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ÚVODOM 

Sloboda v našich radoch...  

Ďalší náročný mesiac ubehol ako voda a  už je tu november, pamiatka zosnulých – 

symbol pokoja a večnosti a deň študentstva – boj za slobodu a demokraciu, teda 

dni, ktoré každý z nás dnes prežíva tak trochu inak.  

Obe tieto sviatky však spája jedno - slávnosť pálenia sviečok. 

Mihotavé svetielko, ktoré všetkým navôkol rozdáva pocit 

spolupatričnosti a ľudského tepla, plamienok, ktorý roztápa 

chlad aj v tých najzatvrdilejších srdciach. Víťazstvo a radosť 

v živelnom opojení, triumf nad mocou v diktátorských rukách. 

Spev a štrngot kľúčikov rozliehajúcich sa po celej krajine, pocity 

úľavy, ale po rokoch trpkosť zo všeotvárajúcich sa dverí. 

Sklamanie na tvárach, spomienky na zašlé časy. To všetko 

a mnohé iné so sebou prináša práve tento mesiac. 

A  čo priniesol november na naše gymnázium? Krásne spoločné chvíle v kruhu 

najbližších, rodiny a priateľov, obohatenie nášho poznania o nové tajomstvá, oficiálne 

rozšírenie našich kruhov o prvákov, preverenie našich vedomostí v rôznych súťažiach 

a  ocenenie víťazov z našich radov.  

Bol to mesiac plný prekvapení a radosti z víťazstva. Pocity, ktoré november, ako taký 

vo svojej podstate zosobňuje a  symbolizuje. 

Nezabudnime...  

Pripomínajme si tieto výnimočné a sviatočné dni nielen v dni na to určené, ale z času 

na čas zapáľme bielu sviečku ako spomienku na tých, ktorí majú svoje pevné miesto 

v našich srdciach a  oslávme víťazný pocit slobody slova a  bytia týmto 

najduchaplnejším a najmierumilovnejším spôsobom. 

                                                                                                                                                MAV                                                                                                                                      
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ZO ŢIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

AKTIVITY  

Prijímanie prvákov do cechu GBST   

8. novembra 2013 sme 

oficiálne prijali našich prvákov 

medzi nás. Uskutočnila sa totiž 

Imatrikulácia prvákov. Avšak, 

nešlo to len tak ľahko. Už od 

rána to mali naši prváci 

nesmierne ťažké. Ako každý 

rok, aj teraz museli prejsť 

skúškami. 

Ich prvá úloha bolo prísť oblečení v krátkych šortkách, bielych podkolienkach a  

šľapkách. A aby bol ich outfit kompletný, nesmelo chýbať ani originálne 

„pončo“ z igelitového obrusu. Tretiaci im to poriadne osladili tým, že ich počas 

celého dňa maľovali, do vlasov im dali „trochu“ cukrovej vody a laku. Len aby 

každý vedel, že TO sú tí, naši noví prváci! A my ostatní? My sme sa prizerali, 

smiali sa popod fúz, ale aj nahlas. Veď, každý si tým musí prejsť!  

Celá táto veselá udalosť vyvrcholila večer v hoteli Novohrad. Tu sa stretli žiaci 

takmer z  každého ročníka. Pre našich „pasovaných“ bolo pripravených 

množstvo zaujímavých úloh. Však, posúďte sami. Ponúkame Vám exkluzívne len 

v Timravinách rozhovor so samotnými prvákmi:  

S/J: Aké úlohy ste museli zvládnuť a ako sa Vám páčila Vaša imatrikulácia? 

Simi Dujičová, 1.B  

„Moja úloha spočívala v tom, že som musela ležať na zemi s keksom v ústach. 

Môj partner ho musel zjesť bez pomoci rúk. Bolo to veľmi zaujímavé. A celkovo 

sa mi na Imatrikulácii páčilo a bolo to zábavné!“ 
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Želka Milanová, 1.B 

„Mojou úlohou bolo dať si do úst 5 cukríkov marshmallow a s plnými ústami 

povedať vetu „Milujem tretiakov“. Keďže od malička neznášam tieto cukríky, 

bolo mi z toho zle. Ale prežila som to! Inak sa mi na Imatrikulácii veľmi páčilo.“ 

Moni Korcsogová, 1.A 

„Ja som mala v ústach pukaciu šumienku a musela som recitovať ruskú báseň. 

Bolo to ľahké a zábavné. Páčilo sa mi!“ 

Patrik Budáč, 1.A 

„Mne sa dostalo takejto úlohy: spolu s viacerými sme museli vymyslieť báseň na 

vopred predurčené slová, a potom sme to museli rapovať na hudbu. A ešte som 

sedel na stoličke a mal som medzi nohami pohár, moja partnerka stála oproti 

mňa a snažila sa triafať vodu do pohára. Mal som z toho veľmi mokrý pocit, ale 

celá Imatrikulácia sa mi páčila!“ 

Ako ste si mohli prečítať, zažili sme veľa zábavy, či už my, ako diváci, alebo 

v prvom rade, naši prváci. Po oficiálnej časti nasledovala voľná zábava, kde si na 

svoje prišli dokonca aj naše pani profesorky, ktoré sa nedali zahanbiť a tiež si 

s nami zatancovali! Zabávalo sa až do neskorého večera a všetci sme odchádzali 

s boľavými nohami a úsmevom na tvári.  

Touto cestou sa chceme poďakovať našim tretiakom, že zorganizovali túto 

akciu a taktiež aj našim „už oficiálne“ prvákom, že sa nezľakli a zodpovedne 

pristúpili k tejto akcii.  

Ďakujeme a tešíme sa takto o rok znovu!  

                                                               Sarah Sýkorová a Janka Melicherčíková, 2.A 
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SÚŤAŢÍME  

VEDA  

Zenit  

Utorok, 5. novembra 2013 sa na našej škole uskutočnilo 
školské kolo XXX. ročníka súťaže Zenit v programovaní. 
Jednotlivé písmenká názvu súťaže predstavujú jej hlavnú 

myšlienku – Zručnosť Elán Nápaditosť Invencia 

Tvorivosť. 

V súťaži sa zúčastnení študenti popasovali s úlohami v programovaní, ktoré 
museli zvládnuť v určitom časovom limite. Odborná porota ohodnotila 
funkčnosť, efektívnosť a úroveň dokumentovania vzniknutého programu. 
Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií, pričom maximálny počet bodov, 
ktorí mohli získať, bol v oboch rovnaký – 325 bodov. 

V  kategórii A určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl bolo 12 
zúčastnených žiakov. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci Marek Sabó a Peter 
Tirala s počtom bodov 90, na treťom mieste Tibor Dancs s 85 bodmi. 

V kategórii  B pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl si svoje sily a zdatnosti v 
práci s počítačom vyskúšalo 8 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnil Emanuel Tesař 
s 250 bodmi. Za ním sa umiestnil na 2. mieste Dominik Dancs so ziskom 80  
bodov a 3. miesto obsadil Andrej Gáfrik s 10 bodmi.  

Do krajského kola, ktoré sa konalo 5. decembra 2013 v Školskom výpočtovom 
stredisku v Banskej Bystrici postúpili žiaci Marek Sabó a Peter Tirala 
z kategórie A a Emanuel Tesař s Dominikom Dancsom z kategórie B.  

Emanuel Tesař vo svojej kategórii B so ziskom 209 bodov nenašiel súpera a  
postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 6. – 8. februára 2014 
v Banskej Bystrici. Dominik Dancs obsadil v tej istej kategórii B pekné 4. miesto 
so ziskom 51 bodov. Marek Sabó a Peter Tirala súťažili v kategórii A a obsadili 
13. a  15. miesto. 
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Do nášho časopisu sa nám podarilo získať 
exkluzívny rozhovor práve s víťazom tejto súťaže 
a chceli by sme vám aj touto cestou predstaviť 
tohto nesmierne nadaného a pre mnohých z nás 
nenápadného a skromného študenta Emana 
Tesařa. 

Ahoj Emo, na začiatok by sme ti chceli 
pogratulovať k úspechom, ktoré si dosiahol a 
zároveň ti poďakovať, že si s rozhovorom do 
nášho školského časopisu súhlasil. Začali by 
sme otázkou, ako si sa dostal k súťaži ZENIT a 
prečo si sa rozhodol do nej prihlásiť? 

O všetkých súťažiach ma včas informujú naše 
profesorky informatiky, ale prihlásil som sa i 
preto, lebo ja sa hlásim skoro všade. A je to 
dobrá súťaž.  

Aký bol tvoj najväčší úspech v súťaži (akejkoľvek)? A čo vlastne pre teba 
znamená úspech? 

Úspech... no veľmi ma potešilo 3. miesto v Profite, keďže som súťažil aj s 
tretiakmi a štvrtákmi, no aj tak som skončil na krásnom 3. mieste. Tejto súťaže 
som sa zúčastnil ešte ako prvák.  

Medzičasom si sa stihol zúčastniť aj iných olympiád a súťaží, akých a aké boli 
tvoje úspechy v nich?  

Matematická olympiáda A, postúpil som na krajské kolo, teraz už asi aj na 
celoštátne kolo, v olympiáde z informatiky A som postúpil na krajské kolo, v 
súťaži ZENIT som postúpil na celoštátne kolo, okrem toho som mal ešte 
semináre z matematiky a informatiky. 

Popri toľkých súťažiach, ktoré absolvuješ, stíhaš sa venovať i škole? Aké bude 
vysvedčenie? 

Čo ja viem, do školy sa veľmi neučím, na známkach je to vidieť, ale vysvedčenie 
bude dobré, asi 4 dvojky. 

Aké máš plány a ciele do budúcnosti? 

Ešte neviem, ale asi budem pokračovať v informatike a matematike a skúsim si 
tým aj zarábať v budúcnosti. 
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A na záver, by som sa ťa chcela opýtať, aká súťaž ťa najbližšie čaká? 

Siedmeho februára ma čaká celoštátne kolo ZENITu. 

Ďakujem ti za rozhovor, všetci ti v reprezentovaní našej školy budeme držať 

palce.  

Ďakujem.                                                                                          Soňa Pinzíková, 2.B 
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Náboj Senior a Junior 2013 

 
Dňa 8.novembra 2013 sa v UPC 

(Univerzitné pastoračné centrum) 

v  Bratislave a 15. novembra 2013 

v Centre voľného času Magnet 

v Lučenci uskutočnili ďalšie roč-

níky matematicko-fyzikálneho 

Náboja Senior a Junior.  Náboj 

Junior je pravidelne organizovaná 

súťaž občianskym združením 

Trojsten v spolupráci s našimi 

študentmi. 

Tento ročník bol mimoriadne 

úspešný. Zapojilo sa 16 tímov zo 

základných škôl z okresov Lučenec, 

Veľký Krtíš a Poltár.  Súťaž 

prebiehala v tom istom čase aj 

v ďalších mestách na Slovensku 

a v Česku, takže súťažiaci si mohli 

svoje vedomosti porovnať 

globálne, v rámci dvoch krajín.  

Celkovo sa zapojilo 272 tímov.  

Cieľom každého tímu bolo za 2 hodiny správne vypočítať čo najviac z 55 

príkladov, pri ktorých si žiaci otestovali svoje vedomosti z fyziky a matematiky 

a logické myslenie.  
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V Lučenci sme boli ako inak 

najúspešnejší my, žiaci z Gymnázia 

B. S. Timravy a náš tím BUDKA, ktorí 

sa lokálne umiestnil na 1.mieste, 

globálne na 90. mieste. 2.miesto si 

vybojoval tím zo Základnej školy 

Slobody 2 v Poltári. 3.miesto patrilo 

nášmu druhému tímu – TERCII. 

Všetky tímy, vrátane tých, čo sa 

neumiestnili v prvej trojke, boli 

ocenené.  

A ako inak, aj o pocitoch z tejto súťaže vám prinášame náš rozhovor s jej 
víťazným tímom BUDKA. 
 

Ako ste sa dostali k tejto súťaži?  
B: Vybrali nás naši profesori matematiky, lebo sme v matike dobrí a vedeli, že 
sa k tomu postavíme zodpovedne. Ale v podstate nás zavreli do pivnice a 
povedali, že nás nepustia, ak nepôjdeme na Náboj.  
 

Delili ste si úlohy počas súťaže, mali ste v tom nejaký systém?  
B: Náš systém spočíval v tom, že každý riešil, čo vzal, ak nevedel, tak tá úloha 
kolovala medzi nami všetkými, až kým ju niekto nevyriešil. Ak bola u nás už 
príliš dlho, zavolali sme si toho pomocníka...už neviem, ako sa volá...možno 
Erik... 
 

Zapájate sa aj do iných olympiád, alebo sa orientujete len na smer matika-
fyzika?  
B: Zúčastnili sme sa aj matematickej, nemeckej a aj anglickej olympiády.  
 

Akú radu by ste dali študentom, ktorí budú v budúcnosti na Náboji 
reprezentovať gymnázium?  
B: Rozhodne by mali siahnuť do kútov dávno zabudnutých učív z fyziky.  
 

Plánujete sa zapojiť aj na budúci rok? 
B: Ak nás bude naďalej učiť pani profesorka Budáčová, tak pravdepodobne 
nebudeme mať na výber. Vlastne, keď nad tým tak rozmýšľame, je úplne jedno, 
kto nás bude učiť, asi sa tomu tak - či tak nevyhneme. 
 



TIMRAVINY, november, 3. číslo, 1. ročník, školský rok 2013/2014 

 
 
 

12 
 
 
 

 

Ďakujeme vám všetkým za milý a vtipný rozhovor a želáme vám veľa šťastia 
a humoru do života.  
 
Čo dodať na záver? 

Vďaka patrí našim sponzorom a všetkým organizátorom, pomocou ktorých sa 

Náboj Junior mohol uskutočniť. 

Víťazom a aj ostatným súťažiacim blahoželáme a dúfame, že sa uvidíme opäť 
o rok.  
                                                                                                  Timea Križová, septima 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI ŠTUDENTMI 

Keď bicykel nie je len víkendovou záleţitosťou 

Keď je reč o adrenalínových športoch, motocrosse, 

mountain bikingu, alebo downhille, väčšina ľudí len 

krúti hlavou. Napriek tomu, pre čoraz viac a viac 

mladých ľudí sa tieto športy stávajú 

neodmysliteľnou súčasťou ich životov. Tak, ako si 

niekto nevie predstaviť deň bez troch hodín 

strávených za facebookom, iný si zasa nevie 

predstaviť deň bez jazdenia a návalov adrenalínu, 

ktorý mu prúdi v žilách. Jedným z týchto nadšencov 

je aj Viktor Novák zo septimy, ktorý sa s vami podelí 

o svoj príbeh a ukáže vám jeho obľúbený šport z inej 

perspektívy.  

1. Ako dlho sa venuješ tomuto športu a aké boli tvoje začiatky?  

Ahoj, volám sa Viktor Novák a môj život je 

freeridové bikovanie. Bikovaniu sa venujem  už 

piatu sezónu od mojich 13 rokov.  Moje začiatky 

predstavovalo pozeranie videí s kamarátom 

a následné vozenie sa po dvore a skúšanie 

kadejakých kúskov. Na Vianoce som dostal svoj 

prvý bicykel určený na takúto disciplínu. Nebolo 

to nič moc, ale na začiatok to bohato stačilo. 

Odvtedy či už sneží, prší alebo svieti slnko, sa 

každý deň snažím jazdiť, zlepšovať sa a dostať z 

môjho tela a hlavy čo najviac. Ale hlavne, snažím 

sa čo najviac zabaviť a prežiť život tak, aby stál 

za to.  
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2. Prečo sa venuješ freeridovému bikovaniu?  

Tomuto športu sa venujem, pretože ma to baví. Na Slovensku sa každoročne 
organizuje Slovenský pohár v zjazde. To však nie je pre mňa. Ide tam hlavne o 
to, aby sa za čo najkratší čas zišla trať dolu kopcom plná kameňov, koreňov a 
skokov. Ja mám však radšej hravé trate, kde je veľa skokov, na ktorých sa dajú 
robiť  triky, otočky a saltá.  
 
Ďalší štýl, ktorý jazdím, sa nazýva Big 
Mountain. V praxi je to jazdenie 
v prostredí veľkých hôr ako napríklad 
naše Vysoké a Nízke Tatry. Nie je to 
len o zídení hory, ale aj o procese, ako 
dostať  bike a seba hore – zaberie to 
tak 4,5 hodiny. Večer sa musí hore 
vyšlapať, prespať tam a skoro ráno 
zjazdiť dolu kvôli ochranárom, ktorí z 
toho veľkú radosť nemajú. Tomuto sa 
venuje len pár ľudí na Slovensku.  
 

3. Zapojil si sa aj do nejakých súťaží?  

Zapojil som sa aj do pár súťaží. Podarilo sa mi umiestniť sa na 6. mieste na 
pretekoch v Bikeparku Košútka, vyhral som 5. ročník súťaže Bike Jam v 
lučenskom skatepaku a získal som 3. miesto v 12 hodinovom preteku taktiež na 
Košútke. Budúci rok sa chcem zúčastniť pretekov najme v Česku, pretože tam sa 
konajú preteky, na ktorých sa hodnotia triky, ktoré tam predvediete. Tento rok 
si ma našli aj sponzori. Devilwork, garážová firma z Banskej Bystrice, ktorá sa 
zaoberá výrobou špecializovaných bicyklových rámov (od ktorých som rám aj 
sám dostal) a magazín love2ridebike.com, ktorý o mne píše články, mám zľavy v 
ich eshope a mediálne ma podporuje. Týmto by som im chcel poďakovať. 
Takisto aj mojim rodičom, vďaka ktorým môžem robiť tento úžasný šport. 
 
 

 

 



TIMRAVINY, november, 3. číslo, 1. ročník, školský rok 2013/2014 

 
 
 

15 
 
 
 

4. Nachádza sa v tvojom okolí veľa podobných nadšencov ako si ty?  

Keď som začínal, nebol tu nikto, kto by so mnou jazdil a ani žiadne miesto na 

jazdenie. Postupne sa však ku mne pridalo pár chalanov, s ktorými sme 

spoločne postavili v lese nad priehradou trať, ktorá nemá konkurenciu v 

banskobystrickom kraji. Trávime tam všetok voľný čas, budujeme, jazdíme, 

varíme si, ale hlavne sa zabávame. V okolí máme najbližšie miesto na jazdenie 

Devilwork bikepark Košútka v Hriňovej. Vývoz je zabezpečený  lyžiarskym 

vlekom, ktorý stojí 10 eur na deň na osobu. Už tri roky tam chodíme pomáhať 

stavať trate. Za ten čas sa tam vyvinula úžasná komunita ľudí z celého kraja. 

5. Čo pre teba znamená jazdenie? 

Čo pre mňa jazdenie znamená ? Poviem vám 

to takto. Žijem pre to, aby som jazdil. Jazdím 

pre to, aby som žil. Biking ma veľa naučil, dal 

mi doteraz nepoznaný pocit slobody. Ukázal 

mi svet z rôznych stránok, naučil ma, že aj keď 

to bolí a myslíš si, že už ďalej sa nedá, aj tak to 

dokážeš, keď sa zaprieš. Ukázal mi prírodu, ku 

ktorej sa teraz obrátilo celé moje myslenie. 

Ukázal mi smer života, ktorým chcem ísť. Nie 

je to materialistický život, je to život, v ktorom 

ide o zážitky, nie o to, koľko toho vlastníš. Je to 

život v horách. Pretože tie jediné ti ukážu, aký 

je v skutočnosti človek malý oproti prírode. 

Pretože jedine tam sa cítim šťastný.   

                                                                                                    Timea Križová, septima 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI PROFESORMI 

Rozhovor s RNDr. Máriou Budáčovou 

Všetci ju denne stretávame na 

chodbách a  niektorí sme jej 

žiakmi.  Z  jej rozprávaní na 

hodinách máme mnohí pocit, 

že ju aj veľmi dobre poznáme. 

Toto číslo nášho časopisu 

venujeme práve jej,  našej 

dlhoročnej matikárke a fyzikár-

ke, „pani“ profesorke RNDr. 

Márii Budáčovej. 

1. Koľko rokov učíte? 

Učím už vyše 30 rokov. 

2. Učili ste aj na iných školách? 

Áno, 3 roky som učila na SOU (Stredné odborné učilište) v Opatovej. 

Od roku 1986 učím tu na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci. 

3. Aké máte vzdelanie? 

Chodila som na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v  Košiciach. Tam som vyštudovala odbor učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia matematika a fyzika. 

4. Vaše životné motto? 

Nemám žiadne motto. Radim sa len svojím rozumom. 
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5. Máte deti? 

Áno, mám dve dospelé, syna a dcéru. A už mám aj jedno vnúča. 

6. Aká je vaša najvtipnejšia príhoda z vyučovania? 

No, raz som sa počas vyučovania hojdala na stoličke. A zrazu cítim, 

ako sa strácam a strácam. Padám! (smiech). A zrazu „šup“, hneď som 

zletela pod stôl. Bola som z toho veľmi šokovaná, ako mi všetko zrazu 

zmizlo z dohľadu. Vôbec som to nečakala, spamätala som sa až na 

smiech celej triedy. Čo už, keď tie stoličky majú také mäkké nožičky, 

že sa to hneď podlomí. 

7. Prečo ste si vybrali práve matematiku a fyziku? 

Boli to moje obľúbené predmety, na ktoré som sa nemusela učiť. 

Chodila som aj na olympiády, ale len na základnej škole. 

8. Čo by ste robil, keby ste neučili? 

Asi by som žila v prírode. Myslím, niekde na dedine, kde má človek 

pokoj od mesta. Pestovala by som zeleninu a ovocie, preto mám aj 

doma na dvore záhradku.  

9. Aký je váš odkaz pre študentov? 

Môj odkaz je taký, aby sa v škole venovali vzdelávaniu a  ostatným 

zmysluplnejším činnostiam a  menej mobilom, pretože tie sú teraz 

pre nich prvoradé, aj keď si nemyslím, že stále sa učiť je to 

najdôležitejšie. Som rada, keď majú záľuby aj v športoch. 

Za rozhovor Vám veľmi pekne ďakujem. 

                                                                  Viktória Psotková, kvarta 
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ZAUJALO NÁS 

Deň študenstva. 

,,Deň boja za slobodu a demokraciu“. 

Pred dvadsiatimi štyrmi rokmi, 17. novembra 

1989, naši rodičia stáli v  uliciach ČSSR                  

a  protestovali proti totalitnému režimu, ktorý 

ich zväzoval a ubíjal v nich aj posledné zvyšky 

ľudskosti.  

 

 Bojovali za to, aby sme my, ich deti, 

mohli slobodne vyjadriť svoj názor a  

neboli za to potrestaní, aby naše 

vierovyznanie nemohlo uškodiť našej 

budúcej kariére         a  v neposlednom 

rade, aby sme mohli pocítiť slobodu, 

ktorá je jednou z mála vecí, ktoré sa 

človeku nedajú zobrať.  
 

Na mieste je iste otázka, či sloboda stála za to, aby 

samým sebe zobrali naši  rodičia mnohé sociálne istoty, 

ale spravili to pre nás a my im za to musíme byť vďační.  
 

 
 

Ak sa pýtate, ako im túto vďaku ukázať, odpoveď je ZODPOVEDNOSŤ.  
 

Buďme zodpovední k vzdelaniu, lebo nie všetci mohli za bývalej éry študovať 

tam, kde chceli.  

Buďme zodpovední voči priateľom, nestávajme sa egoistami, ktorí si idú iba za 

svojím  cieľom a nehľadia okolo seba.  



TIMRAVINY, november, 3. číslo, 1. ročník, školský rok 2013/2014 

 
 
 

19 
 
 
 

Buďme zodpovední občania, ktorí sa nepozerajú na verejné dianie ako na niečo, 

čo ich nemusí zaujímať len preto, že nie sú dospelí.  

Buďme zodpovední voči rodine, lebo ako tvrdila aj samotná komunistická 

ideológia, rodina je základ spoločnosti a podľa môjho názoru, ak je šťastná 

rodina a  nemusí byť ani kompletná, ale hlavne šťastná, tak je veľmi silnou 

jednotkou zdravej spoločnosti.  

No a samozrejme buďme zodpo-

vední aj voči svojej osobe, lebo 

človek, ktorý nezahadzuje svoj život 

a snaží sa konať tak, aby bol sám so 

sebou spokojný, je plnohodnotnou 

bytosťou a nie nejakou vygumo-

vanou ovcou, ktorá bude kráčať 

s čriedou.                                                                                                               

                                                                                                                Matej Gajdoš I.B 
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RECENZIE 

KINO: Hunger Games: The Catching Fire  

 Myslíme si, že tí, ktorí čítali knihy, boli 

aj na tomto druhom pokračovaní Hier 

o život. Filmy za knihami nezaostávajú  

a sú naozaj veľmi dobré.  

 

 

 

Film je plný napínavých scén a podľa nás, 

úžasných hereckých výkonov.  

 

 

Herečka Jennifer Lawrence, ktorá 

stvárnila Katniss Ever  deen (môžete ju 

poznať aj z filmov Terapia láskou alebo 

X-Men) predviedla naozaj 

pozoruhodný výkon.  
 

 

Ak sa vám náhodou jednotka nepáčila, aj tak si pozrite jej druhú časť, pretože 
vás prekvapí lepšia réžia, lepší scenár a aj spomínané lepšie herecké výkony.  

Filmu nechýba spád, emócie a aj ďalšie prežité muky v aréne.  Ak ste sa niekedy 

sťažovali, že autori nenechávajú zomierať hlavné postavy a potom je to 

o ničom, tak to v tomto filme rozhodne nechýba.   

                                                                                                   Katarína Barkáčová, 2.A 
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TVORÍME 

FOTOGRAFIE:  Najfotografie za mesiac november 

                                               

 

 

Tereza 

Kobličeková 

1.C 

 

 

 

 

Viktória Psotková 

kvarta 
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UMENIE:  

POÉZIA 

Stačí úsmev  

V sivej mláke vidieť odraz,  
snáď sivšieho mesta,  
ponuré domy, ulice i ľudia,  
až prirýchle autá, či nestačí im  
cesta?  
 

Fádnosť a smútok sú na každom 
kroku,  
výraz v tvárach ľudí je vždy  
rovnaký,  
len bezcitná maska, neprenikne  
pocit,  
každému už je úsmev ďaleký.  
 

Stále rýchlejšie idú, nevedno však  
kam,  
prechádzajú sa v smútku,  
a smerujú nikam.  
 

V očiach majú prázdno,  
v mysliach ticho a tmu  
a či ostala im v srdci ešte nádej?  
Ženú z neho radosť preč, šťastie  
nevpustia si dnu.  
 

V uliciach je smútok,  
lebo smútok majú v srdciach,  
volajú o pomoc, ani o tom nevediac...  
 

Po ulici však kráča človek zasnený,  
v očiach má iskierky a svoj svet  
vysnený,  
kadiaľ išiel, tam sial lásku, svet  
naberal farbu,  
za ním šťastie v tvárach ľudí,  
čo odhodili hanbu.  
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Ten človek, čo nemyslel len na ten  
sivý svet,  
čo kráčal pomaly a v ruke niesol  
kvet,  
ten, čo úsmev na tvári rozdával  
bez rozdielu,  
nechce od nich nič, len si kráča  
mestom.  
 

Zo stromov ozval sa krásny vtáčí  
spev,  
na ľudských tvárach úsmev, čo  
strhol masku z nich.  
V uliciach sa ozýva radostný  
smiech,  
kde viazol doteraz, a či to je  
hriech?  
 

Človek kráča mestom a šťastím celý  
žiari,  
on vedel, že nebolo to len  
plytvanie viery,  
a tak s kvetom v ruke a zasnenou  
tvárou,  
pomaly si kráča tým mestom  
zázrakov.  
 

V sivej mláke vidieť odraz,  
odraz žiarivého mesta,  
ľuďom úsmev tváre krášli,  
nik sa už za ničím nenáhli,  
len ozýva sa smiech...   
 
                                                                                        Patrícia Michalovičová, kvarta 
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NA ZÁVER                                                                                                              

 

Zapálili sme sviečku pre všetkých Vás tu i medzi anjelmi,  
nech nás jej plameň každodenne sprevádza, očistí, posilní a pozdvihne 

slobodu nášho ducha  
a zároveň pripomenie konečnosť i nekonečnosť nášho času i vesmíru... 
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