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Editoriál

Milí èitatelia, 

máte pred sebou školský èasopis, v 
ktorom sa doèítate ve¾a zaujímavých 
èlánkov, nájdete v òom básnièky a 
grafické práce žiakov školy.  Možno vás 
bude zaujíma� film ´´Kto je ïalší?´´, a 
práve tu sa o òom dozviete. Prajeme 
príjemné èítanie.

                        Patrícia Krajèovièová a kolektív
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1989Vo štvrtok 14. novembra 2019 študenti celej našej školy navštívili 

divadelnú inscenáciu November 89, ktorá im priblížila pútavou formou 
atmosféru udalostí novembra 1989.
Divadelná hra bola hraná v Empírovom divadle v Hlohovci. Iniciátormi 
boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne 
ostatné skupiny obyvate¾stva. Po brutálnom zásahu polície proti 
študentom na pražskej 
Národnej triede, študenti na 
všetkých vysokých školách 
od 21. novembra štrajkovali. 
27. novembra sa uskutoènil 
dvojhodinový generálny 
štrajk. 7. decembra 1989 po 
rezignácií komunistickej 
federálnej vlády bola 10. 
decembra vymenovaná 
nová vláda a prezident 
G u s t á v  H u s á k  p o d a l  
demisiu. 28. decembra 1989 
Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubèeka a 
29. decembra 1989 bol za prezidenta ÈSSR zvolený Václav Havel. Prvé 
slobodné parlamentné vo¾by sa uskutoènili v júni 1990. Èesko-Slovensko 
bolo teda poslednou krajinou v strednej Európe, ktoré zostávalo pod 
priamym vplyvom vtedy ešte komunistického Sovietskeho zväzu.

Autor èlánku: Nikoleta Ondrusová
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Nie je to úplne v pohode, ked  máš 
na háku po dohode, snažíš sa 
vyhýbat  robote a dávaš prednost  
slobode, kam prídeš si jak plasty 
vo vode, chodíš tam, kde nemáš co 
robit , na nicom nemáš svoj podiel 
a každý jeden víkend sa chodievaš 
opit . 
Si celý zle a je ti to jedno a nemáš 
cash na nic, v škole kradneš jedlo, 
ten, ktorý chce mat  úplne všetko, 
no bez práce a snahy budeš dole 
jak bedrock, bez kamošov a lásky 
život prázdny jak vedro, mal by si 
zacat  na sebe makat , inak ti 
zhasne aj to najslabšie svetlo. 
Byt  vol ný si musíš zaslúžit  kámo, 
neskúsiš, nevieš, nepôjde to samo, 
treba byt  okej s mentálnym 
stavom, neexistuje nic, co by sa 
nedalo, hlavne nerobit  z každej 
hlúposti haló.

Dokázat , co chceš, môžeš, dá sa 
to, otázka je, co si ochotný dat  za 
to, úspech nepríde zázrakom, skús 
pracovat  aj s náznakom. 
Rob to, co t a baví najviac, nieco, 
co prinesie plody nad zlato, bud  s 
l ud mi, co t a na nohy postavia, co 
myslia si ostatný nezáleží na tom. 
Stane sa ti, že spadneš dole zo dòa 
na deò, pamätaj si, že posledná 
umiera nádej, ak sa ocitneš na 
tenkom ¾ade, radšej sa vyhýbaj 
cudzej rade, môžeš sa potopi�, a to 
bude �ažšie, nemusíš by� ten, kto 
na dne poklad našiel. 
Robi� veci tak, aby si ich potom 
ne¾utoval, nie je úplne odveci, 
možno budeš ma� fakt odpornú 
náladu a myšlienky, že sa obesíš, 
ponor sa sám do seba a nieèo 
motivaèné povedz si, si na tomto 
svete na to, aby si plnil svoje sny.

Richard Žemla
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Ži 

špinavá minulos� 

a letný koniec,

uzatvára myšlienky

zlomenej mysle 

jasná budúcnos�

ako kvapky dažïa,

teplo rúk zachráni

mokré tenisky

farby mieru

pomaly utíchnu,

dajú priestor

dnešnej panike

¼ubica Ondrejkovièová

to èierne na stole je vyliata myšlienka
ako nezachytený pocit umelca

struny zlomené prstami a dlhé tichá 
nástrojov

povedz im èo cítiš kým pohltia

,,dívaj sa tam kam oèi nevidia
cí� to, èo druhí necítia

v raji nás všetkých kde zlomené srdcia 
nebolia“

ako záhrady rozkoší
ako raòajky v tráve

pokojne vypoèu� Leonarda,
prejs� cez vlasy Rafaela
poèu� narieka� Dalího a

pritom poèu� srdce Michelangela

za svetla imaginárnych svetov
samotné ale s úsmevom
sedie� medzi písmenami

napísaných životom a rokmi
 hrania

za rozhraním partnerstiev
tam s úsmevom a slzami

je svet vysnívaný

Patrícia Krajèovièová
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Každý rok vstupujeme do prvého 
januárového dna s nejakým
predsavzatím. Správna motivácia v
oblasti vzt ahov alebo chudnutia je síce 
dôležitá, no nie vždy sa ciele stretnú s 
úspechom.
Kamenom úrazu sa neraz stáva 
formulácia samotného
predsavzatia, ktorá znie bud  ako klišé 
alebo
úplne nereálne.
Musíme urobit  tri jednoduché kroky:
1) Zaobstarajme si vel ký kalendár, na 
ktorom bude zobrazený celý rok.
2) Stanovme si jednu úlohu, ktorú 
chceme urobit  každý den a napíšme si 
ju nad tento kalendár.
3) Vždy ked  sa nám danú úlohu podarí 
splnit , napíšme si do kalendára vel ké 
X.

Najcastejšie predsavzatia na našej 
škole:
?  nové zážitky 12/40
?  schudnú� 0/40
?  presta� fajèi� 1/40
?  presta� pi� 0/40
?  zaèa� cvièi� 3/40
?  zaèa� zdravo jes� 4/40
?  venova� sa viacej priate¾om 5/40
?  uèi� sa nové veci 4/40
?  menej online, viac offline 5/40
?  menej klama� 2/40
?  viacej sa modli� 4/40

Aj celebrity majú svoje sny a nesplnené 
túžby, ktoré chcú týmto spôsobom 
dosiahnut . Inšpirujme sa  :)
Tori Spelling
Tori chce vziat manžela Deana a deti na 
dovolenku, kde si aspon na pár dní vypnú 
telefóny.
Ryan Seacrest
Moderátor by si želal nájst životnú lásku pre 
seba a aj pre svojho psíka.
Kendra Wilkinson
Do svojej tridsiatky, ktorú oslávi v júni, si 
playmate želá mat vysnívané telo.
Nick Jonas
Spevák skupiny Jonas Brother sa v roku 2020 
chce naucit po španielsky.
Emily Ratajkowski
Modelka by chcela trochu spomalit  a 
vychutnávat si veci okolo seba.
Jennifer Lawrence
Herecka, ktorej tento rok unikli nahé 
fotografie, by sa chcela vediet  naucit  
postavit  sama za seba.
Andrej Bican
U mòa je to taký nekoneèný kolobeh. Rok èo 
rok si poviem, že schudnem 10?kg, ktoré 
naozaj schudnem, ale potom ich aj okolo 
jesene priberiem, a tak si to isté predsavzatie 
dávam aj ïalší rok.
Nela Pocisková
Jej predsavzatia sa odvíjajú od toho, ako 
prežila rok.
Dominika Cibu¾ková
Si nikdy nedáva žiadne predsavzatia, ani si 
na niè podobné nepotrpí.

Novoroèné 
predsavzatia
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Vytvorila Veronika Beòovská
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Film je inšpirovaný skutoènými príbehmi zo Slovenska, Ruska a 
Kanady. Internet hlavných hrdinov priviedol až na hranicu smrti. Film 
zobrazuje momentálne ve¾mi aktuálnu tému - kyberšikanu. Moderná 
doba nie je úplne bezpeèná a internet, bez ktorého si nevieme predstavi� 
existenciu, vie by� nebezpeèné miesto. Doteraz ho videlo asi 30-tisíc 
žiakov, no uèitelia a odborníci sa búria, že film môže by� pre deti 
traumatický, a po pozretí možu by� zranite¾nejšími. Film nie je vhodný 
pre školákov a stredoškolákov ani pod¾a špeciálneho pedagóga 
¼ubomíra Tichého. Ale preèo práve tento film nie je vhodný? Preèo nám 
chcú zakáza� vidie� to, èo sa vo svete deje? Preèo nám chcú zakrýva� oèi 
pred pravdou? Z môjho poh¾adu tento film pomôže otvori� oèi miliónom 
¾udí èi detí, ktorí niekoho šikanujú, sú šikanovanými, alebo boli 
šikanovanými. Všetci potrebujú vidie�, kam až to ¾udia, èo niekoho 
šikanujú alebo sa vyhrážajú, môžu dotiahnu�. Kam až môžu privies� 
èloveka? Alebo si môžu v èas uvedomi�, aký psychický nátlak vytvárajú 
¾udom, ktorých šikanujú. Ako sa cítia tí, èo sú šikanovaní? Preèo sa o 
tom boja rozpráva�?  Nad èím premýš¾ajú a kto z nás im môže pomôc�? 

Odpovede na tieto otázky sú známe v tomto 
filme. Tak preèo by mal by� film o realite 

zakázaný? Ve¾a ¾udí sa bojí rozpráva� práve o 
takej �ažkej situácií ako je šikana. Možno 

práve tento film je pre nás i ostatných riešením. 
Riešením pomôc� nebá� sa a vypoveda� o 

svojich pocitoch, problémoch èi útokoch na 
svoju osobu èi už psychických alebo fyzických. 

Tak povedzte, kto bude ïalší? 

Kto je ïalší?
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Názov 2
Dòa 11.10.2019 som sa zúèasnila spolu so svojimi 
spolužiakmi a prvákmi branného cvièenia 
Prvým krokom bol platanový zámocký park, ktorý vznikol už 
v 18.storoèí. Ïalej sme pokraèovali na zámok, na ktorom sme 
sa rozprávali o zrekonštruovanom nádvorí zámku. 
Zo záku sme sa presunuli na do Empírového divadla. 
Súèas�ou úèelového cvièenia bola aj kondièná prechádzka na 
vyhliadku Šianec, kde sme sa spoloène naraòajkovali. 
Po zastávke na Šianci sme išli cez Pánsku záhradu až na 
mestské kúpalisko. Tam sme získali informácie z oblasti 
zdravotníctva so zameraním na prvú pomoc v rôznych 
situáciách. Prebehlo aj orientovanie sa pod¾a hviezd, 
stromov, machu, kompasu èi pavuèín.
Rada sa zúèastním aj ïalšieho cvièenia.

Branné cvièenie11
Dòa 11.10.2019 som sa zúèastnila spolu so svojimi spolužiakmi a prvákmi 
úèelového cvièenia. 
Prvým krokom bol platanový zámocký park, ktorý vznikol už v 18.storoèí. 
Ïalej sme pokraèovali k zámku. Tam sme sa rozprávali o jeho 
zrekonštruovaní. 
Zo zámku sme sa presunuli do Empírového divadla. Súèas�ou úèelového 
cvièenia bola aj kondièná prechádzka na vyhliadku Šianec, kde sme sa 
spoloène naraòajkovali. 
Po zastávke na Šianci sme išli cez Pánsku záhradu až na mestské kúpalisko. 
Tam sme získali informácie z oblasti zdravotníctva so zameraním na prvú 
pomoc v rôznych situáciách. 
Prebehlo aj orientovanie sa pod¾a hviezd, stromov, machu, kompasu èi 
pavuèín. Úèelové cvièenie bolo ve¾mi pouèné, no aj ve¾mi zábavné. Takéto 
školské akcie vždy utužia kolektív triedy a pomáhajú k lepšiemu spoznaniu 
sa. Rada sa zúèastním aj ïalšieho cvièenia.

Autor èlánku:Nikoleta Ondrusová
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Láska

Láska ako zrada
a ¾útos� býva v nej
èo smiech nepohltí

to plaè si nájde
teplo aj úzkos�

býva z nej.

Moment srdce chytí
píše na papier

no boles� ostáva
na povrchu pier.

¼ubica Ondrejkovièová

NERUDOVNÍK
*POZOR! Každý žiak môže použi� iba jeden kupón na neodpovedanie. Nemôže kupova� èasopis a používa� 
  ïalší a ïalší kupón!



KUPÓN
Tento kupón je Tvoja záchrana pred skúšaním a nechcenou 5-tkou, ktorá Ti 
pokazí celý priemer. Použi� ho môžeš, keï si sa neuèil alebo si mal ve¾mi 
´´�ažký víkend´´ a profesorka - profesor �a vyvolá. Vystrihni si ho, napíš 
predmet, z ktorého sa chceš vyhnú� odpovede, podpíš sa a použi. Dúfam, 
že Ti pomôže a ́ ´zachráni Ti zadok´´ pred nechcenou známkou. 
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Kupón na neodpovedanie

Týmto kupónom sa vyhýbam ústnej 
odpovede z ........................

Meno študenta: ...........................
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