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Úvodník
Milí čitatelia,
letné prázdniny sú už len spomienkou,
školský rok sa nám rozbehol a taktiež tu
máme nové číslo školského časopisu. V
tomto čísle si priblížime jednu veľmi horúcu a aktuálnu tému. Ekológia. Pretože
ekológia, príroda, naša planéta Zem nám
nie sú ľahostajné. Mladí ľudia vychádzajú
do ulíc, provokujú a dúfame, že aj motivujú
vyššiu moc k tomu, aby sme našu planétu
zachránili. Dočítate sa o akciách, ako sú
FFF (Fridays for future), taktiež rozhovor s redaktorkou z časopisu Gymnázia,
Poštová, no samozrejme, nebudú chýbať
ani naše klasické rubriky z cestovania,
školských akcií a reprezentácie našej školy. Nechce sa mi veriť, že tento rok je môj
posledný na tejto škole. Dopisujem posledné články, spolu s tímom riešime dizajn a tému. Našťastie je iba december a
ja mám ešte čas a možnosť pracovať so
super tímom a prihovárať sa k vám, milí čitatelia. Prajem vám príjemné čítanie, nech
už sedíte doma v pohodlnom kresle, v autobuse alebo listujete stránky tesne pred
skúšaním, aby ste čím skôr našli váš najobľúbenejší kupón – neodpovedám.

Daša, oktáva B

Moji drahí čitatelia,
Myslím, že obálka je to prvé, čo vás zaujalo, keď ste časopis prvýkrát chytili do rúk.
Zrejme ste už tušili, na čo bude naše číslo zamerané. Možno sa sami seba pýtate,
prečo je téma ekológie až taká dôležitá, že
sme sa rozhodli zvoliť si ju za hlavnú tematiku tohto čísla. My, teda redakčná rada,
veríme, že je dôležité zvyšovať povedomie mladých ľudí (a teda našich čitateľov) o
hrozbách znečisťovania životného prostredia a o dôsledkoch globálneho otepľovania, no zároveň aj o spôsoboch, ako
možno našu Zem šetriť. V súvislosti týchto environmentálnych otázok sme si pre
vás pripravili viacero zaujímavých článkov,
a to aj spoluprácu s našimi kolegami –
novinármi z Poštovej, zameranú na ekologické manifesty študentov Fridays for
future. Ďalej sme si pre vás pripravili niekoľko maličkých činov, ktorých zaradením
do vášho každodenného života môžete
výrazne pomôcť našej planéte. Veríme,
že venovaním sa tejto problematike
dokážeme zvýšiť množstvo ľudí, ktoré sa
našu Zem bude snažiť (a už teraz sa snaží)
uchovať aj pre budúce generácie. Ak našej
planéte akokoľvek pomáhate – či už je to
nosenie vlastnej tašky do obchodu, zdvihnutie odpadku zo zeme, či recyklovanie –
chcem sa vám v mene celej redakčnej rady
z celého srdca poďakovať.
Nech žije naša Zem!
Prajem vám príjemné čítanie.
Simonka, sexta B
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FRIDAYS FOR FUTURE

Určite mnohých z vás
neminuli
štrajky,
konkrétne ekologické štrajky/
manifesty študentov, ktorí
poukazujú na problematiku zaobchádzania s našou
planétou. Predtým, než sa
dostaneme k samotnému
rozhovoru jednou z aktivistiek
slovenského FFF,

rada by som vás, čitateľov
informovala trochu viac o
týchto protestoch. Fridays
for future je študentská iniciatíva, ktorá vznikla na podnet šestnásťročnej Švédky
Grety Thunbergovej. Zoskupuje študentov, ktorí si uvedomujú vážnosť hrozby
klimatickej krízy a rozhodli

sa, že štrajkovaním zatlačia
na zodpovedné autority. Po
generálnom štrajku 20. 9.
2019 sa ku Košiciam, Žiline,
Banskej Bystrici a Bratislave
pripojili i ďalšie mestá, a to
Poprad a Prešov, ktoré sa
zúčastnili štrajku 29. 11.
2019.

Stretli sme sa, zrealizovali rozhovor, dali si
kávu a aj vysadili stromčeky
Počas aprílovej účasti na
novinárskej súťaži Štúrovo
pero som mala možnosť
spoznať študentku Barboru Výrostkovú, ktorá ako
mladá redaktorka taktiež
súťažila s ich školským
časopisom.
Vtedy
som
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ešte netušila, že táto veľmi
priateľská osoba sa snaží
aj o to, aby sme sa o našu
planétu Zem začali patrične
starať. Posledná októbrová
sobota patrila rozhovoru a
taktiež aj zúčastneniu sa dobrovoľníckej akcie, kde sme

vysadili niekoľko stromčekov. Pretože redaktorky
dvoch gymnaziálnych časopisov dokážu nielen písať a
dať si kávu, ale rozhodli sa
vziať do rúk lopaty a pomôcť
zlepšiť
našu
planétku.

Rozhovor s Barborou Výrostkovou

Ako si sa dostala k FFF?
V čase konania 1. štrajku
som bola zhodou okolností chorá, takže som naň
mohla ísť – naša škola účasť
zakázala. Po jej ukončení
sa vtedajšia organizátorka
Lívia Jánošíková pýtala, či
by sa niekto nechcel pripojiť
k organizačného tímu, tak
som sa z takého náhleho
popudu pridala. Keď Lívia
v máji zmaturovala, akosi
prirodzene som prebrala
niektoré jej zodpovednosti
spolu s jedným chalanom
z nášho gymnázia a po jej
definitívnom odchode sme
sa lídrami stali my dvaja.
Aký vzťah má k projektu
FFF tvoja škola, Gymnázium, Poštová (protesty,
akcie)?
Poštová mala spočiatku
veľmi negatívny postoj k

Daša, oktáva B

štrajkom, avšak po prednáškach počas maturít,
ktoré som realizovala ja a
ešte pár chalanov z vtedajšieho druhého ročníka,
sa ich postoj zmenil. Na
prednášky prišlo aj viacero
profesorov a všetci si ich
pochvaľovali, preto vedenie
ustúpilo zo svojho postoja
a v septembri povolilo účasť
na štrajku bez akýchkoľvek
postihov. Avšak už pri
prvých štrajkoch v apríli sme
mali podporu niektorých
profesorov, ktorí bez organizácie vedením školy na
udalosť brali svojich žiakov.
Plánuješ sa tomu venovať
aj po strednej škole?
Určite by som sa iniciatíve
venovala rada aj po strednej. Zrejme by som už nebola vo vedúcej pozícii, no rada
by som sa pridala buď do

ROZHOVORY

,,Všetko, čo potrebujeme,
je odhodlanie a zápal.”

brnenského Fridays for
future, alebo prešla k
Bratislave,
nakoľko
sa
chystám študovať v týchto
mestách.
Čo by si odkázala našim čitateľom?
Čitateľom by som chcela
odkázať, aby sa nebáli rebelovať, pretože im ide o
všetko. Sme vo veku, kedy
nám prejde takmer všetko
– nepotrebujeme odborné
znalosti,
skúsenosti
s
rečnením či vystupovaním
v médiách, pretože každý
pochopí, že sme ešte mladí
a neskúsení. Všetko, čo potrebujeme, je odhodlanie
a zápal. Som si istá, že tieto dve veci naozaj dokážu
zvrátiť katastrofu, ktorá
nám hrozí.
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Krajina čokolády a
urýchľovačov častíc
Exkurzia do Švajčiarska

Krátko
po
nie
práve
najpohodlnejšom
nočnom spánku v autobuse
sme si spravili prvú zastávku programu. Boli sme vo
Winterthure, švajčiarskom
meste nachádzajúcom sa v
nemeckom kantóne. Vysadli
sme pred obrovskou budovou Technoramy - švajčiarskeho prírodovedného centra. Mali sme niekoľko hodín
na preskúmanie mnohých
poschodí zaplnených fyzikálnymi,
matematickými,

biologickými či chemickými
pokusmi a výstavami. Počas našej návštevy sa tiež
konala „show“, na ktorej sa
predvádzali pokusy s rôznymi plynmi. Asi najzaujímavejšími stanovišťami boli
laboratóriá zamerané na
jednotlivé
prírodovedné
odbory, kde ste si pokusy
mohli vyskúšať sami. Zrkadlová sieň, kde realitu
skresľovali rôzne optické
klamy. Cestou ďalej, do nášho hlavného cieľa, Ženevy,

sme sa zastavili na dvoch
veľmi zaujímavých zastávkach. Prvou bolo odpočívadlo s výhľadom na krásne
Alpy a expozíciou umeleckých sôch rôzne zdobených
kráv. Na výstave sa podieľali
umelci z celého Švajčiarska
a bola to naozaj unikátna
zbierka výtvorov. Pauzu
sme si spravili aj v okúzľujúcom prostredí lokality
Montreux na brehu Ženevského jazera. Jazero je tak
rozľahlé, že pripomína more

,,...a tak sme sa, posilnení fastfoodom, s taškami
plnými predražených suvenírov, no spokojní, vybrali
na dlhú cestu domov.”
a Alpy na druhom, vzdialenejšom, brehu dodávajú tomuto miestu romantickú atmosféru. O kráse tohto prostredia bol presvedčený aj
svetoznámy „frontman“ skupiny Queen, Freddie Mercury, ktorý tu mal svoje letné
sídlo. Dnes na promenáde
stojí jeho socha a pamätník.
Po dlhom dni sme konečne
uvideli tabuľku označujúcu
začiatok mesta Ženevy. My
sme však ešte pokračovali v
ceste až za švajčiarsko-francúzske hranice a boli sme
ubytovaní vo Francúzsku.
Po nákupe potravín (ktorý
bol omnoho lacnejší, ako by
bol nákup vo Švajčiarsku)
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sme sa všetci pobrali pospať si, konečne, v ľahu. Na
druhý deň nás čakal jeden
z hlavných bodov programu, kvôli ktorým sme pricestovali – návšteva CERNu,
teda Európskej organizácie jadrového výskumu. Po
prekročení hraníc a vstupe
do Ženevy sme dostali naše
návštevnícke vizitky a potom opäť prekročili hranice
a vstúpili do areálu CERNu.
Keďže oblasť so všetkými
budovami CERNu sa nachádza na rozhraní Francúzska
a Švajčiarska, celé dopoludnie nám v mobiloch cinkali
správy o jednotlivých veľvyslanectvách od našich mo-

bilných operátorov. To však
našu pozornosť neodtrhlo
od zaujímavej prednášky.
Najprv nás sprevádzal Slovák, Bratislavčan, ktorý prácu v CERNe dostal vďaka
jeho návštevám a záujmu
počas písania diplomovky
na vysokej škole. Predstavil
nám, ako približne funguje
práca v CERNe, čo má CERN
za úlohu a ako fungujú jednotlivé výskumné projekty.
Potom sme sa na jeden takýto projekt mohli pozrieť
zblízka. Prešli sme do budovy, ktorá je vyhradená
pre výskum s názvom AMS
(Alfa magnetický spektrometer). Tento spektrometer

nájsť. Premiestnili sme sa
do ďalšej budovy, kde nás
už sprevádzal strojár, Čech.
Vysvetlil nám, čo je LHC (Veľký hadrónový urýchľovač –
urýchľovač častíc), z čoho sa
skladá a ako funguje. Mali
sme možnosť vidieť aj náhradný model jedného článku urýchľovača, ktorý by sa v
prípade poruchy naozaj po-

užil. Nakoniec sme navštívili
aj miesto, kde sa urýchľovač
testoval pred tým, ako bolo
začaté jeho používanie. Poslednou zastávkou v CERNe
bol obchod so suvenírmi a
jedáleň, kde sme si vychutnali rovnaký obed ako aj
skutoční pracovníci.

S istotou môžem povedať,
že Ženeva je jedno z najkrajších miest, aké som kedy
navštívila. Hovorí sa mu tiež
najmenšie z veľkých miest. V
ktorom inom 200-tisícovom
meste
je
toľko
medzinárodných organizácií?
V centre mesta, v ktorom
žije až 48% cudzincov,
sa nachádza gejzír, ktorý
sme si spolu s ďalšími
pamiatkami mohli lepšie
obzrieť počas nádhernej
plavby loďou. Ženeva, to je
aj Palác národov, Zlomená
stolička
symbolizujúca
obete nášľapných mín, ale

aj Brunswick Monument
postavený
na
počesť
Karola
II.,
vojvodu
z
Brunswicku, či socha Melanchólie, ktorá vzbudzuje
emóciu životom utrápeného
človeka. Druhý deň patril
mestu Bern, ktoré ma
zaujalo
architektúrou,
vyhliadkou
na
celé
mesto. Malým bonusom
boli v doline pod vyhliadkou
3
medvede,
ktoré
sú
symbolom
mesta.
Po
prehliadke
historického centra Bernu,
spolu
s
množstvom
dychvyrážajúcich pamiatok,

s
ktorými
sme
sa,
samozrejme, odfotili, sme
dostali posledné osobné
voľno vo Švajčiarsku. A
tak sme sa po hodine a
pol posilnení fastfoodom,
s
taškami
plnými
predražených
suvenírov,
unavení, no spokojní a
šťastní, vydali na dlhú
cestu domov. Keď nás
vodič autobusu ráno vyložil
na parkovisku pri Jumbe,
vracali sme sa množstvom
nezabudnuteľných
spomienok
a
nových
priateľstiev.

Zuzka, sexta B
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je umiestnený a napojený
na ISS a jeho hlavnou úlohou je určovať druh častíc,
ktoré cez neho preletia (t.j.
protóny, elektróny, pozitróny,...). Cieľom tohto projektu je nájsť tzv. „antičastice“
alebo „antihmotu“, ktorá
by sa podľa teórie symetrie
mala vo vesmíre nachádzať,
no doteraz sa ju nepodarilo

Simonka, sexta B
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Mladý talent z Alejky

Je veľmi dôležité pracovať
na sebe už v mladom veku,
ak chceme niečo dokázať.
Krásnym príkladom je naša
študentka Petra Psotová
z kvarty A, ktorá má iba 15
rokov, no našu školu reprezentovala v mnohých súťažiach. Vyniká v znalosti jazykov, ako je anglický a ruský,
no taktiež sa zapája do
rôznych olympiád. Taktiež
má aj herecký talent, ktorý
nám predviedla na akadémii k 30. výročiu Alejky
a taktiež aj moderovaním
tohtoročnej imatrikulácie.
Medzi jej najväčší úspech je
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recitovanie na súťaži v Rusku (Живая классика), kde
skončila ako druhá. Viac sa
o tom dočítate v rozhovore,
ktorý mi poskytla.
Kto ťa pripravoval na recitál a ako dlho ste sa pripravovali?
Na recitál ma pripravovala pani učiteľka Bačišinová
a príprava trvala asi dva
týždne. Samozrejme, pripravovala som sa aj v Arteku, tam som sa tiež stotožňovala s novým „ruským“
štýlom prednášania. V ňom
sa vyžadujú veľké gestá a

takmer až rozohratie scénky
k prednášanému textu. Pri
slovenskom recitovaní musíme stáť na mieste a gestá
minimalizovať, pretože by
boli považované za rušivé.
Ako si sa cítila, keď si sa
dozvedela, že ťa vybrali
do Arteku?
Cítila som, že to je problém. Možnosť, že ma vážne
vyberú, mi dovtedy prišla
nereálna, a tak som s ňou
veľmi nerátala. Na tie tri
týždne, kedy som mala byť
na Kryme, som už mala naplánovaných plno vecí, kto-

ROZHOVORY

ré bolo treba obetovať. A
keď už som začala vymýšľať
čo najlepšie výhovorky, aby
som nemusela ísť, prehovorili ma.
Popísala by si v krátkosti svoj pobyt v Arteku? Aká je tvoja najlepšia
spomienka?
Náš denný režim bol vždy
plne nabitý a k viacerým
veciam sa tam pristupovalo
profesionálne - škola, voľnočasové aktivity, príprava
na súťaž. K najlepším spomienkam určite patrí pocit,
keď som si o polnoci po dlhom dni mohla ľahnúť do
postele a cez Messenger

Daša, oktáva B

kurencie?
Pred prvým kolom v Arteku
áno, pretože deti z kategórie
pre rodených Rusov súťažili
už pred nami, nerodenými Rusmi, keď som potom
Ako prebiehala súťaž v videla všetky tie slzy detí,
Rusku a ako veľmi nároč- čo nevyhrali, začala som sa
ná bola?
pripravovať, že aj ja si takto
Do súťaže Живая классика horko poplačem.
sa môžu zapojiť deti z celého sveta vo veku od 12 do Plánuješ aj tento rok sa
17 rokov s recitovaním pró- zúčastniť?
zy. Naučiť sa text naspamäť Veľmi rada by som sa opäť
nebolo také ťažké, ako sa dostala do Arteku a teda sa
naučiť správnu výslovnosť aj znova zapojila do súťaže.
a prízvuk. A potom všetky Teraz sú však na rade iní
gestá a mimiky.
a dúfam, že aj pre nich to
bude nezabudnuteľný zážiCítila si veľký nátlak kon- tok.
komunikovať s domovom.
Ale, samozrejme, patrí tam
aj výlet do Sevastopoľa či
prechádzky po tábore a popri mori.
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VIVAT ACADEMIA

Ta, boli sme na západe

13. 11. 2019 som s mojimi
spolužiakmi čakala na vlakovej stanici s nádejou, že
je pred nami veľké cestovateľské
dobrodružstvo.
Po príchode do Bratislavy
sme si zložili kufre na hosteli a išli sme do Múzea
mesta Bratislavy. Mali sme
možnosť vidieť historické
predmety, rôzne mučiace
nástroje s hrôzostrašným
popisom a názornými obrázkami. Takisto ma zaujala aj
fotogaléria, kde bratislavskí
fotografi vystavovali svoje diela. Po ukončení prehliadky múzea a po ubytovaní na hosteli sme mali
voľný program, ktorý sme
niektorí využili na návštevu
Slavína,
Bratislavského
hradu. Na druhy deň sme
mali so sprievodkyňou pre-
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hliadku Starého mesta.
Nikdy som si neuvedomila,
že Bratislava má takú zaujímavú históriu, ktorá je
opradená toľkými legendami. Naša sprievodkyňa bola
veľmi milá a zhovorčivá a
dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Po prehliadke mesta sme išli do
NRSR. Prezreli sme si takmer celú budovu a dokonca sa nám podarilo dostať
sa aj na balkón rokovacej
miestnosti. Stretli sme sa s
poslancom Miroslavom Beblavým. Mohli sme sa pýtať
na rôzne otázky, čo bolo
veľmi zaujímavé, avšak pán
poslanec odpovedal ako
všetci poslanci – v skratke,
nič sme sa nedozvedeli. Po
ukončení prednášky sme
sa boli pozrieť na hradné

nádvorie. K večeru sme išli
do SND na činohru „Krotká“
od Dostojevského, v hlavnej
úlohe s hercom Richardom
Stankem. Ďalší deň, hneď
zrána, sme navštívili Dóm
sv. Martina. Je to nádherný
kostol, v ktorom bola aj klenotnica s nádhernými klenotmi. Väčšina spolužiakov
sa už tešila domov, aby si
mohli oddýchnuť a pospať
si, aj kvôli náročnej ceste
vlakom, ktorá nás čakala.
Bratislava sa mi veľmi páčila, aj keď sa od Košíc veľmi
neodlišuje. Je tam možno
viac nákupných príležitostí
a cudzincov, ale aj napriek
tomu som rada, že žijem v
Košiciach, na východe, kde
„nič nie je“.

Sophi, sexta B

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

NEZVYČAJNÝ PLAGÁT V
OBCHODNOM DOME

(Zdroj strán 13 - 15: Kubovičová, M.; Šaturová, K.: FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9.
ROČNÍKA ZŠ, Bratislava: Raabe.)

Dale Carnegie

Každý vie, že práca predavačov je hlavne v období Vianoc veľmi vyčerpávajúca. Nápor
nervóznych ľudí v obchodoch, ich rozmanité požiadavky, nekonečné rady na platenie
a dlhé zmeny predavačov sú skutočne hodné uznania.
Vedenie jedného obchodného domu vyvesilo vo svojich prevádzkach nezvyčajný informačný plagát pre klientov s týmto jednoduchým textom.

HODNOTA ÚSMEVU
VO VIANOČNOM ČASE
•
•

Nestojí nič, ale znamená veľa.

•

Trvá len chvíĺku, ale vždy uviazne v pamäti na
dlhé obdobie.

•

Nikto nie je taký bohatý, aby sa mohol bez neho
zaobísť, a nikto nie ja naopak taký chudobný,
aby sa s ním nestal bohatším.

•
•

•
•

Obohatí každého, komu je určený, pričom tým,
ktorí ho rozdávajú.

Vytvára šťastné domovy, podnecuje dobrú
vôľu v obchode a je znamením priateľstva.
Je odpočinkom pre unaveného, denným svetlom pre skľučeného, slnečnou žiarou pre
smutného a prirodzenou protilátkou na problémy života.
Nemôžete si ho kúpiť, vyžobrať, požičiať ani
ukradnúť, pretože nie je nijakým pozemským
statkom, ako darovaný.
A ak vás ním v poslednej minúte vyčerpávajúcich predvianočných nákupov predavač
nemá silu obdarovať, smieme vás poprosiť o
jeden váš ?

PRETOŽE NIKTO NEPOTREBUJE ÚSMEV
TAK VEĽMI AKO TEN KTO UŽ NEMÁ NIJAKÝ
NA ROZDÁVANIE

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Úloha 1
Odpovedz na otázky

a) Čo vyvesilo vedenie jedného obchodného domu vo svojich prevádzkach?
............................................................................................................................................
b) Ako nazvali informačný plagát? Vysvetli prečo?
............................................................................................................................................
c) V ktorom období je práca v obchode veľmi vyčerpávajúca?
............................................................................................................................................
d) Nájdi a označ vety v ktorých sa nachádzajú tieto slová: HODNOTA, NESTOJÍ NIČ,
POZEMSKÉ STATKY, OBOHATIŤ, OBDAROVAŤ, ROZDÁVAŤ.
............................................................................................................................................
e) Aké vety by si na plagát ešte doplnil? Vymysli najmenej tri a napíš ich.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Úloha 2
Reklama
a) Čo je reklama? Čo všetko sa v reklamách propaguje?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

b) V televíznej reklame sa hovorilo o novom nápoji s názvom AQUACOOL. Ako
by si naň upozornil spolužiaka prostredníctvom textovej správy cez mobil?
Správu napíš
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

d) Uveď kde všade sa stretávaš s reklamou.
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Úloha 3
Hodnota peňazí

a) Napíš, akými spôsobmi možno v obchode uhradiť sumu za nákup.
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
b) Vysvetli, ako a čím sa realizuje platba v hotovosti a bezhotovostná platba.
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

c) Vymysli slogan a vytvor reklamný plagát na ľubovoľný výrobok.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

c) Označ, čo sa nedá kúpiť.

Úloha 4
Čo už vieme o peniazoch.

a) Do každej machuľky vpíš hodnotu mince alebo bankovky.

b) Ktoré mince a bankovky chýbajú? Napíš ich hodnotu.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

V predvečer nášho odchodu sme sa usadili v Štúdiu
Slovenského
národného
divadla. Nadišiel čas na inscenáciu
Dostojevského
novely Krotká. Scéna nás
prekvapila svojím minimalizmom a modernosťou. Steny
boli akoby vykladané bielymi kachličkami a replikami
bolo iba pár stoličiek, kreslo,
stôl a umývadlo. Predstavenie, trvajúce približne jednu
hodinu, pozostávalo hlavne
z „Jeho“ monológu. Postavu
„On“ stvárnil fenomenálny Richard Stanke. Okrem
neho sa obecenstvo už na
začiatku činohry oboznámilo s postavami „Ona“, ktorej
len trčali nehybné nohy
spod sterilne bielej plachty.
Ďalej sme spoznali mĺkvu
postavu „Lekárka“, ktorú
stvárnila Jana Oľhová a za
celé predstavenie neprehovorila ani jedno slovo.
Divadelná adaptácia predstavila príbeh o nerovnom
partnerskom vzťahu medzi

Simonka, sexta B

adolescentným dievčaťom
a mužom v strednom veku.
Autor svoju novelu napísal
na základe správy z novín
zo 70. rokov 19. storočia o
zúfalej mladej žene, ktorá
skočila z okna zvierajúc v
ruke drevenú ikonu.
Inšpiroval
sa
„pokornou
miernou
samovraždou“
a dofabuloval jej motívy a
pozadie. V činohre Krotká
sú udalosti vyrozprávané
retrospektívne z pohľadu
vdovca, ktorý hľadá dôvody
definitívneho
činu
svojej milej. Počas Stankeho
monológu na pódium postupne prichádzajú rôzne
verzie „Jej“, ktoré stvárňujú
„Ju“ v rozličných životných
štádiách. Veľmi som ocenila
výkon pána herca Stankeho. Mala som z jeho hrania
pocit, akoby situáciu naozaj
prežíval a jeho zaujatie v
kontakte s publikom bolo
veľmi presvedčivé – ako
keby chcel udalosti vyrozprávať svojim skutočným

VIVAT ACADEMIA

Krotká

priateľom. Okrem toho
sme všetci obdivovali jeho
pamäťové zručnosti – takmer celú hodinu rozprával
bez prestávky. Trochu ma
ale zaskočila postava „Ona“
– stvárňovalo ju 5 rovnakých
herečiek, ktoré za celé predstavenie dokopy povedali
asi 3 vety. A ďalej tu bola
postava „Lekárka“, ktorá
za celé predstavenie nič
nepovedala. Bolo to zaujímavé, i keď celú divadelnú
hru ste v akomsi očakávaní,
že postavy prehovoria. Fantastický výkon Richarda
Stankeho to však vybalansoval. Inscenáciu Krotká
by som odporúčala vidieť
zrejme každému, kto má
v termíne hrania možnosť
navštíviť Slovenské národné
divadlo v Bratislave. Dielo je
zinscenované veľmi presvedčivo, netradične a vďaka výkonu herca v hlavnej
úlohe určite nikoho nesklame.
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Majster Európy z Alejovej

Ondrej
(Králik,
pozn.
red.), pred niekoľkými
týždňami si sa stal
majstrom Európy v súťaži
Go v kategórii do 16
rokov. Aký je to pocit?
Už si si uvedomil, čo si
dokázal?
Je to veľmi dobrý pocit vedieť, že v niečom ste jeden
z tých najlepších v Európe.
Uvedomil som si to, až keď
mi dávali medailu na krk
a fotili ma spolu s medailovými hráčmi z iných kategórií. Neboli to obyčajné
majstrovstvá – každá veková
kategória zvlášť, ale hrali
sme všetci spolu, a teda nás
nasadzovali podľa ratingu
(výkonnostná sila) a kto z
danej kategórie sa umiestnil
najlepšie, mal medailu.

mestskej rady, kde nás pri dostala aj do Japonska). A
vstupe kontrolovali ako na tiež môžem získavať nové
letisku.
kamarátstva. Treba brať go
ako výlet a zábavu, nie ako
Ako si sa dostal ku go?
nejaký stresujúci turnaj –
Ku hre go ma doviedol môj treba si to užiť.
tatko, ktorý ju spoznal, keď
bol na vysokej škole. Ja som Aké sú tvoje plány do
to začal hrať asi ako 5-ročný, budúcna?
aj keď je pravda, že na za- Raz by som sa chcel
čiatku to bolo len skladanie stať
danovým
hráčom.
bielych a čiernych kamien- Vysvetlím: triedy sú od 20.
kov do obrázkov.
kyu po 1. kyu, pričom 20.
kyu je najslabšia trieda,
Odporučil by si túto hru potom, ak postúpite, doaj iným?
stanete 19. kyu a potom
Určite,
pretože,
aspoň postupne až po 1. kyu. A ak
na ten čas, čo trvá partia, ste úspešní aj ďalej – tak vás
odložili by mobily z rúk a čakajú danové triedy od 1.
venovali sa rozmýšľaniu. A danu po 7. dan. No a ak sa
je to upokojujúca hra. Mne chcete venovať Go aj ďalej
sa táto hra zapáčila, pretože – ako učiteľ a majster, tak
s ňou môžem chodiť po sve- ďalej je potom 1. profidan
te a navštevovať nové mies- až 10. profidan. Ja som teKde sa súťaž konala?
ta (napríklad, ja som už s Go raz 3. kyu a neviem sa odtiaľ
Konala sa v hlavnom meste pochodil skoro celú Európu pohnúť vyššie – teda môj
Ukrajiny – Kyjeve, v budove a moja sestra sa dokonca cieľ je byť aspoň ten 1. dan.
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Martin, tercia A

Začiatkom tohto školského
roka som sa zúčastnila
dňa otvorených dverí Masarykovej univerzity v Brne.
Pre študentov posledného
ročníka, ako som ja, je výber
tej správnej vysokej školy
kľúčový. Pre mňa osobne to
bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Privítali nás študenti
Masarykovej univerzity, ktorí
nám rozdali rôzne letáky s
informáciami. Týkali sa nielen harmonogramu DOD,
ale aj samotného štúdia na
univerzite. Hneď na prvý
pohľad na mňa priestory
fakulty zapôsobili extrémne
dobre. Všetko bolo moderné, nové, využitie technológií bolo taktiež veľké.
Určite si hlavnú halu viem

Viki, oktáva A

predstaviť ako úžasné miesto, kde si vie každý posedieť,
oddýchnuť, ale aj riešiť veci
do školy alebo si pripravovať prednášku. Hoci to celé
bolo zaplnené budúcimi nádejnými
spolužiakmi,
vyvolávalo to pocit akéhosi pokoja a príjemnej
spoločnosti. Na úvod mali
študenti
magisterského
štúdia prednášku o samotnej fakulte, o jej výhodách,
ponukách
odborov
a
množstvo ďalších vecí. Popravde, mňa ich skoro
45-minútová
prednáška
bavila a zaujala viac ako asi
akákoľvek iná na akej som
bola. Okrem toho, že to mali
super pripravené, zapojili do
toho aj nás, trochu humoru

VIVAT ACADEMIA

Pohľad do sveta po
maturite

a rád z ich reálneho života.
Počas prehliadky školy sme
sa dozvedeli rôzne pikošky o
profesoroch, skúsenosti zo
života a ako sa vlastne žije na
tejto Ekonomicko-správnej
fakulte. V momente, keď
sa
prehliadka
skončila,
som si uvedomila, že toto
pokojne môže byť miesto,
kde budem o rok študovať.
Aby som túto moju skúsenosť zakončila, mám pre vás,
budúcich maturantov, radu.
Ak máte možnosť dostať sa
na DOD školy, ktorá vás zaujíma, určite sa tejto šance
chopte. Uvidíte to všetko
z inej perspektívy. Budete
stáť na pôde školy, v meste
vám úplne neznámom a
veľa vecí sa vám vyjasní.
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Už niekoľko rokov sa naša
škola úspešne zapája do
projektu: Záložka do knihy
spája školy. Cieľom projektu je spojiť sa s inou
školou, nadviazať vzájomnú
spoluprácu, podporiť čítanie a navzájom si odovzdať
naše pocity zhmotnené v
podobe malých výtvarných
dielok – záložiek do kníh.
Rozhodli sme sa, že aj toho
roku to nebude inak. Po-
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darilo sa v rámci ZŠ do
tohto projektu získať žiakov
prímy, sekundy A, B, tercie
A, B a kvarty A s počtom
100 a v rámci SŠ žiakov I.
A, B a kvinty A v počte 70.
Znovu sme prečítali knihy a heslá: List za listom
– baví ma čítať; Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o
demokraciu sme premenili do podoby záložiek,
ktoré sme poslali svojej

VIVAT ACADEMIA

Záložka do knihy spája
školy

družobnej škole Gymnáziu Jana Blahoslava, Lány 2
v Ivančiciach a Gymnáziu,
Ul. 1. mája 8 v Malackách.
Okrem záložiek sme do zásielky pribalili aj naše propagačné materiály o škole,
publikáciu, ktorá vyšla pri
príležitosti výročia školy,
zborník literárnych a výtvarných prác našich žiakov a najnovšie číslo nášho
školského časopisu XY.

PaedDr. Helena Duffeková

Exkluzívne pikošky zo zákulisia! Potili deti krv? Alebo to
bola prechádzka ružovou
záhradou? To a ešte viac
sa dozviete v nasledujúcom
článku. Príjemné čítanie.
Sama neviem, kde by som
mala začať. Bola to dlhá
cesta - cesta, ktorá pre
niektorých onedlho skončí
a pre iných bude stále
pokračovať. Zo začiatku to
bolo ťažké. Vžiť sa dostatočne do udelenej postavy,
naučiť sa kooperovať so
žiakmi, ktorých ste predtým
len míňali na chodbách,
vedieť zniesť kritiku a mnoho ďalších okolností nám
to, ako som už spomínala,
znáročnilo. Čiže, áno, potili
sme aj krv. No zvládnuť sme
to dokázali hlavne vďaka

Olívia, IV. A

našej režisérke Márii Sadovskej, ktorá nás dokázala
vždy usmerniť, keď sme nevedeli, čo ďalej a inšpirovať,
keď to bolo najviac treba.
No a takto začala naša
spoločná, divadelná cesta.
Postupom času sme všetci prišli herectvu na kĺb. U
niektorých z nás sa prejavilo nadanie, o ktorom možno ani sami nevedeli, iní to
zas mali v krvi. Skúšali sme
a skúšali, zháňali kostýmy a
rekvizity, až kým naša práca
nepriniesla ovocie a my sme
mohli prvýkrát vystúpiť pred
publikom na Severe. Dalo
nám to zabrať. Všetci sa báli
a dúfali, že sa nič nepokazí. Postupne, ako divákov
pribúdalo, zväčšovala sa
naša nervozita. Keď nadišiel čas prvého výstupu,
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Potili deti krv?

všetci sme si držali palce...
no potom sme začali hrať a
všetok stres z nás opadol a
hru sme si vychutnali najviac ako sa dalo. Zožali sme
veľký úspech, no zlatý klinec
nášho divadelného krúžku
mal len prísť. Vystúpenie
pre vás, našu školu. To bol
ešte len stres. Báli sme sa,
to áno, ale teraz sme mali
skúsenosti, ktoré nám dodali odvahu. Na záver by som
už iba dodala, že som naozaj
rada, že som sa prihlásila do
divadelného krúžku. Zažila
som tu mnoho skvelých
chvíľ, spoznala dobrých ľudí
a hlavne si to užila. Dúfam,
že tradícia divadelného
krúžku na škole ostane aj
po tom, čo všetci terajší herci už nebudú súčasťou tohto
krúžku.
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Ako vystrihnuté z Pomády

A je to tu! Pondelkové
popoludnie pred jesennými prázdninami a my
sa znovu stretávame na
Jedlíkovej. Niektorí z nás tu
boli 2-až 4-krát, iní prišli s
očakávaním a trémou po
prvý raz. Hovorím o Alejáckej party, na ktorej sme
do našej veľkej rodiny študentov Gymnázia, Alejová,
prijali terajších primánov.
A to všetko v štýle filmu
Pomáda. Obliekli sme sa do
búnd, čiernych rifiel a bielych tričiek, aby sme ladili s
témou, ktorú ešte dotvorilo
nezabudnuteľné
tanečné
vystúpenie
septimánov.
Boli ste ozaj dobrí, chala-
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ni. Klobúk dole! Primáni sa
postupne osmelili a začali s
nadšením riešiť jednotlivé
úlohy, ktoré boli pre nich
pripravené. Spievali, tancovali, tipovali odpovede (vo
forme basketbalu), dokonca
sa snažili nemeškať do školy
(našťastie, si nezabudli ISIC
kartičky). Ku koncu si pre
nich (aj nás) pripravil pán
riaditeľ
príhovor.
Taký
vecný, ani nie krátky, ani nie
dlhý a najmä zaujímavý. Po
príhovore sme sa presunuli
do sály, ktorá bola ešte lepšia, priestrannejšia. Myslím
si, že sme si to na diskotéke
všetci užili. Ku koncu večera
bola tombola a musím

sa pochváliť, že som po
prvýkrát
v živote niečo
vyhral. Je to výhra, na ktorú
tak skoro nezabudnem.
Voda po holení. Len dúfam,
že nepreexspiruje, kým ju
budem môcť použiť. Všetkým účastníkom, ktorí prišli,
videli, zažili a nezabudnú,
prajem, nech sa stretneme
v rovnako dobrej nálade
aj o rok. P.S. Ďakujeme
všetkým
organizátorom
a našim skvelým pedagógom za úžasné podujatie. A tento rok musím
pochváliť aj DJ-ov, lebo hrali samé dobré pesničky.

Martin, tercia A

Tak ako býva v živote,
musíme sa s niekým
rozlúčiť, no zároveň do
našich životov vstupujú
nové tváre. Rovnako aj na
Alejke, kedy sa lúčime s maturantmi, no vítame nových
členov, prvákov. Dňa 20. 11.
2019 sa ako každý rok, v GES
klube konala imatrikulácia
prvákov. Po 5-tich rokoch
sa otvorili až dve triedy, z
čoho sa všetci tešíme. Tento
rok sa téma niesla v duchu
80-tych rokov. Konkrétne
dve hudobné sféry, pop a
metal/depeche. Celá atmosféra sa niesla v duchu súpe-

Daša, oktáva A

renia dvoch protikladných
skupín, ktoré plnili úlohy
spojené hlavne s hudbou z
tej doby. A-čka pod vedením
ich triednej profesorky, boli
pop-skupina a B-čka, tá,
ktorá aj podľa slov nášho
riaditeľa je trieda, ktorá má
rada zábavu, boli spolu aj s
ich triednou profesorkou,
metalisti. Súperi boli silní,
no na záver tanečný súboj
rozhodol. Spojili svoje sily a
ukázali nám to spoločným
tancom, ktorý s nimi nacvičila naša žiačka Stephanie Rybárová. Medzi úlohami sme
mali dve tanečné vystúpe-
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Battle, v ktorom vyhrali
obe strany

nia v podaní Anny Frementisovej a Laury Markovičovej.
Síce sú ešte iba v kvarte a
ich spolužiaci sa na imatrikuláciu dostaná až budúci
rok, program moderovali
naši dvaja aktívni a talentovaní žiaci, členovia žiackej
školskej rady, Petra Psotová a Lacko Antoži. Nič
by však nebolo, keby nám,
účastníkom žiackej rady
nepomohla pani profesorka
Mária Kovácsová, ďakujeme.
Tí, ktorí ste tam v ten večer
boli, dúfam (aj ako predsedníčka žiackej školskej rady),
že ste sa dobre zabavili.
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Zachráňme spolu Zem!
Tipy, ako žiť ekologickejšie

Plastové zubné kefky – Bambusové zubné kefky
Zubná kefka je niečo, čo využívame každý deň. Vybrať si bambusovú alternatívu znamená vyprodukovať odpad, ktorý je prírodný a ľahko rozložiteľný, a teda pre našu prírodu
oveľa lepší ako odpad plastový. Takéto kefky je možné si na Slovensku zakúpiť v drogériách DM.
Komerčne kupované oblečenie – Second-hand oblečenie
Ak sa nám nejaký kus oblečenia prestane páčiť, či už ho jednoducho nechceme, zvykneme ho z našej skrine „len tak“ vyhodiť. Častokrát si oblečenia kupujeme tak veľa, že ho
ani poriadne nestihneme vynosiť. Množstvo komerčného oblečenia pozostáva z ropy,
nerozložiteľných surovín či sú vyrobené za pomoci lacnej detskej práce. Preto je najlepšou (a aj najlacnejšou) alternatívou kupovať si oblečenie zo „sekáčov“, čím sa oblečenie
čo najlepšie využije a recykluje.
Komunálny odpad – Kompostér
Mnoho ráz sa nám už isto stalo, že sme mali nejaké zvyšky jedla, ktoré sme nezjedli a
vyhodili sme ich do smetného koša. Tieto zvyšky sú bioodpadom, ktorý by sa dal použiť
na hnojenie, čím by sa výrazne znížila produkcia nášho odpadu a aj zvýšila pestrosť pôdy.
V súčasnosti existujú kompaktné kompostéry do domácnosti, ktoré stačí vynášať raz za
čas. V prípade kompostovania si však poriadne naštudujte, čo do kompostu môžeme a
čo nemôžeme dávať.

24

Á PROPOS

Jednorazové plastové tašky – Znovupoužiteľné či papierové tašky
Pre životné prostredie sú „igelitky“ veľkou záťažou – hlavne ak sú zo slabého plastu a
ľahko sa trhajú. V tom prípade ich nevieme použiť znovu a musíme ich po jednom použití
vyhodiť. Alternatívou je priniesť si vlastnú tašku, ktorú môžete používať zas a znova. Tým
šetríte našu planétu i svoju peňaženku.
Plastový príbor a plastové slamky – Kovové, sklenené či bambusové slamky a
príbor
Častokrát sa nám stane, že si na obed dáme fastfood, ktorý zjeme z plastového taniera
plastovým príborom, či na pitie nápoj, ktorý vypijeme z plastového pohára plastovou
slamkou. Tento problém môžeme vyriešiť veľmi ľahko a to tým, že si svoju znovupoužiteľnú slamku či vlastný príbor budete nosiť všade so sebou a v prípade, keď ho potrebujete,
vytiahnete a použijete. Mať svoj vlastný príbor so sebou nie je vôbec veľká záťaž, no je to
výrazná pomoc pre našu Zem.
Balená drogéria – Čapovaná drogéria
Častokrát dokončíme fľašu nášho obľúbeného šampónu či mydla a nevieme, čo s ňou
– aby sme ju recyklovali, musíme ju pracne otvoriť a umyť, čo sa nám nechce a vyhodiť
ju do koša „len tak“ tiež nechceme. Ak sa nad tým zamyslíme, takmer všetka kozmetika
je zabalená v plaste. Preto vo svete a aj na Slovensku vznikajú pobočky, kde si drogériu
môžete načapovať do vlastných nádob, čím zabránite vzniku plastového odpadu. Takáto
pobočka je u nás, v Košiciach, napríklad aj na Alžbetinej ulici.

NEODPOVEDÁM

Simonka, sexta B
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Nechaj sa unášať
Alebo, čo je to FLOW?

Celosvetovo známy americký psychológ maďarského
pôvodu Mihály Csikszentmihalyi napísal knihu FLOW
– psychológia optimálneho
prežívania, ktorá prináša
veľmi zaujímavé myšlienky
pre hľadanie osobného šťastia. Pojmom FLOW označuje
duševný stav, pri ktorom je
človek úplne ponorený do
maximálnej sústredenosti a
zároveň je šťastný z vykonávanej činnosti. Ide
o
chvíľu, kedy sú ľudia natoľko unášaní nejakou činnosťou, že sa im nič iné nezdá
dôležité. Okamih, kedy telo
aj myseľ dokážu dosiahnuť
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maximálny výkon na hranici svojich možností s cieľom
dosiahnuť niečo, čo stojí za
to. Táto chvíľa má zásadný
význam z hľadiska pocitu
šťastia. Človek, ktorý je nespokojný, nervózny,
zvyčajne stav flow nedosiahne.
Pri flow je dôležitejší zážitok
z činnosti ako jej samotný
výsledok. Viac si užívame
hru samotnú ako jej výsledok. Ako hovorí samotný
autor Mihály Csikszentmihalyi: „Ciele sú, jasne, dôležité,
ale naozajstná radosť prichádza z cesty k cieľu než z
jeho dosiahnutia.” Prvotnou
motiváciou k štúdiu flow

boli umelci, ktorí sa vnárali
či doslova strácali vo svojej
práci, pričom zabúdali niekedy aj jesť, aj piť. Príkladom
flow je podľa historických
zdrojov
Michelangelovo
dielo na strope Sixtínskej
kaplnky vo Vatikáne, kedy
autor zabúdal aj základné
životné potreby, až omdlieval únavou. Do rovnakého
stavu sa vie človek dostať
aj pri športe, hre na hudobnom nástroji či pri písaní
článku do školských novín...
Veľa pozitívnych zážitkov a
radosti z FLOW pri akejkoľvek činnosti.

Zuzka, sexta B

Lístky na koncert som si
kúpila ešte v decembri minulého roku a deväť mesiacov som s nadšením očakávala príchod tohto dňa.
Čakanie na „show“ sme si
skrátili objavovaním Viedne a návštevou obrazových
galérií. K viedenskej Stadthalle sme sa dostavili s časovou rezervou, keďže sme
vedeli, že všade bude veľké
množstvo ľudí. Po predskokanoch prišla na rad Ariana
Grande a jej turné s názvom
„Sweetener World Tour“,
pomenované po jej albume z roku 2018. Vo Viedni
odznelo naživo 21 skladieb,
prevažne z albumov „Sweetener“ (2018) a „thank u,
next“ (2019) a niekoľko hitov z jej starších albumov.
Koncert sa začína napína-

Simonka, sexta B

vým introm „raindrops (an
angel cried)“, ktoré Ariana
spieva ešte spod pódia. Každý jeden koncert je unikátny
rôznymi pridanými notami,
ktoré v štúdiových verziách skladieb neodznejú, no
speváčka ich vďaka svojej
muzikalite dokáže do živého vystúpenia vložiť a tým
spraviť skladby zaujímavejšími. Samozrejme, jedna
z najlepších vecí na koncertoch je práve vizuálna
stránka programu. Pódium
bolo zložené z hlavnej časti
a z veľkého dutého kruhu,
v ktorom stáli fanúšikovia,
a teda boli priamo v centre diania. V kruhu sa ešte
nachádzala „cestička“ s
malým kruhovým pódiom,
kde Ariana odspievala jednu z vizuálne najkrajších

Á PROPOS

Sladké ako med

skladieb „Only 1“, kedy sa
projekčná guľa nad pódiom
zmenila na mesiac. Počas
skladby „7 rings“ je naživo
na repliku auta nasprejovaný názov mesta, v ktorom
sa koncert odohráva, čo
takisto robí každý koncert
jedinečným.
Obdivuhodné sú aj zložité choreografie, počas ktorých dokáže
speváčka naraz spievať a
tancovať. Môj pohľad je s
istotou subjektívny, keďže
som fanúšičkou Ariany už
niekoľko rokov, no podľa
môjho názoru bol koncert
nádherný akusticky aj vizuálne. Najdôležitejšie však
je, že nielen vo mne, ale aj v
iných zanechal prostredníctvom hudby pocit šťastia.
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