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ÚVODOM 

Dobiehame....  

Jeseň nám ubehla ako voda 

a priniesla so sebou pár skvelých 

akcií v  podobe októbrových výletov 

a exkurzií, oceňovania tých 

najlepších z  našich radov na už 

tradičnej Gymnaziáde, imatrikulácie 

našich prímanov a  1. ročníkov, až 

kým jej žezlo naplno neprebrala Pani 

Zima s jej už tradičnými súťažami, 

ako sú jazykové a  rôzne iné 

olympiády vinúce sa až k príchodu 

jari a pri troške šťastia  a  postupe 

našich žiakov na krajské 

a celoslovenské kolá až k  ich 

aprílovému FINÁLE.  

Jeseň a zima zaznamenali 

mnohé aktivity a úspechy 

našich študentov, o ktoré 

by sme sa radi s vami 

podelili na stránkach 

nášho študentského 

časopisu.                  MAV 
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ZO ŢIVOTA NAŠEJ ŠKOLY  

AKTIVITY  

Gymnaziáda 

Opäť sme raz ukázali, čo v nás je! 

Tak ako býva dobrým zvykom, aj tento 

rok sme ukázali, že žiaci Gymnázia 

Boženy Slančíkovej-Timravy nie sú 

zdatní len v učení a  získavaní nových 

vedomostí, ale vieme ukázať aj to, čo si 

sami alebo s pomocou našich učiteľov 

naštudujeme.  

Svedčia o tom výsledky všetkých možných talentových i  

vedomostných súťaží v školských, okresných, krajských, 

celoslovenských, ale aj medzinárodných kolách. 

Na tohtoročnej Gymnaziáde opäť nechýbal aj kultúrny 

program, ktorý si pre nás pripravili samotní žiaci 

jednotlivých tried. Tanec, spev, hra na hudobnom 

nástroji, prednes... Toto všetko sa nieslo v znamení 

dobrej nálady, ale zároveň to malo úroveň hodnú 

gymnazistov!  

 

Ďakujeme všetkým účinkujúcim a gratulujeme 

všetkým oceneným a do ďalších rokov želáme veľa úspechov a nových 

príležitostí ukázať, čo v nás je!                                     

                                                                           Sarah Sýkorová, 3.A 
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Imatrikulácia - príma 

Ako každý rok, aj tento rok 

pripravila kvarta imatrikuláciu pre 

prímu. Tá tohtoročná imatrikulácia 

sa konala 17. októbra o 17:30 

v Slovane. Pre prímanov si vybrali 

tému bábätká. 
 

Trochu sa obávali, keď zistili, že 

tento rok pripadne príprava na nich, 

ale po chaotických prípravách to 

nakoniec zvládli.  
 

Najprv si ráno všetkých prímanov 

označili, aby ich večer spoznali. Pri 

vstupe dievčatá dostali cumlíky 

a chlapci podbradníky. Po krátkom 

príhovore „starších spolužiakov“ 

nasledovalo predstavenie prímanov 

a potom musel každý príman prečítať 

10 bodov zo školského poriadku.  

Ani prímania sa nenechali zahanbiť a 

na začiatku sme si vypočuli krásnu 

pesničku v podaní Laury z prímy.  

 

Prímania  museli ochutnať 

kvarťanské „chutné“ koláčiky a  

splniť rôzne zábavné úlohy, 

napríklad kŕmenie so zaviazanými 

očami, fúkanie loptičky do cieľa 

a mnoho ďalších.   
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Nakoniec, keď sme sa presvedčili, že sú tými pravými gymnazistami, čakala  na 

nich a  samozrejme aj na ich prítomných rodičov a našich milých profesorov, 

ktorí mali nad celou akciou dozor,  vytúžená diskotéka. 

Ako sme zistili, všetky naše obavy boli zbytočné, pretože prímanom sa 

imatrikulácia veľmi páčila. 
 

Ale veď posúďte sami z ich vlastných reakcií: 

Kubo: „Celá imatrikulácia bola skvelá!“ 

Peťo: „ Najlepšie boli úlohy.“ 

Táňa: „Všetky úlohy boli super, ale najviac sa mi páčila moja úloha.“ 

Nika: „Mne chutili aj koláčiky.“ 

Zuzana Morháčová, kvarta 
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Imatrikulácia – 1. ročníky 

V októbri na pláži...  

Príroda okolo nás hrá farbami, ale nielen 

tá. V piatok, 24. októbra  2014, boli farební 

aj prváci vo svojich triedach.  Áno, aj tento 

školský rok sa uskutočnila Imatrikulácia 

prvákov. Obliekli sa podľa témy, prekonali 

skúšky, prisahali a vstúpili do cechu GBST. 

„Obleč  si plavky, na nohy žabky, koleso do ruky a na hlavu klobúk.“  to bola 

prvá úloha prvákov. Niektorí si zadanie zobrali naozaj k srdcu a  prišli v skoro 

kompletnej potápačskej výstroji. Potom prišli na rad tretiaci. Oni a ich farby na 

telo, spreje na vlasy, tužidlá a cukrová voda „skrášľovali“ prvácke tváre už od 

rána. No nebavili sa len tretiaci. Prváci si tento deň užívali naozaj naplno 

a ostatní  spolužiaci či učitelia  sa mohli kochať  ich zjavmi na chodbách.  

Bez prísahy by to však nebolo ono, a preto sa prváci, 

tretiaci, aj žiaci iných ročníkov zišli v hoteli Novohrad, 

kde odznela slávnostná prísaha prvákov. No nielen tak 

nasucho, poriadne kropená octovou vodou! To však 

nie je všetko - už pri vstupe prváci museli zjesť  

„polievku“ zhotovenú organizátormi.   

Potom nasledovali  úlohy - ťažšie i ľahšie. Prváci si 

pochutili na uhorkách či hrozne  z rozkroku, na 

šľahačke z hrude, ale aj na nutele z plienky.  Spievali, 

tancovali či inak predvádzali svoje telá.  

Svoje úlohy nám však oni sami (ne)predstavili oveľa lepšie, tu sú ich komentáre:  

„Čo sa ti na Imatrikulácii páčilo najviac, ako si si  ju užíval/la, v čom spočívala 

tvoja úloha?“ 
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Zuzana Bellová, 1.B 

„Imatrikulácia sa mi veľmi páčila, tretiaci boli  kreatívni, super bola aj diskotéka 

na konci. Bola to naša prvá väčšia školská akcia a ja som rada, že som sa na nej 

mohla zúčastniť...k úlohe sa radšej nevyjadrujem.“ 

Samo Šuľan, 1.B 

„Puding mi nechutil! Ale inak bolo dobre.“ 

Michaela Remencová, 1.B 

„Jesť nutelu z plienky bolo vždy 

mojím snom... “ 

Daniela Kučerová, 1.B 

„Mala som dosť nechutnú úlohu 

(nájsť mincu v niečom odpornom 

a jesť piškóty namočené v octe), ale 

inak bola skvelá zábava.“ 

Zuzana Lacková, 1.B 

 „Veľmi sa mi páčilo, musela som najprv prekonať niečo nechutné, 

sama neviem, čo to bolo, ale vyzeralo to ako polievka...ale úlohu 

som mala jednoduchú, sedela som na stoličke a striekala som 

spolužiačke poslepiačky do úst pikao, no polku som netrafila, ale 

inak bolo to fajn aspoň pre mňa a diskotéka bola úžasná .“ 

Margarétka Rogožníková, 1.B 

„Super! Páčilo sa mi až na to, že som mala strašnú úlohu: 

Upratovačka – inak diskotéka bola úžasná.“  

 

Všetci sa zabávali počas programu, ale najviac pravdepodobne na diskotéke, 

ktorá nasledovala po programe. Tancoval každý, aj náš pedagogický dozor. 
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Všetci si užívali atmosféru a nechali sa unášať prúdom hudby, ktorá znela skoro 

celú noc na jednej z ulíc Lučenca, kým ich neprišli skontrolovať  policajti.  

Len neviem, či si niekto spomenul na tretiakov ako na organizátorov tejto 

skvelej akcie. Takže veľká vďaka v mene všetkých prvákov patrí  všetkým 

tretiakom podieľajúcim sa na organizácii či realizácii tejto akcie, pretože bez 

nich by to nebolo ono. A čo na akciu hovoria oni?  

„Čo sa Vám na imatrikulácii páčilo najviac?“ 

„Striptíz!“ – Patrik Nosáľ, 3.A 

„Tá úloha, kde sa mali navzájom kŕmiť pudingom.“ – Marek Pecko, 3.A 

„Najviac sa mi páčilo raňajšie maľovanie, niektorí prváci vyzerali naozaj 

komicky. Z úloh sa mi najviac páčilo spievanie Lukáša. To sa mu podarilo.“ – 

Katka Barkáčová, 3.A 

 „Ktorá úloha bola podľa teba najhoršia?“ 

„ Olizovanie šľahačky. Zdá sa mi naozaj hnusné 

lízať šľahačku z niekoho, kto sa mi nepáči.“ – Janka 

Melicherčíková, 3.A 

„Čo sa vám najťažšie vybavovalo/vymýšľalo?“ 

„Najťažšie bolo vymyslieť úvod imatrikulácií. Ako 

všetko začať, pokračovať s úlohami už potom 

nebolo ťažké.“  - Miroslav Adamove, 3.A  

„Čo sa vám páčilo najviac, čo by ste prvákom 
poradili do budúcnosti a vaše celkové dojmy?“ 

„Takže naše dojmy z  imatrikulácie: úžasné. Boli 
sme veľmi milo a príjemne prekvapení, ako sa 
prváci vedeli zabaviť nielen na iných, ale aj na sebe 
a ako odhodlane sa chytali tých úloh. Vďaka nim 
sme sa my, tretiaci, cítili dobre a nie že sme robili prvákom zle, ale fakt, že 
vďaka prvákom bol ten večer skvelý. Ďakujeme, snáď budú takí zábavní a v 
pohode celé štúdium na GBST.  Ohľadom organizačných vecí by sme im chceli 
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poradiť, aby si všetko pripravovali vopred   a nie posledné dni, aby si všetko 
premysleli do detailov a aby, ak sa stane niečo nečakané, nestresovali, ale 
nebáli sa improvizovať.“ - 3.C 

Ďakujeme všetkým organizátorom i  zúčastneným za super akciu a  za 

rozhovor. 

Viktória Kelementová, 1.B 
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Ples GBST 

Zase sa raz plesalo...  

Konečne sa začala plesová sezóna, ktorú 

sme tradične uvítali aj my, gymnazisti, 6. 

februára 2015. Do historickej budovy 

Reduty sme sa začali schádzať pred šiestou 

hodinou podvečer a červený koberec si 

takmer neoddýchol.  

Slávnostne nás uvítali naši skvelí moderátori - Ivan Horváth a Matej Gajdoš. 

Vôňa, ktorá sa pomaly rozliehala po miestnosti prezrádzala, že nás čaká chutná 

večera.  

 V programe sa nám predviedlo veľa 

talentovaných spolužiakov z našej 

školy, ktorí stupňovali atmosféru. 

Žiaci z 2.B. nám zahrali vtipné 

divadielko o Popoluške. Program 

nám spríjemnili aj tanečné skupiny 

Wanted a Dance Attack. Ladné 

pohyby v nás vyvolali nedočkavosť a 

túžbu po tancovaní, ktoré sme začali 

na rytmickú pesničku Jede, jede 

mašinka. Veselé hudobné dueto 

vnieslo v neskorú večernú hodinu 

do sály svoje čaro v poddaní 

nadaných klaviristiek. V podaní 

známej pesničky sa nám predstavilo 

aj hudobné sexteto, ktoré si získalo 

veľký potlesk. No ani DJ na seba 

nenechal dlho čakať a konečne 

vystupňoval túto slávnostnú chvíľu 
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najnovšími hitmi. Plný parket prezrádzal skvelú atmosféru baviacich sa mladých 

tanečníkov.  

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jeho organizácii                    

a  boli súčasťou plesového programu. Ďakujeme za spríjemnenie tohto 

krásneho večera, kedy sme aspoň na malú chvíľu zabudli na naše každodenné 

starosti a po dlhej chvíli sme opäť pocítili, čo znamená bolesť nôh 

po celovečernej tanečnej zábave. 

Určite si náš, už tradičný, gymnaziálny ples nenecháme ujsť ani budúci rok         

a veríme, že sa na ňom opäť stretneme v ešte väčšom počte... 

A ako nám svoje pocity a reakcie z plesu okomentovali všetci jeho účastníci? 

„Tento večer bol jednoducho úžasný a sme radi, že sme sa ho mohli 

zúčastniť.“ 

Viktória Vrbiniaková, 2.C 
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SÚŤAŢÍME  

Náboj Junior 2014 

Uplynul rok od Náboja Junior 2013 a opäť nastal čas, 

aby sa uskutočnil ďalší ročník tejto matematicko-

fyzikálnej súťaže.  

Znovu nás 

oslovilo 

občianske združenie TROJSTEN 

a FYKOS, a tak aj tento rok na čele 

s našimi vyučujúcimi pani 

profesorkou RNDr. Máriou 

Budáčovou a pánom profesorom 

Mgr. Rastislavom Kozom v  

spolupráci s  hlavným 

organizátorom tohto ročníka v 

našom regióne, naším žiakom 

Emanuelom Tesařom (z 3.B triedy), 

a ďalšími študentmi z nášho gymnázia B. S. Timravy v Lučenci, sme vytvorili 

organizačný tím a usporiadali súťaž, ako sa patrí, aj tento rok.  

Dňa 28.11.2014 prišlo až 13 tímov z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš do 

CVČ Magnet v Lučenci, aby ukázali svoje vedomosti. Žiaci 8. a  9. ročníka 

základných škôl a žiaci tercie a kvarty 8-ročných gymnázií vytvorili 4-členné 

tímy, ktoré riešili sériu 42 úloh v časovom limite 120 minút.  

Najlepšími riešiteľmi sa stal tím nášho 

Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci, ktorý 

sa umiestnil na 1. mieste. Základná škola 

v Divíne obsadila pekné 2. miesto a na 3. 

mieste skončili žiaci Základnej školy na 

Vajanského ulici v Lučenci. Výhercovia 
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dostali tortičky, ruksaky, perá, magnetky a rôzne iné dary.  

Všetkým zúčastneným by sme touto cestou chceli poďakovať a našim 

najlepším matematikom a fyzikom zaželať neuhasínajúci zápal pre 

matematiku a fyziku!!! 

Ján Budáč, 3.A 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI ŠTUDENTMI 

Rozhovor s Petrom Jaškom z kvinty 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si 

človekom...Áno klišé, ja viem. Ale určite 

každý z vás pozná túto zaužívanú vetu. 

Dôležitosť  cudzích jazykov však netreba 

podceňovať.  

Jednou z funkcií jazyka je dorozumievanie, 

ktoré zohráva v našich životoch dôležitú 

úlohu. Niekomu učenie sa cudzích jazykov 

nerobí problém a zvláda ho s ľahkosťou 

a úsmevom, iný tvrdo pracuje, sedí nad 

slovíčkami celé hodiny, a výsledkom je len 

jedno veľké znechutenie.  

Čo už, každý z nás sa narodil pre niečo iné. 

Aj na našej škole sa ešte pred zimnými 

prázdninami uskutočnila Olympiáda 

v anglickom jazyku. Zúčastnili sa jej viacerí 

odvážlivci a  ja som si konkrétne posvietila 

na kategóriu 2A a vyspovedala pre vás jej 

víťaza. Náročný test pozostával zo slovnej 

zásoby, gramatiky, čítania 

s porozumením, počúvania, voľného 

rozhovoru a prácou s obrázkom.  

Najlepšie výsledky dosiahli:  Adrián Baláži, 3. miesto,  na 2. mieste skončila 

Dominika Nedbalová  a  1. miesto zaslúžene získal Peter Jaško z kvinty, ktorého 

pripravuje úžasná pani profesorka Kokavcová.  

Samozrejme aj ostatným zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa síl, 

úspechov a odhodlania.   
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Náš víťaz je veľmi milý, inteligentný chalan, čo mi bolo jasné hneď na prvý 
pohľad. Zúčastnil sa aj krajského kola v Banskej Bystrici, kde, ako inak, všetkých 
prevalcoval a ukázal, čo je v ňom. Tu je náš krátky rozhovor:  

Možeš nám povedať, z čoho pozostával test na krajskom kole, aké témy si mal 
a čo všetko si musel zvládnuť?  

Tradične, test bol zložený zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvania, čítania, 
opisu obrázka (vianočná téma) a voľný rozhovor, v ktorom ma odhovárali od 
svadby a ja som musel pohotovo reagovať.  

Je aj pre teba gramatika postrachom? Veď to poznáš. Množstvo časov, 
frázové slovesá - idiomy... Ako to zvládaš ty?  

Už ako malý som pozeral anglické kreslené rozprávky. Teraz, ak mi niečo 
nesedí, započujem to a hneď viem, že to je zle. Gramatika teda pre mňa 
nepredstavuje veľký problém. 

Chcel by si sa v budúcnosti venovať  štúdiu cudzích jazykov alebo máš iné 
plány?  

Rád by som študoval informatiku v Anglicku. 

Prezradíš nám svoje stratégie učenia sa?  

Určite sa slovíčka neučím naspamäť, žiadne bifľovanie, to je neúčinné 
a nezmyselné. Všetko čítam v angličtine, či už sú to knihy alebo články na 
internete a tiež pozerám filmy v angličtine. Ako som už spomínal, robím to tak 
od malička a postupne som sa vypracoval až na takúto úroveň. 

V mene redakcie školského časopisu, ti veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. 

Náš šikovný študent sa pripravuje na celoslovenské kolo v Bratislave, ktoré sa 
uskutoční v jarnom termíne koncom marca, začiatkom apríla.  

Držíme mu palce, nech nás s hrdosťou reprezentuje a dosahuje ďalšie úspechy. 
Ďakujeme tiež vyučujúcim za ich snahu pripraviť svojich žiakov čo najlepšie. 
Výsledky z jazykových, ale aj iných olympiád dokazujú, že si svoju prácu robia na 
jednotku s hviezdičkou . 

                                                                                                                                              
Gabriela Vargová, 4.B 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI PROFESORMI 

Rozhovor s PhDr. Hedvigou Kanátovou 

V tomto čísle časopisu Timraviny vám 

prinášame rozhovor s pani profesorkou 

Hedvigou Kanátovou. Mnohých nás učí 

ruštinu alebo nemčinu. A tí ďalší ju 

stretávajú na chodbách nášho gymnázia. 

Patrí jej, samozrejme, naše poďakovanie 

za to, že nám poskytla rozhovor a 

oboznámila nás s jej študentským 

životom, predchádzajúcimi pracovnými 

skúsenosťami, dojmami z našich 

študentov a našej školy.  

Začneme klasicky, čo a kde ste študovali?  

Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove 
nemecký jazyk a ruský jazyk.  

Vždy ste chceli byť profesorka?  

Po tom, ako som prestala brať vážne presviedčanie mojej starej mamy, že ja 
môžem byť jedine detská lekárka, som si uvedomila, že chcem študovať 
nemecký jazyk. No a keďže nás začala v treťom ročníku učiť ruský jazyk pani 
profesorka Matušková, ktorá tak krásne rozprávala o ruskej literatúre, zvolila 
som si aj ruštinu. Už vtedy som vedela, že chcem učiť na strednej škole.  

Boli ste niekde na výmenných pobytoch alebo ste dlhšie pôsobili v nejakej inej 
krajine?  

Zimný semester 3. ročníka som absolvovala na Kubánskej štátnej univerzite v 
Krasnodare. Bola to pre mňa škola života a spomienky zostanú vo mne po celý 
život. Do Nemecka som chodievala ku kamarátke, na výlety a rok po 
Krasnodare som bola na trojtýždňovej stáži v Magdeburgu (východná časť 
Nemecka). 
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Ako dlho učíte a kde všade ste učili?  

Učím už 33 rokov. Začala som na Gymnáziu vo Fiľakove, kde som strávila 10 
rokov, potom som kvôli svojim malým dcéram musela prejsť do Lučenca. 3 roky 
na základnej škole ma obohatili o nové skúsenosti.   No a od roku 1994 som na 
tunajšom gymnáziu.  

Čo sa vám najviac páči na našej škole alebo naopak, nepáči a čo by ste 
najradšej zmenili?  

Je to zvláštny pocit učiť na škole, kde vás kedysi učili. Keď som učila vo Fiľakove, 
učila som 2 roky niekoľko hodín aj na učňovskej škole. Preto si viem ceniť 
šikovnosť a rozumové schopnosti našich žiakov. Šikovní a múdri žiaci, to sa mi 
páči na tejto škole. Aj keď nie všetci sú rovnako usilovní, tých snáď pochvália 
moji kolegovia. A čo sa mi nepáči? Chýba mi zborovňa, kde sme boli všetci 
spolu, takto musím hľadať kolegyne a kolegov po kabinetoch.  

Čo by ste chceli odkázať našim študentom?  

Čo chcem odkázať študentom? Druhý a tretí najdôležitejší predmet po vašom 
obľúbenom sú cudzie jazyky. Neveríš? Uveríš...... 

Ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor a želáme, aby vám prešlo rukami 
ešte veľa talentovaných študentov, ktorí vašu prácu nielen právom ocenia, 
ale jej dajú aj jej hlbší zmysel. 

Sarah Sýkorová a Janka Melicherčíková, 3.A 
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ZAUJALO NÁS 

Komunálna politika 

Začiatkom novembra u  nás prebehli 

komunálne voľby...Pýtate sa, čo pre nás 

znamenali? 

Odpoveď nie je až tak zložitá. Volili sme si 

poslancov do miestneho zastupiteľstva 

a primátora obce. To znamená, že sme si 

zvolili ľudí, ktorí majú právo meniť veci 

v našom najbežnejšom živote. 

A teraz trochu zjednodušene...oni budú rozhodovať o tom, či v našom meste 

budú chodníky modré alebo zelené, či tí, ktorí chodia MHD zaplatia 0,14€ alebo 

0,20€ za lístok alebo tí, ktorí sa radi zabávajú na jarmokoch, budú mať tú 

príležitosť raz ročne alebo aj viackrát a mnoho iného z bežného života v našom 

meste. 

Títo ľudia však môžu ovplyvniť i vážnejšie záležitosti ako je len farba chodníka. 

Môže sa im podariť zvýšiť zamestnanosť v našom regióne tým, že ho čímsi 

zatraktívnia pre potencionálnych investorov. Taktiež môžu ovplyvniť výber 

rôznych daní a poplatkov, ktoré sú v kompetenciách mesta.  

Z tohto vyplýva, že komunálna politika sa nás bytostne dotýka najviac, a preto 

je dôležité, aby sme sa o ňu vždy živo zaujímali. Verím, že ste si svoju občiansku 

povinnosť splnili a jej výsledky nám prinesú do nášho mesta a našej školy len 

samé pozitívne zmeny!  

Matej Gajdoš, II.B 
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TVORÍME 

FOTOGRAFIE:  Najfotografie za mesiace október - február  

                          Terka Dubašáková, 2.C 

 

   Terezka Kobličeková, 2.C 

  

 

UMENIE 

KRESBA: 

Viktória Mária Bánovská 

kvarta 
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LITERATÚRA – PRÓZA  

Rozhovor  s autorkou Katarínou Barkáčovou 

„Štúdium mi bolo najúčinnejším prostriedkom proti omrzelosti života, môj 

duch sa nikdy nezachmúril tak, aby ho hodina čítania nerozjasnila.“ 

Charles-louis-Montesquieu 
 

Kniha je dar, ktorý vždy ostane 

s tebou. Nemý priateľ, čo čaká 

celý deň, kým ho otvoríš 

a vtiahne ťa celou svojou silou do 

sveta. Sveta, v ktorom realita 

nemá svoje miesto, ostáva len 

priestor na sny, túžby, predstavy, 

fantázie. Absolútny stav 

blaženosti, odosobnenie, 

cestovanie v čase, prvá láska, 

záhady, pikošky, aktuality. Široká 

škála, všetko po čom duša 

priahne.  

Moja stará mama má v izbe 

nádhernú knižnicu z bieleho 

dreva. Je plná kníh rôznych 

žánrov, lahodiacich oku aj duši. 

Moje kroky vždy vedú k nej. Držiac 

v ruke teplý čaj, s iskričkami 

v očiach a s napätím vyberám, 

ktorá kniha by ma mohla 

sprevádzať životom nasledujúce týždne. „Gabika moja, za všetku múdrosť 

vďačím knihám. V nich hľadám odpovede, snívam, vzdelávam sa.“ To vravieva 

starká. A tá omamná vôňa nových kníh, tej sa ťažko niečo vyrovná. Milujem ich 

a určite nie som sama.  
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Hviezdou tohto článku je Katka Barkáčová z 3.A. Milé, pekné, usmievavé            

a inteligentné dievča našej školy. V súťaži Literárny Lučenec zaslúžene vyhrala 

prvé miesto. Dnes v škole som sa rozhodla nasmerovať svoje kroky za ňou. Na 

veľkej prestávke, so znechutením, že si ani nestihnem pochutiť na svojom 

tvarohovom koláči z Kauflandu, som sa prekonala a zahájila akciu hľadá sa 

talentovaná Katka. Katka nájdená. Na chodbe pri automatoch veselo štebotala 

s kamarátmi. Moje znechutenie sa už pri prvých slovách rozplynulo, nakazila ma 

totiž pozitívnou energiou. Doslova žiarila a bola veľmi ochotná, čo sa v dnešnej 

dobe často nevidí. Teraz vám dovolím nazrieť do našej debaty. 

Ahoj, Katka. Vyhrala si literárnu súťaž, o čom konkrétne si písala a ako si sa 

k tejto súťaži dostala? Náhodne alebo si sa prihlásila sama?  

Na hodine slovenčiny, sme dostali úlohu. Kto chce, môže niečo napísať, zapojiť 

sa do literárnej súťaže, samozrejme za jednotku, čo ma hneď inšpirovalo. Tak 

som okolo jedenástej v noci schmatla pero, papier a písala. Moja práca je úvaha 

a má názov Myšlienky. Mám napísané aj iné veci, práve som dokončila 

ľúbostný príbeh a chystám sa ho poslať do ďalšej súťaže. 

Kto ťa inšpiroval a viedol k písaniu?  

Nikto. Nikto totiž ani nevedel, že niečo také ako talent na písanie v sebe 

skrývam. Ja sama som to vôbec netušila. Od prvého ročníka na strednej si 

píšem denník, to boli začiatky môjho písania a celkovo som sa k tomu dostala 

náhodou. 

Máš svoje obľúbené knihy a spisovateľov?  

Takže prvenstvo má u mňa Harry Potter od J. K. Rowlingovej. Beriem si ju za 

vzor, pretože knihy Harryho  Pottera pokladám za najlepšie svojho času. 

Milujem jej spôsob písania a to, že si dokázala vytvoriť svoj vlastný svet úplne 

od základov. Ďalšia kniha, ktorú zbožňujem, je Hunger Games od Suzanne 

Collinsovej a  v  neposlednom rade mi nedá nespomenúť Pýchu a  predsudok 

od Jane Austinovej. 
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Ty si naozaj príklad  človeka , ktorý knihy zbožňuje. Nájdu sa aj také, ktoré sa 

ti nepáčia, ktoré keď nemusíš, nečítaš?   

Nie sú žiadne, ktoré neznášam, pretože podľa mňa má každá kniha v sebe niečo 

dobré, ale sú žánre, ktoré keď nemusím, tak nečítam (napríklad detektívky). 

Jediné, čo som sa nevedela prinútiť dočítať, boli Krvavé sonety a Dom v stráni. 

Niektoré knihy z povinného čítania sa naozaj zle čítajú. 

Čo rada robíš okrem čítania, tvoje ďalšie hobby?  

Čítanie je u mňa záľuba na prvom mieste. Neviem si predstaviť život bez kníh. 

Tiež mám veľmi rada filmy a seriály a samozrejme hudbu. Chodila som 9 rokov 

na klavír a teraz sa už tretí rok venujem spevu. 

Máš svoju vysnívanú vysokú školu a povolanie?  

Chcela by som študovať žurnalistiku v Prahe, pretože to sa najviac približuje 

smeru, ktorým sa chcem uberať. A vysnívané povolanie? Spisovateľka. 

Katka mi ešte v ten deň večer poslala svoju úvahu - Myšlienky. Pohodlne som sa 

usadila v svojom ružovom kresle a začala čítať. Zostala som ohromená. To ako 

Katka opisuje krásy, ale zároveň aj úskalia života, jej myšlienkové procesy, 

nápady, citlivosť a  zasnenosť s akou píše, to je niečo neskutočné. Bohatá 

slovná zásoba, štylizácia, všetko je, ako má byť.  

Ale čo sa mne páči najviac je, že si váži rodinu, má svoje sny, teší sa aj 

z maličkostí, a ako sama píše, nie je „normálna tínedžerka“. Je iná, čo jej 

neprekáža. Jej myšlienky sa totiž uberajú iným smerom. Ale podľa mňa práve 

tým správnym. „Narodila sa preto, aby bola šťastná, nie normálna...“  

Katka držíme ti palce a ja dúfam, že raz večer sa po náročnom dni zakrútim do 

deky a mojimi spoločníčkami bude horúca čokoláda a kniha. Tvoja...                             

                                                                                                       Gabriela Vargová, 4.B 
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LITERATÚRA – PRÓZA  

S požehnaním samotnej autorky, Katky Barkáčovej z 3.A, vám s radosťou 

uverejňujeme na stránkach nášho časopisu jej víťaznú úvahu. Nech sa páči, 

čítajte... 

Myšlienky  

Už sa vám niekedy stalo, že ste len tak sedeli niekde na lavičke, možno s obľúbeným 

nápojom, kávou alebo džúsom, a začali ste rozmýšľať o ľuďoch, ktorí sa práve 

premávali pred vašimi očami? Tá pani predo mnou sa asi práve ponáhľa do práce. 

Vyzerá celkom upravene a elegantne, ale má kruhy pod očami a jej pohyby vyzerajú 

dosť strhane. Dúfam, že nespadne, keď sa snaží bežať v tých topánkach. Mračí sa. 

Mešká? Má deti? A manžela? Ľúbi ho? A ľúbi on ju? Čo ak práve teraz premýšľa nad 

tým, či ju nepodvádza? Zažila niekedy sklamanie v láske? Aká pre ňu bola stredná 

škola?  

A ten starý pán, ktorý sa prechádza s kočíkom? Podopiera ho žena. Mladá žena. Asi to 

bude jeho vnučka. A v kočíku pravnúča. Obdivujem jeho silu. Podopiera sa paličkou a 

na svoj vek kráča ešte celkom svižne, dokonca aj s kočíkom pred sebou, aj keď kríva 

na pravú nohu. Čo má s nohou? A čo to má nad perou? Jazvu? Bojoval vo vojne? Ak 

áno, musel zažiť strašné chvíle. Na bojovom poli vidieť umierať všetkých svojich 

blízkych priateľov, v niektorých prípadoch dokonca zomierali vojaci spolu s nimi, čo ja 

považujem za ten lepší prípad. Prečo je podľa mňa smrť v boji lepší prípad? Vrátiť sa 

domov a zistiť, že celú vašu rodinu vyvraždili a ďalej prežívať v osamelosti s pocitom, 

že ste všetkých stratili, je oveľa horšie. Vojna je krutá. Stále bola a  aj bude. Neexistuje 

vojna, v ktorej by nikto netrpel. A tie výroky typu: „Poďme bojovať za mier!“? 

Prepáčte mi za prirovnanie, ale bojovať za mier, je ako súložiť za panenstvo. Nikdy 

som tomu nechápala a asi nikdy ani nebudem. Ale ten pán vyzerá byť naozaj šťastný. 

Prajem mu to. Každý človek si zaslúži byť šťastný, len život sa nie vždy uberá podľa 

toho, ako chceme my.  

Dúfam, že aj ja budem raz aspoň z polovice taká šťastná, aký šťastný vyzerá byť ten 

pán. Neviem, čo ma v živote čaká, ale kto to vie? Keby predo mňa položili knihu, kde 

je celá moja budúcnosť a povedali by mi, že si ju môžem prečítať, neviem, či by som 

to urobila. Nechcela by som vedieť, kedy zomriem. Každý deň by sme si mali užívať, 

ako by bol ten posledný. Keby som vedela, kedy zomriem, nežila by som v pokoji. 
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Určite aspoň nie ten posledný rok pred smrťou. Snažila by som sa  všetko dohnať, 

neustále by som bola napätá a bála by som sa. A ako môže byť človek šťastný, keď 

neustále žije v strachu? Uvedomujem si veľa vecí, na ktoré rovesníci v mojom veku 

určite ani nemyslia. Aspoň väčšina z nich. Niekedy sa cítim, ako keby som bola úplne 

mimo a nikto mi nerozumel, ale to zrejme k môjmu veku patrí. Všetci myslia na to, 

aká bude tento piatok super party a všetci sa „dajú dole“. Užijú si a zabudnú na 

všetko. Aspoň na chvíľu.  

Ale zabudnúť na čo? Idú sa opiť, aby zabudli na svoje problémy. Problémy? Ale aké 

problémy? Že chlapec, ktorý sa ti páči, chodí s niekým iným? Alebo dievčaťu, ktoré 

„ľúbiš“ sa ty nepáčiš? Prídu horšie problémy. Väčšina si ani neuvedomuje, čo ich 

možno v budúcnosti čaká a aký ťažký život majú niektorí ľudia. Práve teraz niekto 

hladuje alebo sa modlí  čo i len o jednu kvapku vody. Nejaké dieťa vidí zomierať 

svojich rodičov na veľmi vážnu chorobu. Niekde na svete muž brutálne bije svoju 

manželku a matka v nemocnici prežíva veľmi náročný pôrod a obetuje svoj život len 

preto, aby jej dieťa mohlo žiť. Vojak možno položil život za svojho priateľa, len preto, 

lebo ho doma čakajú tri deti a manželka, ktoré by bez jeho platu neprežili. Vo svete sa 

toho deje veľa a mali by sme ďakovať za to, čo máme. A vážiť si to, kým to máme.  

Na druhej strane, musím spomenúť aj niečo pozitívne. Neverím, že na svete 

neexistuje žiadna láska. Poznám dievča, ktoré sa tak sklamalo v láske, že už na žiadnu 

neverí. Svet je plný lásky, len si ju treba nájsť. Možno to nebude ten druh lásky, ktorý 

si práve teraz želáte, ale nejaká určite bude. Stačí si kúpiť domáce zvieratko, ktoré 

vám bude preukazovať nesmiernu lásku už len preto, lebo ho kŕmite a staráte sa oňho 

s láskou. Boli ste niekedy na letisku 24. decembra? Ja som nebola a musím sa priznať, 

že toto nie je ani moja vlastná myšlienka, ale mám ju z jedného filmu. Ľudia prilietajú, 

vedie ich túžba stretnúť sa s príbuznými v najčarovnejší čas v roku, ktorých možno 

nevideli celý rok, dva, niekedy aj desaťročie, lebo od seba žijú príliš ďaleko. Keď už sa 

konečne vidia v letiskovej hale a vidíte to šťastie v ich očiach, tak to vo vás musí 

niečím pohnúť.  

Nie všetky stránky života sú negatívne. Všetci máme vo svojom živote niečo alebo 

niekoho, koho milujeme a robí nás šťastným. Okamihy s tým človekom, spoločné 

zážitky a spoločne prežité chvíle, ktoré si zapamätáte do konca života, to je to, čo 

človeka robí šťastným. Keď sa cítite osamelo, tak si nespomeniete na to, aké krásne 

topánky ste si včera kúpili alebo akú úžasnú prácu ste včera odovzdali šéfovi. 

Spomeniete si na to, ako vaše dieťa spravilo prvý krôčik, keď sa prvýkrát usmialo 
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alebo povedalo prvé slovo. Spomeniete si, ako úžasne vám vyvárala vaša stará mama 

a akou láskou vás zahŕňali vaši rodičia. Ako ste s kamarátmi vyrábali problémy, veď 

predsa každý bol raz mladý, no nie?  Alebo ako ste s kamarátkami pretancovali celú 

noc na diskotéke.  

Ja osobne, si užívam každú chvíľu, ktorú môžem. Som vo veku, keď každý môj krok, 

každé moje slovo a každá premárnená chvíľa na hocijakej sociálnej sieti určuje moju 

budúcnosť. Na svoj vek až príliš veľa rozmýšľam. Kým niečo poviem, uvažujem, aký 

následok moje slová budú mať. Či nimi niekomu neublížim alebo si nenarobím 

problémy, alebo, či jednoducho nepoviem niečo zle. Všetko, čo chcem spraviť, si 

trikrát premyslím, čo v niektorých prípadoch nie je bohviečo, ale niekedy som za to 

naozaj vďačná. Poznám význam slov ako morózny alebo simultánny. A čítam. Veľa. 

Knihy sú ako druhá polovica môjho ja. Niekedy sa od knihy neviem odtrhnúť až tak, že 

idem spať o tri hodiny neskôr, ako som mala pôvodne v pláne. Počuli ste už nejakého 

rodiča sa sťažovať, že jeho dieťa až príliš veľa číta? Že nie? Okrem mojich rodičov som 

tiež nikoho nepočula povedať, že by zakazovali deťom čítať. Ale svojich rodičov úplne 

chápem. Často čítam aj na úkor známok a to nie je chvályhodné. Možno mám dobrú 

slovnú zásobu a moja fantázia sa kvôli knihám určite stále viac a viac rozrastá, ale 

povedzme si pravdu, známky z matematiky a chémie mi to nezlepší. Niekedy sa 

naozaj cítim, ako keby som bola niekde úplne inde, ako sú všetci ostatní okolo mňa. 

 

Ktorý teenager v mojom veku sa poháda s rodičmi a na dobrú noc im ide dať pusu, 

lebo si uvedomí, že čo ak sa náhodou zajtra niečo stane, tak by to môj otec alebo 

mama nemuseli prežiť? Alebo čo keď sa niečo stane mne? A čo sa stane, ak zomriem? 

Bude to také, ako keď som ešte nebola na svete? Nebudem o sebe vôbec vedieť? 

Existuje nebo? Pôjdem tam? Som na to dosť dobrá? Zaslúžim si to? Ak sa teraz opijem 

a budem robiť hlúposti, boli by na mňa moji rodičia hrdí? A čo si pomyslí môj budúci 

manžel, keby ma takto videl? Určite by chcel, aby som sa správala slušne a on by 

mohol byť hrdý na to, akú má manželku. Budem vôbec nejakého mať? Čo ak nie? A 

budem mať deti? Kto mi bude robiť radosť v starobe ak nie oni a moje vnúčatá? Príliš 

veľa premýšľania. Až príliš veľa. Ale zastaviť sled myšlienok nie je také jednoduché, 

ako prestať robiť nejakú vec.  

 

Viem však, čo je ešte ťažšie. Prestať snívať. Toto je jedna z mála vecí, ktoré milujem 

na mojom veku. Môžem snívať o hocičom. Môžem si vysnívať budúcnosť a vytvoriť si 

sny, za ktorými si pôjdem. Precestovať svet. Navštíviť miesta, ako je Londýn, Paríž, 
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Bora Bora, Taj Mahal, ktorý v sebe skrýva nádherný ľúbostný príbeh, aj keď jeho 

postaveniu predchádzala tragédia, vidieť Atény a prechádzať sa po Machu Picchu, ísť 

na koncert vašej obľúbenej kapely, ktorá vám zmenila život a ich hudba vám 

pomáhala v najťažších chvíľach, dostať sa na vysokú školu, ktorá jediná prichádza do 

úvahy, aby ste mohli robiť to, čo naozaj chcete alebo vysnívať si rodinu, ktorá určite 

nebude taká, ako si ju práve teraz predstavujete, ale v tejto chvíli je vám to jedno. 

Chcem spievať? Ak si za tým pôjdem, možno sa mi to splní. Chcem byť právnička? 

Mala by som popracovať na dejepise. Chcem ísť v dospelosti bývať do Anglicka? Čo mi  

tom bráni?! Stačí, ak sa budem poriadne učiť angličtinu a pôjdem si za tým, čo chcem 

dosiahnuť.  

Už ste si stihli všimnúť, že nie som normálny teenager a moje myšlienky sa uberajú 

dosť zvláštnym smerom? Mne osobne neprekáža, že som iná. Narodila som sa preto, 

aby som bola šťastná, nie normálna.   

Katarína Barkáčová, 3.A 
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KINO 

50 odtieňov štýlu     

Celosvetový filmový fenomén „50 Shades of Grey“, 

natočený podľa knižnej predlohy E. L. Jamesovej, pred 

pár týždňami dobil kiná. Príbeh nesmelej                           

a neostrieľanej študentky, Anastasie Steele,                     

a elegantného, superbohatého, ale najmä zvrhlého 

Christiana Greya, oslovil milióny žien (ale aj mužov) na 

celom svete. Pozrite sa, aká bola kostýmová zložka 

najočakávanejšieho filmu roku 2015 a čo o nej povedal 

samotný kostýmový dizajnér, Mark Bridges:  

„Plachosť, neohrabanosť a jednoduchosť hlavnej hrdinky Anny Steele vyjadruje 

aj jej oblečenie. Na interview s Greyom prichádza v kvetinkovej košeli vidieckeho 

štýlu a vyťahanom svetri. Spolu s baker boots pôsobí „jemne", nesofistikovaným 

dojmom, Christiana ale očarila. Jej neformálny štýl sa však postupne menil a 

vidieť sme ju mohli v romantických ružových šatách (stali sa najviac kopírované) 

či sexy fialových šatách.“ Kostýmový dizajnér prezradil, že pri výbere outfitov 

pre Anastasiu sa neinšpiroval žiadnou osobnosťou z módneho sveta. Chcel ju 

totiž obliecť čo najreálnejšie. Dakota Johnson, ktorá Anastasiu stvárnila, si 

napokon pár vecí z jej šatníka nechala.  

Čo sa týka jej milovaného Christiana, počas celého filmu zostal verný svojmu 

klasickému, formálnemu štýlu s nádychom luxusu. Vplyv na výber 

Christianovho oblečenia mali lámači sŕdc ako David Beckham či David Gandy. 

Mark Bridges sám navrhol a vyrobil niekoľko kravát, ktoré sme na Christianovi 

mohli vidieť, ale rovnako aj rekvizity do jeho početnej zbierky. Myslím, že 

dizajnér zvládol svoju úlohu dobre, napriek tomu, že knihu si nikdy neprečítal. 

Čo poviete vy? Určite si ho pozrite. Stojí za to... 

             Barbora Korimčáková, 3.A 
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NA ZÁVER                                                                                                              

Čo dodať?  
Verím, že sa vám naše dvojsezónne číslo páčilo, a že veľké 

FINÁLE tohto školského roka oslávime v tom najlepšom 
duchu... 

 Redakčná rada časopisu TIMRAVINY,  
respektívne to, čo z nej po zime zostalo... 
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