či už to boli nákupy, prechádz-
ka mestom, alebo návšteva 
nejakého podniku. Ďalší deň 
nás čakal nabitý program už 
od skorého rána, pretože prvá 
zastávka bol historicky výz-
namný hrad Devín. Výstava nás 
veľmi neuchvátila, ale výhľad z 
hradieb na rieku  Morava, ktorá 
sa zlieva s Dunajom, každému 
vyrazila dych. Ale na výhľad sme 
sa nemohli dívať večne, hlad 
nás vyhnal dole a vybrali sme 
sa do starého mesta. Po ceste 
preplneným autobusom, kde 
sme sa cítili ako sardinky v kon-
zerve, v meste sme sa rozpŕchli 
s tečúcimi slinami a hľadali sme 
jedlo. Najedli sme sa až k prask-
nutiu a náhlili sme sa prísť včas 
na stretnutie pred Dóm svätého 
Martina, kde nás čakala ďalšia 
prehliadka. Kňaz nám s dych-
tivosťou a nadšením opisoval 
históriu danej gotickej katedrály

naše vzťahy s novými zážitka-
mi a vtipnými spomienkami. 
Otravný zvuk budíka nás uvítal 
do posledného dňa našej ex-
kurzie. Rozlúčili sme sa s hoste-
lom a s ťažkými kuframi sme za-
mierili na pýchu hlavného 
mestá, Bratislavský hrad. Prešli 
sme si okolie hradu a jeho parky 
vo  farbách jesene. Škoda bola, 
že na rannú prechádzku bola 
veľká zima. Ale hrad bola krátka 
medzizastávka pred návštevou 
susednej budovy, Národnej rady 
Slovenskej republiky. Prešli sme 
cez kontrolu a pozreli sme si náš 
parlament so sprievodkyňou 
a s jej naplňujúcim výkladom. 
Čerešničkou na torte návštevy 
NR SR bola debata s poslancom 
Miroslavom Beblavým. Deba-
ta bola pútava a plodná, za čo 
som veľmi vďačná ochote pána 
poslanca, pretože mal záujem 
sa nám venovať. Po prehliadke 
a debate v parlamente sme si 
kúpili jedlo a nasadli do vlaku 
do Košíc. Cestá bola zdĺhavá a 
únavná, ale prišli sme domov s 
krásnymi spomienkami a zážit-
kami, za ktoré som vďačná svo-
jim spolužiakom, ale hlavne pani 
profesorke Mamčakovej a pani 
profesorke Duffekovej za skvelý 
posledný výlet v maturitnom 
ročníku. Ak aj vy, drahí čitatelia, 
dostanete možnosť ísť na tento 
výlet, neváhajte, stojí to za to.

 Soňa, IV. A

s bohatou históriou, kde bola ko-
runovaná habsburská cisárovná 
Mária Terézia. Po bohatej de-
bate sme si mohli pozrieť prie-
story katedrály a korunovačné 
klenoty. Ale dlho sme sa v Dóme 
sv. Martina nezdržali, keďže nás 
vyhnali (konala sa ďalšia akcia). 
Následne sme mali čas na to, 
aby sme si vydýchli a vychystali 
sa na kultúrny zážitok do novej 
budovy Slovenského národného 
divadla. Hrali predstavenie od 
Petra Karvaša. Polnočná omša je 
príbeh o rodine Kubišovcov, ktorí 
chcú prežiť pokojný Štedrý večer 
v čase druhej svetovej vojny, kde 
nemecký vojaci popravujú par-
tizánov a ľudí, ktorí pomáhali 
partizánom. Syn Kubišovcov je 
partizán a jeho rodina sa pokúsi 
urobiť všetko, aby ho zachráni-
li a aby zachránili sami seba.  
Dej bol napínavý a divákov až 
mrazilo pri tragických scénach 
pre vynikajúci a dych berúci vý-
stup známych slovenských her-
cov ako Anna Javorková, Petra 
Vajdová, Richard Stanke a Emil 
Horváth. Napínavý príbeh chytil 
aj veľkého pesimistu divadla 
pre jedinečnosť divadelnej sály, 
kde sa pódium nachádzalo v 
strede medzi divákmi. Vďaka 
tomu sme mali k hercom blízko 
a intenzívnejšie sme prežíva-
li ich postavy. Po divadelnom 
vystúpení sme dostali rozchod 
a užili sme  si posledný večer 
v Bratislave a utužili  sme

Bratislava - exkurzia
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STENA BOLA SLANÁ!
CESTOVANIE

Poľsko - výlet

Už keď sme sa o 4:50 ráno stretli 
pred školou, vedeli sme, že náš 
výlet do Poľska bude zaujímavý. 
So zalepenými očami sme nasad-
li do autobusu, no hluk, ktorý 
nastal, nás veľmi rýchlo zobudil. 
Okolo pol jedenástej sme dora-
zili do soľnej bane Bochnia. Výťa-
hom sme sa po skupinkách zviez-
li do hĺbky približne 200 metrov 
pod zem. Po tom, ako nás sprie-
vodcovia poučili o bezpečnosti, 
sme sa „vláčikom” previezli do 
ďalšej časti bane. Postupne sme 
boli aj s výkladom prevedení po 
celej bani. Najväčším zážitkom 
pre mnohých bola možnosť olízať 
soľnú stenu, ktorá „bola slaná”, 
ako spolužiaci konštatovali. 

jedného vyčkávali náš autobus. 
Keďže autobus trochu meškal, 
odľahlo nám, keď sme sa tro-
chu premočení a uzimení mohli 
vrátiť na svoje miesta. Rovnako 
ako cesta tam, aj cesta naspäť 
ubehla veľmi rýchlo a keď sme 
o 22:30 prišli pred školu, rodičia 
nás už vyčkávali. Po tom, ako 
sme prišli domov, sme zaľah-
li do postelí a ďalší deň sme 
sa s rovnako zalepenými oča-
mi ako o 4:50 v deň exkurzie 
zvítali so spolužiakmi v škole.

 Hanka, Zuzka, kvarta A

Po prehliadke sme si opäť 
posadali na svoje miesta do au-
tobusu, tentokrát na ceste do 
Krakova. Ani sme sa nenazdali a 
už sme z okna videli Vislu a Wa-
wel, čo bolo znamenie, že treba 
opäť opustiť autobus. Sprievod-
ca, ktorý s nami celý čas cestoval, 
nám ukázal a opísal niektoré 
pamiatky v centre mesta a po 
pokyne „do 16:45 máte voľno” 
nás spolu s pani profesorkami 
nechal, aby sme si centrum Kra-
kova popozerali sami. Na tento 
pokyn všetci okamžite zareago-
vali a aj napriek upršanému 
počasiu sa pobrali rov-
no do nákupného centra. 
O piatej sme už všetci do 
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MAMMA MIA!
ZO ŠKOLY

Alejácka party
Alejácku party som si ako príman 
užil.  Vyučovanie sa nám skráti-
lo o dve hodiny. Rovno zo školy 
sme išli na Jedlíkovu. Tam sme 
sa zložili a šli sme odovzdať líst-
ky na tombolu a potom si sad-
núť do sály. Tému party sme sa 
dozvedeli až na mieste – bola 
to Mamma mia.  Prebiehalo 
to takto – ukázali nám ukážku, 
zavolali niektorých a podľa tej 
ukážky dostali úlohu. Ja som šiel 
v druhej skupine – čo najrýchlej-
šie som mal prekonať prekážky. 
Takto to pokračovalo dovtedy, 
kým všetci žiaci – prímania ne-
preukázali svoje schopnosti v 
nejakých disciplínach. Na záver 
sme boli právoplatne prijatí do 
alejáckej rodiny. dostali sme o 
tom dôkaz a medailu. Potom 
sa začala tá pravá zábava. Keď 
nás pustili, tak sme sa rozbehli 
do bufetu nakúpiť zásoby, chví-
ľu sme hrali stolný futbal, ale 
premohol ma hlad, tak som sa 
vybral na pizzu. Nebola veľmi 
dobrá a zvyšok večera som sa 
iba tak pofľakoval, tancoval a 
zabával sa a ku koncu večera 
prišla tombola. Aj keď som nič 
nevyhral, páčila sa mi, ako  nám 
pomaly hovorili charakteristi-
ku čísel, ktoré boli vylosované. 
Nakoniec som išiel domov s po-
citom pekne stráveného večera 
a hlavne, že sa večer nemusím 
učiť, lebo na ďalší deň nás čaka-
la exkurzia do Nižnej Myšle.

 Adam, príma A
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AJ PO 18-TICH ROKOCH 
STÁLE MILOVANÁ ALEJKA 

ZO ŠKOLY

Rozhovor s Petrom Kolesárom

Premýšľali ste niekedy, či sa 
po maturite a skončení štúdia 
na Alejovej vrátite späť po-
spomínať na známe steny 
budovy školy, kde ste strávi-
li roky dospievania, stresov 
z písomiek a nečakaných 
skúšaní, výletov so spolužiak-
mi, vymýšľanie dôvodov, 
prečo odložiť písomku na 
ďalší týždeň?  Teraz nám, štu-
dentom to pripadá ako ďaleká 
budúcnosť. Skôr premýšľame, 
aby čo najrýchlejšie a nad 
tým ako poslednýkrát zamá-
vame škole a vydáme sa na 
cestu dospelosti.  V prvý ok-
tóbrový týždeň k nám zavítal 
niekto špeciálny, niekto, kto 
našu Alejku dobre pozná, kto 
si pamätá humor nášho pána 
profesora Macka, či na pani 
profesorku Godočíkovú, ktorá 
ho učila anglický jazyk, ktorý 
sa mu v jeho profesii hodí 
perfektne. Konkrétne, dňa 5. 
10. 2018 sa na pôdu Alejovej 
prišiel pozrieť a porozprávať 
o svojom živote pred, počas 
a čo sa dialo v jeho živote za 
18 rokov po zmaturovaní. Pe-
ter Kolesár, to je meno, oso-
ba, ktorú sme spoznali.  Peter 
Kolesár bol šikovný a cieľave-
domý študent. Vždy mal ciele 
a sny, ktoré sa snažil naplniť. 
Napriek jeho úspechom, 
nedalo sa nepovšimnúť, že je 
naozaj skromný človek. Pre-
to aj jeho prezentácia skôr 
pôsobila ako rozhovor s nami,

reálne informácie. Jeho prvou 
pracovnou destináciou bol 
Izrael. Tam sa mu narodilo 
jeho druhé dieťa. Potom jeho 
práca v diplomacii pokračova-
la do Washingtonu, kde sa 
samozrejme presťahoval so 
svojou manželkou a dvo-
ma deťmi. Absolvoval mno-
ho konferencií. Avšak táto 
práca, ako každá iná, mala 
svoje plusy a mínusy. Roz-
hodol sa preto ukončiť túto 
etapu života, usadiť sa na 
Slovensku so svojou rodinou 
a začať odznova v novej prá-
ci. Momentálne pracuje vo 
firme Neulogy, čo je vlastne 
start-upová spoločnosť. Z 
jeho slov bolo vidieť, že je

vlastne, tak to aj vnímal sám 
Peter, dovolím si citovať: „Te-
raz keď tu stojím, mám pocit, 
akoby som zmaturoval včera, 
nemal by som problém a ani 
divný pocit sadnúť si medzi 
vás.“  Za 45 minút nám po-
rozprával o svojom detstve, 
o svojich dvoch bratoch a ich 
vzájomnej rozdielnosti. Doz-
vedeli sme sa aj dôvod vý-
beru tejto školy. Nadanie na 
matematiku vraj nemal, no 
lákala ho táto škola a výber 
do triedy s matematickým 
zameraním. Z toho nám vy-
plýva, že ide o pracovitú oso-
bu, ktorá sa nevzdáva a je pri-
pravená bojovať s náročnými 
úlohami. Počas strednej ab-
solvoval jeden rok štúdia v 
Amerike. Vysokú školu začal 
v Brne, kde býval v internáte 
so svojimi spolužiakmi z Alejo-
vej, s ktorými doteraz udržiava 
priateľské vzťahy a dokonca aj 
ich rodiny (pozn. autora: Pred-
stavte si seba v 36, dovolenka 
s vaším partnerom, deťmi a 
spolužiakom s jeho vlastnou 
rodinou, s ktorým teraz sedíte 
v lavici). Jeho vysokoškolské 
štúdium pokračovalo na uni-
verzite v Amerike a ukončil 
na vysokej škole v Budapeš-
ti. Jeho snom, už z obdobia 
Alejovej, bola diplomacia. 
Podarilo sa a sen sa naplnil. 
Páčilo sa mi, ako rozprával 
o roli diplomata nielen v su-
perlatívoch, ale podával nám
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1. Ako sa vám páčilo byť späť v 
priestoroch školy, v ktorej ste 
prežili chvíle dospievania?
Na Alejovú som sa vrátil po 18 
rokoch a napriek tomu, že prie-
story školy sa zásadne zmenili k 
lepšiemu, tak som mal vnútorný 
pocit, akoby som ani neodišiel. 
Bol to silný zážitok chodiť po 
tých istých chodbách, kde som 
strávil 8 rokov života a stretávať 
sa s tými istými učiteľmi, ktorí sa 
v mojich očiach vôbec nezmenili.

4. Počas práce ako diplomat, 
záležalo vám do akej krajiny 
vás pošlú? Ste skôr pohodlný 
človek alebo vás lákali aj prob-
lémové, miestami nebezpečné 
krajiny?
S manželkou nás lákali najmä 
Spojené štáty a Izrael a mali sme 
šťastie, že sa mi podarilo slúžiť v 
oboch krajinách. Miesto pôsobe-
nia by malo skĺbiť naplnenie po 
pracovnej stránke, ale malo by 
byť zaujímavé aj pre život rodi-
ny. A z tohto pohľadu bol Izrael 
ideálnou destináciou – je to Mek-
ka inovácií, čo je téma, ktorá ma 
veľmi zaujíma, a zároveň je to 
veľmi rôznorodá krajina a pria-
teľská k deťom. Láska k Izraelu 
nám zostala dodnes – narodila 
sa nám tam dcéra a manželka sa 
dodnes učí hebrejsky. 

2. Aké pocity, resp. akú atmos-
féru sme vyvolali vo vás my, 
študenti počas prednášky?
Výborné, bol som prekvapený 
záujmom študentov a otázka-
mi počas aj po prednáške. Zo 
školských lavíc som bol zvyknutý 
na to, že sa žiaci veľmi nepýtajú, 
ale táto skúsenosť bola úplne 
iná. Ešte dlho po prednáške sme 
v kruhu študentov debatovali a 
zostali by sme tam aj dlhšie, ak 
by sme nenarúšali ďalšie vyučo-
vanie. 

3. Bola pre vás práca v diplo-
macii zaujímavá, naplnila vaše 
očakávania zo strednej, z čias, 
keď to bola vaša práca snov ?
Áno, práca v diplomacii bola 
mojím detským snom. Už počas 
gymnázia som pravidelne čítaval 
zahraničné spravodajstvo, záu-
jem o medzinárodné vzťahy bol 
jedným z dôvodov, prečo som sa 
v sexte prihlásil na ročný študij-
ný pobyt v Spojených štátoch 
a neskôr vysokoškolské štúdi-
um medzinárodných vzťahov. 
Čiže, keď som uspel vo výbero-
vom procese na pozíciu eko-
nomického diplomata na veľvy-
slanectve v Izraeli, tak to bolo 
splnenie detského sna. Práca v 
zahraničnej službe bola veľmi 
obohacujúca, pracovne aj o-
sobne, ale aj náročná najmä pre 
rodinu. A rodina bola jedným z 
dôvodov, prečo som sa rozhodol 
opustiť dráhu diplomata a usadiť 
sa späť na Slovensku. 

5. Považujete sa skôr za wor-
koholika alebo je pre vás 
čas s rodinou dôležitejší ako 
kariérny rast?
Pracujem veľa, ale určite sa 
nepovažujem za workoholika, na 
dovolenke alebo cez víkend viem 
bez problémov vypnúť. Stále je 
to o hľadaní rovnováhy medzi 
prácou a rodinou a veľakrát sa 
to prelína, keď si nosím prácu 
domov alebo deti do práce. 
6. Čo by ste odkázali našim 
študentom do budúcnosti?  
Dokázať môžete čokoľvek, čo si 
zaumienite, pričom snaha a vôľa 
sú oveľa viac ako talent. A keď 
niečo dokážete, nezabúdajte, 
odkiaľ ste prišli, buďte  pokorní 
a pomáhajte druhým. Nezištne.

Na záver, by som sa v mene 
celej školy chcela poďakovať za 
návštevu, ktorá bola mnohým 
motiváciou a inšpiráciou. Taktiež 
aj za ochotu zodpovedať na nie-
koľko otázok. Čo ty viete, možno 
o 20 rokov budeš práve ty ten, o 
ktorom bude článok v školskom 
časopise, ako si sa vrátil poroz-
právať o svojom živote po zma-
turovaní na Alejovej.

spokojný, no a to je hlavné.  
V ďalšej časti prednášky nám 
dal rýchlokurz, ako praco-
vať s textom, čo využívať v 
každom obore, ktorému sa 
chystáme venovať. Analy-
tické a štruktúrované písa-
nie, to je alfa-omega všet-
kého, či ste právnik, doktor, 
alebo programátor, schop-
nosť/abilitu správneho písa-
nia potrebujeme všetci. Po-
sledná časť prednášky bola 
venovaná otázkam a násled-
ným odpovediam z Petrovej 
strany. Pre tých, ktorí sa, bo-
hužiaľ, prednášky nezúčast-
nili som pánovi Kolesárovi 
dala niekoľko otázok, ktoré 
by vás mohli zaujímať. 

Daška, septima B
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ZÁLOŽKA DO KNIHY 
SPÁJA ŠKOLY

ZO ŠKOLY

Medzinárodná súťaž

Minulý rok sa naša škola 
úspešne zapojila do projektu: 
Záložka do knihy spája školy. 
Cieľom projektu bolo spojiť 
sa s inou školou, nadviazať 
vzájomnú spoluprácu, pod-
poriť čítanie a navzájom si 
odovzdať naše pocity zhmot-
nené v podobe malých výtvar-
ných dielok – záložiek do kníh. 
Rozhodli sme sa, že aj toho 
roku to nebude inak.  Po-
darilo sa v rámci ZŠ do tohto 
projektu získať žiakov prímy 
A, B, sekundy A, B, tercie A, B 
a kvarty A, B s počtom 110, v 
rámci SŠ žiakov I. A a sexty B 
triedy v počte 20. V priebehu 
mesiacov september – ok-
tóber sme pričítali množstvo 
kníh  a heslá: Rozprávky, báj-
ky, povesti a príbehy nepo-
znajú hranice, Milan Rastislav 
Štefánik alebo iné významné 
osobnosti sme premenili do 
podoby záložiek, ktoré sme 
poslali svojim družobným 
školám: Biskupskému gymná-
ziu Brno a Materskej škole, 
Barvičova 85, v Brne, Gymná-
ziu A. Kmeťa,  Kolpašská 9 
v Banskej Bystrici. Okrem 
záložiek sme do zásielky pri-
balili aj naše propagačné ma-
teriály o škole, publikáciu, 
ktorá vyšla pri príležitosti 
výročia školy, najnovšie číslo 
nášho školského časopisu XY.

 Redakčná rada XY
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UNIKÁTNA BANKA LÁSKY 
V BANSKEJ ŠTIAVNICI

ZAUJÍMAVOSTI

Nemožno mi ťa neľúbiť

Voľné krásne jesenné dni počas 
nedávnych  jesenných prázd-
nin priam lákali na výlety. My 
sme využili skvelý tip od mamky 
našej kamarátky a vybrali sme sa 
do Banskej Štiavnice. Do mesta, 
ktoré je známe svojou banskou 
históriou, Trojičným námestím, 
zrenovovanou Kalváriou, 
tradíciou Lesníckej priemy-
slovky ako aj krásnym arborétom. 
Naším cieľom však bola predo-
všetkým návšteva celosvetovej 
atrakcie, o ktorej sa hovorilo aj 
na BBC kanále. Ide o Banku lásky, 
ktorá sa nachádza na Trojičnom 
námestí v dome, kde žila Marína 
Pischlová, múza a láska Andre-
ja Sládkoviča. Naša sprievod-
kyňa nás uviedla veľmi interak-
tívnym spôsobom do roku 1839, 
kedy Marína, dcéra zámožného 
Štiavničana spoznáva Andreja 
Sládkoviča, vtedy 19-ročného 
študenta Evanjelického gymná-

viacero momentov prekvape-
nia. Jedným z nich je, že sa po-
prechádzate po obývačke rodiny 
Pischlovcov, poprezeráte si kve-
tinami vyzdobené drevené 
trámy, ako aj zelenú kachľovú 
pec a prihovoria sa vám známi 
herci – Táňa Pauhoffová (Marí-
na), Robo Roth (Sládkovič), Mil-
ka Vášaryová (pani Pischlová), 
Ľuboš Kostelný (pán Geržo). 
Ak chcete mať nezabudnuteľný 
zážitok s Marínou a odchádzať 
so Sládkovičovými slova-
mi: „Nemožno mi ťa neĺúbiť“, 
navštívte v Banskej Štiavnici  
dom, ktorý vo svojich útrobách 
schováva 500-ročnú baňu na 
zlato, ale aj unikátne miesto, 
kde si páry i rodiny v Banke 
lásky uschovávajú talizmany a 
spomienky na výnimočné chvíle.

 Zuzka, kvinta B
 Martin, sekunda A

zia. Andreja pozvala do domu
Pischlovcov Marínina mama, aby 
ju doučoval. Vznikla však z toho 
láska - ľúbosť, ktorej nikto ne-
prial. Sládkovič po čase opustil 
Štiavnicu, aby si dokončil štúdia 
v Halle a mohol mať vlastnú faru 
a rodinu. Napriek tomu, že sa 
s Marínou zasnúbili, ona sa na 
nátlak rodičov  v r. 1845 vyda-
la za bohatého medovníkara a 
voskára Geržu. Andrej Sládkovič 
pre ňu zložil najdlhšiu ľúbostnú 
skladbu - Marína, ktorá má 2900 
veršov a je zapísaná ako svetový 
unikát vo World Record Acade-
my. Po prvýkrát bola  vydaná v 
r. 1846. I keď Sládkovič nikdy s 
Marínou netvoril pár a obaja si 
založili svoje rodiny, svojím die-
lom navždy potvrdil, že „ľúbosť 
je večnosť“. Nebudeme pre-
zrádzať detaily tejto celosvetovej 
atrakcie, povieme len, že do
Banky lásky sa oplatí ísť. Je tam
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ĽAVÁ, PRAVÁ ALEBO ČO 
STE MOŽNO NEVEDELI O 
ĽAVÁKOCH

ZAUJÍMAVOSTI

Máš obe ruky ľavé
Nepochybujem, že každý z nás 
má vo svojom okolí ľaváka a 
možno aj viacerých ľavákov. 
Štatistické údaje hovoria, že ich 
je v populácii až 10%. A určite je 
nám tiež všetkým známe, aké to 
je, keď, vás označia za človeka, 
ktorý „má obe ruky ľavé“. Áno, 
ľaváctvo je v mnohých kultúrach 
dodnes spojené so záporným 
významom a démonmi. Na-
opak, praváctvo s významom 
kladným. Stačí si len spomenúť 
na slovotvorný základ slov „prá-
vo, pravda, spravodlivosť, pravý 
(vo význame nie falošný)“. Ľavác-
tvo bolo dlhodobo odsudzované 
a považované za neprípustné, z 
čoho potom pramenilo aj násil-
né preúčanie.  Známeho ľaváka 
anglického kráľa Juraja VI. údajne 
otec zaťahal za reťaz priviazanú 
o zápästie jeho ľavej ruky vždy, 
keď ju použil. Dôsledkom takej-
to výchovnej metódy bolo za-
jakávanie, ktoré sa dostalo až na 
filmové plátna (film Kráľova reč). 
Ľaváci sú v modernej spoločnos-
ti našťastie plne akceptovaní a 
mnohé výrobky sú im prispôso-
bené (atramenové perá, nožnice 
a pod.). Napriek tomu majú ľavá-
ci väčšie riziko úrazov a podľa 
štatistík menej zarábajú. Ľaváci 
majú svoj Medzinárodný deň 
ľavákov, ktorý zaviedol Ameri-
čan Dean R. Campbell v roku 
1976. Tento deň nebol zvolený 
náhodou, ale zámerne, keďže 
pripadá častejšie na piatok.

A čo ste možno o ľavákoch dopo-
siaľ nevedeli? 

Genetické faktory zohrávajú pri  
ľavorukosti asi 25%.

Ľaváci majú veľmi často dvojča, 
ktoré je pravákom.

Ľavorukosť sa pravdepodobne 
dostala do úzadia voči pravoru-
kosti vplyvom selekcie. Pravorukí 
muži v ľavej ruke držali štít a 
chránili si tým srdce. Šanca 
prežiť bola vyššia ako u ľaváka, 
ktorý si chránil viac pravú polo-
vicu tela, keďže v ľavej ruke držal 
meč. Mnohí vedci však tejto teó-
rii neveria.

Ľaváci sú často veľmi úspešní 
v niektorých športoch (bojové 
športy, tenis).

Mnohé významné osobnosti sú 
ľavákmi – napr. aj Barak Obama, 
kráľovná Alžbeta I., kráľovná Vik-
tória, Winston Churchill, Mahát-
ma Gándhí, J.F. Kenedy a ďalší.

Na Slovensku máme značku vína 
Lefthanders, ktorej obaja zakla-
datelia sú ľaváci.     

 Martin, sekunda A
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ALBERTINA, VIEDENSKÁ 
MEKKA UMENIA

ZAUJÍMAVOSTI

Múzeum Albertina vo Viedni
od ostatných svojou inakosťou. 
Ak niekedy budete vo Viedni, 
určite vám odporúčam navštíviť 
toto kúzelné miesto. Vstupné 
pre študentov je úplne zadar-
mo! V okolí sa nachádza veľké 
množstvo ďalších zaujímavých 
múzeí, od prírodovedných až 
po ďalšie umelecké. Čo tak zor-
ganizovať školský, v prípade 
triedny výlet do Rakúska a 
navštíviť toto zaujímavé miesto?!

 Viki, septima A

V lete som strávila nejaký ten 
čas v Bratislave a súčasťou môj
ho pobytu tam bol aj výlet k 
našim západným susedom do 
Rakúska. Mojím cieľom bolo 
navštíviť prekrásne múzeum 
umenia, Albertina. Je to miesto 
plné malieb, kresieb, fotografií, 
architektonických návrhov od 
svetoznámych umelcov. Picas-
so, Monet, Andy Warhol  a veľa 
dalších, aj miestnych rakúskych 

umelcov... toto sú mená, 
ktoré môžete nájsť na stenách
Albertiny pri rôznych maľbách a 
dizajnoch. Múzeum neustále ob-
mieňa výstavy a stále je tam niečo 
nové, na čo sa môžete tešiť. Je 
tam pokrytých veľa umeleckých 
smerov, od fauvizmu (krikľavé 
farby), pointilizmu až po ruskú 
avantgardu. Nájdete tam aj 
výstavy venované jednotlivým 
umelcom, ktorých tvorba vyniká 
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DOBRÍ A ZLÍ
VLASTNÁ TVORBA

    Tisíce myšlienok vryté do môjho srdca. Akoby som azda nejaké mal. Akoby som bol bežnou ľudskou 
bytosťou s miliónom problémov a potrebou prijímať každú sekundu vzduch ako dáku drogu. Často 
zabúdam, že taký nie som. No v tomto svete, kde nik nikomu nič nedaruje zadarmo, mi to niekto vždy 
rád pripomenie. Ale ja nie som zlý! Teda, v svojej podstate nie. To nie sme nik, v hlbokom vnútri každého 
z nás drieme dobrota. Niektorí ju len ťažšie hľadajú, ak vôbec nájdu dôvod prečo. Ja som ten svoj hľadal, 
ale, ako som už povedal, v tomto svete žije veľmi veľa ľudí, ktorí sa vám snažia dokázať opak. Chcú vás 
prinútiť myslieť si, že dôvod byť dobrým, dôvod života a bytia je nepodstatný, pretože aj tak nakoniec to 
svetlo vyhasne. Snaha pominie a vy budete opäť rovnaký ako predtým. Zlý.  
Dnes to je už tretíkrát, kedy si toto hovorím. Vždy to dopadne rovnako. Pozviecham sa zo zeme, oprášim 
si nohavice a s rozhodným výrazom sa vraciam späť do svojho sveta. Bojovať s démonmi, ktorí ma ob-
klopujú a ktorí vo mne sídlia. Bolo by ľahké opäť podľahnúť zápalu, chuti bojovať proti všetkým a všet-
kému, no už som nevládal. Všetci máme istú hranicu znesiteľnosti, a tá moja bola už dávno prekročená. 
Nemal som chuť ďalej bojovať, míňala sa mi sila a zdravý rozum ma pomaly, ale isto opúšťal. 
,,Netreba sa vzdávať,” vždy mi vraveli. No, ako môžem ďalej takto existovať? Ako môžem pokračovať v 
boji, ktorý je vopred predurčený na prehru? Nemôžem.  
Ostáva mi len zmieriť sa s faktom, že je koniec. Nikdy nebudeme dobrí. 
Nemožno povedať, že to bola moja posledná myšlienka, pretože tu, pri malej riečke ma kraji mesta, som 
myslel len na ľahkosť rozhodnutia, ktoré som práve vykonal. 

 Erika, kvarta A
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ISENO
VLASTNÁ TVORBA

Chladnou uličkou dedinky Färlen si vykračuje chlapec. Chlapec, ktorý v tomto príbehu odohrá veľkú 
rolu, no ešte o tom ani sám nevie. Odetý v obnosenej kožušine po otcovi a zaplátaných nohaviciach tak 
veľmi, že už ani nevidno ich pôvodnú farbu. ,,Pozrite sa na toho otrhanca.”  Chodí so sklonenou hlavou 
od domu k domu s poloprázdnym mešcom dukátov a pár šatami pekne zabalenými v druhom. ,,Pani 
matka bude nešťastná,” pomyslel si. Nemá dostatok dukátov, aby ju potešil. Veď aj by mal, no nik nemá. 
Pred ním je posledná zastávka v roznášaní šatstva. Aspoň nejak pomáha rodičom. Zastavil, obzrel sa 
dookola. Do domu viedla hlinená cestička, tri schody. Podišiel ku dverám, nadýchol sa a trikrát zabúchal 
na klopadlo. Počul klopkanie opätkov. Dvere otvorila domapani. Krásna dáma, inak arogantná a veľmi 
skúpa. Dala Isenovi 2 dukátym (menej, než mu mala dať) za ušité šaty a zavrela dvere skôr, než Iseno 
stihol namietať. Hold, tak to chodilo v tej dobe. Iseno si opatrne odložil peniaze do mešca a odišiel 
smerom domov. Býval aj so svojimi adoptívnymi rodičmi v drevenej chatrči na úpätí fjordu, ktorý sčasti 
zasahoval do dediny. Ako tak prechádzal Veľkou ulicou naspäť, uvidel v jednom podniku zaujímavú his-
torku vyšitú na gobelíne. Legendu o Enzumorovi.  

,,Hovorí sa, že kedysi démon, 
menom Enzumor ho zvali,

spáchal činy strašlivé.
Kráľovi myseľ zahalili,
myšlienky chamtivé.

Z ľadu sa vyslobodil,
cítil nenávisť,

a keď ju znova zavetrí,
nebude viac v povetrí,

cítiť radosť a detský smiech.”

Ako tak kráčal domov po Veľkej ulici, zamýšľal sa nad tým, čo tie verše znamenajú. ,,Spáchal činy strašlivé.”
***
Na okraji dediny stál dom, posledný na ulici. Starý murovaný dom so zle zatesnenými oknami, vŕzga-
júcimi dverami, slamenou strechou a malou teraskou. Iseno vyšiel po schodoch, otvoril vŕzgajúce dvere... 
,,Iso, máš tie peniaze na jedlo a opravu okna v ocovej izbe? Už tu bol majster sklenár, aby si obhliadol, 
koľko budeme musieť asi zaplatiť.” Iseno siahol za opasok, že podá matke mešec plný mincí, ale keď 
jeho ruka narazila iba na drsnú látku vlastných nohavíc, zastavilo sa mu srdce. Očami zbehol k opasku 
a uvidel iba šnúrku z mešca, no mešec nikde. Takto neobutý, neoblečený vybehol do zimy a počul iba 
svoju matku, ako za ním kričí: ,,ISO, VRÁŤ SA, VEĎ ZAMRZNEŠ!” No nepočúval ju a bežal ďalej, pozeral 
pod nohy, či neuvidí mešec. ,,Musel sa mi odtrhnúť, veď celú cestu som šiel sám, nemal mi ho kto ukradnúť.”  
upokojoval sa Iseno v nádeji, že mešec nájde.
 ...Bum...
Iseno padal k zemi, našťastie do mäkkého snehu. ,,Au, ...čo to bo...” nestihol dopovedať, zodvihol sa a už 
skákal po malej koženej kapse, o ktorú sa potkol.
 
 Erik, II. A
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BÁSNE Z TERCIE A
VLASTNÁ TVORBA

Samuel Mindžak
Jeseň a jej krása

Záver leta je už tu,
jeseň hrá na trúbku.

Vonku fúka silný vetrík,
a nám treba teplý svetrík.

Lístie padá zo stromov,
a zima kladie drevo do krbov.

Veľké výročie Československa je už tu,
Štefánika s Masarykom všetci oslavujú.

Blíži sa Čas Halloweenu, tekvice sa radujú,
že i tento rok budú robiť BU-BU-BU.

Novembrové chryzantémy krášlia všetky hroby,
a my sa už tešíme na vianočne hody.

Petra Psotová
Dni medzi Nebom a zemou

Ľúbiť? – Nemilujem.
Plakať? – Nesmútim.

Spomínať? – Nebanujem.
No niečo v mojom vnútri mi vraví,

že potomkovia kedysi živých by mali.

Vysoké stromy farby hrdzavého kríža,
kríže a stromy nad hrobmi sa týčia,

týčia sa hroby nad sviečkami a kvetmi,
kvety a sviečky darované milujúcimi deťmi.

Nikto za to nemôže, bolo ako bolo,
nepoznám ich, ani si nepamätám,

sú pre mňa ako oceán,
no mne zostalo len mólo.

A preto v dňoch medzi Nebom a zemou
Prichádzam tu, ku kahancom, no so žiadnou 

náhlou zmenou.
Len tak blúdim medzi kedysi živým lístím.

„Čo by bolo keby ?“ snáď to raz s úsmevom 
zistím.

Katarína Sedláková
Jesenný súmrak

Zubaté jesenné slniečko,
svieti už veruže slabučko.

Žlté brušká sýkoriek,
na chmúrnu náladu nie je liek.

Skorý večerný súmrak,
je tu opäť jesenný zázrak.

Farebná dúha z opadaného lístia,
nie sme v lese len nezvaní hostia ?

Tamara Siheľská
Jesenná báseň

Keď zelený koberec pokryjú listy,
a každý deň je viac a viac hmlistý,

keď slnečné lúče derú sa cez mraky,
možno jeseň dáva ti nejaké náznaky.

Keď dažďové kvapky stekajú po tvári
a každý výdych sa do vzduchu vyparí,

keď studený vánok pohráva sa s vlasmi,
áno, to jeseň ovláda slová našich básní!

Sebastián Teleky
Jeseň

Lístie sa jemne kolíše v korunách stromov,
a hladné vtáčiky hľadajú svoj domov.

Zvieratká si robia bohaté zásoby,
aby si mohli užiť aj v zime hody.

Stromy sa pestro sfarbujú,
a tým nám jeseň oznamujú.

Dážď nám stále čiapky zmáča
ako zmoknuté mladé vtáča.

VYFARBI SI!20



ALTERNATÍVNA TABAČKA
NENECHAJTE SI UJSŤ

Emócie, pocity
Dúfam, že na našej škole je veľa 
fanúšikov alternatívnej alebo 
experimentálnej hudby, a ak 
si jedným z nich, tak tento člá-
nok a následné eventy sú niečo 
práve pre teba. Kto nevie, čo je 
toto za typ hudby, tak by som 
zjednodušene povedala, že ide 
o hudbu, v ktorej je viac emócií, 
pocitov, významu a tvorivej 
sily. Sú zväčša o živote, láske, 
nešťastí. Nepovedala by som, že 
je to oficiálny hudobný smer, ale 
vieme si pod tým predstaviť, o 
aký typ hudby ide.  

KIESLOWSKI - Piatok 16. no-
vember 2018 o 20:00 – 23:00

Musím sa priznať, že toto sú 
moji favoriti. Je to české duo, 
ktoré ma veľmi prekvapilo. Krás-
na hudba, do ktorej sa ponoríte 
a nerozmýšľate o ničom inom 
ako o ešte lepšom texte. Na 
facebookovej stránke skupiny 
majú uvedené, že ich hudba 
je, citujem: „Pro ty tišší z vás, 
kteří křičí ze spaní.“ Moja o-
sobne najobľúbenejšia pesnička 
je Doteky a odporúčam ju vy-
počuť každému fanúšikovi tohto 
hudobného štýlu. „Kieslowski 
dokážu napísať silnú životnú 
výpoveď, či „len“ geniálne navodiť 
náladu, zaopatriť to melódi-
ou, ktorá sa zaryje pod kožu 
a zahrať tak, že z toho mrazí,“

ALGIERS - Piatok 1. február 
2019 o 20:30 – 22:30

Na evente na facebooku nájdete 
tieto vety: „Algiers sú naživo 
jednou z najlepších súčasných 
kapiel. Algiers sú po lyrickej 
stránke jednou z najzaujíma-
vejších súčasných kapiel. Al-
giers sú Franklin James“. Dosť 
zaujímavé, čo?  Je to americká 
skupina pochádzajúca z Atlanty. 
Hrajú od roku 2007 a majú 4 čle-
nov. Môžu sa pochváliť s turné s 
Depeche Mode, či Interpolom. 
Nahrali perfektné 2 albumy.

Link na lístky na všetky tie-
to koncerty nájdete na kon-
krétnom evente na facebooku.

 Wejja, oktáva
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JE TO NAOZAJ  REÁLNE?
JABLKOVÁ HORÚČKA!

RECEPT

Jeseň, obdobie padajúcich listov, rozmanitých farieb, dozrievajúceho ovocia a mnohého ďalšieho. Obdo-
bie, kde by si každý najradšej vychutnával pokojnú scenériu divadla, ktoré si príroda pre nás pripravila v 
prítomnosti teplého čaju a zákuska rozplývajúceho sa na jazyku. Najlepšie zákusky pre mňa osobne sú 
tie jablkové. Jablko je, vraj, najzdravšie ovocie vôbec. Jablká obsahujú množstvo vitamínov, minerálnych 
a stopových látok, ktoré nám pomáhajú udržať sa fit. Je v nich cenný provitamín A, vitamín B, kyselina 
listová, ktorá je dôležitá pre tehotné ženy, ako aj vitamíny C a E. Nezabudnite, že staré známe „céčko“ 
nás chráni pred jesennými vírusmi a posilňuje imunitu. Preto je najlepším rozhodnutím piecť zákusky 
z jabĺk.  Zákusky tohto typu vôbec nie sú ťažké. Medzi jedným z mojich najobľúbenejších receptov patrí 
recept na taliansky jablkový koláč.

Budeme potrebovať:                   
4 jablká
180 g hladkej múky
2 žĺtky
140 g cukru
50 g masla
125 ml mlieka
štipka soli
5 g prášku do pečiva

Postup:
Najprv si pripravíme žĺtky, ktoré si dôkladne vyšľaháme s cukrom. Nepoužijeme však úplne všetok cukor 
a približne 3 až 4 polievkové lyžice si necháme na neskôr. Žĺtky s cukrom šľaháme, až pokiaľ nezískame 
ľahkú bielu penu. Následne vezmeme maslo a roztopíme ho v mikrovlnnej rúre (zohrievame viackrát 
počas krátkych intervalov a zakaždým maslo premiešame) alebo na sporáku. Maslo necháme mierne 
vychladnúť, aby nebolo vyslovene horúce a následne polovicu masla vylejeme k vyšľahaným žĺtkom. Do 
druhej polovice masla pridáme 3 až 4 lyžice cukru, ktoré sme si na začiatku odložili bokom a dôkladne 
premiešame. K vyšľahaným žĺtkom s maslom potom prilejeme mlieko a opatrne premiešame. Na záver 
pridáme preosiatu múku, štipku soli a prášok do pečiva, ktorý môžeme pokojne nahradiť aj sódou bikar-
bónou. Takto pripravenú hmotu na cesto si po dôkladnom zamiešaní vylejeme do formy na pečenie, 
ideálne je kruhový tvar ako na tortu. Forma musí byť vystlaná papierom na pečenie. Hmotu utrasieme 
a následne na ňu začneme ukladať mesiačiky očistených jabĺk. Jablká by mali byť nakrájané na tenšie 
plátky, ktoré ukladáme do kruhu. Na záver jablká polejeme zvyšným maslom, v ktorom sme rozmiešali 
kryštálový cukor (môžeme využiť aj vanilínový). Ak máte radi chuť škorice, môžete si o ňu obohatiť re-
cept a jablká škoricou jemne posypať. Pripravený jablkový koláč následne pečieme v rúre vyhriatej na 
180 stupňov. Pečieme asi 35 minút, až pokiaľ nemá koláč krásnu zlatohnedú farbu. Po upečení necháme 
chvíľu vychladnúť a môžeme servírovať. Podávame napríklad s kopčekom zmrzliny alebo so šľahačkou. 

  
Olívia, III. A
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Olívia, III. A

REKLAMA A REALITA
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Klamlivá reklama:
V dnešnej informačno-komu-
nikačnej dobe je používať klam-
livé praktiky, ako sú klamlivá 
reklama, priam likvidačné. In-
formácia o klamlivej reklame 
sa po sieti šíri priam rýchlosťou 
blesku a aj napriek tomu ich to 
neodradí a pokračujú ďalej vo 
svojej nekalej činnosti.

Reklama je každodennou 
súčasťou nášho života, je 
základom marketingu každého 
podniku. Práve reklama je 
hnacím motorom ku kúpe to-
varov zákazníkmi, no zároveň 
je aj najväčším nástrojom na 
zarábanie peňazí na  strane 
podnikateľov. Každá reklama by 
mala spĺňať požiadavky, ktoré sú 
dané zákonom – v tabuľke nižšie 
si môžete pozrieť vybrané prvky 
toho, čo nesmie obsahovať 
reklama, teda, čo je v reklame 
zakázané.

Ako doba napreduje, spotre-
bitelia sú náročnejší a reklamu to 
posúva do nových rozmerov. Kým 
v minulosti reklama predávala 
produkt na základe informácií 
o ňom, dnes je divák náročnej-
ší a aby ho reklama oslovila, je 
potrebné, aby bola aj vtipná, 
graficky a hudobne dokonalá a 
samozrejme nezabúdajme na 
účinkovanie celebrity. S neustále 
vznikajúcou konkurenciou na 
trhu dochádza čoraz častejšie 
k nekalým praktikám firiem 
alebo prinajmenšom by sme 
mohli povedať k zavádzaniu 
spotrebiteľov, hlavne pomocou 
reklamy, napr. malé písmená v 
reklame, kde je uvádzaná reali-
ta / hranie sa so slovíčkami ako 
napríklad môže spôsobiť na-
miesto spôsobí / najnižšia cena v 
meste / rozdiel medzi pôvodnou 
a novou cenou tovaru v letáku 
nemusí byť v skutočnosti 20- 
50% lacnejší a už vôbec nemusí 
byť najlacnejší v meste a pod.

Čo reklama nesmie obsa-
hovať:
- čokoľvek, čo znevažuje ľudskú 
dôstojnosť,
- propagovať násilie, vandaliz-
mus alebo vulgárnosť,
- prezentovať produkty škodlivé 
životu alebo zdraviu ľudí, zvierat 
alebo rastlín bez toho, aby sa na 
škodlivosť výslovne a zreteľne 
neupozornilo,
- využívať zmyslové vnímanie, 
ktoré ovplyvňuje pamäť člove-
ka bez toho, aby si to uvedomil 
(podprahové vnímanie),
- podnecovať na správanie, ktoré 
môže ohroziť ich zdravie, psy-
chický vývin alebo morálny vývin,
- reklama zbraní a streliva sa 
zakazuje,
- tvrdiť, že alkoholické nápoje 
majú liečivé vlastnosti  alebo že 
pomáhajú riešiť osobné prob-
lémy,
- zakazuje sa reklama taba-
kových výrobkov, rozdávaním 
tabakového výrobku verejnosti.

Čo urobiť ak zistíme, že rekla-
ma a realita sa nezhodujú? Jed-
noznačne sa treba brániť! Každý 
typ reklamy podlieha orgánu, 
ktorý na neho dozerá, napr. 
Slovenská obchodná inšpekcia 
vykonáva dozor nad reklamou 
tabakových výrobkov, Národ-
ná banka Slovenska nad rekla-
mou finančných služieb, Úrad 
verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky nad reklamou 
kozmetiky, potravín, výživových 
doplnkov atď., Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv nad reklamou lie-
kov. 

Čo však urobiť, ak reklama je v 
rozpore s etickým kódexom? Je 
to veľmi jednoduché. Je potrebné 
to oznámiť Rade pre reklamu, je 
to orgán, ktorý posudzuje etickú 
stránku reklamy na základe 
sťažností od spotrebiteľov. 
Všetky informácie nájdete na ich 
stránke: http://www.rpr.sk/.
 

Nájdi 5 rozdielov




