BONZÁK
občasník
Nikki

Prázdniny sú predo dvermi a vy nie a nie dočkať sa konca
školského roka?

Luke

Nezúfajte, ale čo najviac zabojujte o lepšie známky.
Zaručene sa to vyplatí!!!!!
Váš víťazoslávny pohľad na vysvedčenie, pyšný pohľad
rodičov, nejaká tá štedrá odmena od starých rodičov
a potom už len..... bezstarostné šantenie po kúpaliskách,
vyložené nohy, vylihovanie, váľanie sa z jednej strany na
druhú...Predstavte si, že už čoskoro nebudete musieť
preložiť krížom slamy, žiadna drina, mordovanie sa,
mučenie, zohnutá boľavá chrbtica od stokilových tašiek vo
švíkoch napraskaných knihami, veľké kruhy pod očami,
pľuzgiere na prstoch, ťažké nádychy a výdychy, stiahnutý
žalúdok, prepracovaný mozog. No o pár rokov sa nad tým
už len zasmejete, s úsmevom na tvári pospomínate na
obetavých profesorov, ale čo je najdôležitejšie, uvedomíte
si, že to všetko stálo za to, lebo máte poklad, ktorý vám
nik nemôže vziať, VEDOMOSTI.
Redaction

Matt

Suma: tak akurát
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Exkluzívny rozhovor s Američanmi a Angličanom –
NIKKI, MATT, LUKE (4-7)
Deň pána riaditeľa a pani zástupkyne... (8-11)
Ako si nájsť ideálneho princa či princeznú... (12-13)

LEKTORI Z INŠTITÚTU CUDZÍCH JAZYKOV,
KTORÝCH VŠETCI POZNÁTE
(terajší i bývalá)

Celé meno:
Nikki: Nicola Julia D’Orsaneo
Matt: Matthew Joshua Kasitz
Luke: Luke Jonathan Brooks

Bydlisko:

Volleyball (14)

N: Pennsylvania, U.S.A
M: Philadelphia, U.S.A
L: London, Veľká Británia

Výroky profesorov (15)

Hobby:

Zelená Európa (16-23)
Jazykové okienko.....španielčiny.....slovenčiny (24-25)

N: jazda na koni, cestovanie, hranie „field
hockey“, čítanie,
M: písanie denníka, fitnes, prechádzky po meste
L: hudba, spievanie, písanie hudby, čítanie
filozofických kníh

Umelecká príloha (26-33)
Vzdelanie:
Študentská rada (34)
Nudíš sa? (35-36)
Konečne kompletný prehľad perfekta z NJ (37-40)
Vaše bonzákové odkazy (41)
Vtipy (42-43)

A samozrejme kupón...platný aj v novom školskom roku (44)
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N: International Development University –
portugalčina, taliančina, výučba AJ
M: Weste Chester University - geografia
L: ACM - Acadamy of Concontorary Music

Najlepšie prázdniny:
N: po vysokej škole sa vydali s kamarátkami na
Road Trip na 3 týždne z Pennsylvánie cez
Caroliniu na Floridu
M: z pobrežia Tichého Oceána v Kalifornii
naprieč U.S.A do Washingtonu
L: keď bol s kamarátom Lee-om na ceste Európou
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Prečo práve Slovensko:

Najobľúbenejší herci

N: dozvedela sa o inštitúte od jednej kamarátky,
Predtým, než sem prišla učila 6 mesiacov
v Brazílii. Učila tam AJ a tu chcela získať ďalšiu
skúsenosť
M: „Slovensko si vybralo mňa“
L: pretože bol o to požiadaný

N: Al Pacino, Kate Blanchett
M: Tom Hanks
L: Danzel Washington, Helen Hunt

Čo máš rád/rada na učení?
N: má rada žiakov, je to pre ňu nová skúsenosť,
učiť na Slovensku, snaží sa porozumieť
žiakom....vlastne všetko
M: vidieť úsmev na tvárach žiakov, keď si myslia,
že niečo pochopili
L: vidieť zlepšenie žiakov v komunikácií

Najobľúbenejšie slovenské jedlo:
N: bryndzové halušky
M: bryndzové halušky, guľáš
L: syrové halušky

Najobľúbenejšie americké jedlo
N: mamkino jedlo, losos
M: surf&turf
L: pizza, eggs and chips, black tea

Najobľúbenejšia skupina/spevák/čka
N: Red Hot Chilli Peppers/Norah Jonson
M: Dolores Mary O‘Riordan Burton
L: Dream Theatre

Najobľúbenejší spisovateľ
N: L.N. Tolstoj
M: Šalamún, Dávid(Biblia)
L: Matúš, Marek, Lukáš, Ján(Biblia)

Najobľúbenejší tanec
N: salsa
M: hip-hop
L: jive

1.slovo
N: čučoriedka
M: ďakujem
L: ďakujem

Najlepší deň:
Najobľúbenejší film:
N: Čokoláda
M: Life is beatiful
L: Back to the future II

M: keď zobral svoju kamarátku do mesta
L: nahrávanie v štúdiu

Najhorší deň:
M: keď tá kamarátka odišla zo Slovenska
L: deň po Števkinej svadbe
Ezi/Žuvinka
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Najobľúbenejší kvet:
N: slnečnica
M: slnečnica
L: orchidea

Slovenská krása vs. domáca krása opačného pohlavia
N: slovenskí chlapci veľa pijú, ale oveľa viac sa o seba
starajú = slovenskí muži sú veľmi pekní.
M: Slovenky sú krajšie.
L: Angličanky sú strašné, niet o čom.

Budíček: 6.00
Osprchuje sa, pripraví si raňajky, prečíta si najnovšie správy na
teletexte a hybaj do školy.

Máš priateľa:

Jeho pracovný deň: 7. 30 – 14. 30
Má na starosti riadiacu administratívnu činnosť ( materiálne
zabezpečenie školy, rodičovské stránky, prevádzkové problémy),
organizáciu porád zriaďovateľa, rodičov, Rady školy, kontroluje
účasť na poradách, pravidelne sa zúčastňuje na poradách Košického
samosprávneho kraja, celoslovenských porád pre riaditeľov SPŠ
a GYMNÁZIÍ, výnimočne rieši aj priestupkárov.
Pracuje v rôznych komisiách, metodických orgánoch MŠ, SŠ.
Výnimočným dňom je pondelok, keď učí. Ako sám vraví: „ Dýcha
na mňa Komenský.“
Na učení má najradšej to, že necíti, že tak rýchlo starne.

N: single
L: single...ale len zatiaľ
M: nie

Odkaz čitateľom:
N: „Vždy budete u mňa vítaní, vy ste ma tu krásne
privítali.“
L: „Učte sa, počúvajte rodičov, neberte drogy.“
M: „Vy ste budúcnosť Slovenska. Jedna osoba môže
spraviť veci rozdielne, budeš tá osoba?
Nikdy neprestaň hľadať krásu okolo seba…je
všade navôkol…“
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HOBBY: - záhradka, venuje sa okrasnej i zeleninovej časti
veľkej 38 á.
- rád si prečíta dobrú knihu, jeho najobľúbenejšími
spisovateľmi sú Remarque,
Camus
- rád počúva hudbu, či už vážnu alebo pop, ale medzi
jeho najobľúbenejších spevákov patrí Karol
Duchoň, Marika Gombitová, Hana Hegerová, Miro
Žbirka a Elán.
- rád sleduje Televízne noviny
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Po večeroch pracuje ako súdny znalec pre cestnú dopravu.

Zaujímavosti: Jeho najobľúbenejšie jedlo v našej školskej jedálni je
hovädzie mäso na smotane a knedlík.

Pikoška z jeho školských lavíc:
S úsmevom na tvári spomína na jedného profesora, ktorý si potrpel
na puky na nohaviciach a pri odpovedi ich svojím prísnym okom
kontroloval, a tak sa pred jeho hodinou všetci na WC prezliekali.
Ak si ich niekto zabudol doniesť, nemusel zúfať, vymieňanie
a požičiavanie bolo samozrejmosťou.. Ale ako náš pán riaditeľ
poznamenal: bolo to dobré v tom, že každý musel byť slušne
oblečený a upravený a zároveň ich to aj vychovávalo.

Vedeli ste, že náš pán riaditeľ patril k najlepším žiakom školy
a obľuboval najmä matematiku, fyziku a geografiu?

ODKAZ PRE VÁS, ČITATEĽOV BONZÁKA :
„ Verím, že väčšina z vás je dobrých a nie zlých, a ak ste aj niečo
spáchali, nebolo to úmyselne, ale bolo to primerané vášmu veku.
Nikdy som vás nemeral metrom dospelých a nechcem, aby ste vy
mladí boli ako dospelí, ale buďte sami sebou.“

P.S.: MÁME NAJSUPER RIADITEĽA

Budíček: 6.00
Pocvičí, osprchuje sa, naraňajkuje sa a ide pešo do školy. Ako sa
hovorí „v zdravom tele zdravý duch“

Pracovný deň:
Po príchode do školy skontroluje dochádzku učiteľov a rozdelí
poštu pre jednotlivé predmetové komisie, na internete taktiež
skontroluje, či nie sú nejaké nové informácie zo strany Ministerstva
školstva a Štátneho pedagogického ústavu. Má na starosti výchovnovzdelávací proces (príprava podkladov pre zriaďovateľa, kontrola
práce triednych učiteľov, zabezpečenie platných učebných osnov
a plánov, kontrola pedagogickej dokumentácie, spolupráca s ŠPU,
ŠUS Bratislava...), a samozrejme vyučuje.

Čo má najradšej na učení?
„ Na učení mám najradšej žiakov. Teší ma, keď vidím, že som
vzbudila záujem aj o SJ, ako mnohí tvrdia, nudný a nezaujímavý
predmet. A aj keď by sme sa vrátili v čase, opäť by som si vybrala
toto povolanie, pretože byť učiteľkou bola moja odveká túžba. Nie je
to len moje poslanie, ale aj koníček.“
Všetci vieme, že je učiteľkou telom aj dušou. Veď aj vyštudovala
dve vysoké školy.

Žuvinka
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HOBBY: - čítanie kníh, najobľúbenejšími autormi sú
Alexander Duma, A. Solženicin, Hana Zelinová
- rada počúva Karla Gotta, Waldemara Matušku,
Hanu Zagorovú a Simonovú
- lúštenie krížoviek

Po príchode domov okolo 16.00 nastupuje druhá smena ako u každej
inej ženy, čiže domáce práce. Neskôr si pozrie dobrý film alebo
prečíta knihu. S obľubou sleduje vedomostné relácie, napr.: Páli vám
to, Riskuj, Duel a Milionár, ale i dokumentárne filmy.

Pikoška zo školských lavíc: „ V triede nás bolo 44, 34 dievčat a 10
chlapcov. Vtedy bola móda nosiť dlhé vlasy, ani naši chlapci neboli
výnimkou. Lenže im sa to zakázalo a oni si na protest dali všetci
vyholiť hlavy, za čo potom dostali zhoršenú známku zo správania.
A tak na našom maturitnom table majú všetci vyholené hlavy“. J

ODKAZ PRE VÁS ČITATEĽOV:
„ Aby sa nikto nikdy nenechal odradiť neúspechom, pretože
z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že človek, ak niečo veľmi
chce a ide si za tým, tak to aj dokáže.“

NÁJDI SI SVOJHO VYSNÍVANÉHO
PRINCA/PRINCEZNÚ
PUSA
Pondelok – Láska
Utorok – Žiarlivosť
Streda – Smelosť
Štvrtok – Povinnosť
Piatok – Samozrejmosť
Sobota – Miluje Ťa
Nedeľa – Len Tak
RANDE
Pondelok – Má ťa rád/a
Utorok – Šťastný život
Streda – Bozk
Štvrtok – Vyznanie lásky
Piatok – Sklamanie
Sobota – Svadba
Nedeľa - Verný/á na celý život
ŽMURKNUTIE
Pravým okom – Čoskoro sa opäť stretnete
Ľavým okom – Nikdy nezabudne
Oboma – Miluje Ťa

Žuvinka
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OČI
DIEVČATÁ:
Modré – Pekne milujú, sú príťažlivé
Zelené – Vedia milovať
Hnedé – Neoklamú, sú milé
Čierne – Nebezpečné

Nech žije volleyball....
Prvýkrát v histórii školy sa nám podarilo dostať sa na krajské
kolo vo volejbale dievčat. Dievčatá bez menších problémov
bravúrne zvládli okresné kolo, a tak si potom mohli
vychutnávať vytúženú výhru. Na krajské kolo sa usilovne
pripravovali. Ako vyzerá ich tréning? Začnú s rozcvičkou,
potom trénujú podania, smeče a hra sa môže začať. Na
krajskom kole, kde sa hrá volejbal už naozaj na profesionálnej
úrovni, sa im žiaľ nepodarilo zvíťaziť. Nezúfajme. V novom
školskom roku sa im to určite podarí. Všetci vám zaručene
budeme držať palce J.

CHLAPCI:
Modré – Pekne milujú, sú príťažliví
Zelené – Vedia milovať, sú chápaví
Hnedé – Neoklamú, sú milí
Čierne – Nebezpeční

ZNAKY BOZKOV

Zloženie:

Gajdošová
Tkáčová
Maciková
Kucková
Feďová
Guľvášová
Náhradníčky: Lechmanová
Brandabúrová

Tvár – Zaľúbenie
Dlaň – Prosba
Ústa- Láska
Vlasy – Miluje Ťa
Prsty – Radosť
Čelo – Rozchod
Ruka – Dieťa
Líce – Priateľstvo
Nos – Zrada
Telo – Túži po Tebe
Prsia – Manželstvo
Krk – Žiarlivosť
Rameno – Život
Výstrih – Žiadanosť
Noha – Vášeň
Oči – Úprimnosť
Brada - Vernosť

Ezi/Žuvinka
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SLÁVNE VÝROKY NAŠICH PROFESOROV
...hladnému sa o chlebe sníva...
...No ja tu z vás porodím...
...ho,hoo..človeče...to kde sme...
...Kto má moc, ja či ty...
...Ty hlupáku, ty somáru...
...Kto sa smeje bez príčiny, je to príznak duračiny...
...Vy ste naša budúca inteligencia...
...Sedíš si jak mesiačik na hnoji...
...To jak vy si to predstavujete?...
žiak: ta tak
...Ta ešte tak nebolo...
...Chodíte do školy jak do holubníka...
...Kde je triedna kniha?...
(to počúva 7.j od profesorov namiesto pozdravu J )
...Ja som nevyhrala hlasivky v lotérii...
...He,j jeden bol a vieš čo vymyslel...
...Uprac ten svinčík, bo jak tu vyzerá...
... ty nešťastníku...
...jedna guta plus dve guty sú tri guty...

"... a stretli ste tam mafiu?"
Toto je jedna z prvých otázok, ktoré nám ľudia kladú, keď
povieme odkiaľ sme sa práve vrátili.
Ale pekne od začiatku.
Naša škola participuje na medzinárodnom školskom projekte v
rámci programu SOCRATES - COMENIUS. Projekt má názov
"Zelená Európa" a spolu so školami z Česka, Poľska, Talianska
a Turecka sa snažíme o lepšie spoznanie fauny a flóry našich
regiónov, ako aj o zoznámenie sa s kultúrou, históriou, životným
štýlom a spôsobom vzdelávania v partnerských krajinách. Dôležitou
súčasťou aktivít sú projektové návštevy krajín zúčastnených škôl a
práve takáto návšteva nás zaviedla na Sicíliu. Plné očakávaní sme
teda nastúpili v Budapešti na lietadlo a išlo sa.
V Palerme na nás už čakali naši hostitelia spolu s ostatnými
účastníkmi, ktorí prileteli v ten istý deň. Po radostnom zvítaní na
letisku sme sa vybrali do mestečka Ventimiglia di Sicilia. Mestečko
sa nachádza vo vnútrozemí v horách a cestou tam sme obdivovali až
šokujúco rozmanitú a krásnu prírodu. Vysoké bralá či zelené kopce
sa striedali s hlbokými údoliami plnými rozkvitnutých kríkov a
kvetov.
Keď autobus dorazil
na námestie, prišli nás
privítať ďalší
predstavitelia školy a
azda aj všetci ostatní
miestni obyvatelia.
Učitelia a študenti školy
pre nás mali
pripravený bohatý
program,

tha,naši profesori
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v ktorom malo miesto projektové zasadnutie spojené s
vyhodnotením doterajšieho priebehu, aktivít a úloh, školské
divadelné predstavenie, návšteva chránenej krajinnej oblasti s
odbornou prednáškou o faune a flóre, prehliadka školy a
pozorovanie a účasť na vyučovacích hodinách, kde si naše študentky
mohli skúsiť niektoré maliarske techniky a overiť svoje jazykové
schopnosti.
Ale nebolo to všetko iba o práci. Popri nej sme stihli navštíviť aj
historické a kultúrne pamiatky, ako napríklad Údolie starovekých
gréckych chrámov, Kolymbetrinu záhradu,
normanský Kráľovský palác a
Katedrálu v Palerme, alebo
stredoveký hrad v Castelbuone.
Dokonca sme na chvíľu zavítali
aj na sicílske pláže. Z nich asi
najzaujímavejšia bola pláž, ktorá
sa v preklade volá Turecké
schody. Ide o ojedinelý útvar z
vápenca,
ktorý
skutočne
pripomína obrovské schodisko, vedúce priamo do Stredozemného
mora.
Po celý čas nám robili spoločnosť učitelia a žiaci školy z
Ventimiglie, ktorí sa maximálne snažili všetko nám ukázať a
vysvetliť. Venovali sa nám od skorého rána až do noci a skutočne
sme cez nich mohli spoznať srdečnú, veselú a pohostinnú mentalitu
Sicílčanov.
Pre nás bola táto návšteva veľmi príjemnou a poučnou
skúsenosťou a verím, že v budúcom školskom roku budeme môcť
našim novým priateľom ukázať krásu Slovenska a dobrosrdečnosť
Slovákov.
A ozaj! Mafiu sme nestretli.
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V rámci projektu ZELENÁ EURÓPA programu Socrates –
Comenius sme v období 15.- 21. apríla privítali partnerov z Poľska /
z miest Bialystok a Chelm/ a Talianska / mesto Gissi/.
Nedeľa – pohľad Simony Pažinkovej:
Začala sa nedeľa a celá rodina už netrpezlivo čakala na
príchod Emilky. Aká asi bude? O ôsmej večer dorazil autobus
s poľskými kamarátmi. Zrazu predo mnou stála dievčina s hnedými
vlasmi a milým výrazom v tvári. Ahoj, ja som Emilka. Pri večeri
sme sa porozprávali o o rodinách a ja sa som sa dozvedela čosi
o Emilkinom domácom kocúrovi. Vymenili sme si darčeky – ja som
dostala náramok a náhrdelník.
Pondelok - pohľad Simony Michalivovej:
Ráno sme skoro vstávali, lebo sme museli ísť na prvú hodinu
- slovenčinu. Čítali sme akýsi úryvok. Ale už v polovici hodiny sme
odišli, lebo sme mali pripravený program na uvítanie. Spievali sme
piesne a prednášali básne v cudzom jazyku.
Po podujatí sme sa vybrali do Zemplínskeho múzea, kde sme
si pozreli pamiatky nájdené a zozbierané na území Zemplínu.
Nasledoval obed v jedálni a poďme na exkurziu mesta
s odborným výkladom p. učiteľa M. Tomku . Najviac sa nám ale
páčila mestská fontána. Prešli sme celé mesto a došli sme až na
Hrádok ku kaplnke. Boli sme všetci unavení, išli sme domov, aby
sme si oddýchli.
Doma sme sa rozprávali o zážitkoch a navečerali sme sa.
Potom ale rýchlo spať.
A čo hovoria ďalší účastníci?
V utorok sme si vyšli na Morské oko / s odbornou
prednáškou/ a vyšliapali cestu na Sninský kameň. Cesta trvala asi
dve hodiny, z toho sme pol hodiny hľadali dvoch stratených žiakov.
Ale pohľad zo Sninského kameňa bol prekrásny. Poobede sme sa
prechádzali po meste, špliechali vodou z fontány – no, úžas.

18

V stredu nás čakal výlet na Krásnu Hôrku, do Ochtinskej
aragonitovej jaskyne a do historického centra Košíc. Žiakom
a učiteľom z Poľska sa Dóm sv. Alžbety veľmi páčil, a preto sme sa
tam zašli pomodliť.
Vo štvrtok sme boli v škole, kde sme si pozreli dokument
o chránených územiach nášho regiónu, potom sme sa pustili do prác
v rámci workshopu. Poobede sme mali vystúpenie našich žiakov –
bol to skvelý program s ľudovými piesňami, tancami, hrou na
klarinete, husliach a akordeóne. Nasledovala hodinka športu –
volejbal a vybíjaná. V ten deň nám konečne vyšla plaváreň.
V piatok sa nám vstávalo ťažko, boli sme unavení, ale čakal
nás výstup na Viniansky hrad a potom zostup k Vinnému jazeru.
Poľskí priatelia dostali na hrade potvrdenia o účasti na partnerskom
stretnutí v Michalovciach 15. – 21. 4. 2007.
V sobotu skoro ráno sme sa rozlúčili, dúfame, že sme sa
nevideli naposledy.

V dňoch 15.-21. októbra sa traja učitelia a 9 žiačok osemročného
gymnázia zúčastnilo v rámci programu Socrates – Comenius
návštevy ZŠ v meste Uničov v Českej republike.
V pondelok 16. 10. sme boli na turistickej vychádzke
v Jesenníkoch. Pozreli sme si turistické centrum Ramzová, ktoré je
známe zimnými športmi. Po návrate sme sa stretli s kolegami
z Talianska, ktoré sú ďalšími partnermi v našom spoločnom projekte
Zelená Európa.
Ďalší deň sme navštívili hrad Bouzov, ktorý patrí medzi
najkrajšie

a najzachovalejšie

hrady

v

Čechách.

K jeho

zaujímavostiam patrí aj to, že tu bola filmovaná rozprávka Fantagiro.
V popoludňajších hodinách sme si prezreli jaskyňu

Javoŕíčko

v chránenej oblasti Litovelské Pomoraví.
Streda bola venovaná prehliadke školy, nahliadnutím do
vyučovania a neskôr samotnej prehliadke mesta Uničov.
Vo štvrtok sme si prezreli ZOO v Olomouci, ktoré je známe
morskými akváriami a exotickými druhmi zvierat. V jej blízkosti
sme navštívili Baziliku, ktorú vysvätil pápež Ján Pavol II. Popoludní
nás čakala prehliadka starobylého Olomouca.
Posledný deň návštevy patril prehliadke SPŠ a Gymnázia
v Uničove. Mali sme taktiež stretnutie na radnici so starostkou
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a poslancami mesta. Neskôr na nás čakal workshop, ktorý
zorganizovala družina ZŠ. Žiaci tu vyrábali upomienkové predmety,
ktoré si neskôr vymenili.
Kto bol v Čechách:
Mgr. Z. Tkáčová, RNDr. R. Pirč, PaedDr. M. Vanšovská
E. Hrešková
5. J
E. Andrejcová
5. J
S. Pristašová
5. M
P. Olejárová
2. J
K. Borková
2. J
S. Tenkáčová
3. J
T. Uchaľová
3. J
T. Havrilová
2. J
D. Pľuchtová
2. J
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JAZYKOVÉ OKIENKO ŠPANIELČINY
Ahoj
Dobrý deň
Dovidenia
Zbohom
Ďakujem
Ďakujem pekne
Nie za čo
Prosím
Priateľ

Hola
Buenos diaz
Hasta la vista
Adióz
Gracias
Muchas gracias
De nada
Por favor
el amigo

jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať

uno
dos
tres
cuarto
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez

pekný
škaredý
veselý
inteligentný
hlúpy

bonito
feo
alegre
inteligente
estúpido

Hasta la vista amigo!!!
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Umelecká príloha:

SALVATOR
Vždy som verila, že som viac ako len obyčajný priemer. Nebola som
ochotná pripustiť, že niekto je lepší ako ja.

JAZYKOVÉ OKIENKO SLOVENČINY
nesprávne: neni
budem ísť
lomítko

správne: nie je
pôjdem
lomka

Stále som sa držala na okraji pohára a bála som sa pustiť, lebo som
videla, že predbiehajúce bublinky niekde miznú. A tak som len
držala a preklínala ich zato, že sa predierajú predo mňa. Bolo nás
stále menej a menej a voda sa míňala a míňala...
Okolo mňa už neboli odvážne bublinky, iba maličké, s nosom
prilepeným na stene. Vyzerali smiešne. Navzájom pospájané, zúfalo
hľadiac hore a keď sa niektorá pustila, tvárili sa súcitiaco, hoci sa
v skutočnosti tešili.
Rozmýšľala som, čo je hore. Chcela som sa pustiť. Zistiť, kde sú
ostatné. Chýbala mi odvaha, presne tá, ktorú som ostatným závidela.
Raz som spoznala mladú bublinu, Stana. Prilepil sa na stenu vedľa
mňa. Bol veľmi veselý a presviedčal ma, aby sme sa pustili spolu.
Chcela som. Veľmi som chcela. Ale bolo tam tak veľmi veľa reťazí,
ktoré ma pútali. Pousmial sa nad mojou zbabelosťou. Z jeho živých
očí som cítila, že dlho ma presviedčať nevydrží. A potom v jeden
deň sa na stenu prilepila malá, nenápadná bublinka. Ani som si to
nestihla uvedomiť a Stano bol preč. S ňou. A ja som zase bola sama.
Už ma nikto nepresviedčal, aby som sa pustila. Túžila som, aby mi
to niekto povedal. Možno by som už šla. Stena mi zrazu pripadala
taká neatraktívna a studená. Cítila som, že mi niečo chýba. Nejaký
piaty element, ktorý by doplnil krehkú mozaiku môjho šťastia.
Niekoľkokrát sa mi zdalo, že okolo mňa pláva Stano. Usmieval sa na
mňa a ukazoval nahor. Keď som sa chcela pustiť, zrazu zmizol. A ja
som sa ešte tuhšie pritisla k stene. Pomaly som po nej liezla nižšie,
k ustráchaným

Merik
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bublinkám. Bola som s nimi nejaký čas, ale nebola som šťastná.
Nedalo sa s nimi rozprávať, stále bľabotali o konci bublín tam hore.
Tam hore – tak sme to volali. Čo to vlastne bolo? Začiatok? Koniec?
Začiatok konca? Koniec začiatku? Existuje niečo aj ďalej? Sú tam
všade bubliny? Alebo je ta, niečo iné? Fantázia zapracovala,
mozgové závity sa rozbehli.......a nič. Zas sa to zastavilo. Nevedela
som sa odlepiť z dna. To bol ten zlom. Rozhodujúci okamih.
Zatvorila som oči, srdce mi tĺklo ako divé, svaly zmeraveli a všetko
ako keby sa spomalilo. Stihla som ešte zaregistrovať prekvapené
pohľady bubliniek, len ja som mala pred očami jednu tvár. Blížila
som sa k povrchu. Okolo sa mihali sivé tiene. A vtom som tam bola.
Na zlomok sekundy som všetko uvidela. Bolo to také iné ako svet
pod vodou. Videla som svet plný farieb, svetiel a všeličoho iného, čo
som nevedela pomenovať. Moje myšlienky sa vyparili spolu so
mnou.
Teraz bol naozaj koniec.
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A STORY GOES SO FAR.....................
Ľudia si rozprávali príbehy dávno predtým, ako sa naučili písať.
V dávnej minulosti, keď sa o prírode a jej zákonoch nevedelo takmer
nič, si človek vysvetľoval mnohé nepoznané pomocou mýtov a legiend.
Až po vynájdení písma si ľudstvo začalo zaznamenávať všetko
hovorené kultúrne dedičstvo, pretože to sa dovtedy podávalo len ústne
z generácie na generáciu. Písať vedeli len najvýznamnejší, väčšinou
mnísi a preto vedomosti boli ešte dlho nedostupné širokému
obyvateľstvu. Dnes sú knihy samozrejmosťou, no pred vynájdením
kníhtlače sa všetky informácie museli pracne ručne odpisovať, takže
možnosť získania vzdelania malo len málo ľudí. Kníhtlač spôsobila
revolúciu a tým umožnila veľký krok pre ľudstvo. Bol to začiatok
zlatého veku literatúry v mnohých krajinách.
Majstri pera sa už oddávna radi pohrávali s jazykom. Viedla ich k tomu
láska k písanému slovu, ale často i mierny nátlak zo strany
šéfredaktorov ( však Zuzička? )
Spisovateľ sa môže inšpirovať udalosťami vôkol neho, stačí len
pozorovať a počúvať. Človeka vždy posúvalo dopredu jeho myslenie.
Je jedno či autor píše beletriu, či literatúru faktu, tvoriť sa dá naozaj
o všetkom. Na svete sa každoročne prečítajú milióny kníh. Určite to nie
je vďaka usilovnému čítaniu povinnej literatúry dnešnej mládeže, ale
vďaka tomu, že ešte stále mnoho ľudí nachádza potešenie v obracaní
strán kníh, ktoré obohacujú ducha. Nemusia to byť len
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ťažké, rokmi zaprášené „buchtle“, človek si vie nájsť uspokojenie
i v tenkej knižočke básní alebo v obchytkanej papierovej verzii
najnovšieho románu.
Poznáte ten pocit, ktorý hraničí až so zúfalstvom, keď zistíte, že ste
prečítali už aj poslednú stránku a myslíte si, že vám z tej sladkej
bolesti pukne srdce? Ak nie, tak knihy často neotvárate, ak vôbec,
alebo ste ešte nenašli tú pravú. Krása kníh sa nenachádza v ich
obálke, ale v obsahu. Dáva pocítiť krásu, ktorá nevymizne.
Veď zrnko pravdy je aj v tomto výroku: „ S každou prečítanou
knihou si múdrejší. A tak hor sa do knižnice! :)

Mám pocit, že padám, že ťa strácam niekde na dne mora...
Vtedy sa zobudím a zistím, že to bola iba nočná mora...
No bojím sa stále, že mi utečieš,
že ťa neuvidím viac, keď sa ráno do šiat oblečieš.
Každý deň je pre mňa plný obáv, že ťa už nikdy neuzriem,
že ma necháš samu, že si nájdeš niekde inú...
Takto to ďalej nepôjde, takto to už neznesiem,
raz si ma zradil a už ti veriť nemôžem, preto utečiem...
Máš pocit, že padáš niekde na dne mora,
vtedy sa zobudíš a dúfaš, že to bola iba nočná mora...
Ale už si spomínaš, na tú svoju krutú zradu, na tú neveru
a rozmýšľaš, či dalo sa predísť tomu nešťastnému pádu...
Máš slzy v očiach a plačeš do perín,
spomínaš na moje slová: „Ja ti verím”.

Merik

A na to, ako sme sa spolu smiali,
či na to ako sme sa s láskou objímali.
Vynárajú sa ti všetky spomienky zo spoločných dôb,
keď odnášaš kvety na môj hrob...
Janka Virčíková
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Horovský biely jeleň
V kraji, kde tečie rieka Ondava,
kedysi krásna hora bývala.
V nej kvitli všakovaké kvety,
pásli sa zvery, hrali deti.
Aj pastier Janko tam rád chodil,
na pašu si vždy ovce vodil.
Pískal si pritom do spevu
pesničku smutnú veselú.
Ľuďom sa v kraji dobre žilo,
vždy sa im hojne urodilo.
K seba si milo správali
cudzincov chlebom vítali.
Jedného dňa však zarána
sa krajom správa prehnala.
„Ľudkovia, rata, vody nieto,
zhynieme všetci veru preto.
Vyschli nám studne, potoky!
Nesie sa nárek hlboký.
Nik netuší, čo sa stalo
a ako pomôcť by sa dalo
v tej ťažkej skúške, ktorá prišla,
tu pomoc by sa veru zišla.
Pastierik Janko smutný chodí,
oviec si stále menej vodí,
keď ďalšiu ovcu pochováva,
takto sa k sebe prihovára.
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„Či nie je žiadne riešenie?
Či všetci smädom zhynieme!
Tak rád by som bol na pomoci,
urobil preto všetko hoci.
Zrazu sa hora otvorila,
z nej biela víla vystúpila.
„Hej, chlapče, skús ma počúvať,
ja chcem Ti dobrú radu dať,
voda sa tvojmu kraju vráti,
keď príde jeleň, čo sa stratil,
ten zlatými parohami
otvorí zámok nad stromami.
Vila zrazu rýchlo tratí,
ostáva po nej len mach zlatý.
„Kde nájdem toho jeleňa!“
odpovedá mu ozvena.
Na hrade hľadaj v kaštieli.
Zlí páni ho tam zavreli
a prútik, čo je v tomto kroví,
pomôže ti v každom boji.
No Janko veru nečaká
a ničoho sa neľaká.
Blúdil on lesom, blúdil stráňou,
tu pred ním kaštieľ s veľkou bránou.
„Otvorte, búcha na bránu,
nemáš zbraň niekde schovanú?“
ozve sa zrazu z kaštieľa.
Nie, mňa lesná víla posiela.
Vypusťte z klietka jeleňa,
bez vody ľudstvo zomiera!
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POZOR!!! POZOR!!!
ŠTUDENTSKÁ RADA

Ako ste už iste počuli, aj naša škola má vlastnú
Študentskú radu. Máva zaujímavé relácie v školskom
rozhlase, rieši spoločenské aktivity a snaží sa rozvíjať
študentský život. Zorganizovala viacero úspešných
akcií, no v poslednom čase sú jej stretnutia
obmedzené. V ŠR sú žiaci z rôznych ročníkov, t.j.
rozdielny rozvrh, rozdielne školské povinnosti
a krúžky často bránia zasadnutiam, a tak sa nám ešte
nepodarilo zvoliť nového predsedu. Dúfame, že tento
problém spoločne rýchlo vyriešime, aby sme mohli
naďalej skvalitňovať život na tejto škole.
P.S.:
CHYSTÁME
PRE
VÁS
VEĽKÉ
PREKVAPENIE...................UŽ ČOSKORO.......:)

POZOR!!! POZOR!!!
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Rekordy neživej prírody
1. najnižšia nameraná teplota na Zemi (- 89,2°C) – Antarktída
2. najvyššia nameraná teplota (v tieni) na Zemi (+ 57,8°C) – Líbya (Afrika)
3. najväčšia nameraná rýchlosť vetra (pri povrchu Zeme) – (416 km/h) – USA
4. najväčšie zrážky na Zemi za 1 rok (26461 mm) – Čerápuňdží v Indii (Ázia)
5. najväčšia hĺbka oceánu – Mariánska priekopa (10924 m) – Tichý oceán
6. najväčšie jazero na Zemi Kaspické more – Rusko (Ázia – Európa)
7. najhlbšie jazero na Zemi – Bajkalské jazero (1637 m) – Rusko (Ázia), napája
ho 336 riek
8. najmohutnejší gejzír na Zemi – Waimangu (výška 300 – 400 m) – Nový
Zéland (Oceánia)
9. najväčší ostrov na Zemi – Grónsko (2130750 km²) – S. Amerika
10. najvyšší vrch na Zemi – Mount Everest (8848 m. n. m.) – Himaláje (Ázia)
11. najnižší bod pevniny – Mŕtve more (- 400 m) – Izrael (Ázia)
12. najväčší jaskynný systém na Zemi – Mamutia jaskyňa (530 km) – USA
13. najväčšia dolina na Zemi – Veľký kaňon (dĺžka – 350 km, hĺbka – 1800 m,
šírka – 200m – 29 km) – USA (S. Amerika)
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Je vám horúco schladí vás Vianočná osemsmerovka...

akcia, Alan, alt, anjel, atlas, auto, cukrík, častica, dom, Eva, exporty, ihla,
kaktusy, kalkulačka, kura, kar, kazeta, klamár, kolok, komár, kniha, krémy, lak,
les, luk, ľalie, ľan, mak, mamička, motýľ, mrak, obed, Olomouc, rad, ruka, salón,
tŕnie, tuba, tyčinky, vak, zemepis

Ezi
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INFINITÍV

PERFEKTUM

abfahren

ist abgefahren

abheben

hat abgehoben

anfangen
anhalten
anrufen

hat angefangen
hat angehalten
hat angerufen

anschließen
ansehen

hat angeschlossen
hat angesehen

anziehen
aufnehmen
aufschla gen
aufstehen
ausgeben
ausschlafen
aussehen
aussteigen
ausziehen

hat angezogen
hat aufgenommen
hat aufgeschlagen
ist aufgestanden
hat ausgegeben
hat ausgeschlafen
hat ausgesehen
ist ausgestiegen
ist ausgezogen

backen
behalten
bekommen
beraten
beschr eiben
bespr echen

hat gebacken
hat behalten
hat bekommen
hat beraten
hat beschrieben
hat besprochen

bestehen

hat bestanden

betr eiben

hat betrieben

bieten

hat geboten

bleiben
bringen
denken

ist geblieben
hat gebracht
hat gedacht

PREKLAD

odísť,
odcestovať
vybrať,
vyzdvihnúť
začať
zastaviť
(za)volať,
telefonovať
pripojiť
pozrieť sa
na niekoho
obliecť
nahrať
otvoriť (knihu)
vstať
vydať (peniaze)
vyspať sa
vyzerať
vystúpiť
vysťahovať,
odsťahovať sa
piecť
(po)nechať si
dostať
(po)radiť niekomu
popísať
hovoriť o
niečom
skla dať sa z
niečoho
zaoberať sa,
vykonávať
ponúknuť,
poskytnúť
zostať
priniesť
myslieť na
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dürfen
einladen
einschlafen
einschlagen
eintreten
einziehen
empfehlen
entscheiden
erfinden
er kennen
erziehen
essen
fahren
fallen
fernsehen
finden
fliegen
fließen
geben
gefallen
gehen
gewinnen
gießen
haben
halten
heißen
helfen
hinfallen
hinunterfallen
kennen
klingen
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hat gedurft/hat...dürfen
smieť
hat eingela den
pozvať
ist eingeschlafen
zaspať
hat eingeschla gen
rozbiť
ist eingetreten
vstúpiť
ist eingezogen
nasťahovať sa
hat empfohlen
odporučiť
hat entschieden
rozhodnúť
(sa) o niečom
hat erfunden
vynájsť
hat erkannt
rozpoznať, spoznať
hat erzogen
vychovať
hat gegessen
jesť
ist gefa hren
ísť (dopr. prostr.)
ist gefallen
(s)padnúť, padať
hat ferngesehen
pozerať sa
na televíziu
hat gefunden
nájsť,
pozdávať sa
ist geflogen
letieť
ist geflossen
tiecť
hat gegeben
dať
hat gefallen
páčiť sa
ist gegangen
ísť
hat gewonnen
získať;
vyhrať
hat gegossen
liať,
polievať
hat gehabt
mať
hat gehalten
držať
hat heißen
volať sa
hat geholfen
pomôcť s
niečím
ist hingefallen
spadnúť
ist hinuntergefallen
spadnúť
hat gekannt
poznať
hat geklungen
(za)zvoniť

kommen
können
lassen
laufen
leid tun
leihen
lesen
liegen
losfahr en
messen
mitbringen
mitfa hren
mitkommen
mitnehmen
möchten
mögen
müssen
nachdenken
nehmen
nennen
Rad fahren
rufen
schlafen
schneiden
schr eiben
schr eien
schwimmen
sehen
sein
sitzen
sollen
spazier en gehen

ist gekommen
prísť
hat gekonnt/hat ... können môcť,
vedieť
hat gelassen
nechať
ist gelaufen
bežať
hat leid getan
mrzieť
hat geliehen
požičať
hat gelesen
čítať
hat gelegen
ležať
ist losgefahr en
vyraziť,
odísť(dop.prostiedkom)
hat gemessen
merať
hat mitgebracht
doniesť,
priniesť (so sebou)
ist mitgefa hren ísť (dop.prostriedkom)
s niekým
ist mitgekommen
ísť s
niekým
hat mitgenommen vziať, brať so sebou
hat gemocht
chcel by
som, rád by som
hat gemocht/hat ... mögen mať rád
hat gemusst/hat ... müssen musieť
hat nachgedacht
premýšľať
o niečom, o niekom
hat genommen
vziať, brať
hat genannt
nazývať
ist Rad gefahren
ísť na bicykli
hat gerufen
volať
hat geschlafen
spať
hat geschnitten
strihať
hat geschrieben
písať
hat geschrien
kričať
ist/hat geschwommen
plávať
hat gesehen
(u)vidieť
ist gewesen
byť
hat gesessen
sedieť
hat gesollt/hat ... sollen
mať (povinnosť)
ist spazier en gega ngen
prejsť sa
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sprechen
stattfinden
stehen
sterben
tragen
treffen
treiben
trinken
tun
umziehen
verbieten
vergessen
vergleichen
verlassen
verlier en
verstehen
vorbeikommen
vorhaben
vorschlagen
wachsen
waschen
wegfahren
weh tun
wer den
wissen
wollen
ziehen
zusammentreffen
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hovoriť
o niekom, o niečom
hat stattgefunden
konať sa
hat gestanden
stáť
ist gestorben
zomr ieť
hat getragen
nosiť
hat getroffen
stretnúť
niekoho; sa s niekým
hat getrieben (Sport)
športovať
hat getrunken
piť
hat getan
robiť
hat umgezogen
presťahovať sa
hat verbotten
zakázať
hat vergessen
zabudnúť
hat verglichen
porovnať
hat verlassen
spoľahnúť
sa na niekoho
hat verloren
stratiť
hat verstanden
(po)rozumieť
niečomu
ist vorbeigekommen
(za)staviť
sa (u niekoho)
hat vorgehabt
mať v úmysle,
v pláne
hat vorgeschla gen
navrhnúť
ist gewachsen
rásť
hat gewaschen
umývať riad, prať
ist weggefa hren
odísť, odcestovať
hat weh getan
bolieť
ist geworden
stať sa
hat gewußt
vedieť
hat gewollt/hat ... wollen chcieť
ist gezogen
sťahovať sa
ist zusammengetr offen
stretnúť sa
hat gesprochen

VAŠE BONZÁKOVÉ ODKAZY
Vymeškané hodiny zdravia nás ;-)
Ezi
Pozdravujem Poláka: „Čau Polák!“
Lydka
Pozdravujem tam dole.
Mimka
Pozdravujem tam hore.
Lydka
Pozdravujem mužov aj ženy.
Anonym
Chcem pozdraviť svoju najsuper kamošku
aj keď je hlúpa mrkvaJ šak aj ja som.
P.S hop
KARFIOL
Pozdravujem 2.A.
anonym
Vy sviňuchy. Pozdravujem Cicu.
Simona
Pozdravujem 2.Bg triedu.
Emka
Pozdravujeme Anežku Kapcíkovú.
Braňo a Mima
Pozdravujeme pána profesora Matta
Turistický krúžok
Pozdravujem sa
anonym
Pozdravujem celú 7.J
Žuvinka
Pozdravujem všetkých. WE ARE THE BEST.
Anonym
Zdarawim CUCA, LELE, MASIa, KEFIa a kolegyňku Zuzku
Ezi
Pozdravujem svojho zlatučkého Anjelika!
veď Ty vieš
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VTIPY

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽITIE PRÁZDNIN

Plazia sa dvaja po púšti a jeden hovorí druhému:
- Zaškríp zubami, možno nám prebehne mráz po chrbte.
Čo vznikne spojením cukrára s astronómom?
Orión - vaša čokoládová hviezda.
Sedia dve anorektičky vo vani a jedna vraví:
Drž sa idem vypúšťať vodu.
Dám vám tisícku, ak mi venujete prameň svojich vlasov.
Viete čo ?
Dajte my dve tisícky a ja vám dám celú parochňu.
Idú dve kostry na motorke, jedna sedí vpredu a druhá vzadu. Tá, ktorá sedí
vpredu má na krku náhrobný kameň, a druhá sa jej pýta :,,Prečo máš na
krku ten náhrobný kameň?“
-,,A čo? Nepoznáš vyhlášku?“-,,Poznám, poznám.“-,,No vidíš. Predsa nemôžem jazdiť bez papierov

Zákaz skúšania
___________________
predmet

pečiatka školy

_________

_____________

dátum

podpis profesora

______________________

Sedí veverička na strome mňauká si. Hav hav hav, ja som ale pekný
medveď.
Príde hrbáč do obchodu predavač mu hovorí :“Ale, ale, čo sa tu tak
zakrádate??
Čo vznikne, keď skrížime sviňu a včelu?
...
...
Sviňa, ale aká usilovná.
Slávne výroky, ktoré boli žiaľ posledné:
- Ja som nevedel, že je nabitá.
- Neboj, ja s tým viem zaobchádzať.
- Čo asi robí tento gombík?
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