
 1 

 

 

 

                        

  
Úvodník  

Ako prvé by sme Vám radi zapriali všetko dobré do nového roku 2010 

a zároveň sa ospravedlnili, ţe zo zdravotných dôvodov vychádza prvé 

číslo školského časopis aţ teraz a s niekoľkými úpravami. Ako novinku 

sme zaradili Valentínsku poštu, ktorá sa stretla u Vás s veľkým ohlasom.  
Príjemné čítanie. 

Vaša redakcia. 
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RROOKK  22001100  ––  RROOKK  TTIIGGRRAA  

Bude to nepochybne výbušný rok. Začína sa zväčša psinou a končí sa 
skučaním. Rok poznačený vojnou, nezhodami a všetkými možnými 
pohromami. Ale je to i veľkolepý, odvážny rok. Nič sa nebude robiť 
obmedzene, bojazlivo. Všetko, dobré i zlé, môže byť a skutočne i je 
dotiahnuté do extrémov. Môžete nahonobiť i stratiť majetky. Ak ste ochotní 
riskovať, dajte sa na hazard s vysokými stávkami, nepúšťajte však zo 
zreteľa, že pravdepodobne prehráte.     

Ľudia sa budú z náhleho popudu dopúšťať drastických a dramatických 
činov. Neprekvapuje, že Watergate a dráma Nixonovej rezignácie 
vyvrcholili v horkokrvnom roku Tigra. Temperamenty budú vybuchovať a 
diplomaciu čakajú krušné časy. Podobne ako Tiger, aj my nerozmyslene 
útočíme a potom ľutujeme, že sme sa prenáhlili.  

V tomto čase uzavreté priateľstvá, spoločné podniky a obchodné dohody, 
vyžadujúce vzájomnú dôveru a spoluprácu, sa ukážu ako nestále a ľahko 
porušiteľné. Napriek tomu mocný a činorodý rok Tigra môžete tiež využiť 

                        CCOOOOLL  SSCCHHOOOOLL  
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na podnietenie nového života a životnosti v stratených prípadoch v 
upadajúcich podnikoch, v neúspešnom alebo stratovom priemysle. Takisto 
je to čas na zásadné zmeny, na uplatňovanie nových a odvážnych, 
predovšetkým protirečivých myšlienok.  

Divá žiara Tigrovho roka nepochybne ovplyvní život každého jedinca. l pri 
jeho negatívnych vyhliadkach si treba uvedomiť, že môže mať očisťujúci 
účinok. Tak ako je potrebný vysoký stupeň teploty, aby sa z nerastov získal 
vzácny kov, aj rok Tigra môže v nás vyniesť na povrch to najlepšie. Iba 
krátka pripomienka k tomuto nevyspytateľnému roku: Berte všetko s 
humorom, však ono sa to nejako utrasie. 

                                                                                                        (zdroj: horoskopy.sk) 

    

  

VVOO  FFEEBBRRUUÁÁRRII  BBUUDDEE  SSVVEETT  ŢŢIIŤŤ  XXXXII..  ZZIIMMNNOOUU  

OOLLYYMMPPIIÁÁDDOOUU  VV  KKAANNAADDEE..  OODD  1122..    DDOO  2288..  

FFEEBBRRUUÁÁRRAA  22001100  BBUUDDEEMMEE  SSLLEEDDOOVVAAŤŤ  

VVÝÝKKOONNYY  NNAAŠŠIICCHH  ŠŠPPOORRTTOOVVCCOOVV  AA  VVEERRÍÍMMEE,,  ŢŢEE  

NNÁÁSS  BBUUDDÚÚ  ČČOO  NNAAJJLLEEPPŠŠIIEE  RREEPPRREEZZEENNTTOOVVAAŤŤ..  

NNAAJJSSLLEEDDOOVVAANNEEJJŠŠÍÍ  BBUUDDÚÚ  ZZRREEJJMMEE  NNAAŠŠII  

HHOOKKEEJJIISSTTII..  VVŠŠEETTKKÝÝMM  DDRRŢŢÍÍMMEE  PPAALLCCEE..    

  

  

  

 

FFUUTTBBAALL::  SSLLOOVVEENNSSKKOO  PPOOSSTTÚÚPPIILLOO  NNAA  MMSS  22001100  

DDOO  JJUUŽŽNNEEJJ  AAFFRRIIKKYY!!!!!!  

 

Slovenskí futbaloví reprezentanti 

postúpili po prvý raz v samostatnej 

ére slovenského futbalu na 
Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú 

konať v roku 2010 v Južnej Afrike. 

Dúfam, že to nebude až taka hanba. 

 
 ((Foto: SITA, AP) 
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SUPERSTAR 

Spolu so školským rokom sa začal 
špeciálny projekt súkromných televízií 

slovenskej Markízy a českej Novy – 
Československá Superstar. Počas víkendových 

i pondelkových večerov sme napäto čakali na 

finálovú dvanástku, ktorú spoločne vybrali 

porotcovia i hlasujúci diváci. ...a ešte pred 
Vianocami sme sa dozvedeli meno víťaza – 

určite si spomínate na Martina Chodúra. Napriek tomu, že išlo svojím 

spôsobom o novinku, táto séria nemala až taký úspech ako sa očakávalo. 

Porota bola v novom zložení a najviac mi tam prekážal pán Hejma, no 
myslím, že pani Jandová zapadla veľmi dobre. Každý si utvoril svoj názor, už 

môžeme len matne spomínať a čakať na ich vlastné albumy.  

 

                                                      
Dominika Stará (16), Šamorín                    Paulína Ištvancová (16), D. Krupá          Nikoleta Balogová (17), Lučenec 

 

                                                      
Denis Lacho (15), Bratislava                      Thomas Puskailer (28), Londýn            Miroslav Šmajda (20), Košice 

 

                                                      
Leona Šenková (16), Přelouč                Monika Bagárová (15), Brno                  Markéta Konvičková (15), Třinec 

 

                                                      
Martin Chodúr (19), Ostrava               Jan Bendig (15), Hradec Králové                    Ben Cristovao (22), Praha 
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Zaspomínajme si na hymnu tohtoročnej SuperStar, ktorej autormi boli tradične 
Habera s Hevierom: 
 
 

Príbeh nekončí 
 
Tisíc krokov od spomienok  
som len kúsok od môjho sna 
mám chvíľu pokým sa nepopálim  
Nosím dosud stejný jméno  
svoboda je příjemná  
mou story každý zná jen zdáli 
 
Viem byť blázon rátajte s tým: 
no bránu k svojmu kľúču už viac nestratím 
 
Veď príbeh nekončí ja ďalej hrám a padám viac než vstávam 

svoju dušu dám na misku prázdnych váh 
ještě nekončím já jedu dál 
a rvu se za svý práva 
a nosím štěstí své po kapsách  
 
Nechej trable na pozítří  
i když svet má tě v mířidlách  
dým snů si lačně vtáh je to síla 
Keď je ticho chce to výkrik 
tvoja pieseň zvíri prach 
tí ktorí majú strach sa mýlia 
 
Bloudění je víc nežli cíl  
tak ať mé klopýtání trvá o to dýl 
 
Veď príbeh nekončí ja ďalej hrám a padám viac než vstávam 
svoju dušu dám na misku prázdnych váh 
 
Ještě nekončím já jedu dál 
a rvu se za svý práva 

a nosím štěstí své po kapsách 
 
Špeciál: 
Aj keď nás dráhy ciest raz rozdelia 
boli chvíľu z nás tu priatelia 
pri tebe rád som vždy stál 
pisne nahle jsou davno pryc, pisne casem snad zmizi pryc 
v mých vpomínkách budou cim dal víc / svítí čím dál víc 
naše tóny zní tu dál 
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Interview s...                                              
 

              Martinkou Katreničovou 
 

C.S.: Ako sa Vám páči na škole? 

M.K.:  No mne sa na škole veľmi páči. Cítim sa medzi vami veľmi dobre a dúfam, ţe aj 

všetci ostatní to vnímate  takto pozitívne. 

C.S.: Nechýba Vám vysokoškolský život? Kde a čo ste vlastne študovali? 

M.K.: No jasné, ţe mi chýba. Ţivot bol gombičkou. Ţiadne starosti, iba škola, kamaráti, 

hudba, tanec, dobrá nálada... Ja som študovala na Filozofickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ruţomberku. Boli to krásne roky, len škoda ţe sa to uţ nedá vrátiť späť. 

C.S.: Teraz niekoľko otázok, čo máte rada: najobľúbenejšia farba? 

M.K.:  No aká asi....Fialová, čierna a biela...Však iba v tých ma celé dni vidíte...  

C.S.: Najobľúbenejší film, prípadne herec, herečka? Máte čas aj na sledovanie 

seriálov, ak áno, ktorý si pozriete najradšej? 

M.K.: Zboţňujem komédie, akčné a pravdaţe historické filmy. Mám niekoľko 

obľúbených filmov, napríklad Kytice, Mesto anjelov, Blade ( toho hlavne kvôli hudbe), 

ale aj Rómeo musí zomrieť a mnohé ďalšie. Na seriály si tieţ občas nájdem čas. Mám 

rada Frasiera, Krok za krokom, Dva a pol chlapa... 

C.S: Čítate rada? Čo najradšej? 

M.K.: Jasné veľmi rada. Hoci teraz nemám na to veľa času. Mojou najobľúbenejšou 

knihou je Malý princ od Antoine de Saint Exupéryho. K tejto kniţke sa vţdy a stále 

vraciam. V kaţdom období môjho ţivota ju vnímam ináč a vţdy v nej nájdem odpovede 

na svoje otázky o medziľudských vzťahoch a priateľstve.  

C.S.: Venujete sa nejakému športu? 

M.K.:  Momentálne iba taebo, ktoré ma nabíja veľkou dávkou energie, optimizmom 

a radosťou z pohybu... A dáva mi priestor kde sa môţem vybúriť, keď ma niekto 

nahnevá. 
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C.S.: Rada nakupujete? Máte nejaký vyhranený módny štýl? 

M.K.:  Myslím si, ţe primerane, ako kaţdá ţena. Nie, nemám vyhradený štýl. Obliekam 

sa podľa nálady a hlavne tak, aby som sa cítila pohodlne. 

C.S.: A čo hudba? Čo si rada vypočujete a prečo? 

M.K.:  No. Toto je kapitola sama o sebe. Závisí to hlavne od nálady a miesta. Ľudia, 

ktorí ma poznajú vedia, ţe bez mp3 prehrávača sa nepohnem z domu. Mám ho neustále 

pri sebe. No najradšej počúvam hudbu pri cestovaní. Veľmi rada počúvam staré rockové 

balady, slaďáky, techno, trance, rnb, urban... 

C.S.: Máte nejaký vzor, ktorý by ste chceli nasledovať? Prečo? 

M.K.: Je pár osobností, ktorých ţivotné príbehy sú fascinujúce a hodné nasledovania, ale 

ja osobne si myslím, ţe kaţdý z nás je jedinečný svojím vlastným osudom.  

C.S.: Riadite sa nejakým mottom? 

M.K.:  Neviem od koho je tento citát, ale utkvel mi v pamäti od prvého ročníka na 

vysokej škole. Povedal nám ho učiteľa latinčiny, z ktorého sme mali mimoriadny strach. 

Znel nasledovne: „ Dum spiro, spero in amore.“ Preklad : „Kým dýcham, verím v lásku.“   

C.S.: A na záver otázka, akú sa zvyknú pýtať missiek, čo by ste robili, keby ste 

vyhrali milión eur? 

M.K.: Hm. To je obrovská suma peňazí. Tak určite by som sa s nimi podelila s rodinou. 

Dopriala by som si  dlhú dovolenku, počas ktorej by som navštívila viaceré krajiny 

a medzi nimi aj moju vysnívanú krajinu Thajsko. Kúpila by som si domček niekde na 

dedine a niečo odloţila i  na horšie časy. 

 

                  

                      Za rozhovor ďakujú Evka Antalíková, Gabika Gáborová, Janka Paličková.  
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AAKKOO  SSMMEE  TTRRIIKKRRÁÁTT  PPOORRAAZZIILLII  RROOŢŢŇŇAAVVSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLYY!!  

AALLEEBBOO  NNAAŠŠEE  ÚÚSSPPEECCHHYY.. 
  

Školský rok sa len  rozbiehal a meno našej školy už zažiarilo 11. 
septembra na prvom mieste výsledkovej listiny na Olympiáde mladých 

záchranárov. Tím v zložení VESTEROVÁ, HRICOVÁ JANČOVÁ, MIŠKÁR 

a GETTLER na čele s pani učiteľkou ZDECHOVANOVOU úspešne obhájil 

vlaňajšie víťazstvo na okresnom kole. Za druhé víťazstvo sa môžeme 
poďakovať pani učiteľke DUSOVEJ, ktorá so svojimi žiakmi, SISIKOVÁ, 

REPISKÁ, MIŠKÁR obstála 24. septembra na súťaži Skvosty po Gotickej 

ceste. A do tretice sa na prvom mieste umiestnil v recitátorskej súťaži Zlatá 

podkova, zlaté pero, zlatý vlas JÁN HRUŠOVSKÝ, ktorého vytrvalo 
pripravovala pani učiteľka KONČEKOVÁ.  Najnovším úspechom je 2. miesto 

MICHALA MIŠKÁRA v okresnom kole Geografickej olympiády, ktorého 

pripravovala pani učiteľka HELEMBAIOVÁ.  

 

Zábava   
Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta: 

-Prečo máš takú veľkú hrču??? 

-Chcela ma uštipnúť osa. 
-Nestihla to? 

-Nie, ocino ju zabil lopatou. 

 

Stretne babka Móricka a pýta sa ho: 
-Ešte šušleš Móricko? 

-Ále, šem-tam. 

 

Jožko, čo tam gumuješ? 
-Prosím, pán učiteľ veď ste mi povedali, aby som si tú 5-ku opravil. 

 

 

Učiteľka povie deťom, aby vymysleli vety, v ktorej použijú slovo ANANÁS: 
Prihlási sa Jožko a povie: „Ananás je tropické ovocie.“ 

Prihlási sa Maťo a povie: „Ananás je zdravé ovocie“. 

Na koniec sa prihlási Móricko a povie: „Náš otecko odišiel na dovolenku a na 

nás sa vykašlal. 

 
Móda 
Ešte stále je in fialová a čierna. Inšpirujte sa: 
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Valentínska pošta 
 

Prekvapilo nás mnoţstvo valentínskych odkazov, najmä z piatych a šiestych 

ročníkov, aj keď niektoré boli neslušné a brané ako vtipy, tie sme samozrejme ani 

neuverejnili. Niektoré odkazy boli veľmi pekné, dokonca i skrášlené obrázkami.  
 

Janka Gonová píše Želke Samkovej zo 6.A: 
„Milá Želka, srdečne Ťa pozdravujem a prajem Ti šťastný Valentín, aby si bola milá, 
šťastná, veselá, zdravá a aby si zažila veľa lásky. Aby si počúvala svojich rodičov, aby si 
pekne spievala, aby si si urobila vlastný album s nami s Angelikou a mnou. Mám Ťa veľmi 
rada, si moja najlepšia sesternica.“ 

 
Gabika Gáborová píše Andrejke Liptákovej z 6.B: 
„Tak ako ranné slnko po tmavej noci vychádza, tak nech Ti svieti hviezda šťastia a životom 
Ťa sprevádza.“ 
 
Gabika Gáborová píše Danke Karalovej zo 6.A: 
„Ruža kvitne, rok sa kráti a mi zostaneme navždy kamarátky.“ 
 
Niektorý Lalik píiše Mirke Žigovej z 9.A:  
„Mirka, si nenormálne krásna, chcem Ťa celú, láska moja najkrajšia. Ľúbim Ťa veľmi.“ 
 
Nikolas Dongó píše Jánovi Samkovi zo 6.A: 
„Nazdar Jano, prajem Ti veľa lásky a veľa šťastia k Jane Černickej, aby Ťa chcela. Prajem 
Ti šťastný Valentín.“ 
 
Jano Samko píše pani učiteľke Kramárovej: 
„Pani učiteľka ste veľmi pekná a dobrá.“ 
 
Gabika Gáborová píše Kristíne Tomiovej, Vierke Lalikovej: 
„Krásneho Valentína. Mám Ťa rada.“ 
 
Gabika Gáborová píše Evke Rusňákovej, Simone Tublerovej, Ľaďke Samkovej, Janke 
Paličkovej zo 6.B: 
„Ste moje najmilšie kamošky, krásneho Valentína.“ 
 
Irma Samková píše Monike Vavrekovej z 5. A: 
„Mám Ťa rada ako sesternicu a som rada, že sa kamarátime, aj keď sa dakedy hádame, ale 
naše kamarátstvo nikto nezruší. Prajem Ti krásneho Valentína, aby si mala šťastie v láske.“ 
 
 Irma Samková píše Janovi Samkovi zo 6.A: 
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„Milý Jano, ľúbim Ťa z celého srdca, a keď je Deň zaľúbených, tak Ti to moje srdce dám. 
Máš krásny úsmev na tvári, je ťažké od Teba sa odlúčiť. Dúfam, že mi nezlomíš srdce. 
Prajem Ti veľa lásky na Valentína a pripájam básničku: 
Ružičku k sviatku pre Teba mám, 
z celého srdca tebe ju dám. 
Aby si nikdy necítil žiaľ, 
stále mal pre všetkých usmiatu tvár.“ 
 
Irma Samková píše Irenke Vavrekovej: 
„Si moja nalepšia kamarátka, vážim sa Ťa a mám Ťa rada. Prajem Ti krásneho Valentína, 
aby si mala veľa frajerov.“ 
 
Irma Samková píše Janke Gonovej z 5.A: 
„Si moja naj-naj sesternica a som rada, že som konečne našla sesternicu, akú som ešte 
nemala. Prajem Ti šťastného Valentína.“ 
 
Janka Gonová píše Monike Vavrekovej a aj Patrícii Milovej: 
„Si moja dobrá kamoška a tak Ti prajem pekného Valentína.“ 
 
Janka Gonová píše svojej triednej pani učiteľke Kramárovej: 
„Milá pani učiteľka, mám Vás veľmi rada. Som rada, že ste naša triedna. Želám Vám, nech 
sa Vám darí v práci.“ 
 
Robko Tomi píše svojej pani učiteľke: 
„Pani učiteľka, prepáčte, že som veľmi zlý. Prajem Vám krásneho Valentína a sľubujem, že 
sa už nebudem biť.“ 
 
Niekto odkazuje Juliške Galambovej z 3.A: 
„Ty si mi veľmi dobrá kamarátka a Ty to dobre vieš, tak Ti prajem pekného Valentína.“ 
 
 
Pani vychovávateľke Eltschlägerovej píše tajný ctiteľ: 
„Mám Vás rád, Vy ste najlepšia pani učiteľka.“ 
 
Našla sa aj anonymná valentínka pre pána asistenta Maroša: 
„Prajeme Ti veľa nových zážitkov a krásneho Valentína.“ 
 
 
Zaujímavý odkaz: nepodpísaný píše pre bohvie: 
„Kiss..“   
 
Svojej pani učiteľke píše Tomáš: 
„Pani učiteľka, nehnevajte sa, že sa bijeme, už sa nebudeme. My už budeme dobrí a milí.“ 
 
Istej Irenke zaľúbený lístok nechali Robo Danko a nejaký Tomáško a Majo. 
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Helenka Bohóvá praje svojej triednej – p. učiteľke Gubišovej: 
„Chcem Vám popriať šťastného Valentína, prajem Vám veľa, veľa šťastia a zdravíčka, aby 
ste boli stále usmiata a nech sa Vám darí vo všetkom.“ 
 
Helenka Bohóvá píše aj svojim rodičom: 
„Prajem Vám obom šťastného Valentína, aby ste vedeli, že Vás mám veľmi rada.“ 
 
Nikolas Dongó píše Laďke Samkovej zo 6.B: 
„Laďka, prajem Ti veľa lásky a veľa šťastia v láske. Buď šťastná vo svojom živote. Prajem 
Ti šťastného Valentína.“ 
 
Gabiky Gáborová píše Barbare Gazdíkovej: 
“Ten, kto vravel, že láska nebolí, ten nemiloval alebo bozkával mŕtvoly.” 
 
Gabika Gáborová píše Evke Antalíkovej: 
“V živote nikdy neplač aj keď máš v srdci  
Žiaľ veď slzy ty nenavráťia to čo ty život vzal.”  

 
 

V mene celej redakcie VŠETKÝM prajeme krásneho 
 a príjemného Valentína... A hlavne, majte sa radi 
nielen v tento deň. 
 
  
                        Chvíľka poézie z pera našich žiakov: 
 

                            Janka Antalíková: V srdci dýka 
                                  

        
              

Ţivotom sa túlam, 

strácam slová, 

ktoré značia koniec. 

 
Ťaţko dúfam ,či povedať ti to smiem? 

„Ţe ťa milujem!“ 

 

A preto v srdci dýku mám, 
ktorú zapichol si do mňa ty sám 

keď si sa stratil, 

z dohľadu mojich očí. 

 
Srdce ma bolí, 

nedokáţe uţ viac byť: 
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„Ty to nevidíš, ţe neviem bez 

teba ţiť.“ 

 

Moje srdce chabne, chorľaveje. 
Tak pomôcť mu skús! 

 

Preto dúfam a kričím v spánku, 

zo spánku slzami v očiach, 
pozerám na diaľku, 

ktorá delí nás. 

 

V srdci dýka bolí, pichá, 
zachráň ma láska 

kým ešte dýcham. 

                               
 
 

                                                      Nikolas Kolesár: Jar 
Zima odchádza, 

Miernym vánkom jar prichádza, 
Jar je uţ tu, má ju kaţdý rád, 

Jari nikto neodolá. 

 

Rozkvitajú  prvé jarné kvietky, 
Volajú sa narcisy, 

Jar je ich ročné obdobie. 

 

Jar nás volá do prírody, 
Štebot vtákov zvoní, 

Tráva s popod zeme vykúka, 

Aby sa jej byle roztvorili. 

 

Zvieratá sa prebúdzajú z dlhého spánku, 
aby si kosti  popreťahovali, 

deti šantia na lúke, 

aby boli aktívne. 
 


