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Čaute, Bonzáci!
Past Perfect vyjadruje dej, ktorý sa stal pred iným dejom v minulosti – fakt.
Kosínus je pomer priľahlej odvesny a prepony – takisto fakt.
Kosti sa skladajú z buniek zvaných osteocyty – tiež fakt.
Ale faktov stačilo. Zahrievajú sa mi z nich mozgové závity. Prvé tri mesiace školského roka
mi dali riadne zabrať. Šedá kôra mozgová pracovala naplno. A tak som si povedala, že je
čas si oddýchnuť. Mozog to potrebuje. Napríklad aj pri Bonzákovi a jeho rubrikách –
v krátkych správach sa dozviete aspoň čo – to o priebehu rozličných udalostí (nielen zo
septembra, októbra a novembra, ale aj z mája a júna minulého roku). Imatrikulácia, teda
Uchaľak tiež neunikla našej pozornosti – ako aj, keď my, novinári, sledujeme každú
zaujímavosť a poznáme každú maličkosť? J Takže aj taká športová rubrika je spracovaná
podľa podobných informácií. Rovnako sa dočítate o výlete do Poľska a obzor si rozšírite
rozhovormi nielen s dvoma matematickými expertmi a dvoma žiakmi, ktorí spestrili svoj
život pobytom v USA.
P.S.: a môžete sa tešiť aj na vtipné profesorské výroky J
Hor sa do čítania!
Vaša Ridekšn
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UCHAĽAK – Veľký deň malých zelenáčov
Dňa 20. 11. 2008 bol náš veľký deň – imatrikulácia. Na znak toho, že sme ešte zelenáči,
dostali sme veľké zelené papierové uši, v ktorých sme vyzerali smiešne. Za naše uši sme sa
najviac hanbili vtedy, keď nám triedna oznámila, že je už čas zísť do jedálne.
Keď sme tam vošli, véčkari a učitelia nám tlieskali. Prichádzajúcich jéčkarov sme síce
vypískali, ale starší jéčkari ich vítali rovnako radostným, hlučným potleskom ako nás naši
véčkari. Nasledovalo pár milých slov z úst pána riaditeľa na naše privítanie. Patronátne triedy
tretiakov nám rozdali sladkosti, potom nasledovali sľuby.
Imatrikulácii predchádzali dlhé prípravy, vyústením ktorých boli aj naše krátke
programy. Nechýbali scénky, reklamy či diskotance, do ktorých sme vtiahli aj ostatných
spolužiakov.
Vyvrcholením večera bola tombola. Boli sme napätí, kto vyhrá ceny. Každá trieda
pokrikovala svoju farbu tombolových lístkov. Nechýbali zúfalstvá z tesných víťazstiev.
Diskotéka – teraz už veľká – pomohla mnohým zabudnúť na smútok z neúspechu
v tombole. Vôbec nezáležalo na tom, kto s kým tancoval; cítili sme sa rovnocenní so staršími
žiakmi.
A čo bolo ďalej? Ako to už na „uchaľaku“ býva – veľká zábava. DJ púšťal pesničky podľa
želania. Cez hluk reprákov sme sa vôbec, ale naozaj vôbec nepočuli. Po poslednej pesničke
sme sa šťastní porozchádzali do šatní. Nechýbalo ani trocha smútku, že náš veľký deň sa už
skončil.
Na tento deň budeme určite dlho spomínať.
Erika Ferčáková,
Michaela Mauerová,
Katarína Drábiková,
Jana Žáková,

1.V
1.V
1.V
1.V

UCHAĽAK - pre múdrych IMATRIKULÁCIA
Na gympľu u Mihaľovci
taká móda prevlada,
že každý rok u novembru,
„Uchaľak“ še poriada.
Toti co su mocno mudri
voni dobre znajú,
Imatrikuláciou uchaľak
moderne volajú.
Toho roku tiš še konal
u športovej hale,
7.J še podieľa na jeho príprave.
Časť zos triedy za tri týžne
plagaty krešlila,
a druhá časť „nepotrebná“
čestne še učila.
A tak hala dvacatoho
na šických čekala
calá bula sparadzená
s motívom Hawaja.
Profesori, i študenci
do haly klusali,
bo šicky na Juniora

buli bárs zvedaví.
Kec už hudba u tej hale
še pripravovala,
organizatorov vtedy
už žima strasala,.
Bo profika z radiova
furt išče nebulo
Nakonec še lem ohlašil
auto še popsulo.
„Nedorazím, je mi ľúto
kolegovia milí,
čakám na tých, ktorí
by ma z cesty odtlačili!“
Organizátorov calkom
zlomila tá správa
Až horučka jim zos toho
vysoko stupala.
Medícina šak zabrala
I zrobila divy,
že nakonec voni šumne
k ľudzom vystúpili.
U havajským oblečení
buli uvadzačky,
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Skadziška še ozyvali
jakiš nové žiačky:
„No ta toty vypatrajú,
šak su jak cigánky!“
Tvoju hlavu, ta ty glupa
šak su hawajčanky!
Dalej program pokračoval
už podľa scenára,
každá trieda zos programom povystupovala.
Až na 5.Večku, ktorá problém mala
chlapci še im zapojili dzeš do baketbala.
Vecka hosce vystupili
to lem bula sláva,
akurat, že še jim hudba často vypinala.
Bo to v hale veľký piskot
i aplaus bul taký,
že to vera neunešli ani jich repraky!
Po suťažoch še dospelo
k slávnostnomu sľubu,

žeby peršaci spoznali,
že co robic budu.
Organizatori pre nich prekvapene mali
mesto uchov jim na karky vence povyšali.
Po sľube už diskoteka vo veľkym začala,
medzi tým še i tombola pre ľudzi cahala.
Radojs veľkú mali toti co povyhrávali,
i toti co nevyhrali smutni neostali.
Šak hudba na polné pecky jim ta vyhravala,
škoda šak,že len do osmej a ne až do rána.
A Tak še uchaľak skončil
Dakomu še bačil, dakto z hlavu točil.
Dneška to i u švece to už takto býva,
že jeden je spokojný, druhý s hlavu kýva.
A nakonec pre šických mám tu odkaz taky
nabudúce sebe vežce i do uchov vaty.
Bo še Vám môže stac jak tým z reprakama
že še vám ucha pohubia zos toho piskaňa!
Jana Kendžurová, 7.J

OSVIENČIM 2008
Je 5. 00 hod. ráno a naše autobusy
práve prichádzajú. Konečne máme aj my veľké,
červené, pohodlné a hlavne na naše pomery
luxusné autobusy. Všetci, hoci s ešte zalepenými
očami, sa do nich tlačíme a hľadáme si to
správne miesto. Posledné úsmevy patriace
našim rodičom, posledné zamávanie a už
odchádzame do Osvienčimu. Naše správanie a
bezpečnosť budú počas nášho zájazdu, ktorý
prebieha v dňoch 22. a 23. 10. 08 kontrolovať
prof. Lešová, prof. Mihaľová, prof. Doliňáková a
prof. Tomko.

4

BONZÁK december 2008
Okolo 10.00 hod. sme dorazili k prvej zastávke našej cesty, čiže do Wadowíc. V
tomto malom meste nás aspoň sčasti oboznámili so životom Jána Pavla II. prostredníctvom
jeho rodného domu a vecí, ktoré používal. Mali sme možnosť vidieť mnoho fotografií z jeho
detstva a aj obrovské množstvo kníh zachytávajúcich jeho život. Vstupné za prehliadku sa
neplatilo, no mohli sme darovať dobrovoľný príspevok. V popredí jeho rodného domu boli
stánky so suvenírmi, z ktorých niektoré vyzerali skoro ako gýč. Po prehliadke Wadowíc sme
sa konečne vybrali do cieľa našej exkurzie – Osvienčimu. Cestovali sme asi hodinku a už sme
boli na mieste. Ešte sme len vystúpili z autobusu a tú „atmosféru” už bolo cítiť. Bolo nás
veľa, takže sme boli rozdelení do dvoch skupín, pričom každá mala sprievodkyňu. Naše prvé
kroky viedli popod nadpis ARBEIT MACHT FREI k táboru AUSCHWITZ 1. Skladal sa z
niekolkých blokov, v ktorých „bývali“ politickí väzni, Židia, deti... V jednom z nich sú na
stenách vyvesené fotografie mnohých mužov a žien, ktorí v tomto koncentračnom tábore
zahynuli a pod nimi sú napísané údaje: kedy sa narodili, kedy do tábora prišli a kedy zomreli.
V inom bloku sme mali možnosť vidieť kufre, ktoré väzňom po príchode do tábora zobrali,
vlasy, ktoré im pred zabitím ostrihali. Najemotívnejšie bolo, keď nám sprievodkyňa ukázala
plynové komory alebo múr, ku ktorému postavili ľudí a chladnokrvne ich zastrelili. Po vyše
dvojhodinovej prehliadke sme odišli do ďalšieho a zároveň posledného, zhruba 3 km
vzdialeného tábora - BIRKENAU, ktorý bol aj najväčší, ale veľa blokov z neho dnes už
neexistuje. Na tento tábor sme sa pozerali z rozhľadne, z ktorej bolo vidieť, aký obrovský v
skutočnosti bol.
O 18.30 náš autobus dorazil k hotelu a o pol hodinky neskôr sme už ochutnávali
poľskú kuchyňu. Dve hodiny pred polnocou sa nám končila večierka, ale my ako správni
študenti sme si ju trošku predĺžili. Ráno, keď bolo treba vstávať, nám už tak veselo ako večer
nebolo, ale čas nepustí a my sme sa museli pustiť na našu ďalšiu cestu.
Naše kroky tentoraz viedli do Krakowa a
katedrála WAWEL našim očiam, samozrejme,
neunikla. Po dvojhodinovej prehliadke sme už
rátali sekundy, kedy budeme mať voľno a
budeme si môcť obzrieť toto krásne mesto
zblízka. Dostali sme niečo vyše troch hodín
voľného času a takmer každý, hoci unavený
a nevyspatý, sa vybral do veľkého nákupného
centra s viac ako 270 obchodmi. To bol
jednoducho raj na zemi, aj keď sme nevládali
vnímať veci okolo nás.
Keď sme o 16.00 konečne nastúpili do
autobusu, naše nohy si vydýchli a my tiež.
Hoci bola exkurzia vydarená a myslím si, že
každý bol spokojný, tešili sme sa už domov,
pretože všade dobre, doma najlepšie.
Ivana ˝ACM˝

EXKURZIA V BARDEJOVE
Medzi
odborné
dejepisné
exkurzie
pravidelne organizované na našej škole patrí aj
návšteva Bardejova a Bardejovských Kúpeľov.
Tento rok sa uskutočnila dňa 11.11.2008. Zúčastnili
sa na nej žiaci 6. ročníka OGY a 2. ročníka
klasického štvorročného štúdia. Mesto nás privítalo
nádherným, hoci už trochu chladnejším počasím
a ovialo nás svojou nádhernou starobylosťou.
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Postupne sme navštívili chrám sv. Egídia, historickú expozíciu v mestskej radnici a na
spestrenie aj prírodovednú expozíciu s pozostatkami pravekého mamuta. Kochali sme sa
upraveným námestím a pozostatkami stredovekého opevnenia. A na záver nás čakala Sisi,
manželka cisára Františka Jozefa a pokoj Bardejovských Kúpeľov. Kto zariskoval, ochutnal
vodu z liečivých prameňov. Cesta domov bola pokojná, liečivá voda je liečivá... A na jar nás
čaká Dukla, Svidník. Tentoraz pre 7. ročník OGY a 3. ročník štvorročného štúdia. Spokojné
prezimovanie.
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NAŠI ŠTUDENTI MEDZI ELITOU MLADÝCH VEDCOV SLOVENSKA
V dňoch 24. až 26. novembra 2008 sa v Kongresovom centre Technopol, BratislavaPetržalka uskutočnila výnimočná vedecká konferencia „Quo vadis vzdelávanie k vede a
technike na stredných školách“. Spoločenská a odborná prestíž tohto podujatia bola
potvrdená skutočnosťou, že minister školstva SR Ján Mikolaj sa rozhodol túto konferenciu
povýšiť na otváracie podujatie celoštátnej kampane „Týždeň vedy a techniky na Slovensku
2008“. O podujatie bol veľký záujem zo strany vedeckých pracovísk, univerzít i stredných
škôl. Na konferencii sa zúčastnilo 40 vedeckých pracovníkov a 52 pedagogických
zamestnancov stredných škôl. Konferencia priniesla množstvo nových myšlienok a námetov
na lepšiu spoluprácu medzi výskumnými, univerzitnými pracoviskami a strednými školami pri
vyhľadávaní a podpore nadaných žiakov, ktorí sa venujú vede a technike. Našu školu na tejto
konferencii zastupoval RNDr. Maroš Smetana, ktorý sa venuje vyhľadávaniu talentov v
oblasti vedy na našej škole. Zároveň vykonáva funkciu školského koordinátora v súťažiach
EUCYS a SJWP.
Súčasťou vedeckej konferencie bol aj Kongres mladých bádateľov, na ktorom bolo
prezentovaných vyše 60 najlepších žiackych výskumných prác z celého Slovenska. Výsledky
svojej bádateľskej činnosti prezentovali aj študentky našej školy, finalistky tohtoročnej
súťaže SJWP Darina CVOREŇOVÁ a Jana DANKOVÁ z 8.J triedy. Z organizačných dôvodov
obhajovala študentský projekt „Voda, ryby a PCB látky na Zemplíne“ len študentka Darina
CVOREŇOVÁ. Náš projekt zaujal viaceré osobnosti vedy a techniky na Slovensku, okrem
iného pochvalné uznanie získal aj od prof. Ferdinanda Devínskeho.
V konečnom hodnotení sa náš projekt umiestnil medzi dvanástkou najlepších
študentských vedeckých projektov. Keďže sa poradie na týchto podujatiach neudeľuje, získal
čestné uznanie za mimoriadne kvalitnú žiacku výskumnú prácu. Právom môžeme tvrdiť, že
sa naše študentky dostali medzi slovenskú elitu v tejto oblasti. Ak si uvedomíme, že finalisti
boli vybraní z celkového počtu cca 410 žiackych výskumných prác, tento úspech nemôžeme
spochybniť.
Študentkám D. CVOREŇOVEJ a J. DANKOVEJ srdečne blahoželáme a ďakujeme za
výbornú reprezentáciu školy i nášho regiónu.
V závere nesmieme zabudnúť aj na študenta Petra LACU (8.M), finalistu tohtoročnej
súťaže EUCYS, ktorý sa na Kongrese mladých bádateľov prezentoval výskumnou prácou
„Implementácie Vernamovej šifry v zabezpečení dát“. Ďakujeme tiež za reprezentáciu školy.
Atmosféru finále Kongresu mladých bádateľov v Bratislave si môžete pozrieť na
fotkách.
RNDr. M. Smetana

Jana Danková, Darina Cvoreňová
Peter Laca
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
Nohejbal
- hral sa na Strednej odbornej škole strojárskej
- zúčastnili sa na ňom 3 školy: SOUS, GĽŠ, OA
Každá škola mala 2 družstvá: A, B. V našom A družstve hrali Martin Krasnaj, Ján Rebič,
Michal Vaľo, v B družstve Tomáš Lazor, Tomáš Michaliv, Anna Bérešová.
A-team skončil na nepostupovom 4. mieste, ale B-team naopak na postupovom 3. mieste.
Hráči, ktorí postúpili, pokračovali ďalej v hre na SOUS, tí, ktorí nemali toľko šťastia
a nepostúpili, hrali na Hotelovej akadémii. Hráči, ktorí pokračovali na HA, obsadili 7. miesto.

Futbal

- turnaj sa konal na GPH
- zúčastnili sa”: GĽŠ, OA, GPH
Našu školu reprezentovali: Tomáš Lazor, Juraj Hospodár, Martin Krasnaj, René Juhas,
Miroslav Špak, Ladislav Bencuľak, Michal Vaľo, Ján Rebič, Tomáš Michaliv.
- zápasy:
GĽŠ - OA (4:2)
Naši ,,gólmeni”: Michaliv, Lazor, Krasnaj, Vaľo
GPH- GĽŠ(4:2)
Gólmeni: Bencuľak, Liška (vl.)
- konečné poradie:

1. GPH
2. GĽŠ
3. OA

Volejbal

- interný turnaj GĽŠ
- semifinálové zápasy:
5.J – 6.M
7.J – 8.J
1.B – 2.B
3.A – 4.B
- finálové zápasy:
5.J – 3.A
7.J – 1.B
3.A – 1.B
5.J – 7.J
7.J – 3.A
1.B – 5.J
- konečné poradie:
1. miesto: 7.J
2. miesto: 5.J
3. miesto: 1.B
4. miesto: 3.A
Ivana ˝ACM˝
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ŠTUDOVALI V USA
Denisa Ďurajová
V predchádzajúcom čísle sme vám sľúbili, že sa
pokúsime vysnoriť ďalšieho šťastlivca, ktorý mal tú
možnosť študovať v zahraničí. Keďže sme šikovní,
tak sa nám to aj podarilo. Tu je rozhovor s Denisou
Ďurajovou (7.J)
Kedy ti po prvýkrát napadlo, že si to pôjdeš
vyskúšať do zahraničia?
Začala som nad tým uvažovať, keď môj známy
odišiel na rok študovať do zahraničia a ocko sa ma
opýtal, či nemám aj ja záujem.
A vlastne prečo si si vybrala práve USA?
Chcela som anglicky hovoriacu krajinu. Mala som na
výber USA, Kanadu a Austráliu. V Kanade bola
podmienka nad 17 rokov a v Austrálii stáli 3 mesiace
takmer toľko ako 10 mesiacov v USA.
Čo rodičia? Súhlasili s tvojim rozhodnutím?
Rodičia ma v tom podporovali hneď od začiatku a urobili všetko pre to, aby mi to vyšlo.
Vedeli, že mi to bude užitočné do budúcnosti.
Ako sa ti zvykalo?
Prvé mesiace boli niekedy ťažké. Iná kultúra, zvyky, jazyk, jedlo...ale pomerne rýchlo som si
zvykla a spoznala mnoho super ľudí, s ktorých sa časom stali moji kamaráti.
Je veľký rozdiel medzi vyučovaním na našej škole a v USA?
Jednoznačne! Aj napriek tomu, že niektorí učitelia boli veľmi prísni, zdalo sa mi učenie ľahšie.
Každý deň som mala 6 hodín (tých istých) a mohla som si zvoliť predmety. Každý žiak má
povinný počet semestrov, ktoré za 3 roky na Strednej škole musí prejsť a je na ňom, ako si
to usporiada. Taktiež žiaci majú na výber 4 druhy telesnej výchovy a všetky predmety môžu
študovať na normálnej alebo vyššej (HONOR) úrovni.
Čo ti v USA chýbalo?
Najviac mi samozrejme chýbala rodina
a bryndzové halušky =) S rodinou som
síce bola v kontakte, ale to, že po 7 rokoch
som musela na rok
nechať bryndzové
halušky, bolo pre mňa katastrofálne...
Skúsila by si to ešte raz, ak by sa ti
naskytla takáto možnosť?
Určite. Neľutujem, že som tam bola. Určite
to stálo za to. Pokojne by som išla ešte
raz. Aspoň do Nemecka.
Na ktorej škole sa ti páči viac?
Obe školy sú super a najradšej by som
skrížila ich lepšie stránky =)
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by Petrushka

Jakub Žaludko
Vieme, že si rok študoval v USA. Prečo si sa tak
rozhodol?
Naša profesorka nám spomenula, že je taká možnosť
ísť študovať do USA a tak som dlho neváhal. Chcel
som sa zlepšiť v mojej angličtine a naviac som už
mal predstavu ako to tam chodí, kedže moja
sesternica aj bratranec už v USA boli.
V ktorom meste si bol a kde si býval?
Bol som v meste Norfork, štát Arkansas. Je to malé
mestečko s počtom obyvateľov 491, po mojom
príchode toto číslo prudko stúplo na 492, ale už je
ich opäť (bohužiaľ) len 491. Býval som v rodine
dvoch učiteľov.
Akú školu si navštevoval a aké predmety si
mal?
Chodil som na High School blízko mesta. Z
predmetov som mal napr.: záhradkárstvo, na ktorom
sme sa ponárali do tajov pestovania papriky a
paradajok, americkú históriu, environmentalistiku,
kde sme sa učili o životnom prostredí, umenie...a
pred vyučovaním sme ešte museli spievať hymnu
Je naša škola lepšia, alebo horšia ako tá
v USA? A prečo?
Naša je lepšia...a prečo? Lebo sme múdrejší
a máme aj lepších učiteľov:-)
Aké jedlo bolo v školskej jedálni?
Fajn:-)...vždy fast food
na niekoľko
spôsobov...a na raňajky som jedol zásadne
pizzu

ohadzovali s balónikmi naplnenými vodou.

Čo si robil vo svojom voľnom čase?
Hrával som basketbal za tím, s ktorým som
veľa cestoval, ale to bolo len v 1. polroku... ,
v 2. polroku som sa venoval hlavne fast
foodu. Sem-tam som aj nakupoval a chodil
na narodeninové párty, na ktorých sme sa

Našiel si si tam aj frajerku?
Nenašiel(asi nebolo z čoho vybrať), ale často som sa stretával s vnučkou ľudí, u ktorých
som býval...len tak mimochodom má 8 rokov.
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Chceš sa ešte niekedy do USA vrátiť?
Určite by som sa ešte chcel vrátiť, hlavne
kvôli tomu jedlu...

ROZHOVOR SO SLAVENOU GUĽVÁŠOVOU
Národnosť: slovenská po otcovi, nemecká po
matke
Odkiaľ konkrétne pochádza tvoja mama?
Moja mamča pochádza z Rujany (Rügen). Je to
najväčší ostrov Nemecka. Konkrétne z hlavného
mesta Rujany – Bergen. Tam sa narodil aj môj brat.
Ktorý jazyk si sa naučila skôr – slovenčinu alebo
nemčinu?
Neviem. Predpokladám, že slovenčinu, ale máme
doma video, kde mám asi dva roky, pozeráme
nemecký seriál a mamka s nami hovorí nemecky.
Fakt, že viem nejaký cudzí jazyk, som si uvedomila
až vtedy, keď som sa ho začala učiť v škole. Inak som
rozdiely medzi slovenčinou a nemčinou nerobila.
Aké jazyky máš tu na škole?
Angličtinu a nemčinu. Chodím aj do jazykovej školy –
tam mám španielčinu. Nemčinou som si vycvičila ,,ciťák“ na jazyky, žiaľ, nie vždy gramaticky
správny.
Bavia ťa prírodovedné predmety? Alebo skôr humanitné?
Maturovať idem z matematiky a jazykov. Baví ma aj jedno aj druhé. Hm, čo viac? Neviem.
Asi to, čo mi ide práve lepšie. Ale v matematike stagnujem. Výkon v jazykoch závisí od
momentálnej situácie – ako sa mi chce.
Cestuješ? Kam by si chcela ísť, kde si ešte nebola, kam by si sa chcela vrátiť?
Veľmi by som chcela ísť do Španielska. Potrebujem zlepšiť výslovnosť v španielčine, ktorej sa
venujem vo voľnom čase. A tiež by som chcela ísť do Anglicka, kvôli angličtine – získať istotu
v konverzácii. A opäť Nemecko – v lete. Mám úžasné spomienky na leto v Nemecku, keď tam
bolo teplo. Babka býva pri mori. Ďalšou krajinou je Grécko.
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Koľko času tráviš v Nemecku?
Od malička som tam trávila dva letné mesiace, neskôr už iba jeden. Minulý rok som tam bola
dva týždne a teraz v lete som tam nebola. Brigádovala som. S mamkou sme išli do Grécka
pozrieť sestru.
V ktorej reči najradšej čítaš?
Najrýchlejšie mi to ide po slovensky. Ale rada
čítam aj v nemčine – Harryho Pottera 6 som čítala
v nemčine.
Venuješ sa športu?
Mám rada volejbal. Hrala som za školu, teoreticky
ešte hrám. Som človek hyperaktívny – rada
lyžujem, bicyklujem, plávam ( najradšej v mori).
Máš obľúbené ročné obdobie?
Každé je niečím pekné. Leto, lebo sú prázdniny
a netreba na seba hádzať štyri vrstvy oblečenia.
Jar – pomaly končí školský rok. Zima – všetko je
biele. A idú Vianoce. Jeseň – mám narodeniny
a páči sa mi farba lístia - červená, žltá, zelená.
by Elana
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GABRIELA KRAUSOVÁ – MATEMATIČKA
Máš svojho obľúbeného matematika?
Hmm, asi Einsteina – má super háro (a
niekedy ma podľa neho oslovujú, ale psst
J). A , samozrejme, nesmiem zabudnúť na
nášho triedneho profesora, pána profesora
Hudymača.
Ako si sa dostala k počítaniu?
Tak ako (takmer) každý – pri počítaní
koruniek od babičky za pomoc v záhradke.
Ako dlho sa venuješ matematike?
Už asi 12 rokov – od prvej tried.
Čo ťa na nej baví?
Nič konkrétne, proste mám šťastie, že na ňu nie som totálny antitalent.
Sleduješ matematiku vo vedeckých časopisoch a na internetových stránkach?
Poznám zaujímavejšie využitie voľného času (to kto vymýšľal tie otázky?).
Ktoré iné predmety máš rada?
Jednoznačne biológiu, len škoda, že sa na praktických nerobia pitvy.
Aký máš vzťah k cudzím rečiam?
Nemám rada, keď ľudia šíria veci, čo nie sú pravdivé... A čo sa týka cudzích jazykov, tie sa
učím celkom rada. Momentálne sú moji favoriti japončina a dánština.
Aký je tvoj najvýraznejší úspech?
Neviem, myslím si, že v mojom veku sa ešte nedá hovoriť o nejakých extra veľkých
úspechoch. (Ale keď ma príjmu na výšku, tak to bude jednoznačne obrovský úspech.)
Pripravuješ sa na skúšky z konkrétnej problematiky, alebo si opakuješ všetko?
Tak tejto otázke fakt nerozumiem... Samozrejme, že na písomku z matiky si predsa
nebudem opakovať literatúru, no nie?
Športuješ?
Ako sa to vezme. Chcem sa naučiť jazdiť (ehm, na koni), ale bohužiaľ chýbajú financie L.
Máš svojho obľúbeného umelca?
Obľúbeného umelca nie, ale obľúbený druh umenia áno – ako u každého mladého človeka je
to hudba.
Čo ty a cestovanie?
Táto otázka je pre mňa ako stvorená. Zbožňujem cestovanie a spoznávanie iných krajín
a zvykov. Raz by som chcela navštíviť Holandsko, a veľmi sa mi páči v Dánsku. Možno preto,
lebo ho môžem nazývať svojím druhým domovom, a som veľmi rada, že to tak je. (A tiež
preto, lebo sú tam kone na každom kroku.)
Odkaz pre čitateľov?
Sranda musí byť, aj keby na chľeba ňebulo J
by Elena

13

BONZÁK december 2008

TENIS – MOJA LÁSKA
Vedeli ste, že učiteľka matematiky, pani profesorka Terézia Rakovská, je tenistkou? Nie?
Čítajte!
Vy a tenis: prečo práve šport? Ako ste sa
k nemu dostali? Náhodou, alebo vás na hranie
niekto nahovoril?
Úplnou náhodou. Ako žiačka som hrávala basketbal,
ktorý sa so mnou ťahal až na vysokú školu. Potom
nejaký ten aerobik a keď vyrástlo v Michalovciach
viac tenisových kurtov, tak som to skúsila s tenisom.
Najväčšiu zásluhu má na tom môj manžel.
Prečo vás tenis baví? Čo vás na ňom zaujalo?
Je to úžasný relax, som na vzduchu a medzi
priateľmi.
A keď nevládzem, tak za loptičkou nebežím.
O ktorom úspechu by ste sa vyjadrili ako
o najvýraznejšom? Kedy to bolo?
Druhé miesto na Majstrovstvách pedagogických
pracovníkov Slovenska v júni 2008 v Spišskej Novej
Vsi.
Ako ste sa cítili pred a po zápase/turnaji?
Nervózna? Istá? Trénovali ste veľa? Bolo to
náročné, alebo ste sa skôr tešili na zápas a prípravu nevnímali až tak prísne?
Pred každým prejavom je to predštartová horúčka. Po turnaji som rada, že chodím. Tenis
hrám sedem rokov a týždenne až päť hodín. Mám osobného trénera.
Hrávate
ešte
aj
teraz?
Rekreačne?
Profesionálne?
Ja nie som registrovaná hráčka. Hrám len
rekreačne. Hrám single a mixy.
Boli ste na nejakom veľkom turnaji? Bolo
to na Slovensku, v susedných krajinách či
v Británii alebo v Spojených štátoch?
Bola som na Majstrovstách sveta lekárov tenistov v UMAGU- Chorvátsko v roku 2008.
Súťažila som vo svojej kategórii medzi
účastníkmi, ktorí nie sú lekári.
Moje súperky boli z Írska, Veľkej
Británie
a USA. Umiestnila som sa na treťom mieste
z desiatich účastníčok. Celkovo tam bolo štyristo tenistov.
Máte svojho obľúbeného tenistu?
Dominik Hrbatý, Roger Federer.
Chceli by ste byť profesionálnou tenistkou, alebo by ste radšej hrali len rekreačne?
Nie, ale je mi ľúto, že som nezačala hrať skôr.
by Elena
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NOVÁ UČITEĽKA – p.p. ŠTEFANOVÁ
Ste Michalovčanka?
Nie, nie som. Som z Rakovca nad Ondavou.
Akú školy ste vyštudovali?
Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity.
Aké predmety v škole ste mali najradšej
a ktorých učiteľov?
Na základnej škole to bol slovenský jazyk
a literatúra. Na strednej tiež slovenský jazyk, no
pribudol dejepis a angličtina. No a vysoká škola,
tam som už študovala dejepis a NOS.
A učitelia? Tak na základnej škole to bola pani učiteľka slovenčiny, lebo to bola moja mama
(smiech). Na strednej škole som mala veľmi rada pani profesorku Želinskú, ktorá ma učila
dejepis; aj vďaka nej som si veľmi obľúbila dejepis, ktorý som sa neskôr rozhodla študovať.
Ale mala som rada všetkých učiteľov.
Učili ste aj na inej škole?
Áno, na základnej škole v Rakovci.
A čo by ste tu zmenili?
Čo by som zmenila? To je ťažká
otázka, ani som nad tým veľmi
nerozmýšľala. Som tu krátko na to,
aby som dačo menila...
A kde
sa
vám
páčilo
viac?
V Rakovci alebo tu na GLŠ?
Páčilo sa mi aj v Rakovci, ale tu sa mi
páči viac. V každom prípade je to iný
typ školy. Každá škola má svoje
čaro.:)
A máte obľúbenú triedu?
Nemám. Ale veď všetky triedy sú moje obľúbené, každá je svojská.
Najlepší zážitok z tejto školy?
Bolo to na začiatku školského roka v priebehu 1. týždňa, keď som v 5.V vyvolala „žiaka“
Baťalíka v domienke, že to je žiak. Ešte som nevedela, že tak sa volá môj kolega.
Vaše hobby?
Mám rada prírodu, turistiku, hory, bicyklovanie, hudbu, tanec, stretnutia s priateľmi.
Aká je vaša obľúbená farba a jedlo?
Zelená, modrá, červená, mám rada všetky farby. Z jedál sú to určite špagety a knedlík
s kapustou.
Ste vydatá? Máte deti?
Nie, som slobodná a bezdetná.
Máte domáceho miláčika?
Áno, máme doma psa, mačku a vodnú korytnačku.
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NAŠA TVORBA
Michalovská láska
Už vela casu uplynulo,
od príbehu,ktorý sa stal.
V jednej krajine,istý vladár,
švárneho syna vychoval.
Chlapec vyrastal iba s otcom,
matku si nikdy nepoznal,
Lebo si ju hned pri pôrode,
Pán k sebe v nebo povolal.
No chlapec - Michal aj napriek tomu,
spokojné detstvo prežíval
Na koni jazdil, strielal z kuše,
a polovačky zbožnoval.
V bohatom dome netrel biedu,
ved vždy mal všetko, co len chcel,
a otec sa mu vždy snažil plnit,
co mu na ociach uvidel.
Ked takto prešlo viacej rokov,
a otcovi ubúdalo síl.
Raz pri veceri Michalovi,
takúto správu oznámil:
Počúvaj chlapče, ja som už starý,
a viem, aké to je byť sám,
rád by som preto v tomto dome
už aj nevestu privítal.
Do rúk mu vkladá rodinný prsteň:
Ten prosím daruj iba tej,
ktorá ti bude srdcu blízka,
pri ktorej budeš štastný len.
Michal zoberie krásny prsteň,
prekvapene sa pozerá.
Veď ja mám ešte fúru času!
prsteň si pritom obzerá.
A život takto išiel dalej,
deň za dňom plynul rýchlo v diaľ.
Raz Michal zobral zo stajne koňa
a rýchlo na lov uháňal.
Kôň cválal lesom, šírou stráňou,
polovačku si Michal užíval,
Keď si tu všimol, že pred sebou,
prekrásnu devu zrazu mal.
Stála tam sama, uprostred lúky,
holuby v ruke držala,
bol ich tam pri nej celučký kŕdeľ,
krmila ich aj hladkala.
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Či vari nevieš rozprávať?
Anna sa volám, holúbky kŕmim
vždy im sem chodím zrna dať.
V mlyne sa nájde nejaké zrno,
keď si mlynicu umyjem,
holúbkom ho dám, oni vždy prídu,
veď otec melie každý den.
Budeš tu zajtra, pýta sa Michal.
Či by sme sa zas nestretli.
Určite prídem, hovorí Anna,
a holúbky sa rozlietli.
A tak sa títo dvaja mladí
odvtedy casto stretali.
Rozprávali sa, i smiali,
o holúbky sa strarali.
A milý Michal zrazu spoznal,
komu ma prsteň darovat.
Zobral ho a bol rozhodnutý
Aničke ho hneď odovzdat.
Netušil však, že ho už dávno,
služobník otca sleduje,
a všetko, čo sa vonku deje,
otcovi ihneď zvestuje.
Anka si potom vypočula,
vyhrážky, samé zlé slová,
nech sa už nikdy nepokúsi
prekročit prah ich domova.
A tak ked Michal potom došiel
a v ruke držal krásny šperk,
Anka sa iba rozplakala.
Nemôžem, dávala prsten spät.
Pochopil Michal, čo sa deje
takto to isto nenechá,
obrátil rýchlo svojho koňa,
cez močariská uteká.
Zrazu sa začne prepadávať,
koňa už ani nevidieť.
Volá a kričí, márna snaha,
preklína všetkých, celý svet.
Tu k nemu známy holub letí,
do zobáka mu prsten dal.
Holúbok, len leť ku Aničke
a prstienok jej odovzdaj!
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Anka na lúke smutne sedí,
holub k nej letí, prsten má.
Niečo sa stalo Michalovi,
chce, aby som mu pomohla!
A ihneď beží, holub pred ňou
jej ukazuje smer.
Neboj sa Michal, pomôžem ti,
z močariska ta vytiahnem.
Anka sa brodí močariskom
a palicou si pomáha,
Napokon štastne k cielu dôjde
a vyslobodí Michala.
Otcovo tvrdé presvedčenie,
že Anka nie je tá pravá,
zlomila sama svojím činom,
ked zachránila Michala.
Ako sa voláš, a čo tu robíš?
No aj koruna zo zlata,
častokrát otec vyslovoval,
ked o tom vravel vnúčatám.

To miesto kde sa Michal s Annou
po prvýkrát videli,
dnes uvidíte v Michalovciach,
vo veľkom známom kaštieli.
A čast, kde boli močariská,
kde skoro život utratil,
Močaranami pomenoval,
a život do nej navrátil.
Z povesti tejto aj erb vznikol
dodnes ho v meste vidíte.
Ak ste to ešte nevedeli,
tak sa mu lepšie prizrite.
Jana Kendžurová, 7.J

Sen alebo spomienka
Zletel anjel z neba k nám,
spýtal sa ma, či ho rada mám,
neodpovedala som a tak ma tuho objal,
ten zvláštny pocit radosti ma dojal,
necítila som však žiadny dotyk,
začula som len jeho tichý vzlyk,
to on, slzy sa mu po lícach púšťali,
zatiaľ čo jeho ruky ma jemne držali,
bolelo to vidieť anjela takého,
no v tom sa stalo niečo hrozného,
začal sa mi zrazu vzďaľovať,
a ja som sa nemohla ani pohybovať,
neviem, čím to bolo, no taký známy sa mi zdal,
a keď odišiel, akoby mi srdce so sebou vzal,
zobudila som sa, no bola som si istá,
že to nebol sen, ale nejaká spomienka hmlistá.
M. Winková

Láska či nenávisť
Prečo mám dojem, že život bez teba nemá zmysel,
nikto mi to nevyhovoříte, to nie je pravda,
je jedno, prečo si odišiel a čo si si myslel,
moje srdce neverí, že to nebola zrada,
každá rana, ktorú si mi uštedril,
svoje tajomstvá, čo si mi zveril,
nikdy neuzrú svetlo sveta,

17

BONZÁK december 2008
v spomienkach ako v kine sa mi to všetko premieta
a nie, nechýbaš mi už,
veď si ani nebol poriadny muž,
nenávidím všetko, čo sa týka teba,
nebudem ťa mať rada, ani keby si zniesol modré z neba,
nemôžem žiť s tebou ani bez teba,
potrebujem ťa k životu ako chleba,
milujem ťa i nenávidím,
nechcem ťa už stretnúť, ale desí ma aj predstava, že ťa už
neuvidím.
M. Winková

A opäť sa končí jeden rok
Dni nám rýchle ubiehajú,
zase bol rok príliš krátky.
My sa ani nenazdáme
a máme tu Vianoc sviatky.
Počas nich Vám prajeme:
chutných kaprov, bobaľok
by ste si ich vychutnali,
budú až na druhý rok.
Veľa lásky, plno darov,
šťastie, pevné zdravie
k tomu ešte samozrejme
Božie požehnanie.
Dobrú náladu a radosť,
humor na Silvestra
v novom roku by ste znovu
našli školské miesta.
Krásne a požehnané Vianoce
všetkým praje
Vaša redakcia
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Keď svietia všetky hviezdy
Je tmavá noc, na oblohe svietia jasné hviezdy, snehové vločky poletujú všade vôkol,
v oknách domov a vo výkladov obchodov sa mihotajú svetielka rôznych farieb, všetko to
naznačuje, že je najkrajší deň v roku - Štedrý deň.
Detské srdiečka v takýto čas prekypujú nesmiernou radosťou a šťastím z darčekov, ktoré si
nájdu pod stromčekom, z príjemnej neopísateľnej atmosféry.
Je najkrajší deň v roku a ja sa vraciam do čias, keď sme pri štedrovečernej večeri
sedeli všetci za stolom a prežívali pravú sviatočnú pohodu. Nedá sa vrátiť čas, aby sme
sedeli tak ako kedysi. Tí, ktorí tam sedeli so mnou už tam nemôžu byť, odišli tam, kde niet
návratu. V predstavách sa vraciam do minulosti, keď som zdobila stromček, a moji starkí mi
pripravovali prekvapenia, z ktorých som mala neuveriteľnú radosť, zahŕňali ma nesmiernou
láskou, a nebolo väčšej radosti ako šťastie v mojich detských očiach.
Vraciam sa do čias, keď odišla moja starká, rýchlo, nečakane, a ani sa nemohla
rozlúčiť, choroba mozgu jej to nedovolila. Vraciam sa do čias, keď prišiel deň a ja som
vedela, že aj môj starký odchádza. Tak veľmi bojoval s krutou chorobou, tak veľmi sa snažil.
V ušiach mi dodnes znejú slová, ktoré povedal: „Keď svietia všetky hviezdy na oblohe a je
najkrajší deň v roku, vtedy by mal byť človek šťastný. Viem, že ja tu už vtedy nebudem, no
ty áno. Nie je treba vtedy plakať, treba byť s tými, ktorých máš najradšej a spríjemniť im
chvíle, treba sa však pomodliť za všetkých tých, ktorí trpia, sú chorí a nemôžu byť so svojimi
blízkymi v tento krásny čas. Je potrebné rozdávať lásku všetkým, ktorí ju potrebujú.
A nezabudni, dievčatko moje pomáhať.“ Tieto slová mi znejú v ušiach stále, no počas Vianoc
sa na ne nedá zabudnúť
Je tmavá noc, na oblohe svietia jasné hviezdy a ja si pripravujem balíčky, ktoré
idem odovzdať. Deťom, ktoré nepoznajú teplo domova ani rodičovskú lásku. Deťom, ktoré to
nemali v živote ľahké. To, čo im s radosťou nesiem, sú len drobnosti. Určite ich potešia, veď
budú darované zo srdca. Vločky mi cinkajú po tvári a ja sa teším na večeru doma s tými,
ktorí mi tu zostali, a ktorých mám nadovšetko rada. Viem, svietia hviezdy, a ja nezabúdam.
Želám si, aby boli všetci ľudia šťastní, aby v tento deň nikto nebol sám a ronil slzy, aby
zavládla svetom láska, porozumenie, radosť a pokoj Vianoc. V duchu sa modlím za všetkých
tých, ktorí v tento čas ležia na nemocničných lôžkach, za tých, ktorí sú v týchto chvíľach
sami.
Veď predsa svietia všetky hviezdy a ja viem, čo to znamená...
Jana Kendžurová, 7.J
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KRESBY

Kreslila Lenka Lazorová
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Výroky našich milovaných profesorov a študentov
P: Mala by si sa vyjadrovať slušne. Už len preto, že si dievča a hlavne,
keď kontaktuješ učiteľov...
Š: Ale ja som vás nekontaktovala, pán profesor...
P: Ja viem, mňa kontaktujú iba mimozemšťania...
P: Šak kukaj na totu tabuľu...
P: Aké sú funkcie opornej sústavy?
Š: No tak hlavne oporná...
Š: Pán profesor, môže sa ryba napiť vody?
Š: Nerozumiem, čomu nerozumiem...
Otázka: Kde zmizne svetlo, keď zatvorím chladničku?
Š: Kde je ten kvadrant? Tu je ten ďábel, tu sa skryl...
Spolužiak na svoju spolužiačku: Takú ti strelím, že ťa ani Google
nenájde...
P: Ta ne???
P: Sadnite si a vyvetrajte okno...
P: Máme nekonečne dlhý vodič s dĺžkou 1 meter...
(P - profesor/ka, Š - študent)
Zozbierala Petrushka =)
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skriňa, nábytok, kreslo, stôl, stolička, lavica, príborník, knižnica, strecha,
dvere, dáždnik, kôlňa, odkvap, komín, kuchyňa, obývačka, špajza,
komory, bránička, dvor, plot, koberec, kôš, motyka, pole, loď, tábor, kaly,
Ebro, Anna, zbierka, Rím, Neptún, poník, obava, rada, vedro, Andy,
apsida, risk, dok, vak, drak, syr, nos, sneh, kapsa, soby, orol, ten
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