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Editoriál 

Milí čitatelia,  

v redakcii Br(e)ptu sa naozaj úprimne zo 

srdca všetci tešíme, že aj tento rok sa 

s Vami môžeme podeliť o mnoho zaujíma-

vých tém a spríjemníme Vám tak čas, 

kedy sa vraciate po dlhých mesiacoch 

opäť do školy a musíte sa začať venovať 

zvyčajným povinnostiam s tým spojený-

mi. Aj napriek pomerne náročnej situácii 

s koronavírusom Covid-19, ktorý nás 

v polovici marca donútil na pár mesiacov 

zostať v pohodlí domova, sme sa ale 

v redakcii rozhodli zabojovať (nielen 

s koronou) – a ja som hrdá, no najmä 

ohromne potešená, že Vám ako tohtoroč-

ná šéfredaktorka môže v spolupráci 

s mojím skvelým a mimoriadne nadaným 

tímom redaktorov priniesť znovu niekoľko 

zaujímavých tém na čítanie. 

Pôvodne sme plánovali vydanie časopisu 

v originálnej papierovej podobe ako dote-

raz, boli sme však nútení trošku zaim-

provizovať. Dovoľte mi teda predstaviť 

Vám prvé online číslo Vášho (aj nášho) 

milovaného Br(e)ptu, ktorý bude okrem 

iného obsahovať klasické ostrieľané, či aj nové rubriky – spolu sa pozrieme na zrušené 

maturity, poradíme Vám ako zvládať konflikty v rodine, či predstavíme nové miesta na 

cestovanie alebo ďalší jeden z talentov školy. 

V tomto čísle som sa chcela zamerať predovšetkým na krásy každodenného života, roz-

hodla som sa pridať aj témy trošku náročnejšie na zamyslenie, no v prvom rade mi išlo 

o jediné – spríjemniť Vám čas strávený doma! Pevne teda dúfam, že sa mi to podarilo 

a Vy si užijete plno pohody pri čítaní. 

Na záver by som sa Vám chcela všetkým poďakovať, nakoľko ste to Vy, milí spolužiaci 

a vážení učitelia, pre koho tento časopis vznikol a pre koho je tvorený. V mene celej re-

dakčnej rady Vám všetkým veľmi pekne ďakujem za prejavenú dôveru a prajem Vám 

skvelý štart do nového školského roku.   

 

Vaša šéfredaktorka Romana Holečková, (bývalá) 4.A 
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Zo života študentov 

Romana Holečková, 4.A 

Čo sa na prvý pohľad mnohým mohlo zdať ako sen, sa skutočne stalo realitou – Maturitné 

skúšky v roku 2020 sa vďaka situácii s koranavírusom Covid-19  zrušili a tisícky maturan-

tov sa tak tešili, že mali o jednu stresovú záťaž menej. Na druhej strane však desaťtisíce 

mladých, ktorých táto skúška ešte len čaká, protestovali a považujú takéto rozhodnutie za 

nespravodlivé.  

 

Pekne od začiatku... 

Ako tohtoročná maturantka sa určite považujem za šťastného človeka a úprimne pove-

dané, spadol mi obrovský kameň zo srdca, keď som sa dopočula informáciu, že naše ma-

turity sa zrušili. Známka sa nám vypočítavala ako priemer z koncoročných vysvedčení 

 1.-4. ročníka a z polročných vysvedčení 3.-4. ročníka. Do priemeru sa taktiež zarátali aj 

semináre, ktoré sme za posledné dva roky navštevovali, čo viacerým pomohlo k dobrým 

známkam. No som si istá, že takmer každý sa stretol aj s odmietnutím – zatiaľ čo my 

s rodinami sme sa radovali, veľa mladších študentov rozhodnutie ministra školstva B. 

Grӧhlinga považuje za zlé, argumentujúc hlavne otázkou „Prečo musíme my, ak ich to 

obišlo?“. To, čo ma na celej tejto situácií desilo najviac bola len jediná vec - pocit, že som 

bola zle a málo pripravená. Doma v karanténe sme my, maturanti, ale aj ostatné deti na-

vštevujúce či už základné alebo stredné školy, zostali približne od polovice marca. Učivo 

sa preberalo akoby sme do školy chodili normálne – no aj tak som pociťovala priepastný 

rozdiel vo výučbe. Každé ráno mi na mail prišli poznámky, zadania a domáce úlohy na 

vypracovanie z každého predmetu. Samoštúdium, na ktoré som si musela privyknúť ma 

síce naučilo aspoň čo-to o sebadisciplíne, aj tak to ale bolo vyčerpávajúce, pre mňa naj-

mä psychicky. Tak ako som sa celé tie roky tešila, kedy už konečne škola skončí, presne 

tak som po sotva týždni v takomto režime túžila iba po jednom. A to aby sa škola znovu 

otvorila a ja som mohla sedieť v lavici, počúvať výklad učiteľa (ten mi chýbal definitívne 

najviac) a radiť sa so spolužiakmi pri akejkoľvek nejasnosti. Na hodiny som sa pripravo-

vala poctivo, no stále tomu niečo chýbalo, zároveň som žila v určitej forme pochybnosti – 

„Dokážem to vôbec, teraz keď som na to sama?“ bolo presne to, čo mi behalo hlavou. 

A nakoľko sme mali online hodiny iba z angličtiny (a úprimne, toho „speakingu“, ktorý by 

sme na maturite potrebovali zo všetkého najviac, bolo málo – to však bolo úplne pochopi-

teľné, vzhľadom na časové obmedzenia a počet žiakov v jednej skupine), táto pochybnosť 

vo mne postupne rástla a rástla, bola som nervózna sama zo seba, aj so všetkého ostat-

ného. Keď sa ku mne koncom apríla dostala informácia o zrušení maturít, cítila som ob-

rovskú úľavu. Škola sa pre mňa oficiálne skončila – stačilo len prebrať si vysvedčenie.  

 

Prichádza zmena? 

Spôsob ukončenia stredoškolského vzdelania sa podľa krajín líši takmer všade. My, ako 

Slováci, máme pochopiteľne najbližšie k Čechom, ktorí musia absolvovať maturitu rov-

nakým spôsobom  – dokonca sme boli práve my tí šťastní, nakoľko českí študenti museli 

aj napriek tejto situácii skúšku dospelosti za prísnych hygienických opatrení absolvovať.   
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Zo života študentov 

Už dlhšie sa u nás hovorí a potrebe reformovať školstvo a školský systém, aby mohol byť 

účinnejší a čo je najviac dôležité – aby dokázal „produkovať“ kvalifikovaných ľudí 

s chuťou naplno sa venovať svojej práci a dosahovať čo najlepšie výsledky. Opäť sa to 

môže zdať ako sen, no čo ak sa predsa len niečo zmení? Minister Grӧhling sa totižto pred 

nejakým časom nechal počuť, ako rozmýšľa o zmenách v našom školskom systéme – 

konkrétnejšie narážal práve na tohtoročné maturity. Znamená to teda, že odteraz sa bu-

de maturovať len spočítaním priemeru známok za uplynulé roky stredoškolskej dochádz-

ky? Zdá sa byť jednoznačné, že slovenským študentom sa tento nápad veľmi pozdáva, 

nakoľko po internete spisujú rôzne petície za úplné zrušenie takejto formy ukončenia 

stredných škôl. Momentálne je to asi skôr vo hviezdach, no kto vie...  

 

Ako je to v zahraničí?  

Ako sa však vykonávajú naše maturitné skúšky v iných krajinách? Záleží to od každého 

štátu. Na porovnanie som si  vybrala zopár európskych aj celosvetových zahraničných 

školských systémov, na ktorých som sa snažila pohľadať možné plusy, podľa ktorých by 

sme sa v budúcnosti mohli inšpirovať aj my. Jeden z najúspešnejších školských systé-

mov aj excelentné výsledky  má jednoznačne  Fínsko, a to aj napriek tomu, že deti musia 

doma vypracúvať úplné minimum domácich úloh.  Základnou vecou na úspech je bez-

platný systém – a teraz tým myslím naozaj bezplatný (štát hradí náklady na učebnice, 

stravovanie, dopravu, exkurzie, či dokonca zdravotnú starostlivosť). Deti sú prvých šesť 

rokov hodnotené písomne namiesto známkovania, bez akejkoľvek stresovej záťaže vďaka 

absencii testovaní. Jediný povinný štandardizovaný test, ktorý musí každé dieťa podstú-

piť je ten vo veku 16 rokov. Celá podstata spočíva v myšlienke zachovania detstva – sna-

žia sa aby ich deti prežívali pohodový život a správne sa vyvíjali, pokiaľ sa to len dá. Tak-

tiež musím spomenúť aj širokú škálu vybavenia, ktoré žiaci majú k dispozícii, a ktoré im 

uľahčuje výučbu. Učitelia sú oveľa viac motivovaní a zapálení pre svoju prácu, berú ju 

ako obrovskú zodpovednosť ale zároveň aj poslanie, snažia sa to preto praktizovať najlep-

šie ako vedia a ich motiváciou sú úspechy žiakov, ktoré sa prejavia neskôr.  

Japonsko sa tiež zaraďuje medzi krajiny s vysokých technologickým pokrokom a je to 

práve vďaka vzdelaniu, ktoré miestny systém poskytuje. V značnej miere je to však aj 

akási povaha obyvateľstva, súčasť ich kultúry. Veľkú pracovitosť je vidieť všade – školský 

rok trvá dlhšie a dokonca aj po skončení školy Japonci navštevujú rôzne poobedné alebo 

večerné kurzy zamerané na všelijaké oblasti ich štúdia. V tomto prípade je to však aj tro-

chu polemické, pretože je taktiež dobre známe, že Japonsko patrí medzi krajiny 

s najvyšším počtom samovrážd a ľudia sa tu často sťažujú na depresie, cítia sa preťažene 

a majú len málo voľného času, ktorý môžu tráviť so svojimi rodinami. Nemecký školský 

systém sa na prvý pohľad javí vďaka svojim štruktúram a pravidlám komplikovaný, kaž-

dá spolková krajina si do veľkej miery môže ovplyvniť výučbu na školách, federálna vláda 

obmedzuje a koordinuje iba v základnej rovine ako je napríklad dĺžka školskej dochádzky 

či jednotné uznávanie vysvedčení. Dôležitým faktorom je široké spektrum možností po-

núkané študentom ako aj dôraz na vyjadrenie vlastného názoru, či minimálna záťaž for-

mou domácich úloh. Veľmi populárnym sa v poslednej dobe stáva aj duálne vzdelávanie, 

pri ktorom si žiaci môže vyberať firmy, s ktorými by chceli v budúcnosti spolupracovať 

a naopak.  
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Zo života študentov 

 

Je to o postoji! 

Osobne považujem za dôležité ešte nakoniec dodať jedno - príprava na maturitu by mala 

byť dlhodobá, potom bude záverečná fáza oveľa jednoduchšia a budete cítiť menší stres, 

keď si informácie, ktoré ste počas svojho štvorročného štúdia na strednej škole nadobud-

li, takpovediac len „oprášite“, namiesto toho, aby ste sa ich učili nanovo. Dôležitý je aj 

váš prístup k veci. Keď sa spätne pozriete na to, akým spôsobom fungujú deti v iných 

krajinách, zistíte, že kľúčom ich úspechu je v prvom rade radosť z učenia sa nových vecí 

a túžba vo svojom živote niečo hodnotné dosiahnuť. To sa dá mnohokrát dosiahnuť práve 

kvalitným vzdelaním, do ktorého ale zároveň oni vkladajú veľké množstvo času a úsilia. 

Preto ak chcete, aby sa vám maturovalo ľahšie, učte sa pravidelne a poctivo – pomôžete 

v prvom rade sami sebe.   
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Zo života študentov 

Denisa Fujašová, 3.A 

Konečne sú tu letné prázdniny, ktoré spolu s dvoma mesiacmi voľna prinášajú aj možnosť 

privyrobiť si popri štúdiu. Čo by ste ale robili, keby vám váš zamestnávateľ ponúkol zostať 

pracovať preňho aj cez školský rok? Dúfam, že v tomto článku nájdete pár cenných infor-

mácií, vďaka ktorým sa budete v prípade takejto príležitosti vedieť rozhodnúť. 

Názory študentov 

Na začiatok som medzi tretiakmi spravila malú anketu o tom, čo si myslia o práci popri 

škole. Z dvadsiatich piatich hlasovali nasledovne: 

 šestnásť študentov nebrigáduje, ale v prípade, že by sa im naskytla príležitosť, ne-

vadilo by im to a pravdepodobne by ju vzali 

 osem študentov brigáduje  

 jeden študent nechce brigádovať 

Niektorí mi opísali aj svoju osobnú skúsenosť, resp. pohľad na vec: 

Andrej: Brigádovanie popri štúdiu považujem za užitočnú školu do života pre ľudí, ktorí 

to časovo zvládajú, ale pokiaľ úplne zanedbajú prípravu do školy, asi to nie je veľmi dob-

rý nápad. Ja osobne si viem predstaviť brigádu v nejakom kníhkupectve. Žiaľ, tieto mies-

ta sú viac-menej vždy obsadené, preto aktuálne nikde nepracujem. 

Michal: Práca mi nerobí problém, sám si vyberám rozvrh práce – deň aj hodinu. Určite je 

to prospešné, keďže od rodičov nepotrebujem nijaké vreckové. Večerné a nočné smeny sú 

v poriadku vďaka tomu, že už mám vlastné auto. V práci chápu, že kvôli škole niekedy 

nemôžem prísť a akceptujú tréningy aj učenie.  

Patrícia: Dôvod, prečo momentálne nechcem brigádovať nie je ten, že by som sa potrebo-

vala naplno venovať škole (hoci sa snažím pripravovať poctivo). Pravdou je, že popri učení 

mám toľko iných záujmov, krúžkov a povinností, že brigáda sa do môjho časového rozvr-

hu už naozaj nikde nezmestí.  

Plusy a mínusy 

Skoro všetci pracujúci študenti, ktorých poznám, oceňujú istú mieru finančnej nezávis-

losti od rodičov, ktorú im brigáda prináša. Je to naozaj fajn pocit, už len keď si chcete 

kúpiť desiatu. Vlastný príjem vám tiež poskytne lekciu finančnej gramotnosti pekne v 

praxi a snáď každý človek vám dosvedčí, že vlastnoručne zarobené peniaze si budete vá-

žiť viac ako tie, čo dostanete zadarmo. Tým pádom ich pravdepodobne prestanete míňať 

na zbytočnosti, ktoré v skutočnosti nepotrebujete. 

Žiadne klady by tu ale neboli bez istých záporov. Ako študenti gymnázia nikto z nás ne-

má voľného času na rozdávanie a s ukrojením ďalšej jeho časti pri brigáde jednoducho 

treba počítať. Je to priama úmernosť - čím viac odpracovaných hodín, tým viac peňazí. 

Pokiaľ nemáte dobre zorganizovaný čas, môže sa ľahko stať, že začnete zanedbávať škol-

ské povinnosti. Záleží, na systéme, aký majú v konkrétnej firme, ale určite treba vždy 

dostatočne vopred nahlásiť, pokiaľ niektorý deň nemôžete pracovať. Hoci brigádovať bu-

dete pravdepodobne len cez víkendy, raz za čas sa v sobotu treba pripraviť na veľkú pí-

somku či urobiť projekt. 
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Zo života študentov 

 

Záver  

Problematika nedostatku času sa veľmi líši v závislosti od doby, ktorú jednotlivec strávi 

prípravou do školy a mimoškolskými aktivitami. Dajte si ale ruku na srdce, trávite ten 

čas vyhradený na učenie vždy len učením? Pritom možno keby máte ísť neskôr večer do 

práce, napísali by ste si úlohy rýchlejšie. Mozog zväčša efektívnejšie spolupracuje, keď je 

v časovej tiesni. A okrem peniazov by vám práca priniesla omnoho cennejšiu vec, ktorú 

nejde len tak dostať – skúsenosť. Niečo sa naučíte, spoznáte nových ľudí a možno brigá-

da nakoniec ovplyvní váš život viac ako si teraz viete predstaviť. Nič ale nezistíte, kým to 

aspoň neskúsite. Verte mi, nemáte čo stratiť, prinajhoršom dáte po mesiaci výpoveď. 

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, nebude to vždy ideálne. Budem vám ale držať palce, 

aby toho podľa vašich predstáv vyšlo čo najviac.   
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Zo života študentov 

Katarína Chovancová, sexta 

 

Všetko sa začalo v nedeľu ráno na 

železničnej stanici v Žiline. Plne 

pripravení, pobalení a zásobení 

rezňami v taškách, sme sa už šesť 

hodín na to prechádzali po via-

nočnej Prahe. Stará známa, kla-

sicky pekná vianočná Praha s prí-

jemnou atmosférou. 

Nič mimoriadne alebo zvláštne, až na zaseknutie sa 

vo výťahu a vyslobodzovacie práce z neho, ale to by 

bolo na dlhšie rozprávanie.  

V pondelok ráno sme sa tomu osudovému výťahu 

radšej vyhli a po rannej omši a raňajkách u sestričiek 

sme sa pobrali na letisko. Ku klasickým letiskovým 

“vybavovačkám” a letu do Helsínk tiež toho netreba 

veľa. Pred šesťhodinovým letom do Dillí sme stihli zistiť, že vo Fínsku je pomerne draho, 

chalani si precvičili klobúkový tanec, za ťažké peniaze sme sa poslednýkrát (chutne) 

najedli a obzreli pár pekných Fínov.  
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Zo života študentov 

 

Let prebehol hladko, teda aspoň pre 

mužskú časť, tá ženská prvýkrát pocítila, 

že Indom sa nehorázne páčia Európanky. 

Osem z ôsmych dievčat odporúča mať 

prsteň na ruke, ako výhovorku.  

 

Po prílete do Delhi sme úspešne pre-

šli všetkými kontrolami, našli svoje 

zničené kufre a pred letiskom stretli 

našu partiu Indov. Zvítali sme sa ako 

sa patrí, dostali sme ruže, ktoré ako 

sme neskôr videli, predáva každé 

desiate dieťa na ulici. Tu sme sa, my 

Slováci, rozlúčili a každý sme išli so 

svojím hostiteľom domov. 

Prvým šokom, po východe z letisko-

vej haly, bolo ovzdušie, ktoré nedokážem ani 

opísať, jednoducho celé zle. Možno len toľko k 

nemu, že už po pár hodinách budeš smrkať 

čierne soplíky. Druhým šokom boli autá a 

spôsob jazdy. Za celý pobyt v Indii som asi 

nesedela v aute, ktoré by malo bezpečnostné 

pásy a počet nehôd, ktoré sa nám skoro stali 

sa nedá spočítať na jednej ruke. Skutočne sa 

mne osobne stala jedna – pri ceste na rikši 

sme zrazili tetu. Rikšiar dostal také zaucho, 

že som bola rada, že som jedno nedostala aj 

ja. Myslím, že ostatní mali tiež takéto záživné 

skúsenosti. Cesty sú v Indii horšie ako bola 

kedysi panelová cesta medzi Tučianskými 

Teplicami a Martinom, každých sto metrov 

stojí uprostred cesty krava, vodičské preukazy 

sú raritou, blinkre sa používajú stále, ale roz-

hodne nie vtedy, keď sa ide odbočovať, a tak 

cesta, ktorá by na Slovensku trvala do dvad-

sať minút, trvá hodinu. A takto, celá pomerne 

zdesená, som mala komunikovať s mojom novou týždňovou rodinou. Úprimne? Bola som 

rada, že som sa predstavila, aj keď Indom to bolo zrejme celkom jedno a našli si vlastnú 

obmenu môjho mena. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ygc939X3x4ulKxzsASjdh3Q3wRlFRRSi?usp=sh

ari ng (pozn. redakcie – rozkliknite a môžete si pozrieť autentické zábery z cestnej pre-

mávky priamo v hlavnom meste Delhi, kde strávili naši študenti skutočne veľa času)  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ygc939X3x4ulKxzsASjdh3Q3wRlFRRSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ygc939X3x4ulKxzsASjdh3Q3wRlFRRSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ygc939X3x4ulKxzsASjdh3Q3wRlFRRSi?usp=sharing
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Zo života študentov 

Verila som, že aspoň dom, ktorý sa mi má stať domovom na jeden celý týždeň, bude na 

tom lepšie. Nie. To že Indovia majú blízky vzťah ku psom a doma majú minimálne jedné-

ho sa dá prežiť, to že ťa ten pes neznáša je už horšie. Od prvého pohľadu do kúpeľne som 

si vážila školské sprchy oveľa viac. Ďalšou zvláštnosťou pri príchode bolo to, že som bola 

donútená zjesť raňajky, aj keď bolo skoro jedenásť. Tento systém som pochopila až večer, 

keď sme išli spať až po polnoci. Neskoro chodia spať, neskoro vstávajú. A malá pripo-

mienka k jedlu – keď je niečo “little bit spicy” tak treba ignorovať “little bit”. Nie je to 

mýtus, že v Indii je všetko štipľavé, je to realita. Po hodine v tejto rodinke by som radšej 

bola aj na desať hodín v škole, ako tu.  

S rodinami sme strávili skoro celý utorok, 

pričom som zistila, že sa vedia stratiť vo 

vlastnom meste. Nečudo, Delhi je rozlohou 

triapolkrát väčšie ako Bratislava a má päťkrát 

viac obyvateľov ako celé Slovensko. Až večer 

sme konečne všetci našli miesto, na ktorom 

sme sa mali stretnúť a poviem vám, že nie je 

nič lepšie, ako opäť vidieť staré známe tváre, 

počuť tú ľubozvučnú slovenčinu a zistiť, že 

všetci sme v podobných podmienkach.  

V stredu nás čakalo mesto Agra. Taj Ma-

hal sa nedá opísať, to sa musí zažiť. 

Každý z nás si odnášal odtiaľ iné pocity, 

niektorým sa páčil menej, niektorým 

viac. Pre mňa jedným z najkrajších zá-

žitkov tohto dňa ostane dohromady de-

sať hodinová cesta v autobuse. Rozprá-

vali sme sa, spievali, jedli vegánske bur-

gre...Nikdy som si nemyslela, že sa In-

dom bude najviac páčiť Macejko.  

Vo štvrtok nás uvítal učiteľský výbor a študenti nám ukázali školu. Tu som si uvedomila, 

že podmienky na GSF sú luxus (nie, nie som za tento článok školou platená). Avšak kde 

niečo chýba, tam to dopĺňa iné. Mala som 

pocit, že deti sú naozaj rady, že môžu štu-

dovať na tejto škole a s takou radosťou 

nám aj všetko ukazovali. Nasledovali ná-

kupy v Dilli Haat. Naši indickí kamoši 

ukázali svoj talent na zjednávanie a mag-

netku ti “zriešil” aj na štvrtinu pôvodnej 

ceny. Taktiež sme zistili, že cudzí Indovia v 

nadzemnom metre sú veľmi zhovorčiví s 

cudzincami a viacerí sa chceli s nami fotiť, 

teda najmä s blond časťou našej partie. 
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Zo života študentov 

 

V piatok bol oficiálny program v škole.  My 

sme videli čosi z indickej kultúry, oni z na-

šej. A myslím, že môžem povedať, že obom 

stranám sa to páčilo.  

Na 

tom-

to 

pro-

grame bol aj slovenský veľvyslanec, p. Lančarič, 

ktorý bol veľmi sympatický a pozval nás v nedeľu 

na obed na veľvyslanectvo. 

Poobede sme mali program s rodinami. Ja 

osobne som zaspala v aute a zobudila som 

sa pri hinduistickom chráme na okraji 

mesta. Odniesla som si odtiaľ okrem mno-

hých propagačných knižočiek aj celkom 

pekné myšlienky napriek tomu, že sme 

tam strávili asi šesť hodín a okolo desiatej 

mi už bola poriadna zima.  

Sobotné ráno sme začali v domove pre 

opustených a chorých. Až tu sme videli 

pravú tvár chudoby v Indii, bezmocnosť a 

zúfalstvo ľudí, 

ktorí sa ocitli v 

ťažkej situácii. 

Akí len boli 

šťastní a 

vďační aj za 

malý kúsok 

koláča, ktorý 

sme doniesli. Ďalej sme pokračovali v parku siedmych 

divov sveta z odpadu. Je pozitívne, že aspoň takto bo-

jujú proti znečisteniu, ktoré je v Indii naozaj veľké. 

Iróniou bolo, že sme cestou videli kopec z odpadu na 

okraji mesta, prirovnateľný k veľkosti tretiny Straníka. 

Z parku sme išli na trhy, z ktorých sme odišli s hen-

nou na rukách. Opäť sa ukázal dar našich hostiteľov, 

keď dohromady v prepočte za všetko zaplatili 3€. Doma sa väčšina z nás ešte rozprávala 

s rodinami o všeličom možnom i nemožnom (od tohto večera viem plynule prerozprávať 

priebeh tradičnej indickej svadby), dávali si prinesené darčeky, oddychovali…  
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Zo života študentov 

V nedeľu ráno nás samo-

zrejme čakala omša, z 

ktorej väčšina rozumela, 

ak budem optimistická, 

polovicu. Teda ak neza-

spala, keďže indický re-

žim spánku nám dával 

dosť zabrať. Po omši sme 

navštívili sikhský chrám, 

potom ďalší, a potom Lo-

tus Temple. Ten bol síce 

zatvorený, ale aspoň sme 

sa poprechádzali okolo a 

zistili, že cez osobné kontroly, ktoré sa nachádzajú 

pred každým chrámom, obchodným centrom a met-

rom sa dá prepašovať zakázané “secret food”. Nasledoval príjemný piknik v parku, oslava 

narodenín náhodnej Indky, spevy a hry. Po-

tom sme sa opäť nahodili do krojov a išli 

spolu s Indami ku pánovi veľvyslancovi na 

obed/večeru. Ukázal nám okolie veľvysla-

nectva, pozreli sme film v minikine a jedli 

asi najlepší perkelt a bábovku na svete. Po 

ďalšej nezabudnuteľnej ceste v autobuse 

sme sa rozdelili. Jedni išli priamo domov, iní 

zistili, že aj v nedeľu večer sa v Delhi žije a 

nájsť nejakú zábavu nie je veľký problém. 

India jednoducho žije každý deň. 
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Zo života študentov 

 

Pondelok sme opäť strávili v ško-

le, kde nás čakal okrem iného aj 

kurz varenia indických jedál. 

Dnes mi je celkom ľúto, že už si 

ani jeden recept nepamätám, aj 

keď je pravdou, že v tie dni sa 

naše myšlienky točili iba okolo 

klasických rožkov, rezňov a šalá-

tov. Následne sa naši hostitelia 

dve hodiny dohadovali, teda hádali o večer-

nej spoločnej akcii (aj tak sa nedohodli). 

Väčšina z nás išla ešte nakupovať, a potom 

sme sa nakoniec predsa len mali stretnúť 

na rozlúčkovej zábave. Tu sa opäť ukázala 

typická a obľúbená vlastnosť Indov - meš-

kanie. Ja s mojou hostiteľkou sme meškali 

len dve hodiny, čo sa ešte považuje za ús-

pech. Zabavili sme sa, rozlúčili a odchádza-

li poslednýkrát ku rodinám. Teda opäť ako kto, niektorí išli ešte na svadbu, iní žili kde tu 

do rána. 

V utorok skoro ráno sme sa všetci spoloč-

ne rozlúčili na letisku a už sme sedeli v 

lietadle do Helsínk. Na jednej strane ra-

dosť, že sa vraciame domov, na druhej 

smútok, že už odchádzame a všetko je už 

za nami. V Helsinkách sme opäť obzreli 

Fínov, pili predražené kakao s marschel-

lows a rozprávali si zážitky. Pri pristátí v 

Prahe sa kdesi ozvalo: „Země česká, do-

mov můj,” a tak sme s dobrou náladou, 

ale zároveň značnou únavou pokračo-

vali vlakom do Žiliny. Tu sme sa nad-

ránom zvítali s našimi rodinami, ktoré 

nás pri príchode vystískali tak, že sme 

sa ani nestihli brániť, rozlúčili sme sa a 

už každý išiel svojou cestou. Výlet ofi-

ciálne skončil.  
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Zo života študentov 

 

 

Napriek tomu, že nám niektorým úplne nesadli hostitelia, rodiny v ktorých sme bývali, 

boli nekonečne pohostinné a starostlivé. S mnohými sme naďalej v kontakte a z niekto-

rých sa stali veľmi dobrí kamaráti. A tak myslím, že môžem povedať, že každý jeden z nás 

si tento výlet koniec koncov užil, aj napriek mnohým ťažkostiam, ktoré sa vyskytli. Všetci 

sme všetko nejako zvládli a odišli so skvelými zážitkami. Nedá mi ešte nespomenúť jašte-

ricu v kúpeľni, oživovanie zraneného psa, všadeprítomné kravy, búrku, nefungujúcu 

elektrinu, opice, stratené topánky, cestu v kufri a mnohé ďalšie, ktoré zrejme ešte dlho 

ostanú v našich mysliach. Rozhodne tento článok neobsiahol a ani nemohol obsiahnuť 

všetko čo sme videli, zažili a cítili, ale verím, že som ním aspoň troška priblížila aké to je, 

ocitnúť sa na týždeň v Indii. Dostali sme túto príležitosť a naplno sme ju využili a teraz, 

po polroku návratu z Indie, by som to všetko chcela zažiť znova. 
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Čo s prázdninami? 

Lívia Lukácsová, 2.A  

 

Dovolenka na Slovensku. Táto fráza je médiami omieľaná čoraz častejšie. Veľa z vás si 

možno povedalo, že na Slovensku už nie je čo vidieť. Ak nie ste turista, nemáte možnosť „u 

nás“ zažiť niečo zaujímavé. To však nie je pravda! Nižšie môžete objaviť nielen fun aktivity, 

z ktorých vzniknú spomienky pre vás, vašu rodinu a priateľov, ale aj krásy, ktoré Sloven-

sko ponúka (a nemusíte na ne vyšliapať). Keďže sme študenti a (zatiaľ) máme vlaky za-

darmo, prečo by sme si občas nespravili výlet za zážitkami?  

 

1. Či ste ešte zatiaľ ne-

navštívili nijakú lanovú drá-

hu, alebo ste už nejakú vy-

skúšali a zapáčila sa vám, 

lanový park TARZANIA 

v Demänovskej Doline je 

jasná voľba pre milovníkov 

dobrodružstva. V korunách 

stromov vás láka veľa zába-

vy s miernou fyzickou ná-

mahou. V parku na vás ča-

kajú dve trasy rôznej nároč-

nosti. Hlavná trasa s cenou 

15€ je vo výške 150 cm 

a obsahuje dve trasy. Det-

ská trasa za 5€ je do 150 

cm. Treba si však všimnúť otváracie hodiny. 

 

2. Už odmalička ste túžili popre-

chádzať sa medzi kukuričnými klas-

mi? Sen nejedného dieťaťa túžiaceho 

sa stratiť v kukuričnom poli, sa môže 

stať skutočnosťou! Kukuričné blu-

disko, ktoré sa  nachádza vo Vlčkov-

ciach si vyslúžilo pomenovanie: naj-

väčší labyrint Európy. Za cenu 2,5 € 

pre deti nad tri roky môžete nielen 

vojsť do bludiska a hľadať z neho ces-

tu von, ale aj nachádzať stanovištia, 

na ktorých na vás čakajú rôzne indície. V dvoch bludiskách (ktoré zobrazujú mapu Slo-

venska a slovenský znak) zažijete veľa zábavy, získate nové vedomosti o Slovensku 

a preveríte si svoje orientačné schopnosti. Taktiež máte možnosť previezť sa na traktore. 

Minulý rok bola možnosť zapojiť sa do nočného blúdenia s baterkami či hororové noci. 

Uvidíme, čo si pre nás bludisko pripraví tento rok, keď zruší svoje dočasné zatvorenie. 
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Čo s prázdninami? 

 

3. Nie ste veľmi na dlhé turistické 

vychádzky, no chcete sa kochať veľ-

kolepým výhľadom na veľkolepé mes-

to? Vyhliadková veža Bojnice rozhod-

ne naplní vaše očakávania! Po tejto 

nezabudnuteľnej prechádzke (pre 

dospelého za 8 € a pre dieťa od troch 

rokov za 4€) sa dokonca môžete 

zviesť dolu tobogánom (ak vás cesta 

príliš vyčerpala). Neďaleko veže môže-

te navštíviť aj malú dedinku rozpráv-

kových Šmolko domčekov. 

 

4. Ak máte radi zvieratá nielen z diaľky, ale 

i zblízka, Zookontakt vás určite poteší. Pretože tu 

môžete spoznávať rôzne druhy zvierat dotykom. Za 

zoo v Liptovskom Mikuláši zaplatíte vstupné 7€ 

a pod dozorom pracovného personálu môžete vstu-

povať do voliér 

a výbehov. Ošetro-

vatelia vás zozná-

mia so zvieratkami 

a zodpovedia všet-

ky vaše otázky. 

Čaká na vás viac 

ako 400 zvierat, 

tak si to nenechaj-

te ujsť! 

 

5. Ešte ste neboli 

v digitálnej galérii? Teraz máte 

možnosť! Za 6 € pre študentov 

a pre dospelých o euro viac 

uvidíte 3D projekcie, tieňohru, 

hologramy, či rozšírenú 

i virtuálnu realitu v Poliankove 

v Tatranskej Polianke. Máte tiež 

možnosť vyskúšať 

interaktívne prvky 

a navštíviť jedi-

nečnú kaviareň, 

v ktorej si na kávu 

môžete dokonca 

vytlačiť obrázok!  
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Čo s prázdninami? 

 

Nájdete sa i v umení? Danubiana 

Meulensteen Art Museum môže na-

plniť práve milovníkov umenia! Na-

chádza sa necelých dvadsať kilomet-

rov od Bratislavy. Za 5 € pre štu-

dentov a 10 € pre dospelých posky-

tuje pozoruhodné pohľady na mo-

derné umenie.  

V okolí Dunaja na nezvyčajnom mieste (na 

hraniciach troch štátov) uvidíte aj výnimočné 

pohľady prepojenia umenia a prírody. 

 

 

6. Páči sa vám optický klam a ilúzia? Ga-

léria Multium sa nachádza v Bratislave. Zá-

kladným prvkom galérie sú dve zrkadlá 

umiestnené oproti sebe poskytujúce neoby-

čajné pohľady. Trojrozmerné priestory vytvá-

rajú rôzne efekty, pri ktorých sa vám zaparí 

hlava! Vstup do nej stojí dospelého 5 € a pre 

deti do pätnásť rokov 3 €. Rozhodne si odtiaľ 

prinesiete zážitky, pohľady na nekonečno 

a perspektívu z iného uhla.  

 

7. Ak máte radi detektívky a máte mini-

málne pätnásť rokov, Mystery Dinner vás 

očarí. Už ste si niekedy vyskúšali na vlastnej 

koži, aké je to vyriešiť záhadu? Máte mož-

nosť! A dokonca s priateľmi alebo rodinou! 

Každý hráč hrá vlastnú rolu v hre napätia 

a intríg. Nikto nevie, kto je vinný. Postupnou 

spoveďou jednotlivých postáv to však môžete 

zistiť! A aj sa pri tom kvalitne najesť! Len za 9 

€ - 14 €. 

 

 

8. Omrzeli „obyčajné farby“ sveta? Ešteže 

existuje Virtuálna Realita Nitra, v ktorej môžete 

zažiť dobrodružstvo, pocítiť adrenalín (alebo 

strach – v prípade potreby), uzrieť vesmír, ocit-

núť sa v rozprávke, prípadne lietať od 10 € na 30 

minút! 
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Čo s prázdninami? 

 

9.  Pre povahy túžiace po adrena-

líne sa nájde i možnosť nebezpečnejšej 

zábavy. Je to práve Paintball Kúty, pri 

ktorom za necelých 6 € na tri hodiny 

nadobudnete nezabudnuteľné spo-

mienky. V cene sú zahrnuté všetky 

potrebné pomôcky k tejto hre. Je to 

síce ďaleko, no vlaky máme ako štu-

denti zadarmo a môže z toho byť pek-

ný výlet! 

 

Ak vás zaujala akákoľvek ponuka, v linkoch pri zdrojoch k nej nájdete viac! 

Zdroje:  

https://trip.slovakia.travel/place/d76d7da3-44c6-41fe-8ba0-c55d4410f852?lang=sk  

https://trip.slovakia.travel/place/d5e02c25-3207-4120-86d3-15df26985be0?lang=sk  

https://www.zookontakt.sk/  

https://www.poliankovo.sk/  

https://trip.slovakia.travel/place/690b9ad7-910e-4456-aa5f-5207de5b734e?lang=sk 

https://www.tarzania.sk/jasna  

https://www.danubiana.sk/danubiana/o-nas  

http://www.multium.sk/index.php  

https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g274924-d14094944-Reviews-

Mystery_Dinner  

https://www.travelguide.sk/svk/turisticke-zaujimavosti/virtualna-realita-

nitra_833_1.html  

https://www.vrnitra.sk/  

Bratisla-

va_Bratislava_Region.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=318398

180 

https://www.zlavomat.sk/akcia/696764-adrenalinovy-zazitok-paintball-

kuty?bannerId=4134188&filtersHash=bc26c7&position=9 

https://trip.slovakia.travel/place/d76d7da3-44c6-41fe-8ba0-c55d4410f852?lang=sk
https://trip.slovakia.travel/place/d5e02c25-3207-4120-86d3-15df26985be0?lang=sk
https://www.zookontakt.sk/
https://www.poliankovo.sk/
https://trip.slovakia.travel/place/690b9ad7-910e-4456-aa5f-5207de5b734e?lang=sk
https://www.tarzania.sk/jasna
https://www.danubiana.sk/danubiana/o-nas
http://www.multium.sk/index.php
https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g274924-d14094944-Reviews-Mystery_Dinner
https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g274924-d14094944-Reviews-Mystery_Dinner
https://www.travelguide.sk/svk/turisticke-zaujimavosti/virtualna-realita-nitra_833_1.html
https://www.travelguide.sk/svk/turisticke-zaujimavosti/virtualna-realita-nitra_833_1.html
https://www.vrnitra.sk/
https://www.zlavomat.sk/akcia/696764-adrenalinovy-zazitok-paintball-kuty?bannerId=4134188&filtersHash=bc26c7&position=9
https://www.zlavomat.sk/akcia/696764-adrenalinovy-zazitok-paintball-kuty?bannerId=4134188&filtersHash=bc26c7&position=9
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Zaujímavosti 

Lívia Lukácsová, 2.A  

 

Tiež sa niekedy pri výklade dejepisára (samozrejme, len na chvíľočku) zamýšľate nad rôz-

nymi historickými postavami a uvažujete či majú nejakých potomkov? Či existujú ľudia, 

ktorí majú históriu v krvi? Existujú! A mnohí z nich idú po stopách predkov a sami sú sláv-

ni! V tomto článku zistíte, ktoré celebrity majú známych predkov a na konci  sa dočítate, 

ako zistiť, či aj vy nemáte krv Kataríny Veľkej, či  Henricha VIII. 

 

Charles Dickens (anglický spisovateľ, otec Olivera Twista, 

Vianočnej koledy a mnohých ďalších diel), ktorý po sebe zane-

chal desať detí, z ktorých jedného  je potomkom Harry Lloyd 

(anglický herec, ktorého sme mohli vidieť na obrazovkách 

Doctora Who, Robina Hooda, Teórie všetkého, či Game of 

Thrones). Je to jeho pra-pra-pravnuk. 

 

 

 

 

 

Kráľ rokenrolu (a taktiež americký herec), ktorého 

poznáme pod menom Elvis Presley má vnučku, 

čo sa po vzore svojho dedka stala herečkou, mo-

delkou a producentkou. 

 

 

 

Americká speváčka a textárka Minnie Riperton, ktorá sa 

preslávila piesňou Lovin´ You je matkou Maye Rudolph 

(americkej herečky, komediantky 

a speváčky). 

 

 

Americká herečka 

a modelka Anne 

Gwynne známa pre 

svoje objavovanie sa v hororových filmoch 

(takéto herečky sa nazývali Scream queens) je starou mamou herca 

Chrisa Pinea.  
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Anglická spi- sovateľka Jane Aus-

tenová zná- ma vďaka svojim die-

lam ako sú Pýcha a predsudok, 

Rozum a cit, Emma, Opátstvo Nor-

thanger a ďalšie je tetou „z 

ôsmeho kolena“ anglickej herečky Anny Chan-

cellor, ktorá si zahrala postavu Caroline Bin-

gley vo filme Pýcha a predsudok.  

 

 

Kráľ Eduard III. bol jedným z najúspešnejších kráľov Anglicka 

v stredoveku (vládol v rokoch 1327-1377). Jeho potomkovia sú Jake 

a Maggie Gyllenhaalovci. Obaja sú americkými 

hercami a filmovými producentmi. Jakea môžeme 

vidieť vo filmoch Zodiac,  Spider-Man: Far From 

Home, Stronger, The Day After Tomorrow 

a mnohých ďalších a Maggie vo White House 

Down, Won´t Back Down, The Dark Knight, Cra-

zy Heart a iných. Taktiež si zahrala na Broadway- i.  

 

 

 

Americký spiso- vateľ (Stratenej ge-

nerácie), nositeľ Nobelovej 

a Pulitzerovej ceny a taktiež vojno-

vý korešpondent (povolanie, ktoré 

vzniklo za špa- nielskej občianskej 

vojny – očití svedkovia podávajú-

ci správy o brutalite vojny 

v prvej osobe) Ernest Hemingway 

má pravnučku modelku a herečku 

pracujúcu s mnohými módny-

mi značkami ako sú: Calvin Klein, 

Gucci, Chanel a Givenchy -  Dree He- mingway. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spider-Man:_Far_From_Home
https://en.wikipedia.org/wiki/Spider-Man:_Far_From_Home
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Oona Chaplin (ktorá si zahrala 

napríklad v Game of Thrones, 

Taboo a The Crimson Field) je nie-

len vnučkou slávneho komického 

herca, režiséra a skladateľa Char-

lieho Chaplina, ale i pravnučkou 

Eugena O´Neilla (amerického dramatika, víťaza 

Nobelovej ceny za literatúru, ktorý sa tiež stýkal 

s Henrikom Ibsenom, Antoninom Čechovom 

a Augustom Strindbergom). 

  

 

 

Janet Leigh, ktorú môžeme poznať z filmu Psycho, za 

ktorú získala Zlatý glóbus má dve dcéry. Jamie Lee 

Curtis a Kelly Lee Kurtis sú obe herečky. 

  

 

 

 

 

 

Grace Kelly (nazývaná aj Kňažná Gracia Patricia 

monacká, ktorá bola zaradená na trináste miesto 

v zozname amerických najlepších herečiek ) a stala 

sa starou mamou žurnalistky, filantropky, atlétky 

a podnikateľky Charlot-

te Casiraghi. 

 

Frank Sinatra (americ- ký herec, spe-

vák a jedna z najväčších osobností 20. storočia) má dcéru, 

ktorá nasledovala jeho kroky a stala sa speváčkou. Je to 

Nancy Sinatra a môžeme ju poznať z piesne These Boots Are 

Made for Wal- king. 
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Známy britský spevák a gitarista skupiny Beatles, výtvar-

ník, herec, spisovateľ, politický aktivista a skladateľ John 

Lennon má syna Seana Lennona, ktorý je tiež hudobník, 

skladateľ a hudobný producent.  

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Lin- coln bol šestnás-

tym preziden- tom Spojených 

štátov, ktorý tiež pôsobil ako 

právnik. Cez jeho matku je 

spojený 

s Tomom 

Hanksom 

(dvojnásobným držiteľom Oscara, herca 

a režiséra). 

 

 

Nelson Mandela (revolucionár, filantrop, držiteľ  Nobelovej ceny 

za mier a prezident Južnej Afriky) a má vnučku Zoleku Mandela 

(aktivistku a žurnalistku). 

 

 

 

 

 

Debbie Rey- nolds bola ame-

rická speváčka, herečka, tanečníč-

ka a podnikateľka. 

Zahrala si na- príklad vo muziká-

lovej komé- dii Singin 'in the 

Rain. Jej dcéru Carrie Fisher mô-

žeme poznať hlavne zo Star 

Wars filmov. Taktiež bola sce 
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náristka a producentka. Jej dcérou je Billie Lourd, ktorá si tiež za-

hrala v ďalších Star Wars filmoch, či American Horror Story. 

 

 

 

 

Herbert Henry Asquith (britský štátnik, libe-

rálny politik a premiér na osem rokov počas 1. 

sv. vojny) je pradedom anglickej herečky Heleny 

Bonham Carter, ktorú môžeme vidieť vo fil-

moch Hamlet, Les Misérables, Fight Club, Harry 

Potter, Alice in Wonderland a mnohých ďalších. 

 

 

Hľadanie, odkiaľ ste prišli, kto boli vaši predkovia a čo sa s nimi stalo, sa začína veľmi 

jednoducho – rozhovorom s blízkymi. Odkiaľ by ste inak získali potrebné informácie? Pát-

ranie môže pokračovať v miestnej knižnici alebo v archívoch. Webové stránky môžu tiež 

pomôcť. Článkom vás budú sprevádzať vyjadrenia odborníčky na genealógiu – Megan Smo-

lenyak. 

 

Organizácia  

Zo začiatku sa ocitneme v mori informácií našich rodičov a starých rodičov. Bude to veľa 

utrieďovania nových faktov. Vyberieme si online genealogickú databázu ešte pred zača-

tím. K dispozícii je aj veľa bezplatných stránok (vrátane Ancestry.com – najväčšieho onli-

ne zdroja histórie). 

 

 

Hľadanie 

Hľadanie stôp uskutočňuje výskum 

a pomôže odhaliť naše rodinné dejiny. 

Zamerajte sa na pôjd, pivnicu, zásuvky 

alebo akékoľvek miesto, kde sa nachá-
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dzajú dokumenty, fotky, listy, vysvedčenia, skrátka čokoľvek cenné pre tento výskum. 

Položky s dátumami sú veľmi užitočné. Nemusia sa nachádzať len v našej domácnosti. 

Môžu byť v domčeku babky či tety. Odborníčka na genealógiu radí, aby sme do tohto 

procesu zapojili aj príbuzných. Vysvetliť, prečo to robíme a oboznámiť, že budeme mani-

pulovať s nájdenými dokumentmi. 

Rozhovory 

„Starí rodičia sú žijúce knižnice,“ ako hovorí Megan Smolenyak. Najviac informácií zís-

kame práve od nich a od rodičov, ktorí majú v mysli mnoho skrytých indícií. Aj požiadav-

ka, aby identifikovali ľudí na fotografiách, môže byť spúšťačom príbehov a zistení. Najprv 

položíme základné otázky o našich rodičoch, starých rodičoch, prastarých rodičoch (celé 

mená, mená súrodencov, miesta narodenia, polohy, adresy, národnosti, etnický pôvod, 

povolanie, vzdelanie a kde sú konkrétni ľudia pochovaní), potom si možno spomenú na 

rozšírenejšie fakty. 

Surfovať po internete 

Konečne nastala chvíľa, keď môžeme použiť svoje cenné nadobudnuté informácie. Od-

borníčka radí začať s bezplatnou neziskovou stránkou Church mormon church, ktorá 

zbiera záznamy zo sveta už asi 100 rokov a každý týždeň v nej pribudne desať miliónov 

nových informácií. Samozrejme, je len na nás, akú stránku si zvolíme. Existujú aj mnohé 

slovenské stránky.  

Získajte test DNA 

Pri výbere testu špecifikujte test pre výskum predkov hľadajme službu s rozsiahlou data-

bázou testovaných ľudí, ako tiež bezplatné ukladanie vzoriek DNA (čo môže poslúžiť, ak 

si chceme objednať neskôr iný test).  

Skúste to „worldwide“ 

Môžeme sa zamerať na rôzne sociálne siete. Hľadajme ľudí s rovnakým priezviskom 

a snažme sa od nich získať čo najväčšie množstvo informácií. V iných krajinách sú viac 

zvyknutí na výskum koreňov, čo však neznamená, že nám na Slovensku v rôznych dedi-

nách neposkytnú potrebné informácie. 

Hlavne pokojne 

Nie každý má slávneho predka. S tým sa treba zmieriť 

hneď na začiatku. Snažme sa pátrať po svojich pred-

koch (ktorí mohli šesťdesiat dekád pásť husi), nie zu-

bami-nechtami pátrať po kráľovskej krvi. Väčšina z nás 

je potomkom bežných ľudí, čo by sme mali pochopiť už 

pred výskumom. 

Pokračujeme 

Nielenže  získavame dôležité fakty, spoznávame sa 

s dávnymi predkami, ale aj cestujeme na miesta, kde 

žili. Zisťujeme viac. Spoznávame ich potomkov, ktorí sú 

našou vzdialenou rodinou. Je to odmena za vytrvalú 

snahu. Častou otázkou je:„ Ako dlho to bude trvať? “ 

Smolenyak hovorí: „No, čím ďalej idete, tým viac pred-

kov máte, takže by to mohla byť nekonečná hra." 
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Zdroje obrázkov:  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2F

nancy-sinatra-responds-to-trump-having-my-way-performed-at-inauguration-2017-

1&psig=AOvVaw0EaLJts7oWA-

qA-

xunI_d0q&ust=1592569376443000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKiY

hbOti-oCFQAAAAAdAAAAABAD 

https://sk.pinterest.com/ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gettyimages.com%2Fphot

os%2Fkelly-curtis&psig=AOvVaw3I2Pzm-

NknyAwYYca-

NYK9z&ust=1592570608563000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPj70oG

yi-oCFQAAAAAdAAAAABAa 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F76

3500943059351116%2F&psig=AOvVaw2Oi6a63ctDhNgQr_bMqE8P&ust=159258190967

0000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPjOrpHci-oCFQAAAAAdAAAAABAD 
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Lívia Lukácsová, 2.A  

 

Každý rok má svoje výročia. Aj keď nerátame naše narodeniny, meniny, samozrejme. Má-

me pre vás pripravené tie naj/lepšie/zaujímavejšie/vtipnejšie/zapamätateľnejšie: 

 

Január: 

1. – 25 rokov od vytvorenia Svetovej obchodnej organizácie 

11. – 20 rokov od vydania pesničky Bye Bye Bye od NSYNC 

13. – 30 rokov od vydania pesničky U Can´t Touch This od Hammer 

 

Február: 

11. – 50 rokov od vypustenia japonského satelitu na obežnú 

dráhu 

11. - 30 rokov od prepustenia Nelsona Man-

delu z väzenia 

23. – 80 rokov od „narodenia“ Pinocchia od 

Disneyho 

26. – 50 rokov od vydania albumu Hey Jude 

od Beatles 

 

                                Marec: 

5. – 250 rokov od Bostonského masakru 

15. – 100 rokov volebného práva pre ženy v 

Československu 

(nevieme presný deň) – 75 rokov od úmrtia 

Anny Frankovej 

27. – 25 rokov od získania Oscara za najlepší 

obraz pre film Forrest 

Gump 

 

 

 

 

  



 

29 
 

Zaujímavosti 

Apríl: 

6. – 500 rokov od úmrtia talianskeho umelca Rafaela 

13. – 50 rokov od misie 

Apollo 13 

16. – 65 rokov od zalo-

ženia McDonalds 

22. – 150 rokov od na-

rodenia ruského mar-

xistického revolucionára 

Vladimíra Iľjiča Lenina 

 

Máj: 

8. – 75 rokov od Víťazstva v Európe (známeho aj ako 

VE Day) 

25. – 125 rokov od väznenia Oscara Wildea za „ob-

scénnosť“  

 

Jún: 

9. – 150 rokov od úmrtia anglického 

autora Charlesa Dickensa 

11. – 50 rokov od prvých žien v armáde: 

Anny Mae Hays a Elizabeth P. Hoisin-

gton 

22. – 65 rokov príchodu filmu Lady and 

the Tramp do divadiel 

 

Júl: 

3. – 35 rokov od vydania filmu Návrat do budúcnosti 

v USA 

10. – 80 rokov od Bitky o Britániu počas 2. sv. vojny 

14. – 20 rokov od začiatku X-Men 

16.– 75 rokov od prvej testovacej explózie jadrovej zbra-

ne 

17. – 75 rokov od posledného stretnutia predstaviteľov 

troch svetových veľmocí - v Postupime (Winstona Chur-

chila, ktorého neskôr vystriedal Clement Attlee, Harryho 

S. Trumana a Jozefa Stalina), v ktorom rozhodovali o budúcnosti porazeného Nemecka 

po 2. sv. vojne 

27. – 80 rokov od prvého objavenia Bugsa Bunnyho na obrazovkách 
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August: 

6. – 75 rokov od bombardovania Hirošimy počas 2. sv. 

vojny 

9. – 75 rokov od bombardovania Nagasaki počas 2. sv. 

vojny 

14. – 75 rokov od Dňa VJ (Víťazstva nad Japonskom), 

kedy Japonsko oznámilo bezpodmieneč-

nú kapituláciu, čo neoficiálne skončilo 

2. sv. vojnu v Tichomorí 

16. – 80 rokov od úmrtia francúzskeho cyklistu a novinára Henriho De-

sgrangea, ktorý založil Tour De France 

20. – 80 rokov od prejavu britského ministra Winstona Churchilla, 

v ktorom vyslovil vetu: “Nikdy v histórii ľudských konfliktov sme neboli tak 

veľa dlžní takému malému množstvu ľudí.” (ktorou referoval na snahu 

Britských leteckých síl vtedy bojujúcich o Britániu s Nemeckom 

o zabránenie invázii na ostrovy) 

30. – výročie úmrtia britského fyzika Sira J.J. Thomsona, výhercu Nobelo-

vej ceny za fyziku za objav elektrónu (z roku 1906)  

 

September: 

2. – 75 rokov od oficiálneho konca 

2. sv. vojny 

8. – 95 rokov od narodenia britské-

ho herca Petera Sellersa známeho 

pre filmy Pink Panther 

12. – 10 rokov od príchodu Lady 

Gagy na MTV v mäsových šatách 

16. – 100 rokov od bombardovania 

Wall Street v New Yorku 

19. – 150 rokov od začiatku oblie-

hania Paríža počas Francúzsko - 

pruskej vojny 

 

Október: 

2. – 95 rokov od vyko- nania prvého testu 

funkčného televízneho systému (Johna Lo-

gieho Bairda) 

9. – 80 rokov od naro- denia Johna Lenonna 

(britského rokového speváka, skladateľa 

a hudobníka aj v Beatles) 
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27. – 100 rokov od vysielania prvej komerčnej rozhlasovej 

stanice 

31. – 45 rokov „narodenia“ piesne Bohemian Rhapsody od 

Queen 

?. – 100 rokov od vydania prvého románu Agathy Christie: 

The Mysterious Affair at Styles 

 

November: 

5. – 85 rokov od spustenia najnebezpečnejšej hry pre 

priateľstvá: Monopoly od spoločnosti Parker Brothers 

13. – 80 rokov od premiéry filmu Fanta-

sia od Walta Disneyho v New Yorku 

16. –75 rokov od založenia UNESCO 

20. – 45 rokov od úmrtia španielskeho 

diktátora Francisca Franca 

21. – 100 rokov od Krvavej nedele v Dubline počas írskej vojny o nezávislosť 

28. – 500 rokov od príchodu F. Magellana do Tichého oceánu cez Magellan-

skú úžinu - stal sa prvým Európanom, ktorý sa plavil z Atlantického oceánu 

do Tichého 

 

December: 

5. – 150 rokov od úmrtia francúzskeho autora Alexandra Du-

masa Staršieho, autora Grófa Monte Christo a Troch mušketie-

rov 

17. – 250 rokov od narodenia nemeckého skladateľa Ludwiga 

van Beethovena 

 

 

21. – 80 rokov od úmrtia amerického spisovateľa F. Scotta 

Fitzgeralda, autora Veľkého Gatsbyho 

31. – 10 rokov od začiatku One Direction 

(presný dátum nepoznáme) 1870 – 150 rokov od vydania 

Zákonu o majetku vydatých žien, ktorý umožnil, aby sa s pe-

niazmi, ktoré zarobila žena, zaobchádzalo ako s vlastným ma-

jetkom, a nie s majetkom jej manžela 

  

 (Zdroj obrázkov: https://sk.pinterest.com/) 

https://sk.pinterest.com/
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Zaujímavosti 
Nina Čagalová, sexta  

 

„Každý chce mať klasikov vo svojej knižnici, ale len málokto ich chce čítať.“ 

 

Pripúšťam, že čítanie klasickej literatúry býva pre mnohých mladých ľudí tvrdým 

orieškom. Po rozlúsknutí tvrdej škrupiny však čitateľa môže prekvapiť skutočne výživný 

obsah. Zrazu sa mu odkrývajú nové možnosti. Keď sa človek dostane do tohto bodu 

a začne ho sprevádzať odhodlanie na dočítanie niekoľkých stoviek viet, ktoré mnohokrát 

pripomínajú skôr matematické rovnice o troch neznámych, môže si povedať, že je na 

správnej ceste: 

k úniku pred uponáhľaným dvadsiatym prvým storočím, 

Táto doba by sa dala označiť priam za hektickú. Človek príde zo školy, z práce,... a ani 

riadne nevie, kde mu hlava stojí. Sadnúť si skôr za počítač, skontrolovať sociálne siete, 

najesť sa alebo si len tak zdriemnuť? Ponoriť sa v tomto okamihu do úplne odlišného sve-

ta a časov dávno minulých nemusí byť vôbec na zahodenie. Ba práve naopak. 

k rozšíreniu slovnej zásoby, 

Nie je žiadnym tajomstvom, že čítanie nesmierne obohacuje slovnú zásobu. Niekto vezme 

obyčajný časopis a už cíti duchovné i slovné bohatstvo. Keď iba pár riadkov z bulvárneho 

článku dokáže spôsobiť takýto obrat, aké osvietenie nastane po dočítaní niečoho, čo má 

trvácnu hodnotu? Prečo sa teda pre zmenu nenechať uniesť majstrovstvom Hemingwaya, 

Dostojevského či Remarqua? 

k objaveniu nadčasových hodnôt. 

Za život prejde rukami človeka množstvo kníh. Ktoré z nich sa však dokážu uložiť do 

mozgových závitov na skutočne dlhú dobu? Dievčenský román? Detektívka od Agathy 

Christie? Krátke príbehy zo Slepačej polievky pre dušu? Skrytá myšlienka každej je urči-

te veľmi pekná, no dokážeme si ju udržať v hlave dlhšie než týždeň? To čo pre väčšinu 

z nás znamenajú Egyptské pyramídy v Gize či da Vinciho Mona Lisa, to je pre vyspelého 

čitateľa zážitok z prečítaného klasického diela. Jeho hodnota je, jedným slovom, nespo-

chybniteľná.  

 

Zočiť teda na zozname povinnej literatúry na školský rok 2020/2021 tristo stranovú kni-

hu od klasika môže byť pre niekoho šok, ale aj príjemné prekvapenie. Záleží len od uhla 

pohľadu. Veď posúďte sami. (: 
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Rozhovory 
Jana Holečková, 4.A 

 

Určite ste si už všetci všimli, že tento školský rok pribudla do našej školy novinka –       

školská čajovňa. No kto za tým všetkým stojí a ako vlastne vznikol tento nápad? 

 

Mohli by ste sa nám na začiatok krátko predsta-

viť?  

Volám sa sestra Mariela. 

Prečo ste sa rozhodli prísť práve na GSF a kde ste 

pôsobili predtým? 

Na GSF ma priviedol Pán Boh a sestry.  

Pred GSF som pôsobila 12 rokov v Bratislave, ako 

pastoračný pracovník vo farnosti a ako katechétka  

na rôznych typoch škôl. Predtým som pôsobila 

V Novej Bani a tri roky som bola na misiách 

v Kazachstane a Kirgizsku. Do Žiliny sa vraciam po 

19-tich rokoch. Pred odchodom na misie som učila 

na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda. V tom čase 

bola táto škola na Hlinách. Spolupracovala som vtedy 

so saleziánmi. 

Aké predmety učíte a ako vnímate svojich žiakov na hodinách, no tiež mimo nich? 

Učím náboženstvo. Žiaci sú  rôzni -  veľa závisí akú triedu učím, ale i akú tému preberá-

me. Tiež na žiakov vplýva aj to, čo v danú chvíľu prežívajú; ako s nimi pracuje Boh a ako 

sa mu oni otvárajú. 

Mimo vyučovania? Niektorí žiaci sú občas úplne iní. V pozitívnom aj negatívnom zmysle. 

Čomu sa rada venujete vo voľnom čase? Máte nejaké sny, ktoré by ste si chceli 

splniť? 

Vo voľnom čase rada chodím na bicykel, mám rada dobrú knihu, film, byť len tak 

s ľuďmi.  

Venujem sa kresťanskému „koučingu“ a modlitbám príhovoru. Na seminároch Otcovo 

srdce, alebo na iných kresťanských akciách. 

Sny?  Asi z hmotných vecí snívam o návšteve Petrohradu, Moskvy. Rada by som sa ešte 

raz vrátila do Turína a k okoliu jazera Lago di Garda v Taliansku.  

Tiež snívam o prebudení mladej generácie. O ľuďoch, ktorí budú túžiť po Bohu a budú  

ho chcieť nielen hľadať, ale aj nasledovať. Túžim vidieť a byť súčasťou generácie, ktorá 

chce rásť, ako ľudia i ako kresťania, ktorým záleží na premene našej krajiny, ktorí chcú 

meniť kultúru na kultúru úcty, nádeje. 

Túžim po ohlasovaní evanjelia atraktívnym, kreatívnym a moderným spôsobom, túžim 

vidieť, že „slepí vidia a hluchí počujú a chromí chodia.“ - byť súčasťou tejto premeny.  
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Tento rok sa vďaka Vám otvorila 

v školskom klube nová čajovňa. 

Ako vznikol tento nápad? 

S nápadom pôvodne prišla sestra 

Rafaela. Spomínala mi ešte 

v Bratislave, či by som niečo nechce-

la urobiť v školskom klube pre štu-

dentov. Mala som skúsenosť 

s čajovňou v Novej Bani, kde som 

pred tým pôsobila, a aj v Bratislave. 

Čajovňu si obľúbilo veľa žiakov, 

možno aj učiteľov. Mohli by ste 

nám priblížiť, ako to tam funguje? 

To bol ideál, o ktorom som snívala. 

Že čajovňa bude obľúbené miesto 

pre žiakov aj učiteľov. Snívala som o 

tom, aby tam pomáhali žiaci formou 

dobrovoľníctva. O tom, že to bude ich miesto na realizáciu a nápady. Aby sa čajovňa sta-

la a bola miestom, kde si žiaci len tak prídu posedieť, porozprávať sa medzi sebou. No 

realita bola trošku iná. Viac žiakov prejavilo záujem o pomoc, ale keď došlo k realizácii, 

narazilo sa na nedostatok času u študentov, ich zaneprázdnenosť, vyťaženosť.  Niekedy 

je ľahšie si posedieť v McDonalde. 

Ďakujem sekundánkam Dominike Jurčíkovej a Lucii Ponechalovej, Karolínke Deckej, 

ktoré mi neskôr boli pomocníčkami a oporou v čajovni. Tiež ďakujem študentom, ktorí 

mali odvahu prísť a zahrať si so spolužiakmi spoločenské hry, alebo si len tak posedieť. 

Na čo všetko sa môžu žiaci vo Vašej čajovni tešiť? 

Sortiment sa mení podľa žiakov, ale je tu možnosť si 

zahrať rôzne spoločenské hry, zahrať si pingpong, bi-

liard. Žiaci si môžu za dobrovoľný príspevok kúpiť čer-

stvý popcorn, chipsy, varenú čokoládu so šľahačkou, 

čaj. Ponúkali sme aj koláče, či puding alebo wafle so 

šľahačkou. 

Plánujete „prevádzkovať“ čajovňu aj počas ďalšieho 

roka? 

Áno, plánujem aj v budúcom školskom roku otvoriť 

čajovňu s nádejou, že to bude miesto pre žiakov, buď 

k realizácii ich nápadov, ale aj miesto, kde sa môžu učiť, čítať si, len tak sa medzi sebou 

stretnúť, tvoriť vzťahy a pod. 

Máte nejaké životné motto, ktorým by ste mohli povzbudiť aj ostatných študen-

tov? 

Človek, ktorý sa snaží byť vnímavý na Ducha Božieho sa nebojí pádov, lebo vie, že Boh sa 

môže osláviť aj v slabosti.  
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Rozhovory 
Nina Čagalová, sexta  

 

Písal sa koniec školského roka 2018/2019 a žiaci vtedajšej kvinty začali čuť zvláštne chý-

ry. Ich spolužiak sa mal na celý nasledujúci rok vypariť do Ameriky. Tieto zvesti nabrali 

nový rozmer druhého septembra 2019, kedy ho ani jedno oko nezočilo na omši či v triede. 

Sexte bolo v tom momente jasné, odkiaľ vietor vial. Noha Filipa Kyselicu v tom čase už ne-

utláčala hrudy žilinskej, slovenskej ani európskej zeme. Zaujal čestné miesto v programe 

FLEX (Future Leaders Exchange Program) a vycestoval do ďalekých neznámych končín. 

(pozn. aut. Filip je osoba v okuliaroch s krátkymi blonďavými vlasmi. Prvá fotografia by 

mala byť priamo z rodiny, s ktorou býval v Amerike. Druhá s treťou sú z oficiálnej stránky 

programu FLEX.) 

 

Ako si sa k takémuto niečomu dostal? 

Mama našla v novinách článok týkajúci sa práve tohto programu. Tak som si povedal, že 

skúsim šťastie, vyplnil som zopár papierov, zúčastnil sa pohovoru a odoslal ich a 

o niekoľko týždňov som sa dozvedel, že ma vybrali.  
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Čo sa dialo ďalej? 

Prichádzalo množstvo inštrukcií, no napríklad o presnom mieste, kde som mal ten rok 

pobudnúť som sa dozvedel približne týždeň pred odletom, ktorý bol naplánovaný koncom 

leta. Napokon však všetko prebehlo hladko. Najprv sme prileteli do Oregonu. Pobudli sme 

tam týždeň a boli nám poskytnuté ďalšie potrebné informácie. Následne sme sa mohli 

presunúť priamo k našim rodinám. Konkrétne ja som putoval do Franklinu v štáte In-

diana. 

Obmedzoval spomínaný program nejakým spôsobom komunikáciu s tvojou rodinou 

na Slovensku? 

Priamo program nemal stanovené žiadne hranice v komunikácii medzi tebou a rodinou. 

Pravidlá si však mohla stanoviť tvoja „host family“. Ak by sa im zdalo, že napríklad príliš 

často voláš do tvojej rodnej krajiny, majú plné právo obmedziť ťa v tom, ako aj v hocijakej 

inej aktivite, ktorá sa im zdá nevhodná. Ja som sa chvalabohu s ničím podobným nestre-

tol. Ako rodičia, tak aj 3 bratia, s ktorými som býval boli viac než ústretoví.  

Všetkým je dobre známe, že systém výučby v amerických školách sa celkom výraz-

ne odlišuje od nášho. Väčšinou si žiaci sami zvolia určité oblasti, na ktoré by sa 

chceli zamerať a bližšie sa im venovať. Ako to bolo u teba, aké predmety si si zvo-

lil? Čo ti vyhovuje viac? 

Dalo by sa povedať, že predmety 

tam boli rozdelené na dve skupiny. 

Jedna bola označená ako tzv. AP 

predmety, štúdiom ktorých sa ti 

akoby pripisovali body na vysokú 

školu. Z tých som si zvolil fyziku, 

svetovú históriu a americkú histó-

riu. Ďalej som mal angličtinu, tá 

bola samozrejme povinná. V rámci 

vyučovania som chodil aj na zápa-

senie a bol som súčasťou „Marching 

band“. Povedal by som, že viac mi 

vyhovoval práve tento systém.  

Taká tradičná otázka: čo ti najviac chýbalo? 

Jedlo, kopce a hromadná doprava. Niečo také ako naše MHD-čky alebo čo i len SAD-ka 

tam vôbec nefungovalo. Všetci využívali hlavne autá, keďže automobilová doprava je 

zrejme najvýhodnejšia alternatíva. 

 

Absolvoval si s tvojou americkou rodinou nejaký zaujímavý výlet? 

Rozhodne áno. Navštívili sme napríklad neďaleké mesto Indianapolis a mnohé ďalšie. Na 

Vianoce som ako darček dostal výlet na Puerto Rico, ktorý sa však kvôli korone žiaľ nikdy 

nezrealizoval.  
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Korona vírus musel spôsobiť určite viaceré „škrty cez rozpočet“. Ako to tam celé 

vyzeralo, prebiehalo?  

Bolo to veľmi „zaujímavé“. Tým, že si vydobyli slobodu, ktorej sa držia zubami-nechtami 

nebrali do úvahy skoro žiadne opatrenia. Rúška boli pre nich neznámy pojem a pôvodný 

plán bol uzavrieť školy až po tom, ako by sa objavil prípad v jednej z nich. Nakoniec to 

urýchlili, keď našli niekoho pozitívne testovaného priamo v meste, kde sa nachádzala 

naša škola.  

 

Ty osobne si sa nebál o svoj život, prípadne o prítomnosť nejakých problémov 

s príletom domov, končiacou platnosťou tvojich víz a tak ďalej...? 

Pravdupovediac ani nie. Tým, že moja „host mama“ bola local coordinator, to znamená že 

mala na starosti študentov z oblasti, kde som bol aj ja, vedel som celkom dosť podrob-

ných informácií. Keby išlo napríklad o víza... s ich predĺžením nemali nikdy v minulosti 

žiadny problém. Do programu sa dostávajú 

študenti z mnohých krajín, takže musia brať 

na vedomie aj fakt, že v rodnej krajine neja-

kého študenta môžu v čase príletu vypuknúť 

nepokoje a návrat nepripadá do úvahy.  

My sme sa domov dostali vládnym špeciálom 

o 2 mesiace skôr ako bolo v pláne. Odlietal 

z Washingtonu, do Bratislavy letel cca 8 ho-

dín. Okrem mňa v ňom bolo x y ďalších štu-

dentov zo Slovenska, z Česka a myslím, že aj 

z Maďarska.  

 

Čo sa dialo po prílete na Slovensko? Dostal si sa do štátnej karantény, či si putoval 

rovno domov? 

Do štátnej karantény nešiel nikto z nás, mám taký pocit. Na letisko po nás prišli rodičia, 

ktorí museli doniesť rodný list. Povinnú karanténu som si následne poctivo „odsedel“ 

doma.(: 

 

Myslíš si, že ťa tento pobyt nejakým spôsobom výraznejšie zmenil? Zopakoval by si 

si túto skúsenosť, alebo by si ju niekomu (ne)odporučil? 

Môj charakter nebol nejako výrazne ovplyvnený. Na zdokonalenie sa v cudzom jazyku je 

to však ideálna skúsenosť. Určite by som si ju zopakoval, akurát by som chcel navštíviť 

zase inú krajinu, možno ako dobrovoľník alebo podobne. A komu by som ju odporučil? 

Určite nie človeku, ktorý je príliš naviazaný na rodičov a v živote prijíma zmeny len veľmi 

ťažko. 
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Lívia Lukácsová, 2.A  

 

Každému z nás sa už stalo, že nesúhlasil so svojou rodinou. Keďže nie sme v muzikáli, 

v ktorom sa rodina drží za ruky, pod dáždnikom v búrke spieva o vzájomnej láske a zdieľa 

úplne rovnaké názory, občas sa nám stane, že sa pochytíme v nejednej otázke, na ktorú 

máme odlišný názor. Ako to však riešiť, keď chceme zachovať rodinné vzťahy, presadiť 

svoju pravdu, a zároveň sa vyhnúť hádke? 

Vždy existuje niekto, kto s nami nebude súhlasiť. O to je ťažšie niekomu „otvoriť oči“ 

v otázkach náboženstva, politiky, či iných problémových oblastiach, keď je súčasťou našej 

rodiny. Či už blízkej alebo vzdialenej. Týmto článkom nás bude sprevádzať nezávislá spi-

sovateľka Wendy Wisner a naučí nás, ako sa v rodinnom kruhu presadiť a nenechať sa 

pritom vydediť. 

 

Rozlišujte 

Snažte sa zachovať chladnú hlavu. Občas to býva náročné, hlavne ak ide do tuhého. Roz-

lišujte medzi osobnými útokmi a nezhodami v otázkach. 

Počúvajte 

Je veľmi náročné ostať ticho, keď sa snažíte 

vyjadriť svoj názor, no aj druhá strana musí 

mať nárok na vyjadrenie svojich myšlienok. 

Čas, keď ich môže vysloviť. Umožňuje to rých-

lejší a plynulejší priebeh rozhovoru a prejavy 

pocitov vzájomného rešpektu. Ak nerozumiete, 

o čom konkrétny človek momentálne hovorí, 

prípadne ste sa stratili, pokojne sa ho opýtaj-

te, čím dáte najavo, že vás to úprimne zaují-

ma. 

Riešte to osobne 

Vyhýbajte sa takýmto rozhovorom na sociál-

nych sieťach, kde nemôžete vidieť tvár, pocity, 

ktoré sa v nej odrážajú, ani prirodzenú reakciu 

na slová. Nájdite si čas na osobné stretnutie.  

Odľahčite 

Rôzni psychológovia odporúčajú schladiť na-

pätú atmosféru. Zmyslom pre humor môžete 

zmierniť náladu počas hádky (ak sa rozhovor 

zvrtne až sem). Taktiež je pripomienkou, aby 

sa dané problémy nebrali tak vážne a že všetko sa dá vyriešiť a nutne nemusí rozvrátiť 

rodinu. Veľa diskusií totiž súvisí s názormi a rôznymi teóriami, nie základnými  hodno-

tami  vášho vzťahu s danou osobou.  

Buďte úprimní 
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Či už je to politika, rozdiely medzi generáciami alebo spôsob žitia, ak je to možné, chvíľu 

sa počas rozhovoru venujte pozorovaniu seba. Ako sa cítite, keď hovoríte o probléme. Aký 

je to pocit, keď s rodinou nezdieľate rovnaký názor. Keď nie ste podporovaní vo vytváraní 

si svojich názorov. Ste nahnevaní? Deprimovaní? Z čoho máte strach? Cítite sa nevypo-

čutí? Vyjadrite svoje pocity NAHLAS. Vedomá identifikácia vašich pocitov vám pomôže 

uspieť. 

Neslučkujte 

Často sa vášnivá diskusia objaví na kruhovom objazde. Stále sa otáča okolo stanovíšť 

jednotlivých ľudí, keď obe strany dookola opakujú svoje tvrdenia, a pritom sa ani jedna 

osoba nič nové nedozvie. Prípadne je príliš tvrdohlavá, aby zmenila svoj názor. V tomto 

prípade je najlepšie rozhovor preložiť na inokedy, pretože nikto nedokáže prispieť ničím 

podstatným a čas môže pomôcť k utriedeniu si získaných názorov a ich preniknutí dov-

nútra. 

S nadhľadom 

Snažte sa byť ne-

zaujatou stranou. 

Ak vás na chvíľu 

premôžu emócie 

s tvárou hnevu ale-

bo zúfalstva, niekoľ-

kokrát sa nadýchni-

te a snažte sa za-

chovať chladnú hla-

vu. Je to náročné, 

no ak to dokážete, 

vyhráte oveľa väčšiu 

bitku, ako hádku. 

Taktiež sa snažte 

vidieť, prečo je dru-

há strana presved-

čená o svojom názo-

re. Pozrite sa na vec 

z oboch uhlov. Odporúča sa aj hľadať odpovede na internete. Presviedčať sa o danom 

väčšinovom názore na nezaujatých platformách. Poraďte to aj druhej strane.  

Barikádujte 

Je milión spôsobov, pri ktorých dodržiavate všetky spôsoby, ktoré vám môžu pomôcť pri 

diskusii s rodinou. No úprimne, nemusia vyjsť. Ak sa stretnete s tvrdohlavou druhou 

stranou, máte veľmi nízku šancu na úspech. V tomto prípade je najlepšie vyhýbať sa té-

mam, pri ktorých viete, že ani dennodenné opakovanie argumentov by druhej strane neo-

tvorilo oči. Musíte si zvážiť, či si chcete zachovať dobré vzťahy, alebo presvedčiť ľudí 

o svojej pravde. Pamätajte si, že sa snažíte vyriešiť konflikt, nielen vyhrať argument. 

Oddeľujte 

Ak príliš často odchádzate od tej istej osoby nahnevaní ,nešťastní a úplne vyrušení, po-

ložte si otázku, či je táto osoba k vám príjemná, ak vaše rozhovory nie sú o vašich pre-

svedčeniach a názoroch. Ak nesúhlasíte s niekým v úplne základných otázkach, často  
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prestanete vyhľadávať spoločnosť tohto človeka (aj keď môže byť vo svojej podstate dob-

rý). Snažte sa oddeliť názory od človeka, aj keď je to zväčša náročné. 

Uvedomte si 

Ak sú debaty príliš časté a súvisia s rasizmom, mizogýniou (=nenávisťou k ženám), voľ-

bou vášho partnera (v budúcnosti)  alebo celkovou mizantropiou, a zdá sa, že sa jedno-

ducho nikdy nezhodnete, nieto zmierite, pokúste sa uvedomiť si, že niekedy základ vzá-

jomného rešpektu nie je možný. Ak sa dostanete až do tohto bodu, s týmto rodinným 

členom si verbálne určte silné hranice, ktorým sa obaja budete vyhýbať. Možno vám pro-

speje aj vzájomné dočasné (alebo v horšom prípade trvalé) prerušenie kontaktu. 

 

V prípade dohody 

Ak ste rozhovor úspešne 

zvládli, snažte sa prísť 

s čo najväčším počtom 

nápadov a  riešení. 

Buďte ochotní poradiť si 

s kompromisom. Uistite 

sa, že každý rozumie 

stanovenému riešeniu 

a bude sa ho držať. Ak 

je to potrebné, spíšte to 

na papier. 

 

Zdroj obrázkov:  

https://sk.pinterest.com/ 

       

   

 

 

 

 

  

https://sk.pinterest.com/
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Barbora Hudáková, tercia 

 

Pre nás sú nákupy lacného oblečenia výhodné, no za každým lacným kúskom sa však 

skrýva tvrdá realita odevného priemyslu – príšerné pracovné podmienky, začarovaný kruh 

práce, politika a biznis. 

 

Fast fashion 

Na začiatok článku by sme si však mali predstaviť pár pojmov, ktoré s touto témou súvi-

sia. Jedným z nich je aj Fast Fashion. Fast fashion, inak aj rýchla móda, je lacné a rých-

lo vyrábané oblečenie predajcami pre masový trh ako reakcia na najnovšie, rýchlo sa 

meniace trendy. Ide o nový spôsob dodávateľov a výrobcov oblečenia, docieliť vyšší odbyt, 

systémom, viac kvantity, menej kvality. Zatiaľ čo sme kedysi mali v obchodoch dve sezó-

ny ročne, od roku 2014 sa rok rozdelil až do 52 mikrosezón, čo núti kupujúcich, ktorí 

chcú byť stále in, častejšie nakupovať. 

K pojmu Fast fashion sa viaže mnoho problémov už pri výrobe tohto oblečenia. Vo fabri-

kách často pracujú aj deti, pracovníci musia pracovať aj 18 hodín denne bez ochranných 

pomôcok, a to všetko za nízky mesačný plat.  

 

Textilný priemysel a ekológia 

Fast fashion vplýva na životné prostredie viac ako by ste si možno mysleli, veď napokon, 

módny priemysel je druhým najväčším znečisťovateľom čistej vody po celom svete. Nega-

tívny vplyv Fast Fashion na životné prostredie zahŕňa používanie lacných, toxických fa-

rieb na textil, či lacné textílie- Polyester je jedna z najpopulárnejších. Ale aj "prirodzené 

tkaniny" môžu byť problémom. Bavlna vyžaduje obrovské množstvo vody a pesticídov v 

rozvojových krajinách. To vedie k zvýšeniu rizika sucha,  k vytváraniu obrovskej záťaže 

na vodných nádržiach a iných environmentálnych častiach, či kvality pôdy. 
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Ako bojovať proti Fast 

fashion 

Slow fashion - je to presný 

opak rýchlej módy, dbá o 

kvalitu, trvácnosť, ale aj o 

životné prostredie, taktiež je 

navrhovaná tak, aby bola 

univerzálnejšia a nadčasová- 

aby ste ju mohli nosiť aj o 

pár rokov.  

Recyklácia- tu existuje mnoho spôsobov ako sa môžeš zapojiť, napríklad: 

Second handy- Tieto obchody iste všetci poznáme, no napriek tomu majú mnohí ľudia 

predsudky. No keď nájdete v takomto obchode naozaj originálny, alebo pekný kúsok bu-

dete mať z neho omnoho väčšiu radosť :) 

Swapy- Ide o spôsob recyklácie, kde si me-

dzi sebou ľudia vymenia kúsky, ktoré už 

napríklad nenosia, za iné. Takéto swapy sa 

organizujú na susedskej, ba dokonca aj ba-

zárovej úrovni- rozšírený je najmä medzi 

mamičkami 

Upcyklovanie- Táto metóda je vhodná pre 

kreatívnych ľudí so šikovnými ručičkami. 

Jednoducho keď ťa omrzí stará mikina, pre-

farbi ju, strihaj, prešívaj a staneš sa tak di-

zajnérom vlastného oblečenia. 

 

Na záver by som ešte rada spomenula jednu šikovnú mladú Slovenku, Natáliu Pažickú, 

ktorá sa týmto témam venuje. https://refresher.sk/56481-Nasa-Zem-je-zamorena-

plastom-fast-fashion-je-spinavy-biznis-Studentka-mody-Natalia-zijuca-v-Amsterdame-

siri-osvetu 

V tomto linku nájdeš jej článok s videom, kde problematiku módneho priemyslu a ekoló-

gie veľmi zaujímavo zhrnie. https://refresher.sk/56481-Nasa-Zem-je-zamorena-plastom-

fast-fashion-je-spinavy-biznis-Studentka-mody-Natalia-zijuca-v-Amsterdame-siri-osvetu 

 

Zdroje: 

https://refresher.sk/55379-Co-je-to-upcyklacia-swap-ci-slow-fashion-Eko-moda-setri-

peniaze-aj-zivotne-prostredie 

https://wildment.sk/sk/blog/lifestyle/fast-fashion 

https://miestopremuza.joj.sk/moda-a-styl/134744-5-sokujucich-pravd-ktore-pred-

vami-taji-modny-priemysel 

https://refresher.sk/53850-Na-Namesti-SNP-vyrastla-kopa-stareho-oblecenia-Fashion-

Revolution-opat-prichadza-aj-na-Slovensko 

 

https://refresher.sk/56481-Nasa-Zem-je-zamorena-plastom-fast-fashion-je-spinavy-biznis-Studentka-mody-Natalia-zijuca-v-Amsterdame-siri-osvetu
https://refresher.sk/56481-Nasa-Zem-je-zamorena-plastom-fast-fashion-je-spinavy-biznis-Studentka-mody-Natalia-zijuca-v-Amsterdame-siri-osvetu
https://refresher.sk/56481-Nasa-Zem-je-zamorena-plastom-fast-fashion-je-spinavy-biznis-Studentka-mody-Natalia-zijuca-v-Amsterdame-siri-osvetu
https://refresher.sk/56481-Nasa-Zem-je-zamorena-plastom-fast-fashion-je-spinavy-biznis-Studentka-mody-Natalia-zijuca-v-Amsterdame-siri-osvetu
https://refresher.sk/56481-Nasa-Zem-je-zamorena-plastom-fast-fashion-je-spinavy-biznis-Studentka-mody-Natalia-zijuca-v-Amsterdame-siri-osvetu
https://refresher.sk/55379-Co-je-to-upcyklacia-swap-ci-slow-fashion-Eko-moda-setri-peniaze-aj-zivotne-prostredie
https://refresher.sk/55379-Co-je-to-upcyklacia-swap-ci-slow-fashion-Eko-moda-setri-peniaze-aj-zivotne-prostredie
https://wildment.sk/sk/blog/lifestyle/fast-fashion
https://miestopremuza.joj.sk/moda-a-styl/134744-5-sokujucich-pravd-ktore-pred-vami-taji-modny-priemysel
https://miestopremuza.joj.sk/moda-a-styl/134744-5-sokujucich-pravd-ktore-pred-vami-taji-modny-priemysel
https://refresher.sk/53850-Na-Namesti-SNP-vyrastla-kopa-stareho-oblecenia-Fashion-Revolution-opat-prichadza-aj-na-Slovensko
https://refresher.sk/53850-Na-Namesti-SNP-vyrastla-kopa-stareho-oblecenia-Fashion-Revolution-opat-prichadza-aj-na-Slovensko
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Romana Holečková, 4.A 

 

S výrazom duševné alebo psychické zdravie (po anglicky aj mental health) sa určite už 

každý z vás aspoň raz v živote stretol. Vo svete sa o ňom v dnešnej dobre hovorí veľa 

a príčinou je práve neustále sa zvyšujúci počet ľudí s poruchami, ktoré súvisia s psychikou 

človeka. A keďže nikomu nie je príjemné vidieť svojich blízkych trpieť, ani sám sa s tým 

potýkať, vo svojom dnešnom článku objasním príčiny duševných porúch aj ako sa takýmto 

stavom vyhnúť, či ako rozpoznať príznaky na iných ľuďoch.  

 

Čo to vlastne je?  

Svetová zdravotnícka organizácia definuje pojem duševné zdravie ako „stav telesnej 

a duševnej pohody, v ktorom si jednotlivec uvedomuje svoje schopnosti, dokáže zvládať 

každodenný stres, môže pracovať produktívne a dokáže byť prínosom pre spoločnosť“. 

Snáď každý človek na svete by sa chcel cítiť len príjemne a dobre – v dnešnom svete to 

ale, bohužiaľ, funguje zatiaľ trochu inak, to je proste fakt.  

Aj napriek tomu však existuje mnoho vecí, ktoré môže každý z vás urobiť pre zlepšenie 

svojho duševného zdravia. Začína to malými krokmi, ktoré sa ale na prvý pohľad môžu 

zdať obtiažne. Začnite napríklad tým, že si uvedomíte vlastnú hodnotu, zhodnotíte svoje 

možnosti a schopnosti. Podľa toho neskôr môžete skúsiť obmedziť výskyt rôznych ele-

mentov, s ktorými sa nie tak úplne dokážete stotožniť – to znamená jednoducho zamerať 

sa na všetky vaše lepšie a silnejšie stránky, ktoré vás posúvajú vpred a napomáhajú 

k dosiahnutiu väčšej psychickej pohody.  

Ako vznikajú duševné poruchy? 

Príčin je hneď niekoľko. Niektoré sú dôsledkom poškodenia funkcie najvyšších oblastí 

mozgu (napr. toxické vplyvy, zápaly, nádory) alebo majú za základ iné vnútorné príčiny, 

ktoré sa doposiaľ podarilo objasniť len minimálne (napr. vplyvom dedičných činiteľov 

alebo vrodenej náchylnosti k určitej duševnej chorobe). Vplyv spoločenského prostredia 

a veľké množstvo duševného zaťaženia, či konflikty alebo vážne životné udalosti tiež mô-

žu mať následky na psychiku jedinca a sú o to horšie, keď sa podcenia, neliečia včas. 

Zaujímavosťou je fakt, že osoby so závislosťou sú oveľa „náchylnejšie“, častejšie sa u nich 

možno stretnúť s nejakou formou duševnej choroby ako u zvyšku populácie (napr. užitie 

silných stimulantov vyvoláva následne stav ubitosti a depresívnu náladu).  

Najväčší nepriateľ v dnešnej dobe – depresia!  

Depresia je azda najčastejšou duševnou poruchou postihujúcou ľudí po celom svete. Je 

to  porucha, ktorá postihne počas života takmer každého štvrtého človeka. Môže zahŕňať 

pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedo-

mia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti. Depresia je vážny stav, je to 

choroba, ktorá si vyžaduje liečbu!  Bohužiaľ, jej výskyt má stúpajúcu tendenciu – od ro-

ku 2006 sa oproti minulosti zvýšil dvojnásobne. Postihuje ľudí v rôznom veku, od teena-

gerov, cez dospelých, po starých, úplne bez rozdielu. Niektoré novodobé štúdie dokonca 

upozorňujú na riziko tvrdiace, že do roku 2030 by sa depresia a poruchy chovania mohli 

stať rozšírenejšími, než onkologické ochorenia. Prispieva k tomu zmenený životný štýl – 

ľudia sa častejšie stresujú (či už kvôli práci, alebo iným tlakom z okolia a spoločnosti),  
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majú čoraz menej voľného času pre seba a svojich blízkych, musia prechádzať ťažkými 

životnými situáciami sami, cítia sa osamelo. Niekedy môže byť dôvodom aj biologický fak-

tor vychádzajúci z dedičného základu, ktorý je ťažké ovplyvniť alebo sa mu úplne vyhnúť.  

V prípade depresie, ako aj v prípade akejkoľvek inej duševnej poruchy, je dôležitá správ-

na liečba. Treba si uvedomiť závažnosť situácie, v ktorej sa človek s depresiou nachádza. 

Často sa stáva, že jedinec si chorobu ani sám neuvedomuje. Je preto veľmi dobré byť 

všímavý voči svojmu okoliu a predovšetkým ľuďom, na ktorých vám záleží najviac. Ľudia 

s takouto poruchou trpievajú dlhotrvajúcim a hlbokým smútkom, zameriavajú sa na to 

zlé v ich živote a vidia všetko „čierno“, mávajú pocit zlyhania a radi sa z toho sami obvi-

ňujú, bývajú podráždení a prehnane emotívny, môžu trpieť poruchami príjmu potravy 

alebo spánku, v krajných prípadoch aj samovražednými myšlienkami. Správna liečba je 

základom, na to však človek potrebuje odbornú pomoc lekára.  

Čo robiť, ak odmietame užívať lieky?  

Aj napriek faktu, že vo svete stále pribúda viac a viac ľudí, ktorí užívajú antidepresíva, 

mnoho ľudí sa takejto liečby z určitých dôvodov bojí a stráni. Treba si ale naozaj uvedo-

miť vážnosť následkov, ktoré depresia môže mať. Aj napriek tomu je dnes na Slovensku 

trendom odmietať návštevu lekára, psychológa, psychiatra, či obyčajného rozvojového 

poradcu, skrátka vyhľadať akúkoľvek pomoc odborníka. Ľudia sa im vyhýbajú, pretože si 

myslia, že je na tom niečo zlé, opak je však pravdou. Jediným zlým riešením v takýchto 

situácia je zanedbať seba, alebo sa akýmkoľvek spôsobom posmievať ľuďom, ktorí sa 

rozhodli spraviť niečo pre svoje vlastné dobro. To je jediná hanba, akú by mal jeden poci-

ťovať – keď sa (možno aj celkom náhodne) snaží nahovoriť človeka trpiaceho takýmto sta-

vom, aby sa snažil so svojimi pocitmi vyrovnať sám a v tichosti. Namiesto toho treba vy-

hľadať pomoc pre seba, alebo svojich blízkych!  Pred istým časom ma zaujala prednáška 

anglického spisovateľa Johanna Hariho, ktorý sa na podnet a pozvanie organizácie TED 

rozhovoril o príčinách vzniku depresie. Čo bolo ale oveľa dôležitejšie... Poslucháči sa od 

neho mohli inšpirovať hneď niekoľkými spôsobmi ako prekonať depresiu a únavu, 

v prípade, že lieky prestali zaberať (pozn. redakcie – pre tých viac zručných v angličtine, 

vypočujte si celú prednášku tu). Samota je podľa neho kľúčovým aspektom depresie, rie-

šiť sa našťastie dá pomerne jednoducho. Stačí nájsť skupinu priateľov, známych, rodinu, 

alebo pokojne aj cudzích ľudí, ktorí vás uistia v pocite, že ste konečne prestali byť na 

všetko sami. Ďalšou vecou bolo nájdenie tej správnej „výživnej“ hodnoty posúvajúcej nás 

dopredu. Inými slovami, ak nájdete niečo zmysluplné (či už je to čítanie, spev, záhrad-

kárčenie... čokoľvek) a niekoho, kto nám s tým rád pomôže, je tu veľký predpoklad, že sa 

z depresie dostaneme aj bez pomoci liekov. Tu však musím podotknúť, aby ste boli opa-

trní a prestali túto chorobu podceňovať – radšej vyhľadajte lekársku pomoc a poraďte sa 

s vašim lekárom aj o iných alternatívach liečby, než cez tabletky na predpis.  

 

Ak by ste sa náhodou ocitli v situácií, v ktorej potrebujete pomoc, skúste sa obrátiť na 

web stránku Ligy za duševné zdravie (tu), alebo ak sa chcete dozvedieť viac o depresii 

(tu). Taktiež môžete využiť aj mobilné aplikácie na prevenciu duševných chorôb, 

o ktorých informoval internetový portál Noizz (tu).  

Na záver dnešného článku by som vám len chcela popriať, moji milí čitatelia, aby sa vám 

všetky takéto choroby zďaleka vyhýbali. A pamätajte si, vždy je tu niekto pre vás – tak 

možno skúste aj vy niekedy byť tam kde treba, pre niekoho iného!   

https://www.ted.com/talks/johann_hari_this_could_be_why_you_re_depressed_or_anxious#t-545234
https://www.dusevnezdravie.sk/kontakty/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/about-mental-health-problems/
https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/mobilne-aplikacie-pre-mentalne-zdravie/tblxhw5
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Talenty školy 
Nina Čagalová, sexta 

Jeho Instagram žiari pestrými farbami, on sám sa skrýva za fotoaparát. O tom, že naše 

gymnázium skrýva ešte veľa neobjavených tvárí, ktoré majú svojmu okoliu aj svetu veľa čo 

ponúknuť, ste sa v našej rubrike Talenty školy mohli presvedčiť už mnohokrát. V tomto 

čísle sme sa opäť rozhodli predstaviť ďalšiu tvár, ktorú ste mali možnosť ešte do minulého 

školského roka stretávať na chodbách. Juraj Frolo, aj keď sa navonok mohol zdať ako ne-

nápadný študent 4.B, naplno prepadol svojej záľube - fotografovaniu. V nasledujúcich 

riadkoch nám odhalil malý kúsok zo svojho života a vo Fototéme nám ponúkol niekoľko zo 

svojich fotiek. Prajeme vám preto príjemný čitateľský aj estetický zážitok! 

 

Čo ti vnuklo nápad začať fotiť? 

Nepamätám sa úplne na nejaký konkrétny moment alebo udalosť, ktorá ma k tomu pod-

nietila. Povedal by som, že som sa k tomu dostal nejako tak spontánne svojím vlastným 

pričinením. Vyrastal som v obklopení prírody, ktorá mi neraz bola útočiskom, kde som si 

chodieval dobiť energiu. Myslím, že môj vzťah k prírode ma v konečnom dôsledku neja-

kým spôsobom k tomu podnietil. 

Najobľúbenejší objekt fotografovania + prečo? 

Jednoznačne príroda, a aby som bol konkrétnejší, tak je to makro fotografia a baví ma 

fotiť najmä hmyz. V budúcnosti by som sa však chcel venovať tomuto hobby na trochu 

viac profesionálnejšej úrovni, skúsiť fotiť aj iné žánre a zdokonaľovať sa. 

Máš nejaký vzor/niekoho, koho sa snažíš napodobniť? 

Myslím, že niekoho ako vzor mám, ale nikdy som nemal pocit, že by som sa niekoho prá-

cu snažil napodobniť, to nie je moja parketa. Obdivujem mnoho zahraničných aj tunaj-

ších umelcov, ale zo všetkých je pre mňa najväčšou inšpiráciou tvorba slovenskej foto-

grafky Silvie Kobelovej. 

Čo ťa na tejto aktivite najviac napĺňa? 

Už odmala som úzko spätý s prírodou a vždy som si počas pobytu v nej všímal detaily, 

ktorým človek bežne nevenuje príliš pozornosť. Makro svet ma fascinoval a chcel som si 

nájsť spôsob ako ho spoznávať aj sám a neskôr sa deliť oň aj s ostatnými. Tým je práve 

fotografia. Je to pre mňa spôsob relaxácie, vďaka ktorému môžem potešiť nie len seba, 

ale aj iných ľudí a to je na tom pre mňa práve to najkrajšie. 

Ktorú z tvojich fotiek pokladáš sa najväčší úspech? 

Mám mnoho obľúbených fotiek a je pre mňa priam nemožné si vybrať len jednu, každá z 

tých "naj" je pre mňa niečím výnimočná. 
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Literárna príloha 

Viliam Augustín - Modlitba za Slovensko 
 

Slovensko čarovné, Slovensko krásne. 

Ty Slovensko, ktorému skladáme básne. 

Rukami našich predkov obrábané, 

na ťažkú prácu veru požehnané. 

My nová generácia modernej spoločnosti, 

chceli sme odkloniť sa od ľudských čností. 

Domovina, vlasť nám bola ľahostajná, 

spoznávať svet, iné kultúry bez pevného koreňa. 

Zrazu prepukol strach, hrôza, panika, 

všetci behajú a hľadajú vinníka, 

kto priniesol na rodnú zem ten strašný vírus 

A narušil náš láskyplný úzus? 

Keď vinníka niet, vinníkmi sme všetci 

Boháči, chudáci, mladíci či starci. 

Teraz však je vyhlásená karanténa, 

stratili sme slobodu, sme zatvorení, cítime sa ako špina. 

Je to i čas hodný zamyslenia, 

kedy je celá rodina spolu, opäť nájdená. 

Bože ďakujeme Ti, že si nás v jedno spojil, 

Bože ďakujeme Ti, že si nás láskou naplnil. 

Prosíme Ťa, nech nás táto skúška posilňuje, 

prosíme Ťa, nech naša viera v Teba sa obnovuje. 

Uzdrav všetkých, čo v Teba dúfajú, 

uzdrav i tých, čo ešte len Ťa hľadajú. 

Daruj nám silu v trpezlivosti, 

daruj nám nádej v Tvojej večnosti. 

Zhliadni Bože na toto malinké Slovensko, 

ktoré je zraniteľné sťa malé bábätko. 

Amen 
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Terézia Hájniková - Modlitba za Slovensko 
 

Drahý Bože, celé Nebo, 

Modlím sa dnes ku vám lebo, 

Slovensko je moja vlasť 

A trápi ju veľká strasť. 

Daj nám, prosím, Bože, vieru, 

Pre krajinu našu celú, 

Chceme kráčať s nádejou 

A úpenlivou dôverou. 

AMEN. 

 

Len nám známy autor - Modlitba za Slovensko 
 

Boh stvoril krásnu krajinu, 

mnohými nádherami obdaril ju. 

Hoc je to kraj veľmi skúšaný, 

Bohu však stále oddaný. 

 

Dedičstvo, ktoré k nám otcovia priniesli, 

národ si v sebe veky nosí. 

Aj keď o slobodu často musel bojovať, 

po správnej ceste sa snažil chodievať. 

 

Preto Ťa, prosíme, Pane, o Tvoje požehnanie, 

buď stále tu s nami a nenechávaj nás samých. 

Hoc nové skúšky prišli k nám a mnohé kríže máme, 

my vieme, že Ty ich dávaš nám, 

nech srdcia pri Tebe bližšie máme. 

Daj nech láska, úcta a pokora vždy medzi nami vládne. 
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Literárna príloha 

 

Mária Koyšová - Modlitba za Slovensko 
 

Myslím na modré nebo 

na šíre polia 

na lúky plné zelenej trávy 

a drobných lúčnych kvetov. 

Myslím na vysoké štíty 

nedobytné 

odvážne stojace 

ochranárske. 

Myslím na všetku tu krásu 

divokú 

krehkú 

očarujúcu 

ktorú si nám Ty, Pane 

nadelil do vienka. 

Myslím na slnko 

vychádzajúce 

zapadajúce 

hrejúce všetkých ľudí. 

Myslím na Teba, Bože 

a veľmi ťa chválim za toto všetko. 

Zostaň s touto krajinou. 

Zostaň s nami. 

Aj keď sme slabí 

Aj keď sme ,,sebestační“ 

Aj keď sme mnohokrát nevďační. 

Ochráň nás, Pane. 

Ochráň nás pred všetkým 

čomu dnes a zajtra 

čelíme a budeme čeliť. 
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Kráčaj s nami Pane. 

Bojuj s nami Pane. 

Nes nás na svojich rukách. 

Nenechaj nás  samých. 

Pomôž nám dívať sa na svet tvojimi očami. 

Milovať tak, ako miluješ Ty. 

Chápať tak, ako chápeš Ty. 

Objavovať v druhých skôr to dobré, ako zlé. 

Myslím na Slovensko pane. 

Myslím na tento svet 

ktorý Ťa nekonečne potrebuje. 

Mysli naň aj Ty. 

 

František Masaryk - Modlitba za Slovensko 
 

Bože, znám jednu krajinu 

Otčinu moju 

Nej vládneš odveky, 

prosím chráň ju naveky. 

Mať Sedembolestná, 

bez Teba by bola naša krajina žalostná, 

v dobe utrpenia ťažkého. 

Od hladu, moru, vojny 

ochraňuj ju v čase každého. 

Bože, Ty dnes zdobíš túto krajinu 

vencom slobody a práva. 

Nech sa Ti za to večná Vďaka vzdáva! 

 

Inšpirácia: textami JKS - 394, 524 
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Len nám známy autor - Modlitba za Slovensko 
 

Pozerám sa do neba, 

volám Otče na Teba, 

Slováci a Slovenky, 

starí, mladí, malinkí. 

S pokorou sa modlíme, 

bez Teba sa trápime. 

Dožič kúsok svojej lásky, 

pre občanov našej vlasti. 

Veď márne je naše namáhanie, 

keď nemáme Tvoje požehnanie. 

Amen. 

 

Len nám známy autor - Modlitba za Slovensko 
 

Bože žehnaj našu vlasť, 

naše Slovensko vzácne. 

Chráň ho ako drahokam, 

ako kvietok v tvojej dlani. 

Jemne ho skrývaj. 

Ako sviecu, 

ktorá jasne horí, 

Aby ju nesfúkol divý vietor, 

neuhasil dážď prudký. 

Ale aby kvitla do krásy. 

Žiarivá, plná lásky. 

Naša vlasť nádherná, 

ktorú si nám dal, 

aby sme mali kde bývať, 

ruky k nebu dvíhať, 

chváliť Ťa a oslavovať. 

S radosťou v srdci ti ďakovať.
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Recenzie 

Mária Koyšová, 4.A 

 

Áno, na recenziu som si nevybrala nič iné ako túto 

starú, dobrú, osvedčenú klasiku. Naposledy som 

príbeh Anny Shirleyovej čítala asi ako 11-ročná, ale 

aj teraz, keď som sa ku knihe po toľkých rokoch 

opäť vrátila, stále ma baví rovnako, ak nie ešte 

viac. A viem, že nie som sama – veď Annu zo Zele-

ného domu z pera kanadskej spisovateľky Lucy 

Maud Montogomeryovej si obľúbili celé generácie 

čitateľov a čitateliek, a to aj mimo amerického kon-

tinentu.  

Kniha vyšla prvýkrát v roku 1908. Odvtedy sa vo 

svete predalo viac ako 50 miliónov výtlačkov 

a kniha bola preložená do vyše tridsiatich jazykov. 

Zaujímavosťou pritom je, že na začiatku spisova-

teľka oslovila 5 vydavateľov, ale ani jeden nechcel knihu vydať. Znechutená odložila ru-

kopis do škatule. O pár rokov sa o publikovanie pokúsila opäť, tentoraz našťastie úspeš-

ne. Veď aká by to bola škoda, keby Anna zo Zeleného domu ostala ležať niekde na povale 

v škatuli! Príbeh sa stal veľmi populárny a tak Lucy Maud Montgomeryová pokračovala 

v písaní – dovedna o Anne napísala až osem kníh. 

Plot príbehu je asi väčšine známy – kniha má aj niekoľko filmových a seriálových spraco-

vaní. Do mestečka Avonlea, ktoré sa nachádza na ostrove princa Edwarda v Kanade, pri-

chádza jedenásťročné osirelé dievča, s ryšavými vlasmi, pehami na nose a riadne podre-

zaným jazykom. Dvaja už starší súrodenci – Marilla a Matej – 

sa rozhodli adoptovať osirelého chlapca, ale omylom im pošlú 

zo sirotinca Annu Shirleyovú.  Temperamentné, ale úprimné a 

láskavé dievča si však rýchlo obľúbia, a tak si ho napokon roz-

hodnú nechať. Anna má však prirodzený talent dostať sa do 

maléru, až má niekedy čitateľ pocit, že sa naozaj narodila pod 

nešťastnou hviezdou, ako sama často o sebe hovorí. Toto dievča 

s nekonečnou fantáziou  má však obrovský dar získať si aj za-

tvrdnuté ľudské srdcia, čo sa veľakrát ukáže hlavne 

v neskorších pokračovaniach jej príbehu. 

Ak rozmýšľate po akej knižke počas školského roku siahnuť, 

Anna zo zeleného domu je viac než dobrá možnosť.  Ja sama 

mám momentálne rozčítanú už piatu časť (Annin vysnívaný 

domov) a neviem sa dočkať, aké dobrodružstvá ma s Annou 

ešte čakajú.  

„Nechápete, Marilla? Veď musí byť nejaká miera pre chyby, ktoré napácham, a keď s nimi 

skoncujem, viac ich neurobím. Tá myšlienka je mi útechou.“ 
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Zdroje: 

https://zivot.pluska.sk/zaujimavosti/zivot-skutocnej-anny-zeleneho-domu 

https://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/471-anna-zo-

zelen%C3%A9ho-domu 

  

https://zivot.pluska.sk/zaujimavosti/zivot-skutocnej-anny-zeleneho-domu
https://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/471-anna-zo-zelen%C3%A9ho-domu
https://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/471-anna-zo-zelen%C3%A9ho-domu
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Recenzie 

Mária Koyšová, 4.A 

 

Žáner: dráma/historický 

Réžia: Benjamin Caron, Stephen Daldry, Philip Martin 

Scenár: Peter Morgan, Amy Jenkins, Tom Edge 

Herecké obsadenie: Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton, Matt Smith, Tobias 

Menzies, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter 

Tento seriál už pozerám nejaký čas, avšak počas karantény 

som si konečne po dlhšej dobe našla čas dopozerať tretiu 

sériu. Musím povedať, že fanúšikom tohto seriálu som sa 

stala takmer okamžite. Vždy ma fascinovala britská kráľov-

ská rodina – dámy v krásnych šatách a drahých šperkoch, 

život v prepychovom paláci, bály, recepcie, zahraničné náv-

števy, stretnutia s vplyvnými ľuďmi... Ale aj napriek tomu, 

že hlavne jej populárni mladší členovia sú považovaný viac 

menej za celebrity, stále ostáva táto nezvyčajná rodina pri-

krytá rúškom tajomstva.  

Na začiatku príbehu spoznávame hlavnú hrdinku - Alžbetu, 

dvadsaťjedenročnú mladú ženu, ktorá sa má raz stať naj-

známejšou a najdlhšie vládnucou panovníčkou všetkých 

čias. Seriál sa začína odohrávať krátko po druhej svetovej 

vojne, ešte za vlády Alžbetinho otca Juraja VI. Divák po-

stupne sleduje Alžbetinu cestu na britský trón, spoznáva jej budúceho manžela Philipa, 

sestru princeznú Margaret, kráľovnú matku ale aj Winstona Churchilla či nepopulárneho 

strýka, bývalého kráľa Eduarda VII.. Vďaka seriálu sa dozvedáme o dôležitých historic-

kých udalostiach a politických rozhodnutiach kráľovnej a vlády, podané živým, napína-

vým spôsobom. Zároveň však aj spoznávame túto rodinu zvnútra, odhaľujú sa nie vždy 

jednoduché vzťahy medzi jej členmi, osobné rozhodnutia a názory za zamknutými dve-

rami monarchie, neprístupné očiam verejnosti. 

Aby som uviedla veci na pravú mieru, situácie, ktoré sa dejú v súkromí, sú samozrejme 

interpretáciou predstáv tvorcov seriálu. Príbeh sa však snaží čo najvernejšie priblížiť re-

álnym udalostiam, čo 

v mojich očiach robí 

z tohto diela skvost. 

A pikoška na záver: fa-

núšikmi seriálu sa stali 

dokonca aj samotní čle-

novia kráľovskej rodiny, 

napr. princ Harry 

a princezná Eugenie. 

Prvú sériu údajne videla 

aj kráľovná! 
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Zdroje: 

https://www.csfd.cz/film/437677-koruna/zajimavosti/?type=film 

https://www.medscape.com/viewarticle/930717?nlid=135783_3842&src=WNL_mdplsfe

at_200602_mscpedit_anes&uac=127126EY&spon=46&impID=2404437&faf=1 

https://refresher.sk/42978-Serial-The-Crown-ktory-Netflix-vysiel-na-100-milionov-

dolarov-chvalia-okrem-kritikov-aj-divaci-Ako-vznikal-a-preco-bol-taky-drahy 

  

https://www.csfd.cz/film/437677-koruna/zajimavosti/?type=film
https://www.medscape.com/viewarticle/930717?nlid=135783_3842&src=WNL_mdplsfeat_200602_mscpedit_anes&uac=127126EY&spon=46&impID=2404437&faf=1
https://www.medscape.com/viewarticle/930717?nlid=135783_3842&src=WNL_mdplsfeat_200602_mscpedit_anes&uac=127126EY&spon=46&impID=2404437&faf=1
https://refresher.sk/42978-Serial-The-Crown-ktory-Netflix-vysiel-na-100-milionov-dolarov-chvalia-okrem-kritikov-aj-divaci-Ako-vznikal-a-preco-bol-taky-drahy
https://refresher.sk/42978-Serial-The-Crown-ktory-Netflix-vysiel-na-100-milionov-dolarov-chvalia-okrem-kritikov-aj-divaci-Ako-vznikal-a-preco-bol-taky-drahy
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Recenzie 

Denisa Fujašová, 3.A 

 

Žilinské divadlo predstavilo novú situačnú komédiu.  

 

Postupné otváranie obchodov, škôl či športovísk po niekoľkomesačnej prestávke už dora-

zilo aj do kultúrnej sféry. Žilinské divadlo sa to rozhodlo naplno využiť a 18. 6. uviedlo na 

scénu novú situačnú komédiu s názvom Neznášam ťa. Výkony hercov ako vždy neskla-

mali, ak máte radi energickú strelu Ivetu Pagáčovú, rozhodne si prídete na svoje. Za 

zmienku rozhodne stojí aj dej, počas ktorého sa miestami nedalo prestať smiať. No pri 

počutí tohto smiechu rozliehajúceho sa nahlas celou sálou mnou rezonovala jedna myš-

lienka - presne toto teraz potrebujeme vidieť. Problémy obyčajného života - zvedaví suse-

dia, otravní členovia rodiny, ktorí sa nemôžu navzájom vystáť, či hľadanie toho pravého 

životného partnera. To všetko vsadené do plánovanej silvestrovskej oslavy, ktorá nevyjde 

úplne podľa plánov a v istom momente sa dokonca zmení až na šialenú detektívku.  

Svojou nadčasovosťou sa toto divadlo hodí do každej doby a ročného obdobia. Napriek 

tomu ma veľmi povzbudilo vidieť ho práve teraz. Lebo hoci rúško musíte mať stále na 

sebe, vaše myšlienky sú aspoň na chvíľu oslobodené od všade ešte stále prítomnej hroz-

by. Divadelné sály sa v lete síce na dva mesiace opäť zatvorili, no už teraz je na stránke 

divadla (http://www.divadlozilina.eu/) k dispozícii septembrový program, v ktorom sa 

táto hra nachádza hneď dvakrát, rozhodne vám odporúčam túto príležitosť využiť. Pra-

jem vám príjemný umelecký zážitok!  

http://www.divadlozilina.eu/
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Tvorivý kútik 

Jana Holečková, 4.A 

 

Vitajte v našej kreatívnej rubrike!  

Dnes by som vám rada ukázala, ako si môžete sami doma vyrobiť originálne gumičky do 

vlasov. Nepotrebujete na to nič špeciálne, všetko zoženiete v galantérii, a dokonca pri tom 

môžete zužitkovať aj vaše staré tričko alebo tepláky. 😊  

 

Budeme potrebovať (na menšiu gumičku): 

 tenšia látka - cca 24 x 8 cm 

 guma do nohavíc - cca 8 x 2 cm 

 ihla a niť (alebo šijací stroj) 

 špendlíky 

 nožnice 

 pravítko a ceruzka/fixka 

 

AK VŠETKO MÁME, PUSTIME SA DO TOHO! 

 

1. Vystrihneme z látky obdĺžnik dlhý 24 cm a široký 8 cm (rozmery závisia od veľkos-

ti gumičky a šírky gumy). Aby sa nám látka nekrútila, pred šitím ju ešte vyžehlí-

me.  
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2. Vzniknutý obdĺžnik prehneme pozdĺžne na polovicu tak, aby bola na vrchu zadná 

strana látky. Prišpendlíme a zošijeme podľa hornej čiary na obrázku. 

 

3. Vznikne nám tunel, ktorý musíme prevrátiť, aby bolo vidno prednú stranu látky. 

Dosiahneme to tak, že budeme postupne pretáčať látku cez jeden z otvorov. 

 

4. Teraz už môžeme cez tunel prevliecť gumu. Keď je guma prevlečená, preložíme 

obidva jej konce cez seba a pevne zošijeme.  
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Tvorivý kútik 

 

5. V poslednom kroku vopcháme jeden koniec tunela pod druhý a znova zošijeme 

podľa čiary. 

 

 

A takto vyzerajú hotové gumičky. Môžete si ich ešte dozdobiť podľa vlastného gusta. 😉 

 


