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ÚVODOM 

Čas vianočný...  

Ani sme sa nenazdali a  už je tu ďalší koniec – 

tentoraz v podobe kalendárneho roka. Niečo 

staré končí a nové začína, ale pre každého 

z nás má inú príchuť. Pre niekoho je to čas 

obzrieť sa späť a bilancovať,  pre druhého zase 

čas dívať sa vpred a dávať si novoročné 

predsavzatia, pre ďalšieho čas vyznávať 

tradičné hodnoty...  

V každom prípade je to ale čas, keď sme všetci k sebe o čosi vľúdnejší, na tvári sa nám 

častejšie objavujú široké úsmevy a pohľady plné očakávaní a prekvapení, všade vôkol 

seba máme snahu rozdávať dobrú náladu a  naše príbytky začínajú skrášľovať 

vianočné ozdoby a kuchyňou sa nesie vôňa vianočného pečiva. Proste Vianoce! 

Majú však príchuť aj prílišnej komercie, keď na nás z letákov, supermarketov a médií 

dolieha nekonečný rad vianočných akcií a neopočúvaných kolied v riadnom 

predstihu!!! No čo už... Všetko je to súčasť týchto predsviatočných a sviatočných dní, 

a preto ich vnímame s dávkou nadhľadu.  

Čo sa však týka nás samotných, študentov GBST v Lučenci, mesiac december sa niesol 

v duchu olympiád a rôznych súťaží, ktoré Vám na našich stránkach radi prinášame 

a pridávame aj niečo navyše v podobe rozhovorov s ich víťazmi. Čo nám všetkým ale 

na tomto mesiaci najviac imponuje, je predstava blížiacich sa prázdnin a oddychu.  

Spolu sa teda vydajme na cestu za hlavne pokojnými, šťastnými a 

v rodinnom kruhu strávenými a milosťami naplnenými vianočnými 

sviatkami a navzájom si zaželajme všetko to, o čom vie každý z nás 

najlepšie - úspešný a hojným zdravím opradený nový rok 2014.  

                                                                                                                    MAV 
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ZO ŢIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

AKTIVITY  

Mikulášska besiedka 

Mikuláš k nám zavítal aj tento rok, 

presnejšie 6.12.2013 sa konal pre tých 

najmladších z nášho gymnázia, 

žiakov prímy, sekundy, tercie 

a kvarty, ako inak ak nie tradične 

v priestoroch telocvične. Súťažilo sa 

v rôznych aktivitách a dokonca sa 

hralo aj malé divadlo. Ako ale  býva 

zvykom, maškrty nerozdával zadarmo.  

Žiaci museli vybojovať sladké odmeny v  

rôznych zábavných súťažiach ako napríklad 

v preťahovaní lanom, stoličkovom tanci, 

hádzaní snehových gúľ a  mnohých ďalších. 

Stoličkový tanec tak chytil žiakov za srdce, 

že si ho zopakovali hneď niekoľkokrát.  

Podľa slov študentskej rady boli naši mladší spolužiaci naozaj veľmi súťaživí a aj 

napriek tomu, že ozvučenie telocvične nebolo najlepšie, všetci sa správali až 

priam mikulášsky sväto.  

Po súťažiach a  bruškách naplnených cukríkmi a čokoládou si všetci spolu 

s Mikulášom a anjelom zatancovali.  

Podľa toho, čo sme zistili od jej účastníkov, sa akcia študentskej rade vydarila 

a už sa nevedia dočkať ďalšej podobnej.  

 



TIMRAVINY, december, 4. číslo, 1. ročník, školský rok 2013/2014 

 
 
 

6 
 
 
 

Tu vám prinášame ich pochvalné, ale miestami aj kritické reakcie 

a postrehy: 

KVARTA 

„Musíme povedať, že sa nám tohtoročný Mikuláš páčil asi najviac. Bol 

lepší než po minulé roky, hlavne kvôli originalite a snahe 

organizátorov. Bol to aj náš posledný Mikuláš a musíme uznať , že 

sme si ho užili.“ 

TERCIA 

„Nám sa páčili viac minulé ročníky. Bola väčšia sranda. Podľa nás bol 

profesorský dozor na nás prísny.“ 

SEKUNDA 

„Nám sa páčil každý Mikuláš, len tento rok sa Mikuláš priskoro 

odhalil. My sme verili, že je skutočný a nebol nám veľmi sympatický. 

Ale program nás pobavil.“ 

PRIMA 

„Nám sa páčil hlavne Mikuláš, mal pekné oblečenie. Nepáčilo sa nám, 

že kričal a nedal nám cukríky, keď sme prehrali. Na cukríky sme sa  

tešili najviac. Z hier sa nám nepáčilo kreslenie.“ 

Čo dodať na záver...hlavne toľko, aby budúci Mikuláš k nám opäť raz 

zavítal, a aby bol aspoň taký dobrý, ak nie o poznanie lepší ako ten 

tohtoročný aj vďaka vašim názorom. 

                                                                                                                                                                                       
Matej Gajdoš, 1.B  a Viktória Psotková, kvarta 
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SÚŤAŢÍME  

JAZYKY 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Máme tu školský rok 2013/2014 a s ním prišiel aj 6. ročník olympiády zo 

slovenského jazyka a  literatúry. Táto olympiáda je pomerne mladá, no 

u žiakov má veľký úspech. Na našej škole sa jej zúčastnilo mnoho žiakov 

takmer z každej triedy.  

V kategórii A, pre našich najstarších 

spolužiakov (3. a  4. ročník, septima a oktáva), 

vyhrala Mária Hlavatá zo septimy a tak sa dňa 

5.12.2013 dostala na krajské kolo. To sa bude 

konať 7.2.2014. Za Majkou sa umiestnil na 2. 

mieste Jaroslav Schvantner z  3.B a  pekné 3. 

miesto obsadila Stanislava Krnáčová z 3. A.  

 

 

 

 

1. miesto v kategórii B pre prvákov, 

druhákov a  žiakov kvinty a  sexty obsadil 

Matej Gajdoš z  1.B., a tak poputuje s  

Majkou na krajské kolo. Na strieborný 

stupienok sa postavila Jana Havranová z  

1.A. Trojicu víťazov uzatvára Anna 

Veselková z 2.C. 
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V  kategórii C máme len 2 úspešné 

riešiteľky a to Zuzanu Morháčovú a Viktóriu 

Máriu Bánovskú, obidve z tercie. Zuzka sa 

mohla tešiť z postupu na obvodné kolo, 

ktoré sa konalo v piatok, 13.12.2013, kde 

obsadila pekné 8. miesto. 

 

V  tomto čísle Vám prinášame 

aj kratučký rozhovor s našimi „lídrami“. 

 

 

Určite je to príjemný pocit byť tým najlepším medzi rovesníkmi. Gratulujeme 

Vám a celá škola s nami. Očakávali ste takýto výsledok? 

M.H.: Popravde, bola som prekvapená. No teším sa z víťazstva. 

Z.M.: Nečakala som to, no som rada, že to takto dopadlo. 

M.G.: Vždy sme prekvapení z úspechu. A predsa každé víťazstvo je príjemné. 

Pokúsili ste šťastie a vyhrali ste. Tento ročník bol pre Vás troch úspešný. Bola 

Vaša účasť na olympiáde z vlastnej iniciatívy? Alebo Vás oslovili profesori? 

M.H.: Bola som na olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry aj uplynulé 

roky. Preto som sa tam prihlásila aj tento rok. Otestujem si tak svoje poznatky 

zo slovenčiny. 

Z.M.: Naša pani profesorka nám oznámila, že sa bude konať olympiáda zo 

slovenčiny, vtedy som zdvihla ruku a oznámila som jej, že pôjdem a skúsim to.  

Prvýkrát. 

M.G.: Pán profesor Blažek sa opýtal celej triedy, či by niekto šiel, a tak som mu 

povedal, že pôjdem. Predsa aj minulý rok som bol tretí na okrese. Možno sa mi 

aj tento rok pošťastí. 
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Je pre Vás slovenčina bezproblémovým predmetom? 

M.H.: Viac – menej.  

Z.M.: Žiadne veľké problémy s ňou nemám. 

M.G.: Je to náš materinský jazyk. Plný výnimiek, ktoré ma dosť mätú. No vždy 

som bol spokojný so svojou znalosťou svojho jazyka. 

Našli sa ta aj také otázky a úlohy, ktoré Vás zaskočili? 

M.H.: Bolo ich zopár. 

Z.M.: Jasné, že boli. A hneď niekoľko. 

M.G.: Našli sa aj také. No svoje nedostatky som vykryl pri ústnej časti. 

Keď sme pri tej ústnej časti. Aké ste mali témy? Padli Vám? 

M.H.: My sme mali vypracovať príhovor primátorky mesta na mesiac október, 

ako mesiac úcty k starším. S touto témou som bola spokojná. Nič zložité. 

Z.M.: Mne téma úplne sadla. Tiež si myslím, že dieťa vzdelané len školou je 

nevzdelané dieťa. Známky nie sú všetko. 

M.G.: Rád rozprávam. Aj na tému o mládeži, ktorá odvráva a správa sa trochu 

nevychovane. 

Nemali ste trému? Predsa len je to stres rozprávať pred porotou, i keď to boli 

známe tváre našich profesoriek. 

M.H.: Mala som. No našťastie som ju odbúrala. 

Z.M.: Ja som mala tiež trému, no napokon som ju prekonala. 

M.G.: Taká malá zdravá tréma tu je vždy. Ale vďaka divadlu ju zvládam. 

Ďakujem Vám za rozhovor a ešte raz Vám gratulujem k víťazstvu. 

                                                                                                                       Ján Krnáč, 2.A  
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Olympiády z anglického a nemeckého jazyka 

Prvé dva decembrové týždne boli naozaj 

nabité olympiádami. K slovenskému 

jazyku pribudli aj dva cudzie jazyky -  

olympiáda v anglickom a  olympiáda v 

nemeckom jazyku.  

Naši žiaci mali v jednotlivých kategóriách 

obdivuhodné zastúpenie. Olympiády 

pozostávali z dvoch častí – písomnej 

a ústnej. Písomná časť pozostávala z testu 

na gramatiku a  slovnú zásobu, potom 

nasledovalo počúvanie s  porozumením a nakoniec čítanie s porozumením. 

Ústna časť pozostávala z opisu obrázka a zo situačného  dialógu.  

Všetci účastníci sa s úlohami písomnej časti statočne popasovali, ale len tí 

najlepší mohli postúpiť vyššie -  do ústnej časti. 

A tu sú aktuálne výsledky školského kola pre rok 2013/14: 

Anglický jazyk 

kategória 1B: 

1. miesto: Peter Jaško (kvarta) 

2. miesto: Andrej Fridrich (tercia) 

3. miesto: Samuel Fanči (tercia) 
 

kategória 2A: 

1. miesto: Adrián Baláži (1.A) 

2. miesto: Emanuel Tesař (2.B)  

3. miesto: Andrej Kancko (1.C) 
 

kategória 2B: 

1. miesto: Dominik Tkáč (4.C) 

2. miesto: Lenka Rovná (4.A) 

3. miesto: Kristína Šulajová (septima) 
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Nemecký jazyk 

kategória 1B: 

1. miesto: Peter Jaško (kvarta) 

2. miesto: Dominik Bystrianský (tercia) 

3. miesto: Lukáš Hrdina (tercia) 

kategória 2A: 

1. miesto: Martina Fekiačová (1.B) 

2. miesto: František Paraj (2.B) 

3. miesto: Alexandra Rubintová (2.A) 

kategória 2B: 

1. miesto: Dominika Melišová (3.A) 

2. miesto: Zuzana Nociarová (4.C) 

3. miesto: Katarína Štolcová (4.C) 

 

 

 

 

Všetkým víťazom jazykových olympiád srdečne blahoželáme a  držíme im 

palce, aby nás rovnako víťazne reprezentovali aj vo vyšších kolách tejto 

súťaže. 

 

                                                                                               Janka Melicherčíková, 2.A 
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Olympiáda ľudských práv 

Tento školský rok na našej škole 

prebehol už 16. ročník olympiády 

ľudských práv. Táto olympiáda ešte nie 

je taká rozšírená ako ostatné, no je 

zaujímavá. Jej cieľom je oboznámiť 

študentov so základmi demokracie 

nášho štátu. Žiaci by totiž mali poznať 

svoje práva, tak ako práva aj 

ostatných.  

Zúčastnili sa jej len 5 žiaci z nášho gymnázia, no boli celkom úspešní. Z testu 

bolo možné získať až 83 bodov. Prví traja, Adrian Pivka, Dominik Tkáč a Ján 

Krnáč, postúpili do ďalšieho kola, kde mali prehĺbiť problematické témy.  

Prezentáciami sme mali rozobrať problémy, ktoré sme si vyberali losovaním. 

Adrian, ktorý aj zvíťazil, nás oboznámil s novým svetovým poriadkom, kde nám 

porozprával o vojnových zločincoch a ich činoch, ktoré pozmenili svet. Téma 

o vojnových konfliktoch, masovom vyvražďovaní a politickej korupcie je 

skutočne aktuálna a veľmi zaujímavá a bolo by možné o nej rozprávať aj hodiny. 

No my sme sa museli zmestiť do časového limitu 15 minút.  

V tomto kole Adrián získal plný počet bodov (30) 

a stal sa víťazom tohoročného školského kola tejto 

olympiády s postupom na krajské kolo, ktoré sa bude 

konať 6. 2. 2014 v Banskej Bystrici. 

Víťazovi blahoželáme a veríme, že nás bude 

úspešne reprezentovať vo vyšších, postupových 

kolách tejto súťaže, a že mu vylosované témy sadnú 

podobne, ako sa to stalo na pôde nášho gymnázia. 
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VEDA  

Expedícia Mars 

Tento rok sa konal už 10. ročník výnimočnej 

súťaže – Expedícia Mars.  

Expedícia Mars je medzinárodná česko-

slovenská súťaž pre mladých záujemcov o 

kozmonautiku, astronómiu. Každoročne sa do 

súťaže zapájajú stovky nadaných súťažiacich, 

ktorí dúfajú, že sa im splní sen. Ale iba pár 

šťastlivcov dostane napokon možnosť 

absolvovať niekoľkodňový kozmonautický 

výcvik a simulovaný let do vesmíru v 

belgickom Európskom vesmírnom centre v 

Transinne. 

Na našu veľkú radosť sa do súťaže zapojil aj žiak 1.C, 

skromný Andrej Kancko, s ktorým sme sa 

porozprávali o tejto unikátnej súťaži. 

 

Andrej, kedy si sa začal zaujímať o astronómiu? 

A.K.: O astronómiu som sa začal zaujímať na prvom 

stupni základnej školy, resp. keď sme vo štvrtom 

ročníku ZŠ išli na exkurziu do hvezdárne a planetária 

M.Hella v Žiari nad Hronom. 

 

 

 

Ako si sa dozvedel o tejto súťaži? 

A.K.: O tejto súťaži som sa dozvedel v roku 2011, keď sa jej zúčastnil jeden žiak 

z tej istej základnej školy, ktorú som navštevoval. 
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Ako prebiehala súťaž? 

A.K.: Súťaž prebiehala od apríla 2013, kedy sa začala prvá súťažná časť, t.j. 

internetové kolo. Úlohou bolo vyplniť tri internetové testy z oblasti astronómie 

a kozmonautiky. Na základe týchto testov sa vybrali postupujúci do ďalšej etapy 

súťaže - projektového kola. Úlohou bolo vypracovať projekty formou 

powerpoint prezentácie na zadanú tému. V auguste sa vybrali 25 postupujúci 

do posledného súťažného kola, semifinále. To prebiehalo v septembri na 

Slovensku - v Terchovej, formou víkendového sústredenia. V ňom sa na základe 

vyhotovených samostatných prác vybrali 12 výhercovia, ktorí boli odmenení 5-

dňovým pobytom v belgickom Euro Space Center v meste Transinne. 

 

Keď si sa dozvedel, že si medzi šťastnými výhercami, môžeš nám opísať, ako 

prebiehal samotný náučný výlet? 

A.K.: Samotné finále sa začalo v sobotu 23.11.2013 slávnostným zahájením v 

Národnej technickej knižnici v Prahe. Prvé dva dni sme strávili v dedinke 

Ondřejov pri Prahe v areáli Astronomického ústavu Akadémie vied ČR. Počas 

týchto dvoch dní sme sa s finalistami lepšie spoznali a čas sme trávili rôznymi 

zábavnými aktivitami. V nedeľu večer nás čakala dlhá cesta autobusom. V 

pondelok ráno sme dorazili do Bruselu, kde sme si pozreli Európsky parlament, 

v ktorom sme sa stretli s prvým československým kozmonautom a zároveň 

europoslancom – Vladimírom Remekom. Ďalej sme si pozreli pamiatky Bruselu 

a v poludňajších hodinách zamierili do belgického mestečka Transinne, pri 

ktorom sa nachádza Európske vesmírne centrum - Euro space center. V ňom 

sme pobudli 5 dní, počas ktorých sme si vyskúšali rôzne simulátory určené pre 

výcvik ozajstných kozmonautov, postavili sme si vlastné rakety, a nakoniec to 

najlepšie – absolvovali sme simulovaný let raketoplánom. Po piatich dňoch 

strávených v Euro Space Center sme sa zbalili a zamierili späť do Prahy,  kde v 

Štefánikovej hvezdárni na Petříne prebehlo slávnostné ukončenie. 

 

Môžeš nám prezradiť tvoj najlepší zážitok z expedície ? 

A.K.: Pilotovanie simulátora raketoplánu. To bolo skvelé. 
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Plánuješ sa aj v budúcnosti zapojiť do podobnej súťaže? 

A.K.: Na Slovensku každoročne prebieha Astronomická olympiáda, v ktorej 

šiesti najlepší študenti stredných škôl postúpia na medzinárodné kolo. Pred 

dvoma rokmi sa medzinárodné kolo uskutočnilo v Brazílii, pred rokom zasa v 

Grécku. V budúcnosti sa určite zapojím. A keďže rád cestujem, budem sa snažiť 

čo najviac, aby sa mi to podarilo. 

 

Andrejovi ďakujeme za rozhovor, gratulujeme k úspechu a do budúcnosti mu 

želáme veľa, či už školských alebo mimoškolských úspechov. 

 

                                                         Martina Lončeková a Viktória Vrbiniaková, 1.C 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI ŠTUDENTMI 

Rozhovor s Adrianom Pivkom 

Vďaka víťazstvu v  školskom kole Olympiády 

ľudských práv, náš žiak,  Adrian Pivka zo 4.C., 

postúpil na krajské kolo, ktoré sa bude konať dňa    

6. 2. 2014 v Banskej Bystrici. V prípade postupu nás 

bude reprezentovať na celoštátnom kole v Modre 

počas troch dní od 26. do 28. marca 2014, kde bude 

obhajovať svoje vedomosti a zručnosti. 

Pri tejto príležitosti sme sa nášho víťaza opýtali pár 

otázok. 

Zaujímaš sa o ľudské práva? Prihlásil si sa sám? 

A.P.: Zaujímam sa o ne intenzívne  a  vie ma niekedy poriadne vytočiť, ak sa 

niekde porušujú.  Zároveň ma oslovila naša pani profesorka, PhDr. Viera 

Rapcová, a tak som sa rád zapojil do tejto olympiády.  

Bol si už na Olympiáde ľudských práv aj po minulé roky alebo na podobnej 

súťaži? 

A.P.: Áno, bol som, ale žiaľ bez väčšieho úspechu. 

Padla ti tvoja téma o vojnových konfliktoch, masovom vyvražďovaní 

a politickej korupcie na prezentáciu? 

A.P.: O tejto téme by sme sa mohli baviť skutočne dlho. Preto som rád, že som 

ju dostal. Mohol som sa rozpísať, a tiež rozrozprávať. Takisto som nemal ani 

problémy s  prípravou, keďže množstvo informácií k tejto téme bolo 

postačujúce na limit 15 minút. 
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Ako vnímaš činy ľudí, o ktorých si robil prezentáciu? Môžeme v nich nájsť 

trochu porozumenia? 

A.: Hodnotím ich pomerne negatívne. Možno pri hlbšom bádaní ich dôvodov 

a dôsledkov by sme možno našli nejaké drobné plusy. Ale celkový výsledok je 

neodpustiteľný.  

Pripravuješ sa na krajské kolo nejak extra? 

A.: Takmer vôbec. Na krajské kolo vlastne vôbec nepotrebujeme ani 

prezentáciu. Napíšeme test podobný tomu, ako bol ten na školskom kole a na 

ústnej časti máme rozprávať asi 10 minút o nejakej téme ako napr. rovnosť 

ľudí. 

Tak to je super. Všetci ti úprimne gratulujeme k víťazstvu a veríme, že nás 

budeš úspešne reprezentovať aj naďalej, a že sa ti podarí postúpiť až na  

celoslovenské kolo, aby si sa mohol zúčastniť zasadania Rady OSN pre ľudské 

práva v Ženeve vo Švajčiarsku. 

                                                                                                                     Ján Krnáč, 2.A 

Bojovníci za ľudské práva: na čele s Adrianom Pivkom (v modrej mikine), vzadu jeho garda 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI PROFESORMI 

Rozhovor s Mgr. Jurajom Blaţekom 

Pre tento mesiac sa redakčná rada rozhodla urobiť 

rozhovor s pánom profesorom Jurajom Blažekom.  

Najprv sa mu do toho s nami nechcelo, ale nakoniec sa na 

to dal a my dúfame, že vás budú nové veci, ktoré sme sa o 

ňom podozvedali, zaujímať.  

 

Čo vás viedlo k tomu stať sa učiteľom?  

J.B.: Po vyštudovaní vysokej školy som skúsil všetky miesta, 

ktoré boli voľné, a vyšlo školstvo. 

Ako dlho už učíte?  

J.B.: Na GBST učím 3 roky, ale celkovo 6 rokov.  

 

O akých iných povolaniach ste rozmýšľali?  

J.B.: Jedinou mojou podmienkou pri povolaniach bolo, že som chcel robiť niečo 

s angličtinou.  

Čo vás zaujímalo, keď ste boli na strednej škole? Mali ste nejaké hobby alebo 

ste sa venovali nejakému športu? 

J.B.: Bavila ma angličtina a niekedy som si zahral aj stolný tenis alebo prečítal 

nejakú knižku alebo časopis.  

Čo považujete za váš najväčší úspech v živote?  

J.B.: Ukončenie oboch mojich vysokých škôl. Prekladateľstvo a tlmočníctvo a 

pedagogika.  

Akú hudbu máte rád a čo najčastejšie počúvate?  

J.B.: Mám rád Nickelback, Queen a zo slovenských kapiel Desmod. Mám rád aj 

klasiku, pretože má rovnomerné vlnové dĺžky a je najlepšia pri učení.  
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 Vaše životné motto?  

J.B.: Je zaujímavé nechať sa inšpirovať dobrou myšlienkou, ale konkrétne motto 

nemám.  

A aký je váš odkaz žiakom?  

J.B.: Učte sa pravidelnejšie, budete mať oveľa menej stresu.  

Pánovi profesorovi veľmi pekne ďakujeme za odpovede na naše otázky a za 

čas, ktorý nám venoval.  

Želáme mu veľa úspechov do života a hlavne trpezlivosť so žiakmi.  

                                                        

                                                       Katarína Barkáčová a Janka Melicherčíková, 2.A 
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ZAUJALO NÁS 

Sviatky pokoja a lásky 

alebo je to všetko 

tak trochu inak ? 

Vianoce, sviatok, ktorý nám je všetkým veľmi 

dobre známy, ale otázkou zostáva, či sa jeho 

posolstvo a  duch celkom nevytratili? 

Neviem, ako vy, ale ja si Vianoce užívam. Je pravdou, že „obľubujem“ reklamy, 

ktoré sú každým rokom o tom istom, len raz spievajú nejakí čudáci ako Kike, že 

Maťo jej napustil vaňu, potom trocha prihriaty akože Francúz neplatí internet 

a nakoniec môj dobrý kamarát Martin Z., mimochodom minuloročný maturant 

na našej škole, sa na mňa škerí s ešte vyškerenejšou Mázikovou.  

Človek ako ja (teda konzervatívny adolescent, ktorý má niekedy zaostalejšie 

názory ako jeho dedo) by mal byť pobúrený kvôli takejto komerčnej 

dehonestácií Vianoc, ale darí sa mi to ignorovať s úsmevom, dokonca zvyknem 

upokojovať moju starkú (jej obľúbený seriál je Búrlivé víno a Sultán ), keď sa 

pohoršuje nad neustále opakujúcou reklamou na „skvelé spotrebiče“ počas jej 

najobľúbenejšieho programu, ktorý uvádza anjel s menom Vilko.  

Napriek tomuto všetkému mám Vianoce 

naozaj rád a nikdy si ich nenechám skaziť. 

Prípravy u mňa začnú dva týždne pred 

Vianocami, keď napečiem perníky, celý byt 

vonia škoricou a moja mama kričí z kuchyne, 

že je to tam ako po výbuchu.  
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Darčeky nakupujem samozrejme na poslednú chvíľu a to 

podčiarkuje celú atmosféru tohto sviatku. No a najradšej 

mám pokoj, ktorý mám u starých rodičov počas Štedrého 

dňa, ktorý jej zároveň aj mojím narodeninovým.  

Úprimne sa teším z rodinného kruhu a dúfam, že aj vy, lebo rodina a hlavne 

šťastná rodina je to najlepšie, čo môžeme mať, aj napriek tomu, že sa tá šťastná 

rodinka počas štedrého dňa poháda minimálne desaťkrát. 

Na záver sa vrátim k čomu inému ako k politike. Do 

nového roka želám pravici, aby sa zlepila, ľavici, aby 

bola naozaj ľavicovou a nášmu štátnemu rozpočtu 

v novom roku prajem veľa vybratých daní, malý 

deficit, a aby ulial do školstva čo najviac peňazí.   

Prezidentským kandidátom odkazujem, aby nám začiatok jari nepokazili 

vulgárnou kampaňou a Vám, ktorí máte právo voliť, aby ste ho využili.  

Prajem Vám, milí spolužiaci, krásne Vianoce a  šťastný nový rok 2014, ktorý 

bude mimochodom politicky pestrý! 

Matej Gajdoš, I.B 
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RECENZIE 

KINO: Hobit: Smaugova pustatina  

Chcete perfektný 3D     

zážitok?  

Choďte na Hobita!  

Nie všetkým sa možno 

bude páčiť táto druhá 

časť, ale nám sa páčila 

rovnako ako tá prvá. 

 

 

Dej je o dosť iný ako v knihe, ale film to nepokazí. Pridanie romantickej zápletky 

to o dosť vylepší. Film je plný akcie a prestrelených alebo zoťatých hláv (Legolas 

opäť nesklame).  

Čo tak isto nesklame, je drak a hudba. Ak si drakov predstavujete ako 

z rozprávky Ako si vycvičiť draka, tak vám môžeme povedať, že takto má 

vyzerať naozajstný drak!  

Koniec väčšinu ľudí asi nahnevá, pretože je naozaj napínavý a nevieme sa kvôli 

nemu dočkať na trojku.   

P.S.: Hobit 3: Cesta tam a späť v kinách už o rok .  

                                                                                                   Katarína Barkáčová, 2.A 
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TVORÍME 

FOTOGRAFIE:  Najfotografie za mesiac december 

                                              

Terka 

Dubašáková 

1.C 

 

              KRESBA: 

                Anna Veselková 

                           2.C  

      Liam Neeson, marec 2013 
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UMENIE:  

POÉZIA 
 

Koniec  

 

Svet sa rúca, zaniká.  

Nevnímam ho.  

Koniec je tu, oheň pohltil všetko.  

Nevidím ho. 

Nádeje miznú,  

ostal len strach.  

Životy hasnú a ľudia bojujú...  

Usmievam sa.  

Zabíja ma to, ako všetkých.  

Oheň ma páli na popol,  

a keď ustane,  

zaplaví ma chlad,  

z ktorého mrznú aj myšlienky.  

Stále som šťastná.  

Nič nezmierni moju radosť,  

smrť už vôbec nie,  

aj keď ju cítim na jazyku.  

Nie, kým viem, že ste v bezpečí. 

                                                                             Patrícia Michalovičová, kvarta 
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NA ZÁVER                                                                                                              

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Želáme Vám všetkým krásne a ničím nerušené vianočné sviatky a šťastný 

nový rok 2014. 
Vaši vianočne naladení redaktori školského časopisu Timraviny. 
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