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ÚVODOM 

Škola volá  

Prázdniny nám opäť raz ubehli ako voda, a hoci niektorí z vás by ich asi najradšej vrátili 

späť, iní sa už pomaly, ale isto začali doma nudiť po nekonečnej sérii čítania kníh, 

každodenného sledovania televízie a surfovania  po 

internete. Možno ste si (ne)povedali dosť bolo 

povinného dovolenkovania s rodinou a chodenia 

von s priateľmi, škola zase raz volá... 

Naše rady však už nikdy viac nenavštívi žiačka 

maturitného ročníka, ktorá náhle a tragicky opustila 

svoj mladý svet, a preto jej venujeme túto tichú 

spomienku v našom prvom čísle...  

V každom prípade, nastal čas povinného vstávania a prípravy na vyučovanie a veríme, že ste 

sa celkom radi vrátili späť do svojich lavíc, medzi svojich starých či nových spolužiakov, a že 

tento nový začiatok ste prijali ako sa patrí s veľkou chuťou sa ďalej vzdelávať a motiváciou 

dokázať hlavne sebe, že miesto, ktoré na tejto škole a tento školský rok 2015/15 patrí vám, si 

zastanete dôstojne a úspešne až do jeho konca. 

No a aby ten nový začiatok bol niečím iným ako po „ostatné“ roky, čakali na vás príjemné 

zmeny v podobe nových podláh, modernejších lavíc a stoličiek a celkový pohľad na všetky 

triedy na našom gymnáziu sa zmenil akoby mávnutím čarovného prútika. Mnohí ste 

zaregistrovali túto zmenu už koncom školského roka a tí, ktorí ste zavítali do školy aj počas 

prázdnin, ste tu zažili nevídaný pracovný ruch, keď sa naše chodby začali napĺňať zánovným 

zariadením zo zrušenej strednej školy vo Zvolene...pre iných možno paradox, pre nás posun 

k modernejšej a pohodlnejšej a veríme, že časom aj kvalitnejšej výučbe.  

Tí, ktorí naše lavice zaplnili tento školský rok po prvýkrát určite privítali túto milú jednoliatu 

zmenu a o to sa im štart na našej škole spríjemnil a nepôsobil na nich na prvý dojem zubom 

času, ktorý tu vládol už desiatky rokov. Ruku k dielu ste počas prázdnin priložili aj vy samotní, 

naši študenti, ale ani vaši učitelia nezaostali a prispeli svojou nemalou čiastkou do mlyna. 

Radosť z výsledku je preto pre nás o to väčšia, keďže k tomu dopomohla tímová práca a opäť 

sa raz potvrdilo, že ducha školy netvorí len pár jednotlivcov, ale všetci jeho zamestnanci 

a v neposlednom rade aj vy, naši žiaci.  

Za Timraviny Vám všetkým ĎAKUJEME a všetkým želáme úspešný štart, veľa chuti do učenia 

a našim maturantom veľa šťastia pri maturitných skúškach!!!                                            MAV 
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

AKTIVITY  

Cvičenia na ochranu života a zdravia 

Dňa 5. septemba 2014 sa ako každoročne opäť uskutočnilo branné 

cvičenie pre žiakov kvinty a všetkých prvých ročníkov. 

O 8. hodine žiaci vyrazili spred školy a prešli už snáď každému 

gymnazistovi dobre známu trasu popri chatkách a lučenských 

kúpeľoch a svoju „túru“ zakončili na priehrade, kde mali prestávku na 

nejakú tú desiatu v podobe langoša a kofoly. 

Medzitým sa pripravili stanovištia, kde si zopakovali orientáciu 

v teréne a kurz prvej pomoci. 

To, čo však nikto z nás  

nečakal  a  ani nepredpokla-

dal, bol skutočný výbuch 

odparkovaného auta, ktorý 

zaujal snáď všetkých 

zúčastnených. Žiaci neváhali 

a  rad radom si robili „selfie“ 

namiesto volania hasičov, ktorí však na miesto vznieteného vozidla 

dorazili bleskurýchle a následne požiar uhasili. 

Pýtali sme sa aj na názor niektorých zo  zúčastnených žiakov: 

1.A. Mne sa páčilo, že som bližšie spoznala svojich spolužiakov. 

Trochu mi tam chýbalo strieľanie zo vzduchovky, ale ten výbuch auta 

na konci bol väčší adrenalín. 
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1.B. Celkovo sa mi celé branné páčilo. Vadilo mi jedine to dlhé 

šlapanie, ale aspoň, že sme mali tie prestávky. Dúfam, že to bude len 

raz za rok, 3 dni ma z toho šlapania boleli nohy. 

1.C. Bolo to moje prvé branné na gymnáziu a hodnotím ho pozitívne. 

Páčili sa mi aktivity, ktoré sme mali a to, že sme sa mohli naučiť napr. 

o prvej pomoci. Nepáčilo sa mi však, že sme museli dlho chodiť. 

Kvinta Ja som už toto 

branné zažila nespočetne 

krát. Páčilo sa mi to ako 

každý rok, len by som bola 

rada, keby sme na 

brannom aj opekali, lebo 

langoše zo stánku nie sú 

nič pre mňa. Avšak ten 

výbuch na konci bol „riadny“. Spravili sme si „selfie“ a spolužiak si ju 

chcel spraviť ešte raz, lebo na fotke nemal dobré vlasy (smiech), ale to 

už hasiči stihli všetko uhasiť. 

Ďakujeme za názor všetkým zúčasteným a tešíme sa na rovnakú akciu 

takto o rok, samozrejme bez podobných prekvapení. 

                                                                         Viktória Psotková, kvinta 
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Kurz ochrany života a zdravia 

Konečne sme tretiaci, a tak sme sa dočkali aj 

KOŽAZ-u, na ktorý sme sa tešili celé dva roky. 

Od utorka 23.9.2014 do piatku 26.9.2014, teda 

4 dni, sme strávili v prekrásnej prírode Nízkych 

Tatier. 

V utorok sme vyštartovali ráno o 8:00 spred 

školy a naša cesta nám trvala takmer 2 hodiny.  

Do hotela sme prišli pred obedom, stihli sme sa 

len vybaliť a už sme šli na obed. Po obede sme 

mali teoretickú prípravu na štvrtkový 

orientačný beh. Vyskúšali sme si streľbu zo vzduchovky, stavali sme stan, 

precvičili si prvú pomoc pri rôznych zraneniach, hod granátom a pripomenuli si 

manipuláciu s buzolou. Po večeri si mala pripraviť krátky program 3.A. Pripravili 

si paródiu na televízne noviny a  zahrali istú reportáž o bačovi, jeho baranovi 

a nepozvanom návštevníkovi jeho salaša. Hneď po ňom sme mali večerný 

rozkaz, aby sme sa pripravili na nasledujúci deň.  

Hneď po raňajkách sme sa vydali 

na cestu ku Chate Milana 

Rastislava Štefánika (1740 m 

n.m.). Bola to síce náročná túra, 

ktorá trvala vyše dvoch hodín, 

ale zvládli sme ju všetci. Odtiaľ 

sa niektorí zdatnejší žiaci vydali 

na výstup až na Ďumbier (2040 

m n.m.), ostatní šli na miesto, 

kam mal po nás prísť autobus 

k chate Kosodrevina. Vrátili sme 

sa medzi 16:00 a 17:00 hodinou. Opäť sme mali večeru a program si tentoraz 

prichystala 3.B, ktorá pre nás vymyslela stoličkový tanec. Pre niekoľko 

národnostných menšín vysvetlili pravidlá hry v slovenskom jazyku, 
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v maďarskom jazyku a  v „slovenskom posunkovom jazyku“.  Víťaz získal 

kakaovú odmenu.  

Vo štvrtok sme mali hneď po raňajkách nástup na dvore hotela, kde sme boli 

rozdelení do 8 družstiev. Stanoviská boli rozmiestnené po celom areáli hotela. 

Medzi ne patrili napr. prvá pomoc, streľba zo vzduchovky, niekoľko ľahkých 

fyzických cvičení a pod. Avšak počas tohto orientačného behu sa zranili naši 

dvaja spolužiaci, po ktorých musela prísť aj sanitka a odviezť ich do nemocnice 

v Brezne. preto sa naši profesori rozhodli ukončiť túto akciu a mohli sme ísť na 

obed. Popoludní sa bojovalo vo volejbalovom turnaji, v ktorom zvíťazilo 

družstvo septimy. Tí za to dostali sladkú odmenu. Večer si pripravila program 

trieda 3.C. Tá pre nás zatancovala tanec pre nevidiacich a primpomenula nám 

tým sviatok týždňa nevidiacich. Po nich vystúpila septima, ktorá nás oboznámila 

s divočinou rôznych kútov sveta. Večierku sme mali v tento deň o hodinu 

dlhšiu, teda do jedenástej. 

V piatok ráno sme sa len naraňajkovali, upratali si izby a šli sme domov. Do 

Lučenca sme prišli okolo jedenástej. Pred školy sme sa konečne rozpŕchli 

domov, aby sme si mohli odpočinúť od všetkej tej náročnej fyzickej záťaže 

a samozrejme za skvelým domácim jedlom, ktoré tam určite mnohým chýbalo.   

Môžeme však povedať,, že až na tie zranenia a nejakých tých pár 

nedorozumení, sme si to celkom užili. Kiežby sme mali viac takýchto príležitostí 

na pobyt v prírode.                                                 

Ďakujeme všetkým organizátorom a mladším ročníkom odkazujeme, aby už 

teraz mysleli na 

svoju fyzickú prí-

pravu na tento 

svoj „boj o pre- 

žitie v lone čaro-

krásnej sloven-

skej prírody. 

Ján Krnáč, 3.A 
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Výstava plazov 

Dňa 12. septembra 2014 bolo 

v našej školskej telocvični neobvykle 

rušno. Prečo? Nuž, telocvičňu totiž 

zaplnili najrôznejšie plazy a živočí-

chy, ktoré nemáme len tak možnosť 

vidieť.  

Prezentovali ich skúsení odborníci, no bol medzi nimi aj malý 

pomocník, nie oveľa väčší ako niektoré z hadov, ktorému na krku nie 

raz trónil obrovský had. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí, ale 

väčšina žiakov mala oči len pre plazy, ktoré boli prenášané priamo 

pred nami, a tak sme sa im mohli prizrieť z blízka, ba dokonca ich aj 

pohladkať, či si ich odfotiť.  

Po skončení výstavy mali žiaci a aj naši milí 

profesori možnosť odfotiť sa s pytónom, ktorú 

mnohí aj využili a čoho dôkazom sú aj priložené 

fotky. 
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A tu vám prinášame niektoré vaše reakcie na samotnú akciu: 

KVINTA:   

„Mne sa plazy veľmi páčili, super bolo hlavne to, že sme si ich mohli aj chytiť 

a odfotiť sa s nimi, aj keď ja som sa nefotila, lebo to bolo za poplatok, ale 

spolužiak, ktorý sa hadov predtým bál, prekonal svoj strach a dal si na krk 

pytóna. Na fotke vyzerá úplne vystrašene, od strachu sa zabudol aj usmiať. 

Všimla som si tiež, že niektorí spolužiaci sa pred plazmi schovávali. Čo už, nie je 

to pre každého, no mne sa to veľmi páčilo a mohlo by sa to organizovať 

častejšie. “ 
 

1.A.:  

„Bolo to zaujímavé, ale najlepšie z celej akcie bolo to, že sme sa plazov mohli aj 

dotknúť a odfotiť sa s nimi... Najviac sa to páčilo asi najmenším, keďže sa vôbec 

nebáli, aj keď sedeli na žinenkách úplne vpredu. Asi najviac sme sa nasmiali 

na tom malom chlapcovi, čo niesol hada, keďže bol odvážnejší ako väčšina 

z nás.“  
 

1.B.:   

„Bolo to fajn, páčilo sa mi, že sa plazy nosili pomedzi ľudí a super bolo aj to, že 

sme sa neučili. Ale bolo vidieť, ako sa niektorí boja, mykali sa, keď okolo nich 

niesli hady, a na tom sa dalo tiež dobre zasmiať.“ 
 

1.C.:  

„Čo vám poviem, bolo to super, ale najlepšie na tom bolo, ako boli niektorí zo 

začiatku veľmi odvážni a vraveli, ako sa s tými hadmi odfotia, no nakoniec 

z toho aj tak nič nebolo.... Pani profesorka Maráková ten problém rozhodne 

nemala, s hadom sa riadne odfotila a tým zdokumentovala skoro všetko... .“ 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI ŠTUDENTMI 

Rozhovor s Nikoletou Kuzmániovou 

V tomto čísle časopisu Timraviny vám opäť 
exkluzívne prinášame rozhovor s našou fitneskou 
a  študentkou nášho gymnázia, Nikoletou 
Kuzmániovou. 
 
1. Čo ťa viedlo k takémuto druhu športu? 
 Inšpiroval ťa niekto alebo niečo? 
Najskôr som hrávala aktívne volejbal, venovala som 
sa mu 7 rokov, ale kvôli problémom s chrbticou 
som musela prestať. Hľadala som ďalší šport, 
ktorému by som sa mohla venovať. K fitness som sa 
dostala v podstate cez moju sestru, pretože jej 
priateľ vlastní posilňovňu v Poltári - Siťák Gym. S 
Petrom Sitorom, mojím trénerom, sme sa teda 
dohodli na spolupráci. 

2. Kto ťa v tom podporuje, čo na to tvoji 
rodičia? 
Podporuje ma veľa ľudí, najmä rodina, tréner a 
moje kamarátky. Ich podporu som si nesmierne 
vážila najmä tesne pred súťažou, pretože to pre 
mňa bolo veľmi namáhavé obdobie či už fyzicky, 
alebo psychicky. A čo na to rodičia? Môžem 
povedať, že najskôr to bolo pre nich niečo nové, 
neznáme a mali z toho trochu obavy, ale v 
súčasnosti stoja vždy pri mne a veria mi, a za to 
im patrí jedno moje veľké ďakujem. 
 

3. Bola si už na nejakých súťažiach? Ak áno, na 
akých? 
Áno, bola som v máji na Majstrovstvách 
Slovenska v Seredi, kde som skončila na 
peknom 3. mieste. 
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4. Aký máš cieľ? Čo by si chcela dosiahnuť? 
Aktuálne som v príprave na ďalšiu sezónu, ktorá sa začne v apríli alebo máji 
budúceho roka, a preto je teraz mojím hlavným cieľom získať budúci rok čo 
najlepšie umiestnenie. Určite by som raz chcela dosiahnuť to, že by som sa 
dostala na majstrovstvá Európy alebo sveta. 
 

5. Koľko času denne tráviš v posilňovni? Čo tvoj 
jedálniček? 
Trénujem 6-krát do týždňa, vždy 2 hodiny, ale 
čím bližšie je súťaž, tým viac tréningov týždenne 
absolvujem. 2 týždne pred súťažou som dokonca 
mala 13 tréningov za týždeň, to znamená, že 
som trénovala dvojfázovo a v sobotu som mala 
len jeden tréning. Takú kvalitnú prípravu som 
mohla mať aj vďaka tomu, že mi bolo umožnené 
študovať podľa individuálneho študijného plánu 
za čo veľmi pekne ďakujem práve vedeniu našej 
školy. Teraz k jedálničku...je to v podstate tak, 
ako s tréningami, čiže čím bližšie je súťaž, tým 
prísnejšia je strava. Základom mojej stravy je 
určite veľa mäsa (kuracina, divina), vajíčka, 
tvaroh, veľa zeleniny a ryža. 
 

6. Nemyslíš, že je na tento druh športu pre teba ešte priskoro? 
Nie, vôbec si to nemyslím, aj keď je to podľa mňa individuálne. Človek, ktorý sa 
mu chce naplno venovať si musí uvedomiť, že musí obetovať aj veci, ktoré má 
rád. Ja som na to bola pripravená, takže jediné, čo možno na celej veci ľutujem 
je, že som s týmto športom nezačala skôr. 
 

7. Máš nejaký odkaz pre tvojich spolužiakov a ostatných študentov, našich 
čitateľov? 
Týmto by som chcela pozdraviť všetkých študentov a možno ich aj trochu 
motivovať k tomu, aby vyskúšali tento šport a objavili jeho krásy. Ešte raz sa 
chcem samozrejme poďakovať všetkým, čo mi verili a podporovali ma pred 
súťažou. Osobitné ďakujem tiež patrí mojej triednej profesorke, Mgr. Anite 
Dzúrovej. 
 

V mene redakcie nášho školského časopisu ti veľmi pekne ďakujeme za 

rozhovor.                                                                              Janka Melicherčíková, 3.A 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI PROFESORMI 

Rozhovor s Mgr. Helenou Marákovou 

Niekedy sa sami čudujeme, prečo o ľuďoch ako je pani 

profesorka  Maráková nevieme  viac.  A potom nám 

napadne, že vlastne môžeme, len sa stačí opýtať. Tak sme 

sa opýtali a pozrite sa spolu s nami, ako to dopadlo.  

Kde ste vyrastali a študovali a také vaše začiatky?  

Som z Lučenca, narodila som sa tu, chodila na základnú 

školu a potom som navštevovala práve naše gymnázium. 

Takže som odtiaľto. Po skončení GBST som študovala 

v Banskej Bystrici na vysokej škole. Tu som sa zaoberala 

brannou výchovou a matematikou, keďže som na strednej 

mala dobré základy z týchto predmetov. Už som len stavala 

na nich. No keď som skončila, dorobila som si ešte telesnú 

výchovu, aby som mohla učiť, kde som chcela.  

Ako dlho sa už venujete tejto práci?  

To sa nehovorí!  Ale na Gymnáziu B.S.Timravy učím už 10 rokov.  

Ako telocvikárka sa  venujete aj nejakému športu vo svojom voľnom čase?  

Rada behám, tak rekreačne, ale čo ma naozaj baví je plávanie. Učím plávať 

detičky, to je moje hobby. Je to pre mňa radosť, mám na to aj špecializáciu ako 

telocvikárka, každý niečo máme...  

Nedávno sme počuli o našej úspešnej žiačke, ktorú aj učíte. Aký máte názor 

na to, že začala s fitnes?   

Teším sa, že robí nejaký šport, ale určite je to pre ňu veľmi ťažké. Začala veľmi 

skoro,  ale držím jej palce. Nech jej vydrží zdravie čo najdlhšie!  

A čo by ste odkázali svojim študentom? 
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Rada by som im odkázala ako správna telocvikárka, aby sa hýbali a cvičili, nielen 

očami pre televízorom... a hlavne, aby si v živote vybrali to, čo im bude prinášať 

tú najväčšiu radosť.  

Za rozhovor vám za celú redakciu časopisu Timraviny veľmi pekne ďakujeme 

a tešíme sa na ďalšie roky spolupráce!   

Sarah Sýkorová a Janka Melicherčíková, 3.A 
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ZAUJALO NÁS 

 

Milí priatelia, ani sme sa nenazdali a máme tu nový školský rok!                                                                             

Tak ako v minulom roku, tak i v tomto sa vám budem snažiť priniesť nejaké tie 

zaujímavosti z politického, kultúrneho i športového sveta. Pred tým, než sa 

pustíme do nového roka, dovoľte, aby som stručne opísal zaujímavosti leta 

2014. 
 

Veľká hubárska sezóna.... 

Toto leto bolo nebom pre hubárov pretože nás príroda obdarila veľkým 

množstvom húb, ako už dávno nie. 
 

Leto=SLNKO  

Tohto ročné letné prázdniny nás nemilo prekvapili chladným a mokrým 

počasím, ale napriek tomu verím, že ste zažili kopec srandy. 
 

Zelený Tourminátor! 

Peter Sagan si po tretíkrát udržal zelené tričko v pretekoch Tour de France!  
 

Ukrajina stále v nepokojoch. 
 

Nepokoje neutíchajú, východné územia Ukrajiny sú stále v boji. Všetky tieto 

problémy vyvrcholili do zostrelenia malajzíjskeho lietadla. Dúfajme, že sa 

konflikt čoskoro vyrieši.  

 

Priatelia, na záver mi dovoľte ešte pár slov.  

 

Milí prváci, pekne vás všetkých vítam a prajem vám veľa zdaru na pôde nášho 

gymnázia, no a vy ostatní, vitajte späť v našej milovanej škole. Dúfam, že tento 

rok vám prinesiem len samé pozitívne zaujímavosti z domova i zo sveta! 

Matej Gajdoš, II.B 
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TVORÍME 

FOTOGRAFIE:  Najfotografie za mesiac september 

           Terka Dubašáková 2.C 

 

         UMENIE 

KRESBA: 

Laura Bradová 

kvarta 
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LITERATÚRA  

PRÓZA 

Nepodriadiť sa 

V ten moment, tesne predtým, ako učiníte 

rozhodnutie, sa svet odrazu zmení. Vlastne, 

to asi nie je správne vysvetlenie toho, čo sa 

udeje. Nič sa nezmení. Stále máte napnuté 

všetky svaly v tele, v rukách držíte zbraň 

a pred vami je tvár naplnená strachom. Bol 

to povel. Zabi! A vy viete, že ho zabijete. 

Vaše prsty sú pripravené stlačiť spúšť, oči sa nemilosrdne vpíjajú do tých jeho, 

očakávajúc, kedy z nich vyhasne život. Vaše telo je pripravené.  

A vtedy to príde. V istom momente si uvedomíte celú situáciu. V rukách naozaj  

držíte zbraň, zbraň, ktorá je schopná zabíjať. Pred vami naozaj kľačí človek, 

ľudská bytosť, ktorej srdce bije rýchlejšie než kedykoľvek predtým. A cez to 

všetko, cez náhle poznanie, výčitky, bolesť, utrpenie... Cez to všetko viete, že to 

dokážete. A že to spravíte.  

Náhle už necítite len tú bolesť a výčitky. Nie je to správne. V srdci vám skrsla 

číra eufória. Pumpuje sa vám do žíl, napĺňa vás, prúdi vám celým telom až do 

končekov prstov. Toto je skutočnosť, toto je to, čo sa zmení. Pozorovateľ si to 

ani nevšimne, ale vo vás sa práve pohol celý vesmír. V tejto chvíli už len slepo 

neposlúchate rozkazy, vaše ruky už nie sú pripútané k zbrani a prsty netlačia na 

spúšť so zdržanlivosťou a  strachom. Už viete. Celým telom, celou svojou 

podstatou ste si zrazu istý, že to je správne.  

Túžite stlačiť spúšť a zabiť človeka pred vami. Túžite po 

tom aj v prípade, že tým človekom je váš syn, otec či 

matka. Na tom už nezáleží. Je to vaša osobná vzbura.  

Nemôžete splniť rozkaz, lebo sa tým pripravíte o to jediné, čo vám ostalo – 

o slobodnú vôľu. Nemôžete ani cúvnuť, lebo smrť si ho aj tak vezme a vás by si 

vzala takisto. Môžete urobiť len jedinú vec, a to poznanie vás naplní.  
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Stlačíte spúšť, no na perách sa vám 

zjaví úsmev. Neposlúchli ste rozkaz. 

Nezlyhali ste. Spravili ste to, ale oni 

s tým nemajú nič. Úsmev vám na 

perách ostane, aj keď obrátite zbraň 

proti sebe a stlačíte spúšť. Je mŕtvy. 

Nevyhrali ste. Ale ani oni. A to je 

dôležité.                                        

 

Patrícia Michalovičová, kvinta 
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KINO 

Pavol Demitra: 38  - filmová pocta hokejovej legende  

Scenár: Daniel Dangl, Lukáš Zednikovič                                                                                                                                                                                     

Réžia: Daniel Dangl, Lukáš Zednikovič 

Kamera: Tomáš Juríček, Tomáš Zednikovič  

Hudba: Ľubica Čekovská  

Hrajú: Mária Demitrová, Pavel Demitra, Ján Filc, 

Marián Gáborík, Michal Handzuš, Marián Hossa, 

Zdeno Chára, Tomáš Kopecký, Miroslav Šatan, 

Ľubomír Višňovský a ďalší. 

Film 38 je dokument mapujúci život slovenskej hokejovej legendy, Pavla 
Demitru. Tento jedinečný filmový projekt predstavil Demitru nielen ako 
vrcholového športovca, ale predovšetkým ako človeka a silnú osobnosť, na 
ktorú dodnes spomína celý národ.  

Poodhalil významné i bežné momenty zo života 
hokejovej legendy, jeho túžby a vytýčené ciele. Vo 
filme boli použité unikátne archívne zábery, 
exkluzívne materiály z archívu NHL a osobné 
výpovede. Nemalý priestor bol venovaný slovenskej 
hokejovej reprezentácii, ktorej bol Paľo 
neoddeliteľnou súčasťou.  

Film 38 je dokument o legende. Ak 
si tento film plánujete pozrieť a 
možno si myslíte, že bude smutný, 
ste na omyle... Celý film je natočený 
s úsmevom, presne tak, ako naňho 
každý spomína...len s úsmevom.  
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Ukázal, aký Pavol Demitra skutočne bol, 
ukázal, že radšej ublíži sebe, len aby 
neprehral. „Vždy vyhrával a vždy musel byť 
lepší, ako boli ostatní. Bol najlepší z amatérov 
v tenise, ale keď porazil najlepšieho amatéra, 
tak odložil tenisovú raketu a skončil 
s tenisom.“  

 

Film je určený každému, koho sa odchod Paľa Demitru dotkol a kto sa chce 
dozvedieť niečo viac o tomto nielen výnimočnom hokejistovi, ale predovšetkým 
skvelom človeku.    

Koniec filmu je dojímavý a ani jedno oko v kine a doma určite neostane suché.  

Určite sa ho oplatí vidieť, či milujete hokej alebo nie.       

Lucia Spodniaková, 3.A 
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NA ZÁVER                                                                                                              

 
Veľa sebaobetovania, sily a energie do učenia 

v novom školskom roku 2014/15  
všetkým želajú  

vaši noví i starí redaktori časopisu TIMRAVINY. 
 
 

 
 
Zodpovední redaktori: 
KVARTA: kresba: Laura Bradová KVINTA: Henrietta Eibnerová, Patrícia Michalovičová, Viktória Psotková 1.B: Annamária Albertová, Zuzana 
Bellová, Adam Bial , Patrik Fiľo, Marej Juraštík, Viktória Kelementová, Patrik Krška, Daniela Kučerová, Kristína Kuviková, Dušan Morháč, 
Michaela Remencová, Margaréta Rogožníková, Dominika Šteinerová, Adam Zubo 2.B: Patrícia Brablecová, Matej Gajdoš, Alexandra 
Hrončeková , dizajn: Dominik Dancs, Ján Fuják 2.C: foto: Terézia Kobličeková a Terka Dubašáková, Martina Lončeková, Viktória Vrbiniaková 
3.A: Katarína Barkáčová, Ján Krnáč, Janka Melicherčíková, Sarah Sýkorová 3.B: Soňa Pinzíková 3.C: dizajn: Kristína Šteflovičová, kresba: 
Anna Veselková OKTÁVA: foto: Timea Križová, Renáta Babicová 


